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IEVADS 
 

Tiesu prakses apkopojums “Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšana. Krimināltiesību 

joma” veidots Eiropas Sociālā fonda (ESF) projekta “Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) 

iepirkuma “Saturiskās juridiskās mācības, izmantojot tiesu prakses apkopojumu” 

(identifikācijas Nr. TA2018/2B/ESF) ietvaros. 

Apkopojumā ietverti tiesu nolēmumi krimināllietās, kuras izskatītas laika periodā no 

2016.gada līdz 2019.gadam, kā arī publicētie tiesu nolēmumi par 2020.gadu, ar mērķi izvērtēt 

noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas atbilstību tiesiskajam regulējumam, krimināltiesību 

doktrīnas atziņām, Augstākās tiesas judikatūrai un praksei. Pētīta arī sodu piemērošanas 

prakse. Jāpiezīmē, ka tiesu nolēmumu izvēli ietekmēja tas, ka daudzos gadījumos noziedzīgie 

nodarījumi izdarīti vēl pirms 2011.gada 31.marta grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 5.pantā, kas līdz ar 

turpmākajiem grozījumiem šajā likumā būtiski mainīja KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma sastāva pazīmes un KL 195.panta piemērošanas praksi, kas vērojama tikai pirmās 

instances tiesas spriedumos. Pieejamie apelācijas un kasācijas instances tiesas nolēmumi 

attiecināmi tikai uz vēsturisko regulējumu, kuros paustie secinājumi izmantoti, lai norādītu uz 

atšķirībām KL 195.pantā ietvertā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmju interpretācijā un 

akcentētu tās atziņas, kas aktuālas arī spēkā esošajam tiesiskajam regulējumam.  

Pētījuma izstrādē ir izmantotas šādas pētnieciskās metodes: vēsturiskā metode, 

salīdzinošā metode, analītiskā metode, induktīvā metode.  

Apkopojumā analizēti 46 tiesu nolēmumi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti 

Krimināllikuma 195.panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā, proti, par noziedzīgi iegūtu finanšu 

līdzekļu un citas mantas legalizēšanu, 28 no tiem taisīti pirmās instances tiesā, 9 – apelācijas 

un 9 nolēmumi kasācijas instances tiesā.  
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1. ATBILDĪBAS PAR NOZIEDZĪGI IEGŪTU LĪDZEKĻU 

LEGALIZĒŠANU TIESISKAIS REGULĒJUMS UN KL 195.PANTA 

REDAKCIJAS 

 

1.1.  Atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu tiesiskais regulējums 

starptautiskajās tiesībās 

 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijai nereti piemīt starptautisks elements, kad tas 

tiek atzīts par transnacionālu noziegumu. Atbilstoši Apvienoto Nāciju Organizācijas 

2000.gada 13.decembra Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību 3.panta otrajā 

daļā ietvertajam skaidrojumam,  noziegums pēc būtības ir transnacionāls, ja: (a) tas tiek 

izdarīts vairāk nekā vienā valstī; (b) tas tiek izdarīts vienā valstī, bet būtiska tā sagatavošanas, 

plānošanas, vadības vai kontroles daļa tiek veikta kādā citā valstī; (c) tas tiek izdarīts vienā 

valstī, bet ir saistīts ar organizētu noziedzīgu grupu, kas veic noziedzīgu darbību vairāk nekā 

vienā valstī; vai (d) tas tiek izdarīts vienā valstī, bet tam ir būtiskas sekas kādā citā valstī. 

Lai novērstu starptautiskās noziedzīgās darbības noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanā un izmantotu efektīvus likumiskos līdzekļus starptautiskajai sadarbībai 

krimināltiesību jomā, šis jautājums tiek reglamentēts starptautiskajos tiesību aktos, no kuriem 

šā pētījuma ietvaros aplūkojamas trīs Apvienoto Nāciju Organizācijas (turpmāk arī – ANO) 

konvencijas, kurās ietvertas prasības dalībvalstīm nacionālajos normatīvajos aktos atzīt par 

noziedzīgiem nodarījumiem tajās norādītās darbības.  

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju jeb “naudas atmazgāšanu” veidojošās darbības 

starptautiskā līmenī definēja ANO 1988.gada 20.decembra Konvencija pret narkotisko un 

psihotropo vielu nelegālu apriti (turpmāk - Vīnes Konvencija), tās 3.panta “Noziedzīgie 

nodarījumi un sankcijas” pirmajā daļā nosakot, ka katra puse veic nepieciešamos pasākumus, 

lai tās nacionālajos normatīvajos aktos par noziedzīgiem nodarījumiem, kas ir izdarīti tīši, 

tiktu noteikti:  

a) (i) Jebkuras narkotiskās vai psihotropās vielas ražošana, izgatavošana, iegūšana, 

sagatavošana, piedāvāšana, piedāvāšana pārdošanai, izplatīšana, pārdošana, jebkura veida 

piegādāšana, starpniecības darījums, nosūtīšana, tranzīta nosūtīšana, pārvadāšana, 

importēšana vai eksportēšana pretēji 1961.gada Konvencijas, 1961.gada Konvencijas ar 

labojumiem vai 1971.gada Konvencijas noteikumiem; 

(ii) Opija magoņu, kokas krūmu vai kaņepju augu audzēšana narkotisko vielu ražošanas 

nolūkos pretēji 1961.gada Konvencijas un 1961.gada Konvencijas ar labojumiem 

noteikumiem; 

(iii) Jebkuras narkotiskās vai psihotropās vielas glabāšana vai iepirkšana (i) apakšpunktā 

minēto darbību īstenošanai;  

(iv) Aprīkojuma, materiālu vai Tabulā I un Tabulā II minēto vielu izgatavošana, pārvadāšana 

vai izplatīšana, apzinoties, ka tie tiks izmantoti narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai 

audzēšanai, ražošanai vai izgatavošanai; 

(v) Jebkura (i), (ii), (iii) vai (iv) apakšpunktos minētā noziedzīgā nodarījuma organizēšana, 

vadīšana vai finansēšana; 
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b)  (i) Īpašuma pārveidošana vai nodošana, apzinoties, ka īpašums iegūts šīs daļas (a) punktā 

minētā noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu rezultātā vai līdzdalības noziedzīgā nodarījumā 

vai nodarījumos rezultātā ar mērķi noklusēt vai noslēpt īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai arī 

palīdzot personai, kas iejaukta šāda noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu izdarīšanā, 

izvairīties no tiesiskajām sekām par tās darbībām; 

(ii) Īpašuma patiesā rakstura, izcelšanās avota, atrašanās vietas, rīcības ar to, pārvietošanas, 

tiesību vai īpašumtiesību noklusēšana vai noslēpšana, apzinoties, ka īpašums iegūts šīs daļas 

(a) punktā minētā noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu rezultātā vai līdzdalības šādā 

noziedzīgā nodarījumā vai nodarījumos rezultātā; 

(c) Saskaņā ar tās konstitucionālajiem un tiesiskās sistēmas pamatprincipiem: 

(i) Īpašuma iegūšana, valdīšana vai turēšana, apzinoties jau īpašuma saņemšanas laikā, ka tas 

iegūts šīs daļas (a) punktā minētā noziedzīgā nodarījuma vai nodarījumu rezultātā vai 

līdzdalības šādā noziedzīgā nodarījumā vai nodarījumos rezultātā; 

(ii) Aprīkojuma vai materiālu, vai Tabulā I un Tabulā II minēto vielu glabāšana, apzinoties, ka 

tās tiek izmantotas vai arī tiks izmantotas narkotisko vai psihotropo vielu nelegālai 

audzēšanai, ražošanai vai izgatavošanai; 

(iii) Publiska citu personu pamudināšana vai piespiešana jebkādā veidā izdarīt jebkuru no šajā 

pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem vai arī nelegāli lietot narkotiskās vai 

psihotropās vielas; 

(iv) Piedalīšanās, līdzdalība vai gatavošanās izdarīt, mēģinājumi izdarīt, atbalstīšana, 

uzkūdīšana, veicināšana un padomu došana jebkura šajā pantā minētā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanai. 

 Šā panta trešajā daļā skaidrots, ka zināšanas, nodomu vai gribu, kā šī panta pirmajā 

daļā minētā noziedzīgā nodarījuma sastāvdaļu, var izsecināt no objektīvi faktiskiem 

apstākļiem. 

2000.gada 15.novembra  ANO Konvencijas pret transnacionālo organizēto noziedzību 

(turpmāk – Palermo Konvencija) 6.panta “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

kriminalizēšana” pirmajā daļā noteikts, ka katra dalībvalsts saskaņā ar savas iekšējās tiesību 

sistēmas pamatprincipiem veic nepieciešamos likumdošanas un citus pasākumus, lai par 

noziedzīgiem  nodarījumiem atzītu šādas apzināti izdarītas darbības: 

1) īpašuma pārveidošana vai nodošana, zinot, ka attiecīgais īpašums ir iegūts noziedzīgā 

ceļā, nolūkā noslēpt vai maskēt šī īpašuma noziedzīgo izcelsmi vai arī palīdzēt jebkurai 

personai, kas ir iesaistīta predikatīvajā nodarījumā, lai izvairītos no tās rīcības tiesiskajām 

sekām; 

2) īpašuma patiesās būtības, izcelsmes, atrašanās vietas, rīcības ar to, pārvietošanas vai 

tiesību uz to slēpšana vai maskēšana, zinot, ka attiecīgais īpašums ir iegūts noziedzīgā ceļā; 

3) īpašuma iegāde, turēšana savā valdījumā vai lietošana, tā saņemšanas brīdī zinot, ka 

attiecīgais īpašums ir iegūts noziedzīgā ceļā;  

4) dalība (līdzdalība), apvienošanās ar vai sazvērestība izdarīt, mēģinājumi izdarīt, 

palīdzība un veicināšana, kā arī padomu sniegšana sakarā ar šajā pantā noteikta noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanu.  

Šā panta otrajā daļā tāpat skaidrots, ka panta pirmajā daļā minētā apzināšanās, motīvs 

vai mērķis var tikt izsecināti no objektīvajiem faktiskajiem apstākļiem. 
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2003.gada 31.oktobrī pieņemtās ANO Pretkorupcijas konvencijas 23.panta 

“Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija” pirmajā daļā katrai dalībvalstij uzlikts par 

pienākumu saskaņā ar tās nacionālo normatīvo aktu pamatprincipiem pieņemt nepieciešamās 

likumdošanas normas un veikt citus pasākumus, kas var būt nepieciešami, lai par 

noziedzīgiem nodarījumiem tiktu atzītas šādas tīši izdarītas darbības: 

1) īpašuma pārveidošana vai nodošana, zinot, ka attiecīgais īpašums ir iegūts noziedzīgā 

ceļā, nolūkā noslēpt vai maskēt šī īpašuma noziedzīgo izcelsmi vai arī palīdzēt jebkurai 

personai, kas ir iesaistīta predikatīvajā nodarījumā, lai izvairītos no tās rīcības tiesiskajām 

sekām;  

2) īpašuma patiesās būtības, izcelsmes, atrašanās vietas, rīcības ar to, pārvietošanas vai 

īpašumtiesību, vai tiesību uz to slēpšana vai maskēšana, zinot, ka attiecīgais īpašums ir iegūts 

noziedzīgā ceļā;  

3) īpašuma iegāde, turēšana savā valdījumā vai lietošana, tā saņemšanas brīdī, zinot, ka 

attiecīgais īpašums ir iegūts noziedzīgā ceļā;  

4) dalība (līdzdalība), apvienošanās ar vai sazvērestība izdarīt, mēģinājumi izdarīt, 

palīdzība un veicināšana, kā arī padomu sniegšana sakarā ar jebkuru šajā pantā noteikto 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu. 

Aplūkotās Konvencijas satur arī terminu skaidrojumu, kas, abstrahējoties no dažām 

niansēm, sakrīt. Tā "īpašums" nozīmē jebkura veida lietu, materiālu vai nemateriālu, kustamu 

vai nekustamu, ķermenisku vai bezķermenisku lietu, kā arī juridiskos dokumentus vai 

instrumentus, kas apliecina īpašumtiesības uz šādu mantu vai intereses tādā mantā; 

"noziedzīgi iegūti līdzekļi" nozīmē jebkuru īpašumu, kas tieši vai netieši iegūts, izdarot kādu 

noziedzīgu nodarījumu; "predikatīvs nodarījums" nozīmē jebkuru noziedzīgu nodarījumu, 

kura rezultātā tiek iegūti noziedzīgi līdzekļi, kas var kļūt par šajās Konvencijās definētu 

noziedzīga nodarījuma priekšmetu.  

. 

1.2. Atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu regulējums Eiropas 

Savienības tiesībās 

 

No Eiropas Savienības tiesību aktiem vispirms minama  Eiropas Padomes 1990.gada 

8.novembra Konvencija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu, meklēšanu, 

izņemšanu un konfiskāciju (turpmāk - Strasbūras Konvencija), kuras pirmajā pantā, līdzīgi kā 

iepriekš analizētajās Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijās skaidrots, ka "noziedzīgi 

iegūti līdzekļi" nozīmē jebkuru ekonomisku ieguvumu no kriminālnoziegumiem un var ietvert 

jebkuru īpašumu, proti jebkura veida mantu, ķermenisku vai bezķermenisku, kustamu vai 

nekustamu, kā arī juridiskus dokumentus, vai instrumentus, kas apliecina īpašumtiesības vai 

cita veida tiesības uz šādu mantu. Tāpat norādīts, ka "predikatīvais noziegums" nozīmē 

jebkuru kriminālnoziegumu, kura rezultātā ir gūti ienākumi, kas var kļūt par šīs Konvencijas 

6. pantā definētā krimināli sodāmā nodarījuma priekšmetu.  

Konvencijas 6.panta “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas krimināli sodāmi 

nodarījumi” pirmā daļa noteic ikvienai pusei pienākumu veikt nepieciešamos likumdošanas 

un cita veida pasākumus, lai savos likumos  atzītu par nodarījumu, ja tas ir izdarīts ar 

nodomu:  
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a) īpašuma konversiju vai nodošanu, zinot ka šis īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi, 

nolūkā slēpt vai maskēt šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai palīdzēt jebkurai personai, kura ir 

iesaistīta predikatīvā nozieguma izdarīšanā, izvairīties no savas rīcības juridiskajām sekām;  

b) īpašuma patiesās dabas, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, ar to saistīto 

tiesību vai īpašumtiesību slēpšanu vai maskēšanu, zinot, ka šis īpašums ir noziedzīgi iegūti 

līdzekļi,  

c) īpašuma iegūšanu, valdīšanu vai lietošanu, īpašuma saņemšanas brīdī zinot, ka šis 

īpašums ir noziedzīgi iegūti līdzekļi;  

d) piedalīšanos, līdzdalību vai vienošanos izdarīt jebkuru saskaņā ar šo pantu noteikto 

krimināli sodāmo nodarījumu, vai arī šādu nodarījumu izdarīšanas mēģinājumu, atbalstīšanu, 

uzkūdīšanu, veicināšanu vai organizēšanu.  

Tepat arī skaidrots, ka  zināšanu, nodomu vai nolūku, kas minētajā daļā ir pieprasīti kā 

minēto noziegumu sastāvu elementi, drīkst konstatēt pēc objektīvajiem faktiskajiem 

apstākļiem. 

Panta trešajā daļā noteikts, ka ikviena puse var veikt tādus pasākumus, kādus tā 

uzskata par nepieciešamiem, lai savos likumos kvalificētu kā krimināli sodāmas arī visas šā 

panta pirmajā daļā minētās darbības vai dažas no šīm darbībām jebkurā gadījumā vai visos 

gadījumos, kad: 

a) noziedzniekam būtu vajadzējis zināt, ka konkrētais īpašums ir noziedzīgi iegūti 

līdzekļi; 

b) noziedznieks darbojies nolūkā gūt peļņu;  

c) noziedznieks darbojies nolūkā sekmēt tālākas kriminālas darbības izdarīšanu. 

2005.gada 16.maija Eiropas Padomes Konvencijā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu un 

konfiskāciju (turpmāk - Varšavas Konvencija) definētie termini “noziedzīgi iegūti līdzekļi”, 

“īpašums”, “predikatīvais nodarījums” sakrīt ar iepriekš Strasbūras konvencijā norādītajiem, 

Būtībā sakrīt arī 9.panta “Noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizācija” pirmajā daļā uzskaitītās 

tīšās darbības, kuras ar attiecīgās valsts tiesību aktiem turpmāk jāatzīst par noziedzīgiem 

nodarījumiem.  

Nav vērojamas arī atšķirības, vērtējot personas psihisko attieksmi pret īpašumu, ar kuru 

tiek veiktas abās  Konvencijās norādītās darbības.  

Būtiski akcentēt, ka Varšavas Konvencijas 9.panta piektajā daļā tāpat norādīts, ka 

ikviena dalībvalsts nodrošina to, ka iepriekšēja vai vienlaicīga notiesāšana par predikatīvo 

nodarījumu nav priekšnoteikums tam, lai personu notiesātu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju,  savukārt no panta sestās daļas izriet, ka ikviena dalībvalsts nodrošina to, ka 

saskaņā ar šo pantu personu var notiesāt par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja ir 

pierādīts, ka šā panta 1.punkta a) vai b) apakšpunktā norādītais īpašums ir iegūts, izdarot 

predikatīvu nodarījumu, turklāt šādā gadījumā nav jāpierāda, tieši ar kuru noziegumu ir 

saistīta šāda īpašuma ieguve.  

Norādāmas arī vairākas Eiropas Padomes un Parlamenta direktīvas, no kurām izrietošās 

tiesību normas iekļautas Latvijas nacionālajā regulējumā, kā, piemēram, Eiropas Parlamenta 

un Padomes 2005.gada 26.oktobra Direktīva 2005/60/EK par to, lai nepieļautu finanšu 

sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai un teroristu finansēšanai; 

Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 20.maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai 

http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/60/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj/?locale=LV
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nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu 

finansēšanai, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 684/2012 un 

atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 

2006/70/EK; Eiropas Parlamenta un Padomes 2017.gada 15.marta Direktīva (ES) 2017/541 

par terorisma apkarošanu un ar ko aizstāj Padomes pamatlēmumu 2002/475/TI un groza 

Padomes lēmumu 2005/671/TI; Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 30. maija 

Direktīva (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu 

sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar 

ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES; Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 

23.oktobra Direktīva (ES) 2018/1673 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu 

ar krimināltiesībām.    

Dažas no šīm Direktīvām aplūkojamas plašāk, piemēram, Eiropas Parlamenta un 

Padomes 2015.gada 20.maija Direktīva (ES) 2015/849 par to, lai nepieļautu finanšu sistēmas 

izmantošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu finansēšanai, un ar ko groza 

Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.684/2012 un atceļ Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2005/60/EK un Komisijas Direktīvu 2006/70/EK. 

Šī Direktīva ir ceturtā direktīva, kas pieņemta nolūkā vērsties pret nelikumīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas draudiem. Padomes Direktīvā 91/308/EEK tika definēta nelegāli iegūtu 

līdzekļu legalizēšana attiecībā uz noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar narkotiku 

tirdzniecību, un saistības ir noteiktas tikai finanšu sektoram. Ar Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvu 2001/97/EK tika paplašināta Direktīvas 91/308/EEK darbības joma gan 

attiecībā uz aptvertajiem noziegumiem, gan attiecībā uz aptvertajām profesijām un darbībām. 

Finanšu darījumu darba grupa (FATF) 2003.gada jūnijā pārskatīja savus ieteikumus, lai 

aptvertu teroristu finansēšanu un noteica sīkāk izstrādātas prasības attiecībā uz klientu 

identifikāciju un pārbaudi situācijām, kurās augstāks noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

risks var būt par pamatojumu pastiprinātiem pasākumiem, kā arī situācijām, kurās samazināts 

risks var būt par pamatojumu mazāk stingrai kontrolei. Minētās izmaiņas tika atspoguļotas 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2005/60/EK un Komisijas Direktīvā 2006/70/EK. 

Direktīvas (ES) 2015/849 1.panta trešā daļa noteic, ka šajā direktīvā par nelikumīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanu tiek uzskatīta šāda rīcība, ja tā izdarīta ar nodomu:  

a) īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā vai 

piedaloties šādā darbībā, lai slēptu vai maskētu šā īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai lai 

palīdzētu jebkurai personai, kas ir iesaistīta šādas darbības pasūtīšanā, izvairīties no minētās 

personas rīcības juridiskajām sekām; 

b) īpašuma patiesās būtības, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, aprites, tiesību uz to 

slēpšana vai maskēšana vai īpašuma piederības slēpšana vai maskēšana, zinot, ka šāds 

īpašums iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā; 

c) īpašuma iegūšana, valdījums vai lietošana, tā saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums 

iegūts noziedzīgā darbībā vai piedaloties šādā darbībā; 

d) piedalīšanās kādā no darbībām, kas minētas a), b) un c) apakšpunktā, apvienošanās 

minēto darbību izdarīšanai, izdarīšanas mēģinājums, palīdzība to veikšanā, pamudināšana uz 

tām, padomu došana vai izpildes atvieglošana. 

 

No Direktīvas 3.panta 3.punkta izriet, ka “īpašums” ir jebkāda veida aktīvi neatkarīgi 

no tā, vai tie ir ķermeniski vai bezķermeniski, kustami vai nekustami, taustāmi vai netaustāmi, 

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2012/684/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2005/60/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2006/70/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2002/475/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2005/671/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2018/843/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2015/849/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj/?locale=LV
http://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj/?locale=LV
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un juridiskie dokumenti vai instrumenti jebkādā veidā, tostarp elektroniskā vai digitālā veidā, 

kas liecina par īpašumtiesībām vai daļu šādos aktīvos. 

Ar nolūku stiprināt Savienībā pastāvošo režīmu attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanu, Eiropas Parlaments un Padome 2018.gada 

30.maijā pieņēma Direktīvu (ES) 2018/843, ar ko groza Direktīvu (ES) 2015/849 par to, lai 

nepieļautu finanšu sistēmas izmantošanu nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai vai teroristu 

finansēšanai, un ar ko groza Direktīvas 2009/138/EK un 2013/36/ES, uzliekot par pienākumu 

dalībvalstīm to transponēt līdz 2020.gada 10.janvārim. 

Eiropas Parlaments un Padome 2018.gada 23.oktobrī pieņēma Direktīvu (ES) 

2018/1673 par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām, kurā 

norādīts, ka nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana un ar to saistītā terorisma finansēšana un 

organizētā noziedzība joprojām ir būtiskas problēmas Savienības mērogā, kas kaitē finanšu 

sektora integritātei, stabilitātei un reputācijai un apdraud Savienības iekšējo tirgu un iekšējo 

drošību. Lai risinātu minētās problēmas un vienlaicīgi papildinātu un pastiprinātu Eiropas 

Parlamenta un Padomes Direktīvas (ES) 2015/849 piemērošanu, šīs direktīvas mērķis ir 

apkarot nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, izmantojot krimināltiesības, tādējādi sekmējot 

efektīvāku un ātrāku pārrobežu sadarbību starp kompetentajām iestādēm. 

Direktīvas 2.panta 1.punktā ietverts to nodarījumu uzskaitījums, kuri jebkurā gadījumā 

uzskatāmi par noziedzīgu darbību, proti:: 

a)   līdzdalība noziedzīgā grupā un rekets, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts Padomes 

Pamatlēmumā 2008/841/TI; 

b)  terorisms, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā (ES) 2017/541; 

c)  cilvēku tirdzniecība un migrantu kontrabanda, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2011/36/ES un Padomes Pamatlēmumā 

2002/946/TI; 

d)  seksuālā izmantošana, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvā 2011/93/ES; 

e)  narkotisko un psihotropo vielu nelikumīga tirdzniecība, tostarp jebkurš nodarījums, kas 

noteikts Padomes Pamatlēmumā 2004/757/TI; 

f) nelikumīga ieroču tirdzniecība; 

g) nelikumīga zagtu vai citu mantu tirdzniecība; 

h)  korupcija, tostarp jebkurš nodarījums, kurš noteikts Konvencijā par cīņu pret korupciju, 

kurā iejauktas Eiropas Kopienu amatpersonas vai Eiropas Savienības dalībvalstu 

amatpersonas, un Padomes Pamatlēmumā 2003/568/TI; 

i)  krāpšana, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts Padomes Pamatlēmumā 2001/413/TI; 

j)  naudas viltošana, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2014/62/ES; 

k) ražojumu viltošana un pirātisku ražojumu izgatavošana; 

l)  noziegumi pret vidi, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvā 2008/99/EK vai Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 

2009/123/EK; 

m) slepkavība, smagi miesas bojājumi; 
 

n) personas nolaupīšana, nelikumīga brīvības atņemšana un ķīlnieku sagrābšana; 

o) laupīšana vai zādzība; 
 

p) kontrabanda; 
 

q)  nodokļu noziegumi saistībā ar tiešajiem un netiešajiem nodokļiem, kā noteikts valstu 
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tiesību aktos; 

r) izspiešana; 
 

s) viltošana; 
 

t) pirātisms; 
 

u)  iekšējās informācijas izmantošana un tirgus manipulācijas, tostarp jebkurš nodarījums, kas 

noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2014/57/ES; 

v)  kibernoziegumi, tostarp jebkurš nodarījums, kas noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīvā 2013/40/ES.  
 Direktīvas 3.panta pirmajā punktā noteikts, ka dalībvalstis veic vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka turpmāk minētā rīcība, ja tā izdarīta ar nodomu, ir sodāma kā noziedzīgs 

nodarījums: 

a) īpašuma konversija vai nodošana, zinot, ka šāds īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā, 

lai slēptu vai maskētu īpašuma nelikumīgo izcelsmi vai lai palīdzētu jebkurai personai, kas ir 

iesaistīta šādas darbības izdarīšanā, izvairīties no minētās personas rīcības juridiskajām 

sekām; 

b) īpašuma patiesās būtības, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, tiesību uz 

to slēpšana vai maskēšana vai īpašuma piederības slēpšana vai maskēšana, zinot, ka šāds 

īpašums iegūts noziedzīgā darbībā; 

c) īpašuma iegāde, valdījums vai lietošana, tā saņemšanas laikā zinot, ka šāds īpašums 

iegūts noziedzīgā darbībā. 

Šā panta otrais punkts uzliek dalībvalstīm pienākumu veikt vajadzīgos pasākumus, lai 

nodrošinātu, ka 1.punktā minētā rīcība ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums, ja 

likumpārkāpējam bija aizdomas vai vajadzēja zināt, ka īpašums ir iegūts noziedzīgā darbībā. 

3..panta  trešais punkts noteic, ka dalībvalstis veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka: 

a) iepriekšējs vai vienlaicīgs notiesājošs spriedums par noziedzīgu darbību, kurā iegūts 

īpašums, nav priekšnoteikums tam, lai notiesātu par 1. un 2.punktā minētajiem nodarījumiem;  

b) notiesāšana par 1. un 2.punktā minētajiem nodarījumiem ir iespējama, ja ir konstatēts, 

ka īpašums ir bijis iegūts noziedzīgā darbībā, neprasot precīzi konstatēt visus faktiskos 

elementus vai visus apstākļus saistībā ar minēto noziedzīgo darbību, tostarp izdarītāja 

identitāti; 

c) šā panta 1. un 2.punktā minētos nodarījumus attiecina arī uz īpašumu, kas iegūts no 

rīcības, kura īstenota citas dalībvalsts vai trešās valsts teritorijā, ja minētā rīcība tiktu uzskatīta 

par noziedzīgu darbību, ja tā būtu bijusi izdarīta savā valstī. 

 Savukārt no panta piektā punkta izriet dalībvalstu pienākums veikt vajadzīgos 

pasākumus, lai nodrošinātu, ka 1.punkta a) un b) apakšpunktā minētā rīcība ir sodāma kā 

noziedzīgs nodarījums, ja to ir izdarījušas personas, kas veikušas noziedzīgo darbību, kurā 

iegūts īpašums, vai bijušas tajā iesaistītas. 

 2018.gada 23.oktobra direktīvas Nr.2018/1673 4.pantā noteikts, ka dalībvalstis veic 

nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu to, ka atbalstīšana un līdzdalība, kūdīšana un 

mēģinājums izdarīt 3. panta 1. un 5. punktā minētu nodarījumu ir sodāmi kā noziedzīgs 

nodarījums. Te gan jāpiezīmē, ka šajā daļā nekādi papildpasākumi nav nepieciešami, jo KL 

20.pantā jau noteikta līdzdalībnieku, tostarp arī atbalstītāju un uzkūdītāju atbildība, savukārt 

no KL 15.panta ceturtās daļas izriet atbildība par nozieguma mēģinājumu. 
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 Direktīvā tāpat vērsta dalībvalstu vērība uz nepieciešamību piemērot fiziskām 

personām iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus, par ko plašāk sadaļā par sodu 

piemērošanas praksi, te vien pieminot, ka ar 2019.gada 6.jūnija likumu grozīta KL 195.panta 

pirmās daļas sankcija, palielinot brīvības atņemšanas soda maksimālo robežu par vienu gadu 

un nosakot to uz laiku līdz četriem gadiem. 

Savukārt Direktīvas 8.pantā, kas veltīts sankcijām juridiskajām personām, noteikts, ka     

dalībvalstis veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka juridiskai personai, kuru sauc 

pie atbildības saskaņā ar 7. pantu, piemēro iedarbīgas, samērīgas un atturošas sankcijas, kas 

ietver naudas sodu kā kriminālsodu vai naudas sodu, kas nav kriminālsods, un var ietvert citas 

sankcijas, piemēram: 

a) tiesību liegšanu saņemt valsts pabalstu vai atbalstu; 

b) piekļuves aizliegumu publiskajam finansējumam, tostarp iepirkuma procedūrām, 

dotācijām un koncesijām, uz laiku vai pastāvīgi; 

c) pagaidu vai galīgu aizliegumu veikt komercdarbību; 

d) pakļaušanu tiesas uzraudzībai; 

e) likvidāciju ar tiesas lēmumu; 

f) pagaidu vai galīgu to uzņēmumu slēgšanu, kas izmantoti nodarījuma izdarīšanā. 

 

1.3. Atbildības par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu regulējums Latvijā 

 

1.3.1. Krimināllikuma 195.pants un tā redakcijas 

 

Atbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju Latvijā tika paredzēta 1998.gada 

2.aprīlī, papildinot Latvijas Kriminālkodeksu ar 151.4 pantu un nosakot sodu par noziedzīgi 

iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, pārkāpjot likumā noteiktās prasības un 

apzinoties šo līdzekļu vai mantas iegūšanas noziedzīgumu. 

Pieņemot 1998.gada 17.jūnijā Krimināllikumu (turpmāk arī - KL), šis regulējums 

pilnībā tika atkārtots KL 195.panta pirmās daļas dispozīcijā, panta otrajā daļā nosakot 

atbildību par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā, kas ar 2002.gada 25.aprīļa 

likumu tika papildināta ar jaunu kvalificējošu pazīmi – izdarīšanu organizētā grupā. 

Ieviešot Eiropas Parlamenta un Padomes 2001.gada 4.decembra Direktīvas 

2001/97/EK, ar kuru grozīja Padomes Direktīvu 91/308/EEK, prasības, ar 2005.gada 8.aprīļa 

likumu (spēkā no 2005.gada 1.jūnija) grozīta 195.panta pirmās daļas dispozīcija, “turpmāk 

nosakot 195.pantu kā blanketu normu”1 un paredzot atbildību par noziedzīgi iegūtu finanšu 

līdzekļu legalizēšanu. Kvalificētu sastāvu panta otrajā daļā veidoja tādas pašas darbības, ja tās 

izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, savukārt 

panta trešajā daļā īpaši kvalificēts sastāvs veidojās, ja panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētās 

darbības izdarītas lielā apmērā vai ja tās izdarījusi organizēta grupa. Pēdējās izmaiņas KL 

195.panta saturā izdarītas ar 2012.gada 13.decembra likumu (spēkā no 2013.gada 1.aprīļa), 

kad no panta otrās daļas izslēgta norāde uz noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu atkārtoti. 

 
1 Spūle D. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas regulējuma pilnveides iespējas. Jurista Vārds, 

28.03.2017, Nr.13, 33.lpp. 
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Aktuālajā redakcijā panta pirmajā daļā paredzēta atbildība par noziedzīgi iegūtu 

finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz  

četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas 

sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.  

Ja tādas darbības izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, atbildība 

iestājas saskaņā par panta otro daļu, par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem 

gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu,  

konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.  

Savukārt, ja panta pirmajā daļā paredzētās darbības izdarītas lielā apmērā, vai ja tās 

izdarījusi organizēta grupa, panta trešajā daļā par to paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no 

trim līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, un ar probācijas 

uzraudzību uz laiku līdz trim gadiem vai bez tās. 

Sākotnējā redakcijā par KL 195.panta pirmajā daļā ietverto noziegumu bija paredzēta 

brīvības atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai naudas sods līdz 150 minimālajām 

mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Ja legalizēšana izdarīta lielā 

apmērā, panta otrās daļas sankcijā bija noteikta brīvības atņemšana uz laiku līdz desmit 

gadiem, konfiscējot mantu, kas ar 2002.gada 25.aprīļa likumu grozīta, aizstājot ar brīvības 

atņemšanu uz laiku no pieciem līdz desmit gadiem, konfiscējot mantu. 

Nākamās izmaiņas analizējamā panta sankcijās izdarītas ar 2005.gada 8.aprīļa likumu, 

izveidojot pantā trīs daļas. Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu bez kvalificējošām 

pazīmēm (panta pirmā daļa) paredzēta brīvības atņemšana uz laiku līdz trim gadiem vai 

naudas sods līdz 100 minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas 

konfiskācijas. Ja legalizēšana izdarīta atkārtoti vai personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās 

(panta otrā daļa) – paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem, 

konfiscējot mantu, bet par tās izdarīšanu lielā apmērā vai organizētā grupā (panta trešā daļa) – 

brīvības atņemšana uz laiku no pieciem līdz divpadsmit gadiem, konfiscējot mantu, kas ar 

2007.gada 13.decembra likumu papildināta ar papildsodu – policijas kontroli uz laiku līdz 

trim gadiem vai bez tās.   

2012.gada 13.decembra redakcijā 195.panta otrajā daļā paredzētais brīvības 

atņemšanas sods uz laiku no trim līdz astoņiem gadiem samazināts uz laiku līdz pieciem 

gadiem, bet panta trešajā daļā minimālā brīvības atņemšanas soda robeža samazināta no 

pieciem līdz trim gadiem. Tāpat panta pirmajā un otrajā daļā kā pamatsods papildus ietverta 

īslaicīga brīvības atņemšana un piespiedu darbs, savukārt papildsods – mantas konfiskācija 

paredzēta kā alternatīvs sods. 

Un visbeidzot, ar 2019.gada 6.jūnja likumu panta pirmajā daļā brīvības atņemšanas 

sods palielināts uz laiku no trim līdz četriem gadiem.  

 

1.3.2.   Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likums2  

 

Krimināltiesību teorijā atbalstīts viedoklis, ka Krimināllikuma 195.pants ir blanketa 

norma, jo šā panta dispozīcijā ir nosaukta tikai prettiesiskā darbība, bet tās izpausme jeb 

objektīvās puses pazīmes ir noteiktas 2008.gada 17.jūlija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

 
2 Likuma nosaukums 2019.gada 13.jūnija redakcijā, kas stājā spēkā 2019.gada 29.jūnijā. 
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legalizācijas un terorisma un proliferācijas novēršanas likuma (turpmāk – Likums) 5.pantā.3 

Papildinot profesora Ulda Krastiņa atziņu, asociētais profesors Jānis Baumanis norāda. ka 

minētā Likuma 5.pants nosaka ne tikai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas objektīvās 

puses pazīmes, bet arī šā nozieguma subjektīvās puses pazīmes.4 Ņemot to vērā, pie šā likuma 

un tajā izdarītajiem grozījumiem jāpakavējas īpaši. 

Līdz 2011.gada 29.aprīlim, kad stājās spēkā 2011.gada 31.marta likums  “Grozījumi 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, tā 

5.panta pirmā daļa noteica, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības, ja tās 

izdarītas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura 

iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības: 

1) noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības 

mainīšana;  

2)  noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, 

kustības, piederības slēpšana vai maskēšana; 

3) noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ja šo tiesību 

rašanās brīdī ir zināms, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti; 

4) līdzdalība kādā no šā panta pirmās daļas 1., 2. vai 3.punktā minētajām darbībām.  

Ar 2011.gada 31.marta likumu 5.panta pirmā daļa izteikta jaunā redakcijā: 

" (1) Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija ir šādas darbības: 

1)  noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības 

mainīšana, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, un ja šīs darbības veiktas nolūkā slēpt vai 

maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga 

nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības; 

2)  noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, 

kustības, piederības slēpšana vai maskēšana, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti; 

3)  noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ja šo tiesību 

rašanās brīdī ir zināms, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti; 

4)  līdzdalība kādā no šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētajām darbībām”. 

Izvērtejot šīs izmaiņas tiesiskajā regulējumā, secināms, ka tās skar noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanas subjektīvās pazīmes. Tā, pirmkārt, 5.panta 1.-3.punktā norādīts uz to, 

ka tajos ietvertās darbības ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem tiek veiktas, zinot, ka šie līdzekļi 

ir noziedzīgi iegūti, un, otrkārt, no panta jaunās redakcijas izriet, ka nolūks slēpt vai maskēt 

līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības, ir obligāta noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas subjektīvās puses pazīme tikai gadījumos, kad tiek veiktas šā panta pirmās daļas 

1.punktā norādītās darbības – noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās 

vietas vai piederības mainīšana, kas izriet no Vīnes un Palermo Konvenciju ieteikumiem.5  

 
3 Krastiņš U. Novitātes Krimināllikuma 195. un 314.panta regulējumā. Jurista Vārds, 28.11.2017, Nr.49, 16.lpp. 
4 Baumanis J. Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Jurista Vārds, 19.02.2019, Nr.7, 18.-

19.lpp. 
5 Sk. arī Baumanis J. Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Jurista Vārds, 19.02.2019, 

Nr.7, 18.-19.lpp.; Spūle D. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas regulējuma pilnveides iespējas. 

Jurista Vārds, 28.03.2017, Nr.13, 35.-36.lpp.  
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Nākamās izmaiņas Likuma 5.pantā izdarītas ar 2017.gada 22.jūnija likumu (spēkā no 

2017.gada 1.augusta), ar kuru 1) panta pirmās daļas 1. un 2.punktā vārds “zinot” aizstāts ar 

vārdu “apzinoties”; 2) panta pirmās daļas 3.punkts izteikts jaunā redakcijā: “3) citas personas 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana, 

apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti”; 3) izslēgts pirmās daļas 4.punkts un 5) panta 

pirmā daļa papildināta ar 1.1 punktu, nosakot, ka “par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 

atzīstamas arī šā panta pirmās daļas 1., 2. un 3.punktā minētās darbības, kad persona apzināti 

pieļāva, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti”.   

Kā skaidrojusi Tieslietu ministrijas Krimināltiesību departamenta juriste Dina Spūle, 

subjektīvās puses tvēruma paplašināšana attiecībā uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu 

un zināšanu līmeņa par līdzekļu izcelsmi samazināšana no “zinot” uz “apzinoties” un 

“pieļaujot” balstās uz Strasbūras un Varšavas Konvencijās Dalībvalstīm paredzēto iespēju 

paplašināt noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanas subjektīvo pusi,6 par ko jau minēts 

iepriekš, analizējot šo Konvenciju saturu. 

 Savukārt, aplūkojot jautājumu no teorētiskā aspekta, U. Krastiņš norāda, ka 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija, ko vainīgais izdara ar tiešu nodomu, viemēr ir saistīta 

ar apzināšanos, ka līdzekļi ir iegūti noziedzīgi, un šī apzināšanās kā personas psihiskā darbība 

saistībā ar šā apstākļa esamību var izpausties trīs veidos – kā zināšana par to, tā apzināšanās 

vai pieļaušana, kas izpausmes intensitētes ziņā atšķiras,7 par ko plašāk pie KL 195.pantā 

paredzētā nozieguma sastāva subjektīvās puses analīzes.  

Un, visbeidzot, minami grozījumi, kas Likuma 5.pantā izdarīti  ar 2017.gada 

26.oktobra likumu (spēkā no 2017.gada 19.novembra), papildinot panta pirmo daļu ar 2.1 

punktu šādā redakcijā: “noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu ir atzīstama neatkarīgi 

no tā, vai konstatēts, konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi ir iegūti”, kas atbilst 

Varšavas Konvencijas 9.panta piektajā daļā noteiktajam.8 

 

1.3.3. Grozījumi Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā 

 

Ņemot vērā izmaiņas, kas 2017.gadā izdarītas Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma un proliferācijas novēŗšanas likumā, un saskaņojot nacionālo tiesisko 

regulējumu, vairāki grozījumi izdarīti arī Krimināllikumā un Kriminālprocesa likumā. 

Grozījumi Krimināllikumā saistīti ar to, ka pēc 2011.gada 31.martā izdarītajiem 

grozījumiem Likumā, tā 5.panta pirmās daļas 3.punktā iekļaujot jaunu noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas veidu – citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšana īpašumā, 

valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana – šīs darbības dublējās ar vairākos KL pantos 

ietvertajām tādām pašām darbībām.  

Lai novērstu citu krimināltiesību normu pārklāšanos ar KL 195.pantā noteikto, ar 

2017.gada 22.jūnija likumu jaunā redakcijā tika izteikts KL 314.pants, kurā ietvertā 

 
6 Spūle D. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanas regulējuma pilnveides iespējas. Jurista Vārds, 

28.03.2017, Nr.13,34.-35.lp. 
7 Plašāk sk. Krastiņš U. Novitātes Krimināllikuma 195. un 314.panta regulējumā. Jurista Vārds, 28.11.2017, 19.-

20.lpp. 
8 Spūle D. Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgu iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā. Jurista Vārds, 

10.07.2018, Nr.28, 22.-23.lpp. 
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noziedzīgā nodarījuma sastāvs un tā norobežošana no KL 195.pantā ietvertā noziedzīgā 

nodarījuma tiks aplūkota turpmākajā satura izklāstā.  

Savukārt ar 2019.gada 6.jūnija likumu  (spēkā no 2019.gada 3.jūlija) no KL 313.panta 

pirmās daļas dispozīcijas, kurā bija noteikta atbildība par noziedznieka, kā arī nozieguma 

izdarīšanas rīku un līdzekļu, nozieguma pēdu vai noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu iepriekš 

neapsolītu slēpšanu, ja slēpjamais noziegums ir smags, Izslēgti vārdi "vai noziedzīgā kārtā iegūtu 

priekšmetu".  Līdzīgi arī no KL 22.panta pirmās daļas vārdi “nozieguma pēdu vai noziedzīgā 

kārtā iegūtu priekšmetu” aizstāti ar vārdiem “vai nozieguma pēdu”.    

Grozījumi Kriminālprocesa likumā skāra 124.pantu “Pierādīšanas priekšmets”, kas ar 

2017.gada 22.jūnija likumu (spēkā no 2017.gada 1.augusta) papildināts ar sesto daļu, kas 

noteic: “Pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi attiecībā uz mantas noziedzīgo izcelsmi 

uzskatāmi par pierādītiem, ja pierādīšanas gaitā ir pamats atzīt, ka mantai, visticamāk, ir 

noziedzīga, nevis likumīga izcelsme." Ar 2019.gada 21.novembra likumu (spēkā no 

2019.gada 24.decembra) panta sestā daļa precizēta, vārdus "Pierādīšanas priekšmetā" aizstājot 

ar vārdiem "Kriminālprocesā un procesā par noziedzīgi iegūtu mantu pierādīšanas 

priekšmetā".  

Ar 2018.gada 20.jūnija likumu (spēkā no 2018.gada 1.septembra) Kriminālprocesa 

likuma 124.pants papildināts ar septīto daļu šādā redakcijā: "(7) Lai pierādītu noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jāpierāda, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, bet nav 

nepieciešams pierādīt, konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi iegūti." Arī šī norma 

precizēta ar 2019.gada 21.novembra likumu, izslēdzot septītajā daļā vārdus "jāpierāda, ka šie 

līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, bet". 
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2. KL 195.PANTĀ PAREDZĒTĀ NOZIEDZĪGĀ NODARĪJUMA 

SASTĀVA OBJEKTĪVĀS UN SUBJEKTĪVĀS PAZĪMES 
 

Pēc aktuālā tiesiskā regulējuma apzināšanas, ņemot vērā izdarītos grozījumus un 

apkopojot teorijā paustās atziņas, būtu analizējams KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma, kas panta pirmajā un otrajā klasificēts kā smags, bet panta trešajā daļā – kā 

sevišķi smags noziegums (turpmāk – arī noziegums), sastāvs, ko, pētījuma autores ieskatā, 

raksturo šādās objektīvās un subjektīvās puses pazīmes. 

2.1. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas objektīvās pazīmes 

 

2.1.1. Noziedzīgā nodarījuma objekts 

 

Krimināltiesību teorijā nav diskusiju par to, ka analizējamā noziedzīgā nodarījuma 

grupas objekts, jeb tādas pašas vai viena veida un savstarpēji saistītas vairākas intereses, kuras 

apdraud vesela noziedzīgu nodarījumu grupa,9 ir tautsaimniecības intereses, jo KL 195.pants 

sistēmiski ir iekļauts šīs kodifikācijas XIX nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā.”   

Tā kā noziedzīgā nodarījuma tiešais objekts, proti, tā interese, ko apdraud konkrēts 

noziedzīgs nodarījums, atbilstoši U. Krastiņa atziņai, “pēc sava satura atbilst nodarījuma 

grupas objektam, bet ir šaurāks pēc apjoma, jo noziedzīgais nodarījums ir vērsts pret 

atsevišķu, konkrētu interesi, pret daļu no nodarījuma grupas objektā ietilpstošajām 

interesēm”,10 par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas galveno tiešo objektu tiek atzītas 

tautsaimniecības intereses galvenokārt finanšu kredīta jomā, normatīvajos aktos noteiktā 

finanšu līdzekļu un citas mantas aprites kārtība. Savukārt noziedzīgā nodarījuma papildu 

tiešais objekts būs jurisdikcijas intereses, proti, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas un 

sodīšanas intereses.11   

 

2.1.2. Noziedzīga nodarījuma priekšmets 

 

Saskaņā ar KL 195.panta pirmajā daļā noteikto, tajā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

priekšmets – “cilvēka ārējā pasaulē objektīvi eksistējoša lieta, pret kuru tieši vērsts kaitīgs 

nodarījums un līdz ar to tiek apdraudēts noziedzīga nodarījuma objekts”12 - ir noziedzīgi 

iegūti finanšu līdzekļi vai cita manta.  

 

2.1.2.1.  Finanšu līdzekļi un cita manta 

 

Tādējādi, lai konstatētu noziedzīgā nodarījuma priekšmeta esību, vispirms, ir 

jānodibina, ka legalizāciju veidojošās darbības ir izdarītas ar finanšu līdzekļiem vai citu 

 
9 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, 60.lpp. 
10 Ibid. 64. 
11 Sk. Judins A. Kriminālatbildība par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu. Jurista Vārds, 22.01.2008, Nr.3, 

1-2.lpp.; Juriss J. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana Promocijas darbs. Rīga, 2012, 63.lpp. 
12 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, 68.lpp. 
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mantu, kā skaidrojums, kas veidots atbilstoši iepriekš minēto starptautisko un Eiropas 

Savienības tiesību aktos noteiktajam, ir rodams Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un 

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā, Krimināllikumā un 

Kriminālprocesa likumā. 

Tā no Likuma 1.panta 1.punkta izriet, ka līdzekļi ir finanšu līdzekļi vai cita 

ķermeniska vai bezķermeniska, kustama vai nekustama manta, savukārt panta 2.punktā 

skaidrots, ka finanšu līdzekļi ir personas turējumā esoši finanšu instrumenti vai maksāšanas 

līdzekļi (skaidras vai bezskaidras naudas veidā), dokumenti (papīra vai elektroniskā veidā), 

kas ir personas īpašumā vai valdījumā un kas rada tiesības gūt labumu no tiem, kā arī īpašumā 

vai valdījumā esoši dārgmetāli. 

Izpētītie prakses piemēri liecina, ka no Likuma 1.panta 2.punktā minētajiem finanšu 

līdzekļiem kā legalizēšanas priekšmets visbiežāk ir bezskaidra nauda, kas 2005.gada 24.aprīļa 

Finanšu nodrošinājuma likuma 1.panta 5.punktā definēta kā nauda (izņemot banknotes un 

monētas), kas jebkurā valūtā kreditēta kādā kontā (arī visu veidu noguldījumi).  

 

2.1.2.2.  Finanšu līdzekļu un citas mantas noziedzīgā izcelsme 

 

 Otrkārt, lai finanšu līdzekļus un citu mantu atzītu par KL 195.pantā paredzētā 

noziedzīgā nodarījuma priekšmetu, ir jākonstatē to noziedzīgā izcelsme.     

Likuma 4.panta pirmajā daļā ir ietverta norāde, ka līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi 

iegūtiem: 1) ja personas īpašumā vai valdījumā tie tieši vai netieši iegūti noziedzīga 

nodarījuma rezultātā; 2) citos Krimināllikumā noteiktajos gadījumos, panta otrajā daļā 

skaidrojot, ka ar terminu “noziedzīgi iegūti līdzekļi” saprot Krimināllikumā lietoto terminu 

"noziedzīgi iegūta manta”.  

 Citi gadījumi, kad manta var tikt atzīta par noziedzīgi iegūtu, norādīti Krimināllikuma 

70.11 pantā, tā otrajā daļā nosakot, ka, ja mantas vērtība nav samērīga ar personas likumīgiem 

ienākumiem un persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā, par noziedzīgi iegūtu 

mantu var atzīt arī mantu, kas pieder personai, kura: 1) izdarījusi noziegumu, kas pēc sava 

rakstura ir vērsts uz materiāla vai citāda labuma gūšanu, neatkarīgi no tā, vai nozieguma 

rezultātā materiāls vai citāds labums ir iegūts; 2) ir organizētas grupas dalībnieks; 3) izdarījusi 

noziegumu, kas saistīts ar terorismu. Savukārt no panta trešās daļas izriet, ka par noziedzīgi 

iegūtu mantu var atzīt arī mantu, kas atrodas citas tādas personas rīcībā, kura uztur pastāvīgas 

ģimenes, saimnieciskas vai citādas mantiskas attiecības ar šā panta otrajā daļā minēto 

personu, ja šīs personas rīcībā esošās mantas vērtība nav samērīga ar tās likumīgiem 

ienākumiem un ja persona nepierāda, ka manta ir iegūta likumīgā ceļā. 

Likuma 4.panta trešajā daļā norādīti gadījumi, kad, papildus Krimināllikumā 

noteiktajiem, par noziedzīgi iegūtiem uzskatāmi arī līdzekļi, kuri pieder šajā panta daļā 

norādītajām personām, vai  kurus tieši vai netieši kontrolē šīs personas. 

Saskaņā ar Likuma 4.panta piektajā daļā noteikto, līdzekļi par noziedzīgi iegūtiem 

atzīstami Kriminālprocesa likumā noteiktajā kārtībā.13 

 
13 Sk. Stukāns J. Mantas atzīšanas par noziedzīgi iegūtu tiesiskais regulējums un tā piemērošanas problemātika. 

Promocijas darbs, 2019, 35.-37.lpp. 

https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/88966-kriminallikums
https://likumi.lv/ta/id/107820-kriminalprocesa-likums
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Tikai konstatējot šos abus nosacījumus, proti, ka legalizāciju veidojošās darbības ir 

izdarītas ar finanšu līdzekļiem vai citu mantu, un ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, ir pamats 

personas saukšanai pie atbildības saskaņā ar KL 195.panta attiecīgo daļu. 

 

2.1.3. Noziedzīgā nodarījuma objektīvā puse 

 

2.1.3.1.  Objektīvās puses pamatpazīme – darbība 

 

KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvā puse, ar ko 

krimināllietās saprot kaitīgā nodarījuma ārējās izpausmes pazīmju kopumu, kas tiek realizēts 

kā prettiesiska uzvedība darbības vai bezdarbības veidā un rada kaitējumu ar Krimināllikumu  

aizsargātām interesēm vai rada šāda kaitējuma nodarīšanas reālas briesmas,14 izpaužas 

noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšanā.   
KL 195.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir formāla sastāva noziegums, kas 

objektīvi izpaužas kā Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmajā daļā norādītās darbības, proti, 1) noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības mainīšana, ja šīs 

darbības veiktas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai 

personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības; 

2) noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, izcelsmes, atrašanās vietas; izvietojuma, 

kustības, piederības slēpšana vai maskēšana; 3) citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

iegādāšanās īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to realizēšana. Plašāk par šo darbību saturu 

tiesu prakses analīzes gaitā, taču šeit minams viens piemērs, kas saistīts ar objektīvās puses 

pamatpazīmes konstatēšanu. 

Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 14.oktobra spriedumu D. 

atzīta par vainīgu KL 177.panta trešajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanā, bet apsūdzībā 

saskaņā ar KL 218.panta otro daļu un 195.panta trešo daļu atzīta par nevainīgu un attaisnota. 

Ar Rīgas apgabaltiesas 2018.gada 29.janvāra spriedumu D atzīta par vainīgu arī KL 218.panta 

otrajā daļā paredzētajā noziegumā. 

Apelācijas instances tiesa, attaisnojot D apsūdzībā par noziedzīgi iegūtu legalizēšanu, kas 

izdarīta 2011.gada 28.-29.jūnijā, norādījusi: 

1) apsūdzībā norādītie naudas līdzekļi nav uzskatāmi par legalizētiem atbilstoši 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļa legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.panta 

pirmās daļas 3.punktam, jo, attiecinot uz šiem naudas līdzekļiem minētajā punktā sniegto 

legalizācijas jēdziena skaidrojumu, tiktu paplašināta celtā apsūdzība un pārkāptas D tiesības 

uz aizstāvību, turklāt netiktu ievērotas Augstākās tiesas 2013.gada tiesu prakses apkopojuma 

“Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un izvairīšanos no nodokļu 

maksāšanas” 20.punktā paustās atziņas par to, ka predikatīvajam noziegumam, kura rezultātā 

noziedzīgie līdzekļi iegūti, tā arī sekundārajam noziegumam – šo noziedzīgi iegūto līdzekļu 

 
15 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 23.aprīļa spriedums lietā Nr.KA04-0098-18/11 
(ECLI:LV:RAT:2018:0423.15830114506.1.S). 
16 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 
aģentūra, 2014, 80.lpp. 
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legalizēšanai piemīt savs konkrētas sastāva objektīvās un subjektīvās pazīmes, un to objektīvo 

pusi nevar veidot vienas un tās pašas darbības; 

2) apsūdzībā norādītie naudas līdzekļi nav uzskatāmi par legalizētiem atbilstoši 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.panta 

pirmās daļas 1.punktam, jo apsūdzībā norādītās darbības, kuru rezultātā noziedzīgi iegūtie 

naudas līdzekļi apmēram diennakti (no 2011.gada 28.jūnija līdz 29.jūnijam) ir bijuši citas 

personas rīcībā, bet tad atkal atgriezti SIA [X], nevar atzīt par tādām darbībām, kuras ir 

izdarītas ar mērķi slēpt vai maskēt noziedzīgi iegūtu līdzekļu izcelsmi. 

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākā tiesa apelācijas instances tiesas spriedumu daļā 

par D atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu apsūdzībā saskaņā ar KL 195.panta trešo daļu 

atstāja negrozītu, bet kasācijas protestu noraidīja, motivējot, ka prokurore kasācijas protestā 

nav argumentēti apstrīdējusi un atspēkojusi apelācijas instances tiesas atzinumus par to, ka 

KL 195.panta trešajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums nav noticis, savukārt kasācijas 

instances tiesa nevar pārsniegt kasācijas protesta apjomu, lai pasliktinātu apsūdzētā stāvokli 

lietā.15     

 Noziegums skaitās pabeigts ar brīdi, kad izdarīta kāda no iepriekš norādītajām darbībām. 

  

2.1.3.2. Objektīvās puses papildu pazīme – līdzekļu noziedzīgā izcelsme 

 

Bez darbības kā objektīvās puses pamatpazīmes, gan KL 195.pantā, gan arī Likuma 

5.panta pirmajā daļā ietverta norāde, ka līdzekļi, ar kuriem tiek veiktas objektīvo pusi 

veidojošās darbības, ir noziedzīgi iegūti, kas vērtējama kā objektīvās puses papildu pazīme, 

kura līdz ar pamatpazīmi ir iekļauta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāva obligāto 

pazīmju skaitā.16   

Vienlaikus, harmonizējot Latvijas normatīvo aktu sistēmas atbilstību Strasbūras un 

Varšavas Konvenciju prasībām, Likuma 5.panta otrajā daļā iestrādāta norma, kas nosaka, ka 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācija par tādu atzīstama arī tad, ja Krimināllikumā 

paredzētais noziedzīgais nodarījums, kura rezultātā tieši vai netieši ir iegūti šādi līdzekļi, ticis 

izdarīts ārpus Latvijas Republikas teritorijas  

 Gadījumos, kad par noziedzīgi iegūtiem tiek atzīti finanšu līdzekļi vai cita manta, kas 

personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā, 

noziegums būs saistīts ar predikatīvo noziedzīgo nodarījumu, taču, atbilstoši Likuma 5.panta 

2.1 daļā un Kriminālprocesa likuma 124.panta septītajā daļā to aktuālajā redakcijā 

noteiktajam, nav nepieciešams pierādīt, konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi 

iegūti.  

Kā norādīts Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces 2019.gada 19.jūnija 

lēmuma “Par tiesību normu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu 

interpretāciju” 3.punktā, “ar minētajiem grozījumiem expressis verbis” tika nostiprinātas 

2005.gada 16.maija Eiropas Padomes Konvencijas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

un terorisma finansēšanas novēršanu, kā arī šo līdzekļu meklēšanu, izņemšanu  un 

 
17 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 31.janvāra lēmums lietā SKK—2/2019 
(ECLI:LV:AT:2019:0131.15830025013.2.L). 
18 Plašāk sk. Krastiņš U. Tieša nodoma tvērums krimināltiesībās. Krimināllikuma 9.panta otrās daļas paplašināts 
komentārs ar teorētiskām nostādnēm. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2017, 26.lpp. 
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konfiskāciju 9.panta sestajā daļā paredzētās prasības. [..] Turklāt jāņem vērā, ka minētās 

konvencijas 9.panta piektā daļa paredz, ka ikviena dalībvalsts nodrošina to, ka iepriekšēja vai 

vienlaicīga notiesāšana par predikatīvo nodarījumu nav priekšnoteikums tam, lai personu 

notiesātu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu”.  

Šī atziņa nostiprināta arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2017,gada 2.maija lēmumā, skatot 

Stīva Mitčella Zschüschen iesniegumu pret Beļģiju (pieteikums Nr.23572/07). Iesniedzējs, 

Nīderlandes pilsonis, tika apsūdzēts par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, ieskaitot divu 

mēnešu laikā Beļģijā atvērtajā bankas kontā 75 000 euro, sniegt ziņas par kuru izcelsmi viņš 

atteicās. Antverpenes krimināltiesa ar 2005.gada 22.jūnija spriedumu atzina viņu par vainīgu 

tam inkriminētā nozieguma izdarīšanā, norādot, ka Kriminālkodeksa 505.pantā nav dots 

izsmeļošs predikatīvo noziegumu uzskaitījums, kā arī šī likuma norma neparedz kādus 

formālus pienākumus konkrēta predikatīvā nozieguma konstatēšanai. Tiesai, ņemot vērā 

esošos pierādījumus, nepieciešams pārbaudīt, vai ir pierādīta naudas līdzekļu noziedzīga 

izcelsme.  

Antverpenes Apelācijas tiesa ar 2006.gada 27.jūnija lēmumu un Kasācijas tiesa ar 

2006.gada 28.novembra lēmumu apsūdzētā sūdzības noraidīja, atzīstot, ka viņa vaina 

noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanā, zinot par to noziedzīgo izcelsmi, ir pierādīta. 

Atsaucoties uz 2001.gada 25.septembra lietu JT, 2002, 660, Apelācijas tiesa norādīja, ka 

likumā “netiek prasīta kriminālprocesa uzsākšana par predikatīvo noziegumu; netiek prasīts, 

lai apsūdzībā tiktu norādīts predikatīvais noziegums; pat netiek prasīts, lai tiesnesis, kurš 

pieņem spriedumu par naudas līdzekļu atmazgāšanu, zinātu konkrēto predikatīvo noziegumu 

pie nosacījuma, ka viņš, pamatojoties uz faktiskajiem apstākļiem, var izslēgt jebkādu legālu 

izcelsmi.”    

Savukārt no Kasācijas instances tiesas nolēmuma izriet, ka pierādīšanas pienākums, kas 

saistīts ar nozieguma priekšmeta noziedzīgo izcelsmi, izpildās, kad, pamatojoties uz faktiem, 

jebkāds šīs mantas likumīgs avots ar pārliecību var tikt izslēgts. Pierādīšanas pienākums 

attiecībā par mantas noziedzīgas izcelšanās apzināšanos, uzskatāms par izpildītu, ja to ar 

pārliecību var izsecināt no faktiskajiem apstākļiem. 

 Pamatojoties uz Eiropas Cilvēka tiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 

turpmāk – arī Konvencija) 6.panta 1., 2.punktu un 3.punkta a) apakšpunktu, persona Eiropas 

Cilvēktiesību tiesā iesniedza vairākas sūdzības, uzskatot, ka viņa nevainīguma prezumpcija, 

viņa tiesības klusēt, viņa tiesības uz aizstāvību, tiesības saņemt izsmeļošu informāciju par 

uzrādītās apsūdzības raksturu un cēloņiem tika aizskartas sakarā ar to, ka nacionālās tiesas 

nav raksturojošas predikatīvo noziegumu un nav konstatējušas it kā atmazgātās naudas 

nelikumīgu izcelsmi.  

Eiropas Cilvēktiesību tiesa, atzīstot iesniedzēja sūdzības par nepieņemamām saskaņā ar 

Konvencijas 35.panta 3 a. un 4. punktu, norādīja, ka sūdzībās minētais fakts pats par sevi 

nevar tikt uzskatīts par iesniedzēja norādīto Konvencijas normu pārkāpumu. Kasācijas tiesas 

judikatūrā ir nostiprināta atziņa, ka, lai personu atzītu par vainīgu naudas līdzekļu 

atmazgāšanā, pietiekami konstatēt pierādītu to nelikumīgo izcelsmi un nepieciešamās 

zināšanas, kuras tam piemita, un nav nepieciešams, lai tiesnesis zinātu konkrēto noziegumu 

pie nosacījuma, ka, pamatojoties uz faktiem, viņš var izslēgt jebkādu izcelsmi vai nelikumīgu 

izcelsmi, kas atbilst Varšavas Konvencijas 9.panta 3. un 6.punktam. Tiesa lēmuma 39.punktā 

tāpat norādīja, ka, tā kā iesniedzējs tika saukts pie atbildības par naudas līdzekļu atmazgāšanu, 
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tas fakts, ka apsūdzība aprobežojās ar to operāciju aprakstu, kas izmantotas šā nozieguma 

esības konstatēšanai, bija pietiekams, lai ļautu iesniedzējam izmantot savas tiesības uz 

aizstāvību. No Konvencijas 6.panta 3.punkta a. apakšpunkta neizriet pienākums papildus 

noteikt nelikumīgos darbības veidus, kuri nesa peļņu un bija naudas līdzekļu atmazgāšanas 

priekšmets.   

Arī Eiropas Cilvēktiesību tiesas 2016.gada 27.jūnija lēmumā lietā Fabrizio Stefano Piras 

pret Sanmarīno (pieteikums Nr.27803/16 (ECLI: CE: ECHR: 2017:0627DEC002780316), 

kurā iesniedzējs apstrīdēja rīkojuma par mantas arestu likumību, pamatojot, ka izmeklēšanas 

tiesnesis ļoti vispārīgi norādījis uz iespējamiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

noziegumiem, tiesa atzina. ka attiecībā uz iespējamo vispārīgo norādi uz nodarījumiem, kas 

bijuši dažu aktīvu cēlonis, vietējā judikatūrā jau bija noteikts, ka, lai atrastu kādu, kas vainīgs 

naudas atmazgāšanā, nebija nepieciešami, lai noteiktu predikatīvā nodarījuma veidu, vainīgo 

personu vai cietušo. Tā vietā pietika ar pierādījumiem par nodoto, slēpto vai aizstāto aktīvu 

noziedzīgo izcelsmi - tādējādi tika izpildīts nelegālās izcelsmes pierādīšanas pienākums, ja 

šāda izcelsme skaidri izrietēja no pierādījumu loģiskas un saskaņotas interpretācijas. Tādējādi 

izmeklēšanas tiesneša argumentācija bija pietiekama aresta rīkojuma piemērošanai, jo viņš 

bija sīki aprakstījis apsūdzētā veiktās bankas operācijas - operāciju aizdomīgo un nepamatoto 

sarežģītību, attiecīgajām summām un to caurskatāmības trūkumu.  

2.2. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas subjektīvās pazīmes 

2.2.1. Noziedzīgā nodarījuma subjekts 

 

Par KL 195.panta paredzētā nozieguma subjektu var būt ikviena fiziska un pieskaitāma 

persona, kura nozieguma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu, proti, tas ir 

vispārīgais subjekts. Taču nozieguma izdarītāja saistība ar legalizēto līdzekļu noziedzīgo 

izcelsmi un līdz ar to arī atbildība ir atkarīga no tā, kādas no objektīvo pusi veidojošajām 

darbībām persona ir izdarījusi. No Likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā ietvertā 

regulējuma izriet, ka tajos norādīto darbību izdarītājs var būt kā persona, kura pati ir  

noziedzīgi ieguvusi finanšu līdzekļus vai mantu, tā arī persona, kas veic tādu līdzekļu 

legalizēšanu, kurus noziedzīga nodarījuma rezultātā ieguvusi cita persona. Savukārt no 

Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkta redakcijas nepārprotami secināms, ka tajā norādītās 

darbības - iegādāšanās īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai realizēšana tiek izdarītas ar citas 

personas noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem.   

 Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas, terorisma un proliferācijas finansēšanas 

novēršanas likuma prasības attiecas ne tikai uz fiziskām, bet arī uz juridiskām personām. 

Ievērojot to, ka Latvijā juridisko personu kriminālatbildība nav paredzēta, saskaņā ar KL 

12.pantā noteikto, par noziedzīgu nodarījumu, ko privāto tiesību juridiskās personas interesēs, 

šīs personas labā vai tās nepienācīgas pārraudzības vai kontroles rezultātā izdarījusi fiziskā 

persona, attiecīgā fiziskā persona saucama pie kriminālatbildības, bet juridiskajai personai var 

piemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļus, ka paredzēti Krimināllikuma VIII1 nodaļā.   

 

2.2.2. Noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse 
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Krimināltiesību doktrīnā nostiprināta atziņa, ka “noziedzīga nodarījuma subjektīvā puse 

ir noziedzīgu nodarījumu izdarījušās personas (nodarījuma subjekta) psihiskā darbība, kas 

tieši saistīta ar viņas izdarīto (nodarījuma objektīvajām pazīmēm), un tā apvieno vienotā 

veselā psihiskās darbības intelektuālos un gribas procesus”.17   

Noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās puses pazīmes ir vaina nodoma vai 

neuzmanības formā, motīvs un mērķis (nolūks). 

 

2.2.2.1. Vaina kā obligāta subjektīvās puses pazīme 

 

Vaina ir personas psihiskā attieksme nodoma vai neuzmanības formā pret viņas izdarīto 

prettiesisko darbību vai bezdarbību un ar to cēloņsakarīgi saistītajām kaitīgajām sekām.18 

Vainas jādziena saturu veido intelektuālā un gribas elementa kopība un mijiedarbība, un 
gribas elements kopā ar intelektuālo elementu nosaka noziedzīgā nodarījuma sastāva 

subjektīvās puses pamatpazīmi - vainas formu. 
 

 

2.2.2.1.1. Nodoma intelektuālais un gribas moments 

 

Izdarot noziedzīgu nodarījumu, personas apzināšanās (nodoma intelektuālā puse) aptver 

noziedzīgā nodarījuma objektu, proti, ar likumu aizsargāto interesi, kas tiek apdraudēta, 

veicamās darbības vai bezdarbības raksturu, kā arī materiālu noziedzīgu nodarījumu sastāvu 

gadījumos paredz (vai arī tai ir iespēja paredzēt) savas rīcības sekas. Gadījumos, kad 

likumdevējs ir iekļāvis noziedzīga nodarījuma sastāva objektīvajā pusē arī citas pazīmes, 

piemēram, nodarījuma izdarīšanas vietu, laiku, apstākļus, cietušo raksturojošās pazīmes u.c., 

tad šo pazīmju apzināšanās arī ietilpst subjekta vainas intelektuālajā elementā.19 

Griba ir cilvēka psihiskās darbības forma, kas ārējā pasaulē izpaužas kā apzināta darbība 

vai bezdarbība, “tā ir apziņas praktiskā puse, kuras galvenā funkcija ir regulēt cilvēka faktisko 

rīcību. Ar gribas palīdzību regulēta personas rīcība nozīmē prāta un fizisko spēku virzību uz 

kāda konkrēta mērķa sasniegšanu vai arī atturēšanos no kādas darbības. Pateicoties gribas 

spējām, cilvēks kontrolē savu uzvedību, vada savas darbības, kā arī ir spējīgs pakārtot savu 

uzvedību tiesību priekšrakstiem”.20 Arī par subjekta gribas izpausmes priekšmetu ir 

uzskatāms tas likumdevēja apzīmēto objektīvo pazīmju loks, kas ietilpst nodarījuma sastāvā 

un kam tādējādi ir nozīme noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas procesā. 

Iepriekš paustās teorētiskās atziņas atbilst KL 8.panta otrajā daļā norādītajam, ka, nosakot 

noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas vainas formu, jākonstatē šīs personas psihiskā 

attieksme pret noziedzīgā nodarījuma objektīvajām pazīmēm. Un, kā pamatoti norāda U. 

Krastiņš, “šajā procesā noziedzīgo nodarījumu izdarījušās personas psihiskā darbība var būt 

 
17 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, 127.lpp. 
18 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais 

izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 60.lpp. 
19 Rozenbergs J. Vainas institūts krimināltiesībās un tā nozīme noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijā. Promocijas 

darbs. Rīga: 2012, 23.-24.lpp. 
20 Ibid. 25.lpp. 
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atšķirīgas intensitātes atkarībā no tā, uz kādu noziedzīgā nodarījuma pazīmi (pamatpazīmi vai 

papildpazīmi) tā attiecas.21 

 

2.2.2.1.2. Personas psihiskā attieksme pret noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas 

objektīvajām pazīmēm 

 

Kā jau iepriekš minēts, KL 195.panta objektīvajā pusē ir iekļauta pamatpazīme – darbība, 

ar kuru tiek veikta finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšana, un papildu pazīme, kas 

norāda, ka legalizēšanas priekšmets ir noziedzīgi iegūts. Tas nozīmē, ka noziedzīga 

nodarījuma kvalifikācijas procesā noskaidrojama personas psihiskā attieksme kā pret 

krimināltiesību normā norādīto pamatpazīmi, tā arī pret papildu pazīmi, kurai ir konkrēts 

sakars ar pamatpazīmi. 

Krimināltiesību teorijā ir nostiprināts viedoklis, ka prettiesiska darbība, ja tā ir apzināta, 

vienmēr ir tīša un “personas psihiskā attieksme pret viņas darbību [..], kas formālu sastāvu 

noziedzīgos nodarījumos ir nodarījuma objektīvās puses pazīme, var izpausties vienīgi tieša 

nodoma veidā, jo nav iespējams, ka persona apzināti izdara kādu darbību, nevēloties to 

darīt”.22 Arī Augstākā tiesa 2017.gada 15.februāra lēmumā lietā SKK-24/2017 norādījusi uz 

tiesību doktrīnā atzīto, ka darbība vai bezdarbība, ar kuru tiek pārkāpti ceļu satiksmes un 

transportlīdzekļu ekspluatācijas noteikumi, ir tīša, vainīgajam apzinoties savas darbības vai 

bezdarbības kaitīgumu.23 Savukārt zināšanu līmenis attiecībā par legalizēšanas priekšmeta 

izcelsmi, kas raksturo nodoma intelektuālo momentu attiecībā pret šo objektīvās puses 

papildu pazīmi, Likuma 5.pantā tā aktuālajā redakcijā apzīmēts kā personas apzināšanās par 

to, ka legalizējamie finanšu līdzekļi vai cita manta ir iegūti noziedzīgi, vai arī kā šā fakta 

apzināta pieļaušana.  

Šajā sakarībā jāatgriežas pie iepriekš jau minētās krimināltiesību teorijas atziņas, ka 

“apzināšanās kā personības psihiska darbība saistībā ar kāda apstākļa esamību var izpausties 

trīs veidos – kā zināšana par to, tā apzināšanās vai pieļaušana, kas izpausmes intensiātes ziņā 

atšķiras”.24   

Vispirms jāatzīmē, ka, formulējot atsevišķas krimināltiesību normas, likumdevējs panta 

dispozīcijā vai nu tieši norādījis uz personas psihisko attieksmi pret tajā ietverto papildu 

pazīmi, kā, piemēram, apzināšanās par sievietes grūtniecības stāvokli vai cietušā 

bezpalīdzības stāvokli slepkavības gadījumā (KL 117.panta 1. un 2.punkts), personas 

saukšana pie kriminālatbildības, zinot, ka tā nav vainīga (KL 290.pants), vai arī tādas 

apzināšanās nepieciešamība izriet no normas satura, piemēram, gadījumos, kad noziedzīgais 

nodarījums vērsts pret nepilngadīgo vai mazgadīgo. Norāde uz apzināšanos par legalizējamo 

finanšu līdzekļu un citas mantas iegūšanas noziedzīgumu bija ietverta arī KL 195.panta 

sākotnējā redakcijā, taču ar 2005.gada 28.aprīļa grozījumiem tā tika izslēgta, iespējams, tāpēc, 

ka krimināltiesību normas dispozīcija tika noformulēta kā blanketa.   

 
21 Krastiņš U. Novitātes Krimināllikuma 195. un 314.panta regulējumā. Jurista Vārds, 28.11. 2017, Nr.49, 

19.lpp. 
22 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, 149.lpp.; Rozenbergs J. Vainas institūts krimināltiesībās un tā nozīme noziedzīgu nodarījumu 

kvalifikācijā. Promocijas darbs. Rīga, 2012, 64.lpp.  
23 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 15.fewbruāra lēmums lietā SKK-24/2017 

(11520037613), 11.2.punkts. 
24 Krastiņš U. Novitātes Krimināllikuma 195. un 314.panta regulējumā. Jurista Vārds, 28.11.2017, Nr.49, 19.-

20.lpp. 
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Atziņa par to, ka personas psihiskā attieksme pret pamatpazīmi un papildu pazīmi var 

nesakrist un zināšanu līmenis par papildu pazīmes esību var izpausties atšķirīgi, nostiprināta 

Latvijas krimināltiesībās, vēl 1982.gada Latvijas PSR kriminālllikuma komentāros 

121.pantam profesorei Marijai Blūmai norādot, ka izvarošanu no subjektīvās puses raksturo 

tikai tiešs nodoms, savukārt nepilngadīgās izvarošanu var kvalificēt saskaņā ar 

kriminālkodeksa 121.panta trešo daļu tikai gadījumos, kad  vainīgais zinājis vai pieļāvis, ka 

izdara vardarbīgu dzimumaktu ar nepilngadīgo, vai varējis to paredzēt un viņam arī vajadzējis 

to paredzēt. Zināšanu līmenis par cietušās mazgadību ir samazināts, komentāru autorei 

norādot, ka personas saukšanai pie atbildības par mazgadīgās izvarošanu jākonstatē, ka 

vainīgais apzinājies vai apzināti pieļāvis, ka izvaro meiteni, kas nav sasniegusi četrpadsmit 

gadu vecumu, vai arī viņš varēja paredzēt un viņam vajadzēja paredzēt, ka cietusī nav 

sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu.25  

Analizējot šo viedokli, ka attiecībā pret cietušā vecumu pieļaujama pat neuzmanība no 

vainīgā puses, U. Krastiņš gan norāda, ka “to bija neiespējami teorētiski pamatot, kā arī tiesu 

praksē tādu piemēru nebija”, tāpēc Augstākās tiesas plēnums savos skaidrojumos to 

neietvēra.26   Tā Augstākās tiesas plēnums 1992.gada 19.oktobra lēmuma Nr.6 “Par tiesu 

praksi, piemērojot likumus, kas nosaka kriminālatbildību par dzimumnoziegumiem” 8.punktā 

skaidrojis, ka atbildība par noziegumu pret mazgadīgo vai nepilngadīgo iestājas tad, ja vainīgā 

persona ir zinājusi vai apzināti pieļāvusi, ka izdara noziegumu pret nepilngadīgo vai 

mazgadīgo. Savukārt Augstākās tiesas plēnuma 1992.gada 24.februāra lēmuma Nr.1 “Par 

krimināllikumu piemērošanu lietās par tīšām slepkavībām” 10.punktā norādīts, ka slepkavība 

pēc Latvijas KK 99.panta 5.punkta (KL 117.panta 1.punkts) kvalifcējama ne vien tad, ja 

vainīgais zinājis, ka sieviete atrodas grūtniecības stāvoklī, bet arī tad, ja viņš apzināti pieļāvis, 

ka noslepkavo grūtnieci. 

Apzināšanās ir personas psihiskās darbības intelektuālās puses izpausme, kas raksturīga 

nodomam, taču nodoma veida noteikšanā nozīme ir tikai personas psihiskajai attieksmei pret 

noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses pamatpazīmēm, analizējamajā gadījumā – pret 

darbību, ar kuru tiek veikta finanšu līdzekļu vai citas mantas legalizēšana. Legalizēšanas 

priekšmeta noziedzīguma apzināšanās šā jēdziena plašākā vai šaurākā nozīmē neietekmē 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas sastāva subjektīvās puses vērtējumu kopumā.       

Tā kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir formāla sastāva noziegums, tad, izvērtējot 

nodoma intelektuālo un gribas pusi attiecībā pret objektīvās puses pamatpazīmi - darbību, 

secināms, ka tas ir tīšs noziegums un to raksturo tiešs nodoms, kas  atbilst KL 9.panta otrajā 

daļā noteiktajam, ka noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar tiešu nodomu, jo persona 

apzinājusies savas darbības kaitīgumu, proti, ka veic ar likumu aizliegtas darbības (nodoma 

intelektuālais moments), un to apzināti veikusi (nodoma gribas moments). 

Tādējādi secināms, ka Likuma 5.panta aktuālajā redakcijā, atbilstoši Varšavas 

Konvencijas 9.panta trešajā daļā norādītajam,  attiecībā par personas psihisko attieksmi pret 

legalizējamo līdzekļu izcelsmi ir noteikts plašāks subjektīvās puses tvērums, kas akcentēts arī 

jau minētā Senāta Krimināllietu departamenta kopsapulces 2019.gada 19.jūnija lēmuma 

2.punktā, norādot: “Iztiesājot lietas, kurās persona ir apsūdzēta tikai  par noziedzīgi iegūtu 

 
25 Latvijas PSR kriminālkodeksa komentāri. Rīga: “Avots”, 1982. 407.- 409.lpp. 
26 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, 151.lpp. 
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līdzekļu legalizēšanu bez predikatīva noziedzīga nodarījuma, jāņem vērā, ka 2017.gada 

9.novembrī stājās spēkā grozījumi NILLTFNL 5.pantā. Ar grozījumiem panta pirmās daļas 

visos trijos punktos vārds “zinot” tika aizvietots ar vārdu “apzinoties”, kā arī tiesību norma 

tika papildināta ar jaunu daļu, kas turpmāk noteic, ka arī gadījumos, ja persona apzināti 

pieļāva, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, darbības ir atzīstamas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu”.  

Jāpiezīmē, ka praksē krimināllietās, kurās personas apsūdzētas tikai par noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu bez predikatīva noziedzīga nodarījuma, kas izdarīta līdz 2017.gada 

9.novembrim, rodama norāde uz visiem trim apzināšanās veidiem par legalizācijas priekšmeta 

noziedzīgo izcelsmi. 

Tā, piemēram, no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 22.marta 

sprieduma redzams, ka A un A 2016.gada 20.oktobrī izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanu lielā apmērā organizētā grupā zinot, ka naudas līdzekļi iegūti nelikumīgi, 

izkrāpjot tos no Polijas Republikas banku klientu kontiem.27  

Daugavpils tiesa ar 2018.gada 11.janvāra spriedumu konstatēja, ka A, apzināti pieļaujot, 

ka uz viņa bankas kontu B piedāvā pārskaitīt noziedzīgi iegūtus līdzekļus, sarakstē ar B 

norādīja sava bankas konta numuru sabiedrībā “SEB Banka”. Kad 2015.gada 5.maijā A 

bankas kontā tika ieskaitīti no Lielbritānijas uzņēmuma [X] bankas kontiem izkrāptie naudas 

līdzekļi, A apzinoties, ka šie finanšu līdzekļi ir iegūti ārpus Latvijas Republikas teritorijas 

izdarītā noziedzīgā nodarījuma rezultātā, daļu naudas izņēma no sava konta un rīkojās ar to 

pēc saviem ieskatiem.28  

Taču visbiežāk tiesu spriedumos rodama norāde, ka apsūdzētie veica legalizēšanas 

darbības ar maksāšanas līdzekļiem, apzinoties, ka tie ir noziedzīgi iegūti.29  

 

2.2.2.2. Noziedzīga nodarījuma mērķis (nolūks) 

 

Noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās puses pazīme ir arī mērķis (nolūks), kas 

krimināltiesībās tiek definēts kā iecerētais rezultāts, ko persona, izdarot noziedzīgu 

nodarījumu, vēlas sasniegt,30 kam Likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā norādītajā gadījumā 

ir noziedzīga nodarījuma sastāva obligātas pazīmes nozīme, un tā ietekmē nodarījuma 

kvalifikāciju. 

Kopš 2011.gada 29.aprīļa, kad stājās spēkā ar 2011.gada 31.marta likumu izdarītie 

grozījumi, Likuma 5.panta pirmās 1.punktā noteikts, ka par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju atzīstama noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to atrašanās vietas  

vai piederības mainīšana, zinot (aktuālajā redakcijā – apzinoties), ka šie līdzekļi ir noziedzīgi 

iegūti, un ja šīs darbības veiktas 1) nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai 2) 

 
27 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 22.marta spriedums lietā Nr.K30-1327-19/37 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0322.1181601016.2.S). 
28 Daugavpils tiesas 2018.gada 11.janvāra spriedums lietā Nr.K12-0352-18 (11240021915). 
29 Sk., piemēram, Zemgales rajona  tiesas 2019.gada 29.marta spriedums lietā Nr.K73-1113-19 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0329.11816004417.2.S); Zemgales rajona tiesas 2019.gada 3.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K73-0590-19/7 (ECLI:LV:ZRT:2019:0403.11816005917.1.S); Rīgas pilsētas Vidzemes tiesas 2018.gada 

29.marta spriedums  (ECLI:LV:RVPT:2018:0329.12507000818.3.S)  
30 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, 184.lpp. 
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palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no 

juridiskās atbildības. Savukārt panta pirmās daļas 2. un 3.punktā norādīto darbību atzīšana par 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu ar kādu īpašu nolūku netiek saistīta.  

Uz šo apstākli norādīts arī Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces 

2019.gada 19.jūnija lēmumā, tā 1.punktā nolemjot: “Iztiesājot lietas, kurās persona apsūdzēta 

par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jāņem vērā, ka 2011.gada 29.aprīlī stājās spēkā 

grozījumi NILLTFNL 5.pantā, kas paredz, ka speciālais nolūks “slēpt vai maskēt noziedzīgo 

izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, 

izvairīties no juridiskās atbildības” ir attiecināms tikai uz NILLTFNL 5.panta pirmās daļas 

1.punktā norādītajām darbībām. Savukārt attiecībā uz NILLTFNL 5.panta 2. un 3.punktā 

ietvertajām darbībām speciālais nolūks nav jākonstatē”.  

Ņemot vērā, ka nolūkam Likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā norādītajā gadījumā ir 

noziedzīga nodarījuma sastāva subjektīvās puses obligātas pazīmes nozīme, šajā punktā 

minētās darbības – noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršanu citās vērtībās, to atrašanās vietas vai 

piederības mainīšanu var inkriminēt tikai tad, ja konstatēts šajā normā norādītais speciālais 

nolūks, kas ne vienmēr tiek ievērots. 

Piemēram, Zemgales rajona tiesa ar 2019.gada 3.aprīļa spriedumu konstatējusi, ka D, 

saņēmis savā kontā naudas līdzekļus 11 500 euro apmērā, pārvērta tos skaidrā naudā un 

nodeva personai, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, pats savā rīcībā 

iegūstot atlīdzību 500 euro apmērā. Pamatojot D nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 

195.panta otro daļu, norādīts, ka “D. personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar pirmstiesas 

kriminālprocesā nenoskaidrotu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā 

lietvedībā, veica noziedzīgu nodarījumu rezultātā iegūto finanšu līdzekļu slēpšanu, mainot to 

atrašanās vietu, iegūdams šos līdzekļus savā valdījumā un tālāk nododot tos patiesā labuma 

guvējam. Apzinoties, ka šie līdzekļi bija noziedzīgi iegūti, atbilstoši Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 3.punktām 

(likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 31.07.2017.), /pers. D/. izdarīja noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu 11 500 euro apmērā”.31   

Arī no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 6.marta sprieduma izriet, 

ka A, “veikdama.noziedzīgi iegūto naudas līdzekļu pārskaitīšanu no sava norēķinu konta uz C 

un D norēķinu kontiem uz fiktīvu maksājumu mērķa (darījumu) pamata, kā arī ar šiem naudas 

līdzekļiem dodot iespēju rīkoties citām personām, uz neesošu darījumu pamata mainīdama 

naudas līdzekļu atrašanās vietu un piederību, maskēja noziedzīgi iegūto līdzekļu patieso 

raksturu un izcelsmi, tādējādi, atbilstoši 2008.gada 17.jūlija likuma “Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likums” 5.panta pirmās daļas 

1.punktam un 2.punktam, izdarīja darbības, kas liecina par noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju, kas minētās darbības atzīst par noziedzīgām”.32  

Pie jautājuma par to, kādas noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu veidojošās darbības 

tiek inkriminētas un par to atbilstību Likuma 5.panta pirmajā daļā norādītajām vēl 

atgriezīsimies nākamajā nodaļā, taču attiecībā uz šeit minētajiem piemēriem ir pilnīgs pamats 

 
31 Zemgales rajona tiesas 2019.gada 3.aprīļa spriedums lietā K73-0590-19/7 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0403.1186005917.1.S). 
32 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 6.marta spriedums lietā Nr.K30-1263-19/22 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0306.11816005017.2.S). 
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norādīt, ka Likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā ietvertais nolūks no spriedumu aprakstošās 

daļas neizriet. 

 

2.3. KL 195. un 314.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu sastāvu nošķiršana 

 

Tiesiskā regulējuma sakārtošanas un pilnveidošanas gaitā tika risināts arī jautājums par 

KL 195. un 314.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršanu, kuras nepieciešamība tika 

pamatota ar to, ka KL 314.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi veidojošās 

darbības pārklājās ar   Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā norādītajām darbībām. 

Līdz 2017.gada 1.augustam, kad stājās spēkā 2017.gada 22.jūnija likums “Grozījumi 

Krimināllikumā”, KL 314.panta pirmajā daļā bija paredzēta atbildība par mantas iegādāšanos 

vai realizēšanu, apzinoties, ka tā iegūta noziedzīgā kārtā, panta otrajā daļā norādot uz tādām 

pašām darbībām, ja tās izdarītas lielā apmērā, bet panta trešajā daļā – uz tādām pašām 

darbībām, ja tās izdarījusi organizēta grupa.   

Kopš 2017.gada 1.augusta KL 314.panta pirmajā daļā noteikta atbildība par mantas, kuras 

vērtība nepārsniedz ievērojamu apmēru, proti, desmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto 

minimālo mēnešalgu kopsummu, iegādāšanos, glabāšanu vai realizēšanu, apzinoties, ka tā 

iegūta noziedzīgā kārtā, bet panta otrā un trešā daļa izslēgta.   

Norādot, ka minētie grozījumi vērsti uz KL 314. un 195.pantā ietverto noziedzīgo 

nodarījumu sastāvu nošķiršanu, D. Spūle skaidroja, ka likumdevējs ir nolēmis saglabāt KL 

314.pantu, papildinot tā dispozīciju ar darbību “realizēšana”, kā arī nosakot, ka atbildība par 

noziedzīgā kārtā iegūtas mantas iegādāšanos, glabāšanu vai realizēšanu, kuras vērtība 

nepārsniedz ievērojamu apmēru, ir noteikta KL 314.pantā”, uzsverot, ka ievērojams apmērs 

attiecināms tikai uz Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētajām darbībām, bet 

darbības, kas paredzētas Likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā, tāpat kā iepriekš 

kvalificējamas kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana saskaņā ar KL 195.pantu neatkarīgi 

no noziedzīgi iegūtās mantas vērtības. 

Tāpat tika skaidrots, ka gadījumos, kad persona iegūs īpašumā, valdījumā vai lietojumā 

vai realizēs citas personas noziedzīgi iegūtus līdzekļus (mantu), kas pārsniegs ievērojamu 

apmēru, vai tas tiks izdarīts lielā apmērā vai organizētā grupā, kriminālatbildība iestāsies 

saskaņā ar KL 195.pantā noteikto.33   

 

  

 
33 Spūle D. Aktuālie tiesību aktu grozījumi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas apkarošanā. Jurista Vārds, 

10.07.2018, Nr.28, 21.lpp. 
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3. KL 195.PANTĀ PAREDZĒTĀ NOZIEDZĪGĀ NODARĪJUMA 

KVALIFIKĀCIJAS AKTUALITĀTES TIESU PRAKSĒ 
 

Apzinot tiesu nolēmumus, kuros personas atzītas par vainīgām noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanā, kas izdarīta pēc 2011.gada 29.aprīļa, kad stājās spēkā grozījumi Likuma 5.pantā, 

iegūti 20 pirmās instances tiesas spriedumi, četri no tiem taisīti 2020.gadā. Tāpat analizēti arī 

astoņi pirmās instances tiesas spriedumi, par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, kas 

izdarīta līdz šiem grozījumiem Likuma 5.pantā. 

Iegūto nolēmumu analīze ļauj secināt, ka gadījumos, kad noziedzīgi nodarījumi izdarīti 

pēc 2011.gada 29.aprīļa, visbiežāk tikuši legalizēti naudas līdzekļi, ko pirmstiesas 

kriminālprocesā nenoskaidrotas personas ieguvušas, nelikumīgi pieslēdzoties ārvalstīs 

dzīvojošo personu vai uzņēmumu bankas kontiem un veicot pārskaitījumus uz apsūdzēto jau 

esošajiem vai speciāli šim nolūkam atvērtajiem banku kontiem. 

Noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas shēma ir visai līdzīga. Parasti tos izdara apsūdzētais 

personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar izmeklēšanā nenoskaidrotu personu, 

kriminālprocess pret kuru izdalīts atsevišķā lietvedībā, vienojoties, ka apsūdzētais par 

atlīdzību atļaus veikt nelikumīgu maksājumu uz savu kontu, izņems saņemto naudu un nodos 

to izmeklēšanā nenoskaidrotajai personai, zinot vai apzinoties šo naudas līdzekļu noziedzīgo 

izcelsmi. Nodarījuma kvalifikācijas pamatošanai parasti tiek izmantota norāde, ka apsūdzētais 

izdarījis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, jo viņa darbības atbilst Noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma (pētījumā izmantots 

saīsinājums - Likums) 5.panta pirmās daļas attiecīgajā punktā noteiktajam.  

Savukārt gadījumos, kad noziedzīgais nodarījums izdarīts līdz 2011.gada 29.aprīlim, 

legalizējamie līdzekļi iegūti, apsūdzētajam izdarot predikatīvo noziedzīgo nodarījumu – sešos 

gadījumos izvairīšanos no nodokļu nomaksas, vienā gadījumā krāpšanu un vienā – 

piesavināšanos.  

3.1. Apsūdzības konkrētība 

 

Lai izdarītu secinājumu par tiesas sprieduma aprakstošajā vai konstatējošajā daļā norādīto 

apsūdzētā darbību atbilstību Likuma 5.panta pirmās daļas attiecīgajā punktā noteiktajam, 

jāatgādina, ka šīs normas pirmās daļas aktuālās redakcijas 1.punktā ietverta norāde uz 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršanu citās vērtībās, to atrašanās vietas vai piederības 

mainīšanu, ja šīs darbības veiktas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai 

palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no 

juridiskās atbildības; 2.punkts norāda uz noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, 

izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšanu vai maskēšanu, un 

3.punkts - uz citas personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu īpašumā, valdījumā vai 

lietojumā vai to realizēšanu.. 

Gadījumos, kad persona izdarījusi darbības, kas atbilst kādā no Likuma 5.panta pirmās 

daļas punktā noteiktajām, apsūdzībā un tiesas par pierādītu atzītā noziedzīgā nodarījuma 

aprakstā jāatspoguļo noziedzīgā nodarījuma faktiskās pazīmes un jānorāda to atbilstība šajā 

Likuma normā noteiktajam. 

Tā, piemēram, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar 2019.gada 9.jūnija 

spriedumu konstatēja, ka A., B. un nenoskaidrota persona vienojās veikt saskaņotas darbības 
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noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu legalizēšanai. Saskaņā ar vienošanos, B piedāvāja D. 

nopelnīt naudu, atverot norēķinu kontus kredītiestādēs, uz kuriem tiks pārskaitīti finanšu 

līdzekļi no ārzemēm, kam D piekrita un atvēra norēķinu kontus AS “Meridian Trade Bank” 

un AS “Citadele Banka”, pieslēdzot pie norēķinu kontiem attālināto apkalpošanas sistēmu 

“Multiner”, pēc kā konta atvēršanas dokumentus nodeva B, kurš tālāk tos nodeva A, bet A tos 

elektroniski nosūtīja nenoskaidrotajai personai. Laika posmā no 2014.gada 5.jūnija līdz 

2015.gada 3.jūlijam nenoskaidrotā persona uz D norēkinu kontiem pārsūtīja 5595,25 euro, kas 

bija iegūti, izdarot krāpšanu automatizētā datu apstrādes sistēmā, kurus D izņēma skaidrā 

naudā un nodeva B, bet B tos nodeva A., kurš daļu no saņemtās naudas pārskaitīja 

nenoskaidrotai personai, izmantojot “Western Union”, “Moneygram” pakalpojumus, bet daļu 

iegūto līdzekļu apmainīja pret virtuālo valūtu Bitcoin, elektronisko naudu “Webmoney” un 

pārskaitīja nenoskaidrotajai personai. 

Tiesa atzina, ka A un B personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar nenoskaidrotu 

personu, nolūkā slēpt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi un palīdzēt nenoskaidrotajai personai 

izvairīties no juridiskās atbildības, pārvērta noziedzīgi iegūtus līdzekļus citās vērtībās un 

mainīja šo līdzekļu atrašanās vietu un piederību, kas atbilst Likuma 5.panta pirmās daļas 

1.punktā noteiktajam.34      

Savukārt krimināllietā A apsūdzībā konstatēts, ka viņš pēc B. piedāvājuma norādīja sava 

konta numuru AS “SEB Banka” un, apzināti pieļaujot, ka uz kontu tiks pārskaitīti noziedzīgi 

iegūti naudas līdzekļi, apsolīja naudu pēc ieskaitīšanas viņa kontā ar kompānijas “Vestern 

Union” starpniecību pārskaitīt D. uz Sankt-Pēterburgu, saņemot par to atlīdzību 200 euro 

apmērā. 

Pēc tam, kad izmeklēšanā nenoskaidrota persona ar datorvīrusa palīdzību piekļuva 

Lielbritānijas uzņēmuma [X] bankas kontiem un 2015.gada 5.maijā pārskaitīja uz A. kontu 

4000 euro, tādējādi izdarot KL 177.1 panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, A 

2015.gada 5. un 6.maijā izņēma 740 euro, kurus izmantoja, veicot pārvedumus sava parāda 

dzēšanai un norēķinoties par pirkumiem veikalos.  

Ņemot vērā aizdomas par iespējamu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, 2015.gada 

15.maijā banka pieņēma lēmumu par atturēšanos no debeta operācijām A kontā, kur tajā brīdī 

atradās nauda 1969,30 euro apmērā, un 2015.gada 28.maijā tika izdots rīkojums par finanšu 

līdzekļu iesaldēšanu uz 45 dienām, bet ar izmeklētāja 2015.gada 25.jūnija lēmumu šiem 

līdzekļiem tika uzlikts arests. Pēc aresta noņemšanas A 2017.gada 27.martā noņēma no sava 

konta skaidru naudu  1958,33 euro, kurus izmantoja savām vajadzībām. 

Atzīstot, ka A veicis noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu legalizāciju, pieņemot tos savā 

valdījumā, kas atbilst Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam, katra no šīm 

legalizācijas epizodēm kvalificēta saskaņā ar KL 195.panta pirmo daļu. Te gan jāpiezīmē, ka 

B loma noziedzīgi iegūtu legalizēšanā nav apspriesta.35 

Par atbilstošām Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā noteiktajam atzītas arī A darbības, 

kurš, zinot, ka viņa kontā ieskaitītie finanšu līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, izņēma tos skaidrā 

naudā un nodeva nenoskaidrotajai personai, saņemot kā atlīdzību skaidrā naudā 300 euro un 

savā kontā atlikušos 24,77 euro, proti, ieguva šos līdzekļus savā valdījumā un daļu īpašumā.36   

 
34 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 9.jūlija spriedums lietā Nr.K30-1795-19/43 

(11518004315). 
35 Daugavpils tiesas 2018.gada 11.janvāra spriedums lietā Nr.K12-0352-18 (11240021915). 
36 Daugavpils tiesas 2020.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K12-0405-20 (11903016115). 
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 Taču prakse liecina, ka nereti apsūdzētās personas nodarījumu veido darbības, kas 

noteiktas vairākos Likuma 5.panta pirmās daļas punktos. Lai arī tas izdarītā noziedzīgā 

nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 195.pantu neietekmē, jo visas darbības aptveras ar šā 

panta dispozīciju, tomēr noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizējošo darbību kopums vainīgās 

personas apsūdzībā ir jānorāda, precizējot to atbilstību konkrētajā Likuma 5.panta pirmās 

daļas punktā noteiktajam. 

Tā, piemēram, krimināllietā A apsūdzībā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā personu 

grupā pēc iepriekšējas vienošanās konstatēts, ka A pēc vienošanās ar izmeklēšanā 

nenoskaidrotu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, AS “SEB 

Banka” atvēra norēķiņu kontu un tā rekvizītus nosūtīja nenoskaidrotai personai, kura uz šo 

kontu veica piecus naudas pārskaitījumus kopsummā 3923, 90 euro, kas bija iegūti, 

nelikumīgi piekļūstot uz Lielbritānijas pilsoņu vārda reģistrētajiem kontiem. A izņemtos 

naudas līdzekļus nodeva nenoskaidrotajai personai, saņemot no tiem savā īpašumā 70 euro 

skaidrā naudā un savā kontā atlikušos 323,90 euro. Lai slēptu noziedzīgi iegūto naudas 

līdzekļu izcelsmi un piederību, A bankas darbiniekiem sniedza nepatiesas ziņas par to, ka 

naudas līdzekļi piederēja viņam un ir ienākuši no bijušā darba devēja. Tiesa atzina, ka A 

darbības atbilst Likuma 5.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktajam.37   

Tai pat laikā jāatzīmē, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu veidojošo darbību 

atbilstība Likuma 5.panta pirmajā daļā noteiktajam ne vienmēr tiek konstatēta korekti un 

noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses izpausmes apraksts dažkārt ir pretrunā ar 

tiesas izdarītajiem secinājumiem par to atbilstību konkrētam Likuma 5.panta pirmās daļas 

punktam.   

Piemēram, no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 26.jūnija 

sprieduma aprakstošās daļas izriet, ka A pēc vienošanās ar personu, kriminālprocess pret kuru 

izbeigts nereabilitējošu apstākļu dēļ (turpmāk – Persona), zinot, ka no ārvalsts banku klientu 

kontiem tiks izkrāpti finanšu līdzekļi, nodeva šai Personai sava AS “Norvik Banka” konta 

numuru un apņēmās minētajā kontā saņemtos finanšu līdzekļus izņemt skaidrā naudā un to 

daļu nodot Personai. Kad 2015.gada 27.februārī A bankas kontā tika saņemti finanšu līdzekļi 

4800 euro apmērā, kas bija izkrāpti no C “Banco Santander SA” bankas konta, A, nolūkā 

slēpt un maskēt izkrāpto finanšu līdzekļu izcelsmi, atrašanās vietu un izvietojumu, no sava 

konta noņēma skaidrā naudā 1319,95 euro apmērā, no kuriem 819,95 euro nodeva Personai, 

kura ar tiem tālāk rīkojās pēc saviem ieskatiem. 

Tiesa, kvalificējot A nodarījumu saskaņā ar KL 195.panta otro daļu, atzina, ka viņš 

personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar Personu izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu 4800 

euro apmērā legalizēšanu, tas ir, zinot, ka tie ir iegūti noziedzīgi, tos ieguva valdījumā, kā arī 

slēpa un maskēja noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu 1319,05 euro apmērā noziedzīgo 

izcelsmi, atrašanās vietu un piederību, proti, izdarīja Likuma  5.panta pirmās daļas 2. un 

3.punktā (likuma redakcijā līdz 2015.gada 28.februārim) paredzētās darbības.38  

Tādējādi no apraksta izriet, ka viena un tā pati A darbība – skaidras naudas noņemšana no 

konta izdarīta gan nolūkā slēpt un maskēt noziedzīgi iegūto finanšu līdzekļu izcelsmi, 

 
37 Daugavpils tiesas 2020.gada 13.janvāra spriedums lietā nr.K12-0375-20/9 (11903016615). 
38 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 26.jūnija spriedums lietā Nr.K30-1742-19/12 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0726.11518015715.2.S). 
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atrašanās vietu un izvietojumu, gan arī ar šo darbību A slēpa un maskēja finanšu līdzekļu 

noziedzīgo izcelsmi, atrašanās vietu un piederību.    

 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar 2018.gada 1.februāra spriedumu 

konstatēja, ka B. vienojās ar pirmstiesas procesā nenoskaidrotu personu, kriminālprocess pret 

kuru izdalīts (turpmāk - nenoskaidrota persona), ka B par atlīdzību 200 euro apmērā AS 

“Nordea Bank Finland Plc Latvijas filiāle” atvērs kontu, lai varētu saņemt krāpšanas rezultātā 

iegūtu naudu, ko arī izdarīja un paziņoja par to nenoskaidrotajai personai. 2013.gada 11.aprīlī, 

B un nenoskaidrotā persona, apzinoties, ka B kontā ieskaitīto 4975 un 5320 euro izcelsme ir 

noziedzīga, jo tie izkrāpti attiecīgi no Itālijas pilsoņa C konta “Banka Carige Italia S.P.A.” un 

no Itālijas kompānijas [X] konta, veica finanšu līdzekļu 5029,85 euro apmērā izņemšanu 

skaidrā naudā. 

Tiesa atzina, ka “B personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar pirmstiesas 

kriminālprocesā nenoskaidrotu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts, veikuši noziedzīga 

nodarījuma rezultātā iegūto finanšu līdzekļu slēpšanu, mainot to atrašanās vietu, iegūdami šos 

līdzekļus savā valdījumā, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti”, norādot uz Noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.panta pirmās 

daļas 1. un 3.punktu,39 lai arī aprakstītais atbilst Likuma 5.panta pirmās daļas 2.un 3.punktā 

noteiktajam. 

 Arī no Daugavpils tiesas 2019.gada 6.decembra sprieduma redzams, ka pēc izmeklēšanā 

nenoskaidrotas personas, kriminālprocess pret kuru izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk 

nenoskaidrota persona), vienošanās ar A, uz viņa bankas kontu AS “SEB Banka” tika 

pārskaitīti 4269 euro, ko nenoskaidrotas personas bija izkrāpušas no Vācijas Federatīvās 

Republikas pilsones D bankas konta. A, zinot, ka naudas līdzekļi ir iegūti noziedzīgā ceļa no 

ārvalsts pilsones, un apzinoties, ka viņam nav likumīgu tiesību uz viņa vārda atvērtajā kontā 

ieskaitītajiem D. naudas līdzekļiem, 2014.gada 27.novembrī 500 euro izņēma no 

bankomātiem, bet nākamajā dienā atlikušo daļu saņēma skaidrā naudā bankas filiālē, 

skaidrojot, ka D. ir viņa māsas radiniece un nauda ieskaitīta kā māsas dzīvokļa remonta 

parāds. Saņemto naudu A. nodeva nenoskaidrotajai personai, saņemot atlīdzību 400 euro, jeb 

10 procentu apmērā no pārskaitītās summas. 

Pamatojot A. nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 195.panta otro daļu, tika norādīts, 

ka viņš personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās, slēpjot noziedzīgi iegūto līdzekļu patieso 

raksturu, izcelsmi (norādot kredītiestādei, ka līdzekļi saņemti no civiltiesiska darījuma) un 

piederību, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizāciju atbilstoši 2008.gada 17.jūlija Likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā noteiktajam 

(likuma redakcijā, kas bija spēkā līdz 2017.gada 1.augustam).40 Noziedzīgi iegūto līdzekļu 

pārņemšana savā valdījumā A. nav inkriminēta. 

Atzīmējami spriedumi, kuros izdarītā noziedzīgā nodarījuma kvalifikācija pamatota ar 

atsauci tikai uz Likuma 5.pantu41 vai 5.panta pirmo daļu,42 vai arī atsaucoties uz 5.panta 

 
39 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 1.februāra spriedums lietā Nr.K30-0643-18/1 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0201.11816008213.1.S). 
40 Daugavpils tiesas 2019.gada 6.decembra spriedums krimināllietā Nr.11903016315. 
41 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 14.augusta spriedums lietā Nr.K30-2075-18/38 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0814.15830009914.3.S).  
42 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 11.jūnija spriedums lietā Nr.K30-1838-18/1 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0711.11517000504.2.S). 
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pirmās daļas 1.-3.punktu, lai arī aprakstā norādīts tikai uz finanšu līdzekļu izcelsmes slēpšanu 

un piederības maiņu vai arī uz finanšu līdzekļu iegūšanu valdījumā.43 

Te minama krimināllieta A apsūdzībā KL 193.panta otrajā daļā, 175.panta pirmajā daļā 

un 195.panta pirmajā daļā paredzētajos noziegumus, proti, ka viņš nolaupīja un izmantoja D 

kā zemnieku saimniecības īpašniekam izsniegto norēķinu karti, kā arī nozaga un nodeva 

pieņemšanas punktā D piederošo mantu – metāllūžņus, tādējādi iegūstot naudas līdzekļus ne 

mazāk kā 2391 euro apmērā. Daļu no šīs naudas – 800 euro A legalizēja, nopērkot automašīnu 

un reģistrējot to uz C vārda. Apsūdzībā secināts, ka A, noslēpjot, ka viņam īpašumā ir 

automašīna, veica Likuma 5.pantā paredzētās prettiesiskās darbības, t.i., pārvērta noziedzīgā 

kārtā iegūtos finanšu līdzekļus citās vērtībās, mainīja to atrašanās vietu un piederību. 

Ar Cēsu rajona tiesas 2017.gada 15.septembra saīsināto spriedumu A apsūdzībā saskaņā 

ar KL 195.panta pirmo daļu atzīts par nevainīgu un attaisnots, rezolutīvajā daļā pat nenorādot 

Kriminālprocesa likuma 519.panta attiecīgo punktu, pēc kā varētu spriest par attaisnojoša 

sprieduma taisīšanas pamatu.44     

Savukārt Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedumā, ar 

kuru A atzīts par vainīgu no AS “Norvik banka” izkrāptā kredīta 6 000 000 euro apmērā 

legalizēšanā, izmantojot vairākas ārzonu kompānijas, pamatojot izdarītā nozieguma 

kvalifikāciju, norādīts: “Atbilstoši “Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma 

finansēšanas novēršanas likuma” 5.panta pirmās daļas 1.-3.punktam atzīstams, ka /pers. A/ 

veica darbības, kas saistītas ar noziedzīgā ceļā iegūto finanšu līdzekļu slēpšanu un maskēšanu, 

to atrašanās vietas un piederības mainīšanu, zinot, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, līdzekļu 

noziedzīgās izcelsmes slēpšanu un maskēšanu, noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, 

izcelsmes, atrašanās vietas, izvietojuma, kustības, piederības slēpšanu un maskēšanu, kā arī 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegūšanu īpašumā, valdījumā vai lietojumā, ja šo tiesību rašanās 

brīdī ir zināms, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti”.45  

Augstākā tiesa savos lēmumos vairāk kārt ir norādījusi, ka Krimināllikuma panta 

dispozīcijas pārrakstīšana nenosaka konkrētā noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju. 

To nosaka lietā konstatētie faktiskie apstākļi.46 Pārfrazējot šo atziņu un attiecinot to uz 

analizējamo gadījumu, varētu norādīt, ka Likuma 5.panta pirmās daļas 1.-3.punkta satura 

pārrakstīšana tāpat nenosaka aprakstītā noziedzīgā nodarījuma juridisko kvalifikāciju. 

Un, nobeidzot šo apakšnodaļu, nepieciešams norādīt, ka noziedzīgu nodarījumu 

kvalifikācijas procesā nereti netiek ievērots nosacījums, ka līdzdalības gadījumā vispirms tiek 

norādīta KL 20.panta attiecīgā daļa un tikai pēc tam KL Sevišķās daļas pants. Ja, piemēram, 

sprieduma ievada daļā rakstīts, ka A “apsūdzēts par noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu, kas 

paredzēti Krimināllikuma 218.panta otrajā daļā, 20.panta ceturtajā daļā un 195.panta trešajā 

 
43 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 19.augusta spriedums lietā Nr.K30-1501-16/21 

(12507002312). 
44 Cēsu rajona tiesas 2017.gada 15.septembra spriedums lietā Nr.K11-0166-17 

(ECLI:LV:CERT:2017:0915.11904010616.1.S). 
45 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K29-0538-17/14 

(11816012014); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 8.novembra spriedums lietā Nr.K30-0422-

18/24 (15830004215). 
46 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-232/2017 

(11210006711); 2017.gada 6.janvāra lēmums lietā SKK-4/2017 (11181143214); 2016.gada 21.kanvāra lēmums 

lietā SKK-55/2016 (11250030514. 
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daļā”,47 tad, neizlasot konstatējošo daļu, nav iespējams noteikt, uz kuru no abiem 

noziedzīgajiem nodarījumiem atbalstīšana attiecas. Atbilde – uz izvairīšanos no nodokļu 

nomaksas.   

 

3.2. KL 195. un 193.1 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība 

 

Šajā apakšnodaļā aplūkojami tie tiesu nolēmumi, no kuriem izriet, ka apsūdzētie, kuri 

notiesāti par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu bez predikatīvā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanas,  vai nu paši speciāli atvēruši banku kontus, lai tur varētu ieskaitīt noziedzīgi 

iegūtus finanšu līdzekļus un veikt to legalizēšanu, vai arī pierunājuši to izdarīt citas personas, 

bet datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nodevuši ieinteresētām 

personām. Proti, runa ir par KL 193.1 panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu un 

tā kopību ar KL 195.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. 

KL 193.1 panta pirmajā daļā ir paredzēta atbildība par tādu datu iegūšanu vai izplatīšanu, 

kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli. 

Augstākā tiesa skaidrojusi, ka ar jēdzienu “dati” Krimināllikuma 193.1 panta izpratnē 

saprotams jebkādu datu (informācijas) kopums, kas dod iespēju izmantot finanšu instrumentu 

vai maksāšanas līdzekli. Datu kopumam jābūt pietiekamam, lai bez papildinformācijas varētu 

izdarīt Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētās darbības – finanšu instrumenta vai 

maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu.48  

Savukārt, kā to plašāk skaidro Uldis Ķinis, pamatojoties uz personu identificējošu 

informāciju, kredītiestāde ar konkrēto personu noslēdz maksājuma pakalpojuma līgumu, 

tostarp internetbankas, mobilā telefona bankas u.c., un piešķir tiem maksājuma turējuma 

konta tiesības, piešķirot unikālu, konkrētai personai piederošu bankas konta numuru. Lai 

nodrošinātu maksājuma pakalpojumu, maksājuma iestāde piešķir maksātājam - konta 

turētājam lietotāja vārdu, pastāvīgo vai mainīgo paroli. Papildus, atkarībā no apgrozījuma 

apjoma, maksājuma iestāde nodod maksātāja turējumā kodu karti, kalkulatoru un citus rīkus, 

kas nepieciešami, lai persona spētu piekļūt maksājuma iestādes automatizētajai datu apstrādes 

sistēmai un saņemt maksājuma pakalpojumus. Lai saņemtu attālinātu (internetbankas, mobilās 

bankas u.c. maksājuma pakalpojumu, maksātājam ir jāspēj pierādīt, ka viņš ir persona, kurai 

maksājuma iestāde ir piešķīrusi pakalpojuma tiesības. Maksātājs nevar piekļūt automatizētai 

datu apstrādes sistēmai, ja viņam nav visu šo iepriekš uzskaitīto datu. Tātad tiesības persona 

iegūst, tikai izmantojot visu šo datu kopumu 49  

Tā, piemēram, ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 29.marta 

spriedumu konstatēts, ka A, atverot AS “SEB Banka” filiālē kontu uz sava vārda, pēc 

personas, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, norādījumiem, 

Fiziskās personas anketā pieteica attālināto norēķinu (ibanka) pieslēgšanu un saņēma SEB 

Banka atvērtā konta datus – attālināto elektronisko bankas operāciju  programmatūras 

(internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti, kā arī pieteica kontam piesaistītas 

 
4747 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 8.novembra spriedums lietā Nr.K30-0422-18/24 

(15830004215). 
48 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā SKK-453/2014 

(11210051613). 
49 Ķinis U. Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas. Jurista Vārds, 

17.02.2015, Nr.7, 13.lpp.  
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maksājuma kartes saņemšanu, un saņēma SEB Banka atvērtajam kontam piesaistītu Debit MC 

maksājuma karti un kartes personas identifikācijas numuru (PIN kodu) – tas ir, datus, kas dod 

iespēju izmantot maksāšanas līdzekli, un nodeva to personas, attiecībā pret kuru 

kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, rīcībā. Atzīstot, ka tādā veidā A izplatīja datus, 

kas dod iespēju nelikumīgi izmantot viņam izsniegtos maksāšanas līdzekļus – SEB Banka 

Debit MC karti un uz A vārda atvērtā konta attālināto elektronisko banku operāciju 

programmatūru  (Internetbanku), viņa nodarījums kvalificēts saskaņā ar KL 193.1 panta pirmo 

daļu. 

Kad uz A vārda atvērtajā un personas, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts 

atsevišķā lietvedībā, fiziskā lietošanā esošajā kontā tika veikts krāpniecisks naudas līdzekļu 

pārskaitījums no Spānijas Karalistes pilsoņa F konta, A. personas, attiecībā pret kuru 

kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, uzdevumā ieradās AS “SEB Banka” filiālē, kur, 

nolūkā izņemt no konta skaidras naudas līdzekļus un nodot tos personai, attiecībā pret kuru 

kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, uzrādīja fiktīvo līgumu, kas šķietami pamatoja 

līdzekļu legālu izcelsmi ar divu fizisko personu savstarpēji noslēgto līgumu. Kvalificējot A. 

nodarījumu saskaņā ar KL 195.panta otro daļu, tiesa norādīja, ka viņš tādā veidā personu 

grupā pēc iepriekšējas vienošanās, slēpjot un maskējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso 

raksturu un izcelsmi (norādot kredītiestādei, ka līdzekļi saņemti no civiltiesiska darījuma), un 

piederību (noslēpjot personu, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, 

kā konta faktisko lietotāju un labuma guvēju), apzinoties, ka šie līdzekļi ir noziedzīgi iegūti, 

mēģināja iegūt savā valdījumā citas personas noziedzīgi iegūtos līdzekļus, atbilstoši Likuma 

5.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā noteiktajam. 

Ar šo spriedumu par vainīgu KL 193.1 panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā 

nodarījumā atzīts arī B, kurš tāpat atvēra kontu AS “SEB Banka” un par atlīdzību datus, kas 

dod iespēju nelikumīgi izmantot viņam izsniegtos maksāšanas līdzekļus, nodeva personas, 

attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, rīcībā.50  

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar 2019.gada 25.novembra spriedumu 

konstatēja, ka A pēc vienošanās ar Krievijas Federācijas pilsoni, ar pastāvīgo dzīvesvietu 

Krievijas Federācijā, kriminālprocess pret kuru izdalīts atsevišķā lietvedībā, ieguva un 

izplatīja, kā arī organizēja tādu datu iegūšanu un izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli, kā arī personu grupā ar personu, kriminālprocess pret kuru 

izdalīts atsevišķā lietvedībā, legalizēja noziedzīgi iegūtus līdzekļus lielā apmērā.  

 No sprieduma aprakstošās daļas izriet, ka pēc A un personas 1 piedāvājuma persona 2 

četrās bankās atvēra astoņus kontus, visus bankās saņemtos kontu attālinātās pārvaldīšanas 

līdzekļus ar personas 1 starpniecību nododot A. rīcībā. Bez tam A., zinot, ka sludinājumu 

serverī www.ss.lv ir ievietoti sludinājumi par “darba” piedāvājumu atvērt uz sava vārda 

kontus Latvijas kredītiestādēs, un visus datus, kuri dos iespēju izmantot uz viņu vārda atvērtos 

kontus un tiem piesaistītos maksāšanas līdzekļus – maksājumu kartes ar PIN kodiem, kontu 

un klientu numuriem, elektroniskās identifikācijas kodus šo kontu attālinātai vadībai 

(internetbankai) nodot trešo personu rīcībā, un, atsaucoties uz šiem sludinājumiem, no 41 

personas ieguva  datus par vairāk nekā 90 kontiem, kurus šīs personas vai nu atvēra uz  sava 

vārda, vai arī par materiālu atlīdzību nodeva A. rīcībā savus jau atvērtos kontus un to 

attālinātas pārvaldīšanas līdzekļus. Šādi iegūtos datus A. nodeva personas, kriminālprocess 

 
50 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 29.marta spriedums 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0329.12507000818.3.S). 

http://www.ss.lv/
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pret kuru izdalīts atsevišķā lietvedībā rīcībā un tie tika izmantoti, veicot naudas pārskaitījumus 

un legalizējot noziedzīgi iegūtus līdzekļus ne mazāk kā 143 404,43 LVL (204 046,12 euro) 

apmērā. 

Tiesa atzina, ka A grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar personu, kriminālprocess pret 

kuru izdalīts atsevišķā lietvedībā, slēpjot un maskējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso 

raksturu, izcelsmi un piederību, iegūstot savā valdījumā citas personas noziedzīgi iegūtos 

līdzekļus, ir izdarījis KL 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu (sprieduma 

aprakstošās daļas beigās gan kļūdaini norādīts uz KL 195.1 panta trešo daļu). Savukārt 

atzīstot, ka A ieguva un izplatīja, kā arī organizēja tādu datu iegūšanu un izplatīšanu, kas dod 

iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nodarījums kvalificēts saskaņā ar KL 

20.panta otro daļu un 193.1 panta pirmo daļu.51  

Lai arī A organizēja tādu datu iegūšanu un izplatīšanu, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli, visi šie dati tika nodoti A un A tos nodeva tālāk personai, 

kriminālprocess pret kuru izdalīts atsevišķā lietvedībā. Tas nozīmē, ka A ieguva šos datus un 

izplatīja, t.i., izdarīja KL 193.1 panta pirmajā daļā norādītās darbības, bija to tiešais izdarītājs. 

Atbilstoši krimināltiesībās nostiprinātajai atziņai, ka gadījumā, ja līdzdalībnieks tālākajā 

noziedzīgā nodarījuma realizācijas gaitā arī pats piedalās nodarījumā, kvalificējot izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu nav jāatsaucas uz KL 20.panta attiecīgo daļu,52 A nodarījums bija 

jākvalificē saskaņā ar KL 193.1 panta pirmo daļu.     

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 

5.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā (likuma redakcijā līdz 2017.gada 1.augustam) norādītās 

darbības konstatētas arī A nodarījumā, kurš, pēc vienošanās ar izmeklēšanā nenoskaidrotu 

personu (turpmāk – nenoskaidrota persona) kopīgi legalizēt no Lielbritānijā dzīvojošajām 

personām izkrāptos naudas līdzekļus, piekrita, ka šie līdzekļi tiek pārskaitīti uz viņa vārdā 

reģistrētu kontu AS “SEB Banka”, un nodeva nenoskaidrotai personai informāciju par savu 

kontu - kodu karti un piekļuves paroles, ko nenoskaidrotā persona nodeva arī citām 

nenoskaidrotām personām, lai tajā ieskaitītu noziedzīgi iegūtus naudas līdzekļus.  

Laika posmā no 2015.gada 5.janvāra līdz 12.janvārim nenoskaidrotās personas uz A 

bankas kontu veica sešus nelikumīgus naudas pārskaitījumus kopsummā – 9446,94 euro, kas 

bija iegūti, nelikumīgi piekļūstot Lielbritānijas bankā “Lloyds Bank PLC” uz Lielbritānijas 

pilsoņa C vārda reģistrētam kontam. A, zinot, ka viņa kontā ieskaitītie naudas līdzekļi ir 

noziedzīgi iegūti un atrodas viņa valdījumā, tos no sava konta izņēma un nodeva 

nenoskaidrotai personai, saņemot kā atlīdzību 10 procentus no pārskaitītās summas.53 Lai arī 

A tāpat izplatīja datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot viņam izsniegtos maksāšanas 

līdzekļus, KL 193.1 pirmajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums viņam inkriminēts 

netika. 

Arī krimināllietā A un A apsūdzībā (pēdējais vienā vietā nodēvēts arī par H), kuri 

skaidrības labad tiek apzīmēti kā A1 u A2, konstatēts, ka persona, kriminālprocess pret kuru 

izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk – Persona), zinot, ka no Polijas Republikas banku 

klientu kontiem tiks izkrāpti finanšu līdzekļi, nolūkā veikt šo finanšu līdzekļu legalizāciju, 

 
51 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 25.novembra spriedums lietā Nr.K30-2385-19/19 

(ECLI:LV:RVPT:2019:1125.11816010911.2.S). 
52 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2015, 107.lpp. 
53 Daugavpils tiesas 2019.gada 10.decembra spriedums krimināllietā Nr.11181136815.  
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vienojās ar A1, ka viņš atradīs personas. kuru kontos varētu ieskaitīt šos finanšu līdzekļus, 

nodrošinās to izņemšanu skaidrā naudā un nodošanu Personai. Realizējot šo vienošanos A1 

piedāvāja A2 saņemt savā kontā noziedzīgi iegūtus finanšu līdzekļus, pēc tam par atlīdzību 

izņemt tos skaidrā naudā un atdot A1, kam A2 piekrita un paziņoja A1 sava konta numuru, 

internetbankas lietotājvārdu un paroli, kurš šo informāciju paziņoja Personai.  

Kad A2 ieradās bankā, lai izņemtu skaidrā naudā viņa kontā ieskaitītos 18 790 euro, kas 

bija izkrāpti no Polijas Republikas uzņēmuma [X] bankas konta, kā maksājuma mērķi norādot 

“samaksa par automašīnu”, bankas darbinieki atteica līdzekļu izmaksu un pieprasīja uzrādīt 

darījumu pamatojošus dokumentus. Persona ar A1 starpniecību nodeva A2 izmeklēšanā 

precīzi nenoskaidrotus dokumentus, taču bankas darbinieki tos nepieņēma un naudas izmaksu 

atteica. 

Tiesa atzina, ka A1 un A2, darbojoties organizētā grupā ar Personu, ieguva finanšu 

līdzekļus savā valdījumā un mēģināja slēpt un maskēt to noziedzīgo izcelsmi, zinot, ka tie ir 

iegūti noziedzīgi, proti, izdarīja Likuma 5.panta pirmās daļas 2. un 3.punktā norādītās 

darbības. Arī šajā gadījumā jautājums par apsūdzēto atbildību saskaņā ar KL 193.1 panta 

pirmo daļu nav risināts.54  

Autores ieskatā, iepriekš aprakstītajos gadījumos personas, izplatot datus, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, ir radījušas labvēlīgus apstākļus noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanai, tāpēc, atbilstoši teorijas atziņām, katrs noziedzīgais nodarījums 

kvalificējams kā patstāvīgs nodarījums saskaņā ar noziedzīgu nodarījumu reālās kopības 

noteikumiem.55  

 

3.3. KL 195. un 195.1 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība 

 

Apspriežams arī jautājums par KL 195. un 195.1 pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 

kopību, kas veidota vairākos tiesu nolēmumos. 

KL 195.1 panta pirmajā daļā noteikta atbildība 1) par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu 

fiziskajai vai juridiskajai personai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu 

un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju 

un 2) par likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu 

ziņu sniegšanu valsts institūcijai vai juridiskajai personai. 

Vispirms aplūkosim vairākus piemērus. 

Tā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 29.marta spriedumu A 

atzīts par vainīgu apzināti nepatiesu ziņu sniegšanā juridiskajai personai, kas nav valsts 

institūcija un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto 

finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju. Saskaņā ar 

tiesas konstatēto, A pēc vienošanās ar personu, attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts 

atsevišķā lietvedībā, ieradās AS “SEB banka” filiālē un veica bankas konta atvēršanu uz sava 

vārda, uzrādot bankas darbiniecei personu apliecinošu dokumentu un aizpildot SEB bankas 

klienta anketu, sadaļā “Informācija par klientu” norādot savus personas datus – vārdu, 

 
54 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 22.marta spriedums lietā Nr.K30-1327-19/37 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0322.11816012016.2.S) 
55 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu namu 

aģentūra, 2014, 312.lpp. 
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uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietu, un parakstot apliecinājumu, ka viņš ir atvērtā konta 

līdzekļu īpašnieks un patiesā labuma guvējs, un ka visa viņa sniegtā informācija ir patiesa. 

Pamatojot nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 195.1 panta pirmo daļu, tiesa norādīja, 

ka A tādā veidā kredītiestādei, kam saskaņā ar 2008.gada 17.jūlija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmajā daļā noteikto, ir 

tiesības pieprasīt no saviem klientiem  un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei 

nepieciešamo patieso informāciju, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, sniedza 

apzināti nepatiesas ziņas par sevi kā konta īpašnieku un patiesā labuma guvēju, bet persona, 

attiecībā pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, organizēja A izdarīto 

nepatieso ziņu sniegšanu par konta patiesā labuma guvēju. 

Atzīstot A par vainīgu arī šajā kontā ieskaitīto krāpnieciski iegūto finanšu līdzekļu 4455 

euro apmērā legalizēšanā, kas izdarīta grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar personu, attiecībā 

pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, norādīts, ka viņš slēpa un maskēja 

līdzekļu patieso raksturu un izcelsmi  (norādot, ka līdzekļi saņemti no civiltiesiska darījuma) 

un piederību (norādot sevi kā konta patiesā labuma guvēju un noslēpjot personu, attiecībā pret 

kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā, kā konta faktisko lietotāju un labuma 

guvēju).56     

Ar Zemgales rajona tiesas 2019.gada 3.aprīļa spriedumu D. atzīts par vainīgu apzināti 

nepatiesu ziņu par patiesā labuma guvēju sniegšanu juridiskajai personai, kas nav valsts 

institūcija, un kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par patieso labuma guvēju. 

Saskaņā ar tiesas konstatēto, D pēc vienošanās ar pirmstiesas kriminālprocesā nenoskaidrotu 

personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts atsevišķā lietvedībā (turpmāk – nenoskaidrota 

persona) uz sava vārda atvēra trīs norēķinu kontus, apzinoties, ka nebūs šo bankas kontu 

patiesais labuma guvējs - 2017.gada 14.februārī atvēra norēķinu kontu Nordea Bank AB 

Latvijas filiālē, nenorādot tiešas ziņas par patiesā labuma guvēju, 2017.gada 15.februārī  - 

norēķinu kontu AS Citadele Banka filiālē, norādot, ka ir kontā esošo līdzekļu patiesais 

īpašnieks, un 2017.gada 20.februārī - norēķinu kontu AS Meridian Trade Bank, norādot konta 

izmantošanu privātām vajadzībām, un ar savu parakstu apliecinot, ka sniegtā informācija ir 

patiesa.   

2017.gada 22.februārī D savā Nordea Bank AB Latvijas filiāle kontā saņēma naudas 

līdzekļus 11 500 euro apmērā ar norādītu maksājuma mērķi – aizdevuma līgums, no kuriem 

5000 euro izņēma skaidrā naudā turpat, bet 6000 euro pārskaitīja uz savu kontu AS Citadele 

banka un tad izņēma skaidrā naudā. 11 000 euro D atdeva nenoskaidrotajai personai, bet savā 

rīcībā ieguva atlīdzību par noziedzīgā nodarījuma īstenošanu 500 euro apmērā. Tiesa atzina, 

ka D personu grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts 

atsevišķā lietvedībā, veica noziedzīga nodarījuma rezultātā iegūto finanšu līdzekļu slēpšanu, 

mainot to atrašanās vietu, iegūdams šos līdzekļus savā valdījumā un tālāk tos nododot patiesā 

labuma guvējam.57 

Līdzīgi Zemgales rajona tiesa ar 2019.gada 29.marta spriedumu atzina A par vainīgu KL 

195.1 panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, konstatējot, ka 2016.gada 

19.decembrī pēc A lūguma AS “SEB bankā tika atvērts norēķinu konts un krājkonts. 

 
56 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 29.marta spriedums - lietas arhīva Nr. nav norādīts  

(ECLI:LV:RVPT:2018:0329.12507000818.3.S). 
57 Zemgales rajona tiesas 2019.gada 3.aprīļa spriedums lietā Nr.K73-0590-19/7 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0403.11816005917.1.S). 
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Parakstot līgumu, A ar savu parakstu ir apliecinājis, ka ir patiesā labuma guvējs un 

ieinteresētā persona, apzinoties, ka bankas norēķinu konts netiks izmantots viņa 

personiskajām vajadzībām un tajā tiks ieskaitīti noziedzīgi iegūti līdzekļi.  

Atzīstot A par vainīgu arī KL 195.panta pirmajā daļā paredzētajā noziedzīgajā 

nodarījumā, tiesa norādīja, ka A 2016.gada 19.decembrī, mantkārīgu tieksmju vadīts, nolūkā 

slēpt finanšu līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, kā arī nolūkā tos iegūt savā rīcībā, AS “SEB 

banka” filiālē speciāli šim nolūkam pieteica un tika atvērts bankas norēķinu konts un 

krājkonts. Tajā pašā dienā A. norēķinu kontā divos paņēmienos tika ieskaitīti finanšu līdzekļi 

attiecīgi 195 un 150 euro apmērā, kurus A., apzinoties ka tie ir noziedzīgi iegūti, nolūkā radīt 

šķietamu priekšstatu par šo finanšu līdzekļu legālu izcelsmi, proti, piederību sev, izņēma 

skaidrā naudā un izmantoja savām vajadzībām.58    

Ja iepriekš aprakstītajos piemēros KL 195. un 195.1 pantā paredzētie nodarījumi 

kvalificēti kā noziedzīgu nodarījumu reāla kopība, tad A nodarījums ar Rīgas rajona tiesas 

2019.gada 28.marta spriedumu kvalificēts kā šo abu noziedzīgo nodarījumu ideālā kopība. No 

sprieduma aprakstošās daļas izriet, ka A norēķinu kontā, kas atvērts AS “SEB Banka”, 

2015.gada 2.septembrī no konta, kas atvērts kredītiestādē “Banca Comercial Romana SA”, 

krāpniecisku darbību rezultātā, par ko Rumānijā tiek veikta izmeklēšana, divos maksājumos 

tika ieskaitīti naudas līdzekļi 29 088,72 euro apmērā.  

Tā kā A, vēlēdamies izņemt kontā ieskaitītos finanšu līdzekļus skaidrā naudā, nevarēja 

bankas darbiniekiem sniegt paskaidrojumus par naudas līdzekļu izcelsmi, izmeklēšanā 

nenoskaidrota persona viņam iedeva 2015.gada 15 augusta Mūzikas mākslinieka līgumu, kurā 

minēts, ka līdzekļi 9569,34 euro apmērā A pienākas kā honorārs ceļa izdevumiem, bet 

19 519,38 euro – kā ceļojuma alga, ko A iesniedza bankā naudas saņemšanai 

Tiesa secināja, ka tādējādi A darbības “bija vērstas uz to, lai noziedzīgi iegūtos līdzekļus, 

kas atradās viņa kontā bankā, iegūtu lietojumā, kā arī ar savām darbībām viņš slēpa viņa kontā 

ieskaitīto noziedzīgi iegūto līdzekļu patieso raksturu, izcelsmi un piederību [..]. Tādā veidā 

/pers. A/ veica noziedzīgi iegūtu naudas līdzekļu 29 088,72 euro apmērā, t.i., lielā apmērā, 

legalizēšanu, kā arī sniedza AS “SEB Banka”, t.i., juridiskajai personai, kas nav valsts 

institūcija un kas ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma novēršanas likuma 

28.pantu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu 

patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, nepatiesas ziņas par patieso labuma guvēju  un 

patiesā labuma guvēja naudas līdzekļu avotu, kā arī sniedza nepatiesas ziņas par klientu, par 

klienta veikto darījumu un tā patiesajiem apstākļiem”.59 

Autores ieskatā KL 195. un 195.1 pantā ietverto noziedzīgo nodarījumu kopība nav 

jāveido, jo gadījumā, ja izdarīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, KL 195.1 pantā 

norādītās darbības aptversies ar legalizēšanu veidojošām darbībām, kuru mērķis (nolūks)  ir 

slēpt vai maskēt gan legalizējamo līdzekļu patieso raksturu un noziedzīgo izcelsmi, gan to 

piederību, vai arī izpaudīsies kā Likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā norādīto apstākļu 

slēpšana vai maskēšana  Tādēļ situācijā, kad kāda noziedzīga nodarījuma sastāvā paredzētā 

prettiesiskā darbība ir cita nodarījuma objektīvās puses pazīme, noziedzīgu nodarījumu 

kopība neveidojas un noziedzīgais nodarījums uzskatāms par atsevišķā (vienotu) noziedzīgu 

 
58 Zemgales rajona tiesas 2019.gada 29.marta spriedums lietā Nr.K73-1113-19 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0329.11816004417.2.S). 
59 Rīgas rajona tiesas 2019.gada 28.marta spriedums lietā Nr.K33-0336-19/28 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0328.11518019515.4.S). 
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nodarījumu, kas arī atbilst KL 23.panta pirmajā daļā noteiktajam, ka atsevišķu (vienotu) 

noziedzīgu nodarījumu var veidot vairāki savstarpēji saistīti noziedzīgi nodarījumi, kurus 

aptver vainīgās personas vienots nodoms un kuri atbilst tikai viena noziedzīga nodarījuma 

sastāva pazīmēm. 

Te ņemama vērā arī abos pantos ietverto noziedzīgo nodarījumu kaitīguma pakāpe, jo 

KL 195.pantā paredzēta smagāka atbildība, salīdzinājumā ar KL 195.1 pantā noteikto. 

Krimināltiesību teorijā un tiesu praksē ir atzīts princips, ka norma, kas nosaka smagāku 

atbildību, aptver vieglākas sekas vai mazāk kaitīgu darbību, un tāpēc jāizvēlas smagākajam 

nodarījumam atbilstoša kvalifikācija,60 uz ko savulaik tika norādījusi arī Latvijas Republikas 

Augstākā tiesa.61  

Atgriežoties pie Zemgales rajona tiesas 2019.gada 3.aprīļa sprieduma, ar kuru D. 

nodarījums katrā no trim epizodēm kvalificēts saskaņā ar KL 195.1 panta pirmo daļu, kā arī D. 

atzīts par vainīgu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, izmantojot divus no speciāli šim 

nolūkam atvērtiem bankas kontiem, domājams, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, 

izmantojot Nordea Banka AB Latvijas filiālē un AS Citadeles banka atvērtos kontus, būtu 

kvalificējama tikai saskaņā ar KL 195.panta otro daļu, neveidojot kopību ar KL 195.1 panta 

pirmo daļu. Savukārt D darbības, kas saistītas ar konta atvēršanu AS Meridian Trade Bank, 

kas legalizēšanas shēmā netika iesaistīts, kvalificējamas saskaņā ar KL 195.1 panta pirmo 

daļu.  

 

3.4. Apelācijas instances tiesas nolēmumi  

 

Līdz 2011.gada 29.aprīlim, kad stājās spēkā 2011.gada 31.marta likums  “Grozījumi 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas likumā”, tā 

5.panta pirmā daļa noteica, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju veido šajā Likuma 

normā norādītās darbības, ja tās izdarītas nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi 

vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no 

juridiskās atbildības. Ņemot vērā, ka laika periodā, par kuru tika veikts pētījums, vēl arvien 

apelācijas un kasācijas kārtībā tika skatītas krimināllietas, kurās apsūdzētie noziedzīgos 

nodarījumus izdarījuši līdz 2011.gada 29.aprīlim, šajā apakšnodaļā tiks analizēti daži no 

apgabaltiesu nolēmumiem personu apsūdzībā saskaņā ar KL 195.pantu.  

Notiesājošs spriedums taisīts attiecībā uz vienu personu, kura ar Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2016.gada 13.oktobra spriedumu atzīta par vainīgu KL 218.panta otrajā 

daļā un 195.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā laikā no 2007.gada 

aprīļa līdz jūnijam. Tiesa konstatēja, ka C prettiesiski atskaitīja priekšnodokli no valsts 

budžetā maksājamās pievienotās vērtības nodokļa summas par fiktīviem darījumiem, tādējādi 

izvairoties no pievienotās vērtības nodokļa nomaksas, nodarot valsts budžetam zaudējumus 

Ls 99 824,27 (142 037,13 euro), tas ir, lielā apmērā. Nolūkā legalizēt noziedzīgi iegūtos 

naudas līdzekļus, slēpt un maskēt šo līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, tika mainīta to atrašanās 

vieta un piederība, pārskaitot tos uz dažādu ārvalstu uzņēmumu norēķinu kontiem, naudas 

 
60 Krastiņš, U., Liholaja,  V., Niedre, A. Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga : 

Tiesu namu aģentūra, 2009, 276. lpp. 
61 Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta lēmums lietā SKK-64, 2001. gads. 
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pārskaitījumu pamatojumam izmantojot rēķinus par it kā saņemtajiem pakalpojumiem un 

precēm no ārvalstu uzņēmumiem.62   

Apelācijas kārtībā noziedzīgo nodarījumu kvalifikācija apstrīdēta netika un spriedums 

stājās spēkā.63 

Ar Latgales apgabaltiesas kā pirmās instances tiesas 2014.gada 12.maija spriedumu D 

atzīts par vainīgu par to, ka viņš 2003.gada 7.maijā piesavinājies tam uzticēto naudu 

25 611,69 euro (Ls 18 000). Nolūkā mainīt noziedzīgā ceļā iegūto naudas līdzekļu rašanās 

avotu, D pēc vienošanās ar SIA [X] un SIA [Y], kas tobrīd nenodarbojās ne ar kādu 

saimniecisko darbību, amatpersonu F, kopīgi ar atpakaļejošu datumu sastādīja fiktīvus 

līgumus par veikto darbu, kam pievienoja fiktīvus dokumentus par darbu izpildi, pēc kā D. 

pārskaitīja samaksu par it kā paveikto darbu, ko F. pēc tam atdeva D, saņemot par to 

atalgojumu 130 euro. 

Izskatot lietu apelācijas kārtībā, Latgales apgabaltiesa ar 2017.gada 27.septembra 

spriedumu secināja, ka D. ir izdarījis noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, vēloties slēpt vai 

maskēt naudas noziedzīgo izcelsmi un radīt ilūziju, ka šie līdzekļi ir iegūti likumīgi, tai pat 

laikā atzīstot, ka kriminālprocess pret D apsūdzībā par KL 195.panta otrajā daļā paredzētā 

nozieguma izdarīšanu ir izbeidzams kriminālatbildības noilguma dēļ.  

Pamatojums - KL 195.panta otrajā daļa paredzēto noziegumu D izdarīja 2003.gada 

7.maijā, apsūdzība par KL 195.panta trešajā daļā paredzēto noziegumu (nenorādot šā likuma 

redakciju) celta 2009.gada 28.maijā, 2009.gada 27.jūnija lēmumā par lietas nodošanu tiesai 

norādīts, ka D tiesai nodots par KL 195.panta trešajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanu. 

Lietas iztiesāšanas laikā pirmās instances tiesā 2013.gada 14.maijā prokurore grozīja D 

apsūdzību no KL 195.panta trešās daļas uz panta otro daļu, norādot, ka šā nozieguma 

izdarīšanas brīdī atbildība par D izdarīto noziegumu bija paredzēta KL 195.panta otrajā daļā. 

Ņemot vērā, ka tajā laikā KL 195.pantam vispār nebija trešās daļas un 2009.gada 28.maijā D 

apsūdzība celta par neesošu noziegumu un tā ir atzīstama par nelikumīgu, tiesa atzina, ka šajā 

gadījumā apsūdzības celšanas noilguma pēdējā diena bija 2013.gada 7.maijs un 2013.gada 

14.maijā apsūdzība celta jau pēc kriminālatbildības noilguma termiņa iestāšanās, kas ir 

kriminālprocesu nepieļaujošs apstāklis.64    

Divos gadījumos personas, kuras apsūdzētas KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanā, atzītas par nevainīgām un attaisnotas jau ar pirmās instances tiesas 

spriedumu, apelācijas instances tiesai atstājot to negrozītu. 

Tā no Rīgas apgabaltiesas 2016.gada 16,februāra sprieduma izriet, ka no B apsūdzības 

nav saprotams, kāda naudas summas legalizēšana ir inkriminēta un kāda noziedzīga 

nodarījuma rezultātā tā ir iegūta, līdz ar ko nevar konstatēt noziedzīgā nodarījuma objektīvo 

pusi.65 Savukārt pamatojot J un K attaisnošanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, 

apelācijas instances tiesa pievienojās pirmās instances tiesas secinājumam, ka lietā nav 

savākti pietiekami pierādījumi, ka apsūdzētie tiem inkriminētās darbības būtu izdarījuši 

 
62 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 13.oktobra spriedums lietā Nr.K30-0025-6/3 

(15830110307). 
63 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 11.oktobra spriedums lietā Nr.KA04-0734-17/10 

(ECLI:LV:RAT:2017:1011.15830110307.1.S). 
64 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.septembra spriedums krimināllietā 

Nr.11180050204. 
65 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 16.februāroa spriedums lietā Nr.KA04-0113-

16/27 (15830101908). 
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nolūkā slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi un patieso piederību. Tāpat tika norādīts, 

ka predikatīvā un sekundārā noziedzīgā nodarījuma objektīvo pusi nevar veidot vienas un tās 

pašas darbības.66  

Ja nolūka slēpt vai maskēt līdzekļu noziedzīgo izcelsmi un patieso piederību esība bija 

obligāta vēsturiskā regulējuma pazīme un aktuālajā regulējumā šāds nolūks konstatējams tikai 

attiecībā uz Likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā norādītajām darbībām, tad atziņa, ka 

predikatīvajam un sekundārajam noziedzīgajam nodarījumam ir atšķirīgas objektīvās puses 

izpausmes un tās nedrīkst pārklāties, nav zaudējusi savu aktualitāti arī attiecībā uz patlaban 

spēkā esošo regulējumu.    

 

3.5. Kasācijas instances tiesas lēmuma 

  

Lai arī šajā apakšnodaļā analizētie Augstākās tiesas lēmumi tāpat attiecas uz 

nodarījumiem, kas izdarīti līdz 2011.gada 31.marta grozījumiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.pantā, tajos izteiktās atziņas 

attiecināmas ne tikai uz vēsturisko regulējumu, bet arī uz KL 195.panta aktuālās redakcijas 

piemērošanu praksē. 

 Piemēram, krimināllietā A apsūdzībā Augstākā tiesa 2020.gada 27.marta lēmumā, 

atzīstot pirmās un apelācijas instances tiesas veikto nodarījumu kvalifikāciju saskaņā ar 

KL218.panta otro daļu un 195.panta trešo dalu par pareizu, faktiski akcentēja tos apstākļus, 

kas konstatējami, lai personu atzītu par vainīgu predikatīvā noziedzīgā rezultātā iegūto 

līdzekļu legalizēšanā. 

Tā Augstākā tiesa norādīja, ka no A celtās apsūdzības par noziedzīgā nodarījuma 

faktiskajiem apstākļiem redzams, ka finanšu līdzekļus apsūdzētā ieguva, laika posmā no 

2009.gada oktobra līdz 2010.gada beigām izdarot noziedzīgo nodarījumu, kas paredzēts KL 

218.panta otrajā daļā. Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka A valstij nesamaksātā pievienotās 

vērtības nodokļa rezultātā ieguva savā rīcībā SIA[B] kontā esošos naudas līdzekļus 50 238, 96 

latu jeb 71 567,76 euro apmērā, kas atzīstami par noziedzīgi iegūtiem.  

Nolūkā legalizēt šos finanšu līdzekļus, lai radītu trešajām personām priekšstatu, ka 

darījumi starp SIA [B] un SIA [A] reāli bija notikuši, lai slēptu šo finanšu līdzekļu noziedzīgo 

izcelsmi, A nodrošināja finanšu līdzekļu par fiktīvajiem darījumiem plūsmu, mainot 

noziedzīgi iegūtu finanšu līdzekļu atrašanās vietu, slēpjot to piederību un izcelsmi – 

pārskaitīja tos no SIA [B] konta uz SIA [A] kontu, pārskaitījuma pamatošanai izmantojot 

rēķinus par SIA [B] it kā saņemto svaigu zivju produkciju no SIA [A], pēc kā nenoskaidrota 

persona A uzdevumā šos naudas līdzekļus nekavējoties konvertēja valūtā un veica vairākas 

transakcijas.67   

Citā krimināllietā C ar Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2016.gada spriedumu atzīts 

par vainīgu KL 218.panta otrajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzētajos noziegumos. 

Rīgas apgabaltiesa ar 2018.gada 20.augusta spriedumu C atzina par nevainīgu KL 195.panta 

trešajā daļā paredzētajā noziegumā un attaisnoja, pamatojot, ka apsūdzībā nav norādīti tie 

 
66 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 17.marta spriedums lietā Nr.KA04-0027-17/4 

(15830104211). 
67 Augstākās tiesas Senāta 2020.gada 27.marta lēmums lietā SKK-58/2020 

(ECLI:LV:AT:2020:0327.15830008614.3.L). 
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noziedzīgā nodarījuma faktiskie apstākļi, kas ietilpst inkriminētā noziedzīgā nodarījuma 

sastāvā.  

Apelācijas instances tiesa norādīja, ka personu var saukt pie kriminālatbildības saskaņā 

ar KL 195.pantu, ja tiesas izmeklēšanā pierādīts, ka līdzekļiem vai mantai, neapšaubāmi, ir 

noziedzīga izcelsme un persona, nolūkā slēpt vai maskēt to noziedzīgo izcelsmi, pārvērš šo 

mantu vai līdzekļus citās vērtībās, slēpj vai maskē to atrašanās vietu, izvietojumu, kustību, 

piederību u.tml. No apsūdzībā norādītā apraksta redzams, ka apsūdzētais ir legalizējis finanšu 

līdzekļus ievērojami lielākā apmērā, nekā tos ieguvis predikatīvā noziedzīga nodarījuma – 

izvairīšanās no nodokļu nomaksas rezultātā. Tāpat tiesa uzskatīja, ka finanšu līdzekļu 

pārskaitīšana un pēc tam izņemšana skaidrā naudā pati par sevi nenozīmē to legalizēšanu, ja 

vien netiek konstatēts mērķis maskēt vai slēpt šo līdzekļu izcelsmi. 68 

Augstākā tiesa, atstājot apelācijas instances tiesas spriedumu negrozītu, 2019.gada 

4.jūlija lēmumā lietā SKK-137/2019 norādīja, ka inkriminēto darbību izdarīšanas laikā (no 

2008.gada jūlija līdz 2009.gada jūlijam) spēkā bija regulējums, saskaņā ar kuru bija jāpierāda, 

ka KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets personas īpašumā vai valdījumā 

ir tieši vai netieši iegūts, izdarot noziedzīgu nodarījumu, piebilstot, ka būtiskas izmaiņas 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdziena definējumā nav izdarītas.  Tā kā apelācijas tiesai bija 

radušās šaubas par KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmeta esību, tiesas 

atzinumi par inkriminētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses darbībām – legalizāciju 

vērtēti netika. 

Būtiski atzīmēt, ka Augstākā tiesa noraidīja prokurora kasācijas protestā izteiktos 

iebildumus par Kriminālprocesa likuma 124.panta sestās daļas pārkāpumu, norādot, ka šī 

norma, kas noteic, ka pierādīšanas priekšmetā ietilpstošie apstākļi, attiecībā uz mantas 

noziedzīgo izcelsmi uzskatāmi par pierādītiem, ja pierādīšanas gaitā ir pamats atzīt, ka mantai, 

visticamāk, ir noziedzīga, nevis likumīga izcelsme, ir spēkā no 2018.gada 1.septembra un 

apsūdzētajam (nodēvēts par D) inkriminētā KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanas laikā (2008.-2009.gads) un lietas izskatīšanas laikā pirmās instances tiesā šādas 

tiesību normas, kas pazeminātu pierādīšanas standartu, Kriminālprocesa likumā nebija. 

Kriminālprocesa likuma 124.panta sestā daļa bija spēkā lietas izskatīšanas laikā apelācijas 

instances tiesā, taču apelācijas instances tiesai tā nebija jāpiemēro, pretējā gadījumā tiktu 

pasliktināts apsūdzētā D stāvoklis un pārkāpts Kriminālprocesa likuma 15.pantā noteiktais 

princips par tiesībām uz taisnīgu tiesu. 

Augstākā tiesa tāpat norādīja, ka minēto apsvērumu dēļ uz D nav attiecināms arī 

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas un terorisma finansēšanas novēršanas likuma 5.panta 

(spēkā no 2017.gada 9.septembra) normas, kas noteic, ka noziedzīgi iegūtu līdzekļu 

legalizācija par tādu atzīstama neatkarīgi no tā, vai konstatēts, konkrēti no kura noziedzīga 

nodarījuma līdzekļi ir iegūti. Nosauktā iemesla dēļ konkrētajā lietā nav piemērojama arī 

Senāta Krimināllietu departamenta 2019.gada 19.jūnija kopsapulces lēmuma sniegtā 

interpretācija.69    

Jautājums par noziedzīgā nodarījuma priekšmeta esību risināts arī krimināllietā B 

apsūdzībā, kurš ar Rīgas rajona tiesas 2015.gada 23.janvāra spriedumu atzīts par nevainīgu 

 
68 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 20.augusta spriedums lietā Nr.KA04-0054-18/9 

(15830109509). 
69 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 4.jūlija lēmums lietā SKK-137/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0704.15830109509.2.L). 
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apsūdzībā saskaņā ar KL 20.panta otro daļu, 218.panta otro daļu un 195.panta trešo daļu un 

attaisnots. Savukārt ar Rīgas apgabaltiesas 2015.gada 4.novembra spriedumu B atzīts par 

vainīgu šo noziegumu izdarīšanā. 

Izskatot lietu kasācijas kārtībā, Augstākā tiesa ar 2016.gada 28.aprīļa lēmumu apelācijas 

instances tiesas spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai, pirmkārt norādot, ka 

tiesas secinājumi ir kļūdaini un tie neatbilst Krimināllikuma 20.pantā definētajam jēdzienam, 

Atbilstoši tiesas konstatētajam, B ir arī noziedzīgā nodarījuma – izvairīšanās no nodokļu 

nomaksas  tiešais izdarītājs, taču viņa darbības ir kvalificētas kā izdarītas līdzdalībā. Tepat arī 

skaidrots, ka gadījumā, ja noziedzīga nodarījuma organizētājs un izdarītājs ir viena un tā pati 

persona, viņas nodarījums kvalificējams tikai saskaņā as Sevišķās daļas pantu, kurā paredzēta 

atbildība par konkrēto noziedzīgo nodarījumu. Otrkārt, apelācijas instances tiesa spriedumā 

nav pamatojusi, kādēļ faktiski tās pašas darbības, kas B inkriminētas kā izvairīšanās no 

nodokļu nomaksas laika posmā no 2007.gada janvāra līdz oktobrim, tiek inkriminētas arī kā 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, proti, naudas līdzekļu pārskaitīšana no viena bankas 

norēķinu konta uz citu un šo naudas līdzekļu izmantošana rēķinu apmaksai, valūtas operāciju 

veikšanai, skaidras naudas izņemšana atzīstama par iegūto naudas līdzekļu noziedzīgās 

izpausmes slēpšanu.70 

Izskatot lietu atkārtoti, ar Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 16.aprīļa lēmumu pirmās 

instances tiesas spriedums atstāts negrozīts, par ko iesniegts kasācijas protests, ko Augstākā 

tiesa ar 2018.gada 27.aprīļa lēmumu noraidīja, norādot, ka prokurors kasācijas protestā nav  

argumentēti apstrīdējis un atspēkojis visus apelācijas instances tiesas atzinumus, kas bijuši par 

pamatu atstāt negrozītu pirmās instances tiesas attaisnojošo spriedumu, savukārt kasācijas 

instances tiesa nevar pārsniegt kasācijas protesta apjomu, lai pasliktinātu apsūdzētā stāvokli 

lietā. Tāpat norādīts, ka Augstākajai tiesai nav pamata izvērtēt kasācijas protesta argumentus 

par sekundāro noziedzīgo nodarījumu, ievērojot to, ka B ticis atzīts par nevainīgu un 

attaisnots apsūdzībā saskaņā ar KL 218.pantu, proti, predikatīvajā noziedzīgajā nodarījumā, 

un līdz ar to šajā kriminālprocesā nav iespējams konstatēt, ka līdzekļi, par kuru legalizēšanu B 

celta apsūdzība saskaņā ar KL 195.pantu, iegūti noziedzīgā ceļā.71  

 Līdzīgi jautājumi risināti arī kriminālprocesā A apsūdzībā, kurš ar Rīgas pilsētas 

Pārdaugavas tiesas 2017.gada 20.maija spriedumu A atzīts par vainīgu izvairīšanās no 

nodokļu nomaksas izdarīšanā un noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā lielā apmērā, bet B 

atzīts par vainīgu šo noziegumu atbalstīšanā. 

Rīgas apgabaltiesa ar 2018.gada 17.oktobra spriedumu atzina, ka A 2007.-2009.gadā 

izdarījis izvairīšanos no nodokļu nomaksas un B atbalstījis šo noziegumu. Savukārt A 

apsūdzībā saskaņā ar KL 195.panta trešo daļu un B apsūdzībā saskaņā ar KL 20.panta ceturto 

daļu un 195.panta trešo daļu attaisnoja, pamatojot, ka apsūdzēto darbībās nav noziedzīga 

nodarījuma sastāva, proti, nav konstatēts nolūks slēpt vai maskēt noziedzīgi iegūtos līdzekļus, 

kas inkriminētā nozieguma izdarīšanas laikā bija obligāta sastāva subjektīvās puses pazīme. 

Tiesa tāpat norādīja, ka par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu nevar atzīt tās pašas 

darbības, kuras A inkriminētas kā izvairīšanās no nodokļu nomaksas, jo tās darbības nav 

izdarītas ar mērķi radīt iespaidu citām personām, ka legalizējamie līdzekļi ir iegūti likumīgi.72  

 
70 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 28.aprīļa lēmums lietā SKK-0166-16 (15830105308). 
71 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 27.aprrīļa lēmums lietā SKK-21/2018 (15830105308). 
72 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 17.oktobra spriedums lietā Nr.KA04-0305-18/14 

(ECLI:LV:RAT:2018:1017.15830110809.2.S). 



Krimināllikumā paredzētā atbildība; tendences (priekšlikumi grozījumiem) nacionālajās, Eiropas Savienības un 

starptautiskajās tiesībās. Noziedīgi iegūtu līdzekļu legalizācija krimināltiesību jomā (2016.-2020. gads) 

 44 

Augstākā tiesa ar 2019.gada 19.decenbra lēmumu apelācijas instances tiesas spriedumu 

atstāja negrozītu, pirmkārt, norādot, ka, lai inkriminētā KL 195.pantu, ir jākonstatē tajā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets, tas ir, noziedzīgi iegūti finanšu līdzekļi vai cita 

manta, jo atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas 

novēršanas likuma 4.panta redakcijai inkriminēto darbību izdarīšanas laikā noteiktajam, 

līdzekļi atzīstami par noziedzīgi iegūtiem, ja personas īpašumā vai valdījumā tie tieši vai 

netieši iegūti, izdarot noziedzīgu nodarījumu. Šajā sakarībā tika atgādināta Senāta jau 

vairākkārt73 paustā atziņa, ka predikatīvais noziedzīgais nodarījums vienmēr tiek izdarīts 

pirms sekundārā, proti, pirms tā rezultātā iegūto līdzekļu legalizēšanas, jo legalizēt var tikai 

tādus līdzekļus, kas jau iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā.  

Tāpat tika norādīts, ka juridiskajā literatūrā par noziedzīgi iegūtu līdzekļu jēdzienu 

pausts šāds viedoklis: “Praksē par predikatīvo noziedzīgo nodarījumu atzīst arī izvairīšanos 

no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas (Krimināllikuma 210.pants). Tomēr 

apšaubāms, vai ar vārdiem “noziedzīgi iegūts” aptveras gadījumi, kad noziedzīga nodarījuma 

rezultātā no citām personām nekas netiek iegūts, bet gan netiek atdots tas, kas jāatdod. 

Izvairoties no nodokļu nomaksas, ir konstatējama tieši šāda situācija, jo persona citam neko 

neatņem, respektīvi, no citiem neiegūst, bet gan izvairās no mantiska rakstura izdevumiem. 

Turklāt šī nauda, kas prettiesiski netiek samaksāta valstij, parasti personas rīcībā atrodas 

likumīgi, nelikumīgi tā netiek vienīgi atdota valstij”.74 

Otrkārt, Augstākā tiesa norādīja, ka kā predikatīvajam noziedzīgajam nodarījumam, 

kura rezultātā līdzekļi noziedzīgi iegūti, tā arī sekundārajam noziedzīgajam nodarījumam – šo 

noziedzīgi iegūto līdzekļu legalizēšanai piemīt savas konkrēta noziedzīga nodarījuma sastāva 

objektīvās un subjektīvās pazīmes, un to objektīvo pusi nevar veidot vienas un tās pašas 

darbības.75  

Ar Rīgas pilsētas Kurzemes rajona tiesas 2013gada 11.februāra spriedumu A atzīts par 

vainīgu KL 177.panta trešajā daļā paredzētajā krāpšanā, tiesai atzīstot, ka viņš laika periodā 

no 2005.gada janvāra līdz 2006.gada martam formēja neesošus darījumus, radot šķietamību 

par darījumu esamību, pēc kā šos dokumentus iesniedza Valsts ieņēmumu dienestam, kā 

rezultātā ieguva savā valdījumā valsts budžetā nenomaksātos nodokļus par kopējo summu 

135 478,73 euro (Ls 95 214,99). Apsūdzībā par noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, kas 

paredzēts KL 195.panta trešajā daļā, A atzīts par nevainīgu un attaisnots.  

Rīgas apgabaltiesa ar 2014.gada 17.septembra spriedumu atzina A par vainīgu KL 

177.panta trešajā daļā un 195.panta trešajā daļā paredzētajos noziegumos, Augstākā tiesa ar 

2015.gada lēmumu šo apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla un lietu nosūtīja jaunai 

izskatīšanai.  

Skatot lietu atkārtoti, prokurors grozīja apsūdzību uz vieglāku un Rīgas apgabaltiesa ar 

2017.gada 11.septembra spriedumu atzina, ka A izvairījās no nodokļu nomaksas, kas tika 

kvalificēts saskaņā ar KL 218.panta otro daļu. Attiecībā par A inkriminēto noziedzīgi iegūtu 

līdzekļu legalizēšanu apelācijas instances tiesa atzina, ka A naudas pārskaitīšanas mērķis no 

viena uzņēmuma konta uz cita uzņēmuma kontu par faktiski nenotikušiem darījumiem bija 

 
73 Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 20.decembra lēmums lietā SKK-446/2012 (11518007106); 2019.gada 

4.jūlija lēmums lietā SKK-137/2019 (ECLI:LV:AT:2019:0704.15830109509.2.L). 
74 Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā. 1.daļa. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2019, 116.-117.lpp. 
75 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 19.decembra lēmums lietā SKK-219/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1219.15830110809.3.L). 
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iesniegt Valsts ieņēmumu dienestam neatbilstošas pievienotās vērtības nodokļa deklarācijas, 

lai iegūtu tiesības uz priekšnodokļa atskaitīšanu, nevis legalizēt noziedzīgā ceļā iegūtus 

naudas līdzekļus. Veicot pārskaitījumus savā rīcībā esošo uzņēmumu starpā, izņemot skaidru 

naudu bankās un bankomātos, kā arī veicot naudas ieskaitījumus savā kontā Latvijas bankās, 

A nav slēpis vai maskējis naudas līdzekļus, jo bankās veiktās finanšu operācijās ir iespējams 

konstatēt naudas līdzekļu izcelsmi.  

Attaisnojot A apsūdzībā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā, apelācijas instances 

tiesa tāpat pauda uzskatu, ka par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu nevar atzīt tās pašas 

darbības, kuras A inkriminētas kā izvairīšanās no nodokļu nomaksas, jo tās darbības nav 

izdarītas ar mērķi radīt iespaidu citām personām, ka legalizējamie līdzekļi ir iegūti likumīgi, 

tāpēc tās neveido KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu.76 

Augstākā tiesa ar 2018.gada 14.marta lēmumu lietā SKK-54/2018 apelācijas instances 

tiesas spriedumu daļā par apsūdzētā (kasācijas instances tiesas lēmumā – D) nodarījuma 

kvalifikāciju atstāja negrozītu, norādot, ka jau iepriekšējā lēmumā šajā krimināllietā 

skaidrojusi, kādas darbības atbilstoši likuma “Par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

novēršanu”, kas bija spēkā D inkriminēto darbību izdarīšanas laikā, 5.pantam var tikt atzītas 

par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, ja tās izdarītas nolūkā slēpt vai maskēt finanšu 

līdzekļu vai citas mantas noziedzīgo izcelsmi. Kā arī Augstākā tiesa jau esot atzinusi, ka no 

minētās tiesību normas redakcijā, kas bija spēkā D inkriminēto nodarījumu izdarīšanas laikā, 

izriet, ka nodarījums pēc Krimināllikuma 195.panta kvalificējams tikai tad, ja šajā tiesību 

normā uzskaitītās darbības persona izdarījusi nolūkā slēpt vai maskēt finanšu līdzekļu vai 

citas mantas noziedzīgo izcelsmi, ko apelācijas instances tiesa nav konstatējusi.77  

Uz to, ka noziedzīgais nodarījums saskaņā ar KL 195.pantu kvalificējams tikai tad, ja 

legalizēšanu veidojošās darbības izdarītas ar noziedzīgi iegūtiem finanšu līdzekļiem vai citu 

mantu, kas attiecināms arī uz aktuālo regulējumu, un ja šīs darbības izdarītas nolūkā slēpt vai 

maskēt legalizēšanas priekšmeta noziedzīgo izcelsmi, kas patlaban attiecas uz Likuma 5.panta 

pirmās daļas 1.punktu, norādīts arī citos Augstākās tiesas lēmumos.78  

 

  

 
76 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 11.septembra spriedums lietā Nr.KA04-0037-

17/14 (ECLI:LV:RAT:2017:0911.15830104207.1.S). 
77 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 14.marta lēmums lietā SKK-94/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0314.15830104207.2.L). 
78 Sk. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 22.oktobra lēmums lietā SKK-77/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1022.11517011304.3.L); Augstākās tiesas krimināllietu departamenta 2016.gada 

30.septembra lēmums lietā SKK-0137-16 (13501001013). 



Krimināllikumā paredzētā atbildība; tendences (priekšlikumi grozījumiem) nacionālajās, Eiropas Savienības un 

starptautiskajās tiesībās. Noziedīgi iegūtu līdzekļu legalizācija krimināltiesību jomā (2016.-2020. gads) 

 46 

4. SODA NOTEIKŠANA 
 

Šajā apakšnodaļā tiks sniegts ieskats par soda noteikšanu galvenokārt personām, kuras 

KL 195.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarījušas pēc 2013.gada 1.aprīļa, kad stājās 

spēkā ar 2012.gada 13.decembra likumu “Grozījumi Krimināllikuma“ noteiktās izmaiņas šā 

panta sankcijās, panta pirmajā daļā paredzot brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem 

(kopš 2019.gada 3.jūlija - brīvības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem), bet panta otrajā 

daļā – uz laiku līdz pieciem gadiem, kā arī abās panta daļās paredzot iespēju piemērot 

īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu un naudas sodu. Panta trešajā daļā tika 

paredzēta brīvības atņemšana uz laiku no trim līdz divpadsmit gadiem. Visās panta daļās 

alternatīvi paredzētais papildsods -  manta konfiskācija, kas, tāpat kā trešajā daļā paredzētā 

probācijas uzraudzība, analizētajos spriedumos piemērots netika.  

Zemāk ievietotajā tabulā redzami sodi, kas piemēroti personām, kuras atzītas par 

vainīgām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanā.  

 

Pirmā daļa Otrā daļa Trešā daļa 

 brīvības atņemšana brīvības atņemšana brīvības atņemšana 

- 5 mēneši (50-1, 50-5) - 

ĪBA ĪBA ĪBA 

- 2 mēneši - 

Brīvības atņemšana nosacīti Brīvības atņemšana nosacīti Brīvības atņemšana nosacīti 

8 mēneši PL 10 mēneši 6 mēneši PL 1 gads 3 gadi PL 3 gadi 

 1g. 6mēn. PL 1 g. 6mēn.  3 gadi PL 3 g. 1mēn. 

  3 gadi PL 3 g. 2mēn. 

  3 gadi PL 3g. 3mēn. 

  3 gadi PL 3 g. 6mēn. 

  3 gadi PL 3g. 6mēn. 

  3 gadi PL 4 gadi 

  3 gadi 2mēn. PL 3 g. 2mēn. 

  3 gadi 6mēn. PL 3 g. 6mēn. 

  3 gadi 9mēn. PL 3g. 9mēn. 

  4 gadi PL 4g. 3mēn. 

  3 gadi PL 3g,papildsods p/d 100 st. 

  3 g. PL 3g 1mēn. papildsods n/s 50 

m/a 

Piespiedu darbs Piespiedu darbs Piespiedu darbs 

180 stundas 100 stundas - 

200 stundas 200 stundas  

 220 stundas  

Naudas sods Naudas sods Naudas sods 

- 10 m/a=4300 euro 60 m/a=25 800 euro 

 12 m/a=5160 euro  

 22 m/a=9460 euro  

 

Tā kā lielākā krimināllietu daļa iztiesāta vienošanās procesā, tiesa visos gadījumos 

atzinusi, ka prokurora lūgtais soda veids un mērs atbilst Krimināllikuma 46.pantā 

norādītajiem soda noteikšanas vispārīgajiem principiem, atsevišķos spriedumos ar to arī 
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aprobežojoties vai vēl papildus norādot, ka sods ir samērīgs izdarītajam noziedzīgajam 

nodarījumam un atbilst apsūdzētā personībai. 

No tiem spriedumiem, kuros tiesa pārstāstījusi prokurora pamatojumu izvēlētajam 

sodam, vai arī pati norādījusi pirmstiesas procesā noskaidroto, var secināt, ka no KL 46.panta 

otrajā un trešajā daļā ietvertajiem soda veidu un mēru ietekmējošajiem apstākļiem tiek 

norādītas ziņas par personību, gan neatklājot, kādā veidā tas ietekmējis soda veida izvēli, 

atbildību mīkstinošie apstākļi ar neiztrūkstošo savas vainas atzīšanu un izdarītā nožēlošanu, 

un atbildību pastiprinošie apstākļi, kuri visbiežāk netiek konstatēti. Retos gadījumos ir 

rodama norāde par to, kā klasificējams izdarītais noziedzīgais nodarījums, savukārt legalizēto 

noziedzīgi iegūtu līdzekļu apmērs vērtēts vienā spriedumā, norādot, ka tas (3923,90 euro) 

nedaudz pārsniedz ievērojamu apmēru.79  

Ilustrācijai tikai daži spriedumi daļā par soda noteikšanu, jo tajos sniegtais 

pamatojums ir visai līdzīgs. 

Tā, piemēram, no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 6.marta 

sprieduma aprakstošās daļas izriet, ka  A, pašpārvaldes iestādes galvenā grāmatvede, sastādot 

nepatiesus grāmatvedības ierakstus, no 2016.gada 24.oktobra līdz 29.decembrim veica desmit 

iestādes naudas līdzekļu pārvedumus uz sev piederošo norēķinu kontu, tādējādi izkrāpjot 

svešu mantu – 43 765 euro, tas ir lielā apmērā, kas kvalificēts saskaņā ar KL 177.panta trešo 

daļu. A tāpat atzīta par vainīgu šo izkrāpto finanšu līdzekļu legalizēšanā, mainot to atrašanās 

vietu un piederību, proti, A vispirms, norādot nepatiesu maksāšanas mērķi – “par 

pakalpojumu”, pārskaitīja izkrāpto naudu no sev piederošā norēķinu konta uz C un D 

norēķinu kontiem, pēc tam noziedzīgi iegūtie līdzekļi tika pārskaitīti izmeklēšanas laikā  

nenoskaidrotām citām personām, tādējādi maskējot noziedzīgi iegūtu līdzekļu patieso raksturu 

un izcelsmi. 

Apstiprinot noslēgto vienošanos, tiesa sodīja A par KL 177.panta trešajā daļā 

paredzēto noziegumu ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem, par KL 195.panta trešajā daļā 

paredzēto noziegumu ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem, saskaņā ar KL 50.panta pirmo un 

trešo daļu galīgo sodu nosakot brīvības atņemšanu uz 3 gadiem 6 mēnešiem ar pārbaudes 

laiku uz 3 gadiem 6 mēnešiem. Spriedumā norādīts, ka par apsūdzētās personību pirmstiesas 

procesā noskaidrots – neprecējusies, uz noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas brīdi atraitne, 

agrāk nesodīta, strādā SIA [X] par pārdevēju. Saskaņā ar KL 47.panta otro daļu par A 

atbildību mīkstinošu apstākli atzīstams tas, ka viņa vaļsirdīgi atzina savu vainu un nožēloja 

izdarīto, saskaņā ar KL 48.pantu atbildību pastiprinoši apstākļi nav konstatējami.  

Tam seko tiesas secinājums, ka, noslēdzot vienošanos, ir ievēroti KL 46.pantā 

paredzētie soda noteikšanas vispārīgie principi, tajā norādītais sods ir samērīgs izdarītajam 

noziedzīgajam nodarījumam un atbilst apsūdzētās personībai, kā arī spriedumos iecienītā 

piebilde: “Tiesa ņem vērā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas apstākļus un raksturu, 

sabiedriskās bīstamības pakāpi, apsūdzētā attieksmi pret izdarīto, viņa personību, atbildību 

mīkstinošu apstākli un atbildību pastiprinošos apstākļus”.80   

Citā krimināllietā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa, izskatot lietu 

rakstveida vienošanās procesā, atzina A par vainīgu KL 195.panta trešajā daļā paredzētā 

nozieguma izdarīšanā, proti, ka viņš organizētā grupā izdarījis finanšu līdzekļu 14 484 euro 

 
79 Daugavpils tiesas 2020.gada 13.janvāra spriedums lietā Nr.K12-0375-20/9 (11903016615). 
80 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 6.marta spriedums lietā Nr.K30-1263-19/22 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0306.11816005017.2.S). 
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apmērā legalizēšanu. Apstiprinot vienošanos un nosakot A sodu – brīvības atņemšanu uz 3 

gadiem 9 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem 9 mēnešiem, kā pamatojums norādīts, ka 

A ir Latvijas Republikas pilsonis, neprecējies, apgādībā divi nepilngadīgi bērni, nestrādā, 

dzīvesvietas adrese, šobrīd agrāk nav sodīts, noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī bija 

agrāk sodīts. Kā atbildību mīkstinoši apstākļi norādīta savas vainas atzīšana un izdarītā 

nožēlošana, kā arī tas, ka sekmējis citas personas nozieguma atklāšanu un aktīvi veicinājis 

noziedzīgā nodarījuma atklāšanu un izmeklēšanu, tuvāk gan neko nepaskaidrojot, par 

atbildību pastiprinošiem apstākļiem atzīts noziedzīgu nodarījumu recidīvs un mantkārīgs 

nolūks. Un tālāk jau iepriekšējā spriedumā minētais, ka, noslēdzot vienošanos, ievēroti KL 

46.pantā norādītie soda noteikšanas vispārīgie principi, sods ir samērīgs izdarītajam 

nodarījumam un atbilst personībai “Tiesa ņem vērā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas 

apstākļus un raksturu, sabiedriskās bīstamības pakāpi, apsūdzētā attieksmi pret izdarīto, viņa 

personību, atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus”.81  

Salīdzinot soda veida un mēra izvēli un tās motivāciju pēdējā laika un iepriekšējo gadu 

tiesu nolēmumos, secināms, ka gadu gaitā jau nekas nav mainījies un KL 46.panta 

priekšraksti tāpat kā iepriekš tiek pildīti formāli. 

Salīdzinājumam Ventspils tiesas 2016.gada 17.oktobra spriedums, ar kuru konstatēts, 

ka F., G. un H organizētā grupā izdarīja izvairīšanos no nodokļu nomaksas, bet G. un H. 

personu grupā izdarīja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu lielā apmērā (185 439,73 euro). 

Spriedumā norādīts, ka par G un H atbildību mīkstinošu apstākli atzīts tas, ka viņi pilnībā 

atzinuši savu vainu un nožēlojuši izdarīto, atbildību pastiprinoši apstākļi nav konstatēti. Par F 

un G personību noskaidrots, ka viņi agrāk nav sodīti, G ir pastāvīga darba un dzīves vieta, 

ģimene un apgādībā divi bērni, H ir pastāvīga dzīvesvieta, ģimene, apgādībā mazgadīgs bērns. 

Ņemts vērā, ka apsūdzētie atbilstoši Kriminālprocesa likuma 21.pantam ir sekmējuši 

krimināltiesisko attiecību noregulējumu, izvēloties vienkāršāku procesa veidu – piekrituši 

vienošanās procesa piemērošanai. 

Vienošanās protokolā norādīts, ka prokurors, vienojoties par apsūdzētajiem nosakāmo 

sodu, atbilstoši Krimināllikuma 46.pantam ņēmis vērā izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

raksturu un radīto kaitējumu, apsūdzēto lomu organizētās grupas sastāvā, apsūdzētos 

raksturojošās ziņas, atbildību mīkstinošos apstākļus, kā arī to, ka personu rīcībā nav 

konstatējami atbildību pastiprinoši apstākļi. Tālākais prokurora norādītais ir citēšanas vērts: “ 

nav strīds, ka apsūdzēto [..] izdarītos noziedzīgos nodarījumus raksturo augsta bīstamības 

pakāpe, kā arī tie izdarīti organizētā grupā un, kas nodarījuši cietušajam mantisku zaudējumu. 

Bet šis apstāklis nevar būt par pamatu, lai apsūdzētajiem [..] piespriestu sodu reālas brīvības 

atņemšanas veidā. Vainīgajai personai piespriestajam sodam jābūt vērstam uz visu 

kriminālsoda piemērošanas mērķa sasniegšanu, nevienam no tiem nepiešķirot izšķirošu 

nozīmi. Tikai tādā gadījumā ir iespējams nodrošināt efektīvu valsts reakciju uz noziedzīgiem 

nodarījumiem, kā arī panākt atbilstību starp valsts vārdā piemērojamo represiju un valsts, un 

katra indivīda interesēm, sekmēt personu tiesisku uzvedību un noziedzīgu nodarījumu 

novēršanu”.  

Rezultātā prokurora nolīgtais un tiesas piespriestais sods G – KL 218.panta trešā daļa 

– brīvības atņemšana uz 2 gadiem; 217.panta otrā daļa – brīvības atņemšana uz 1 gadu; 

 
81 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 23.janvāra spriedums lietā Nr.K30-1075-20/22 

(ECLI:LV:RVPT:2020:0123.12507000619.2.S). 
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275.panta otrā daļa – brīvības atņemšana uz 1 gadu; 195.panta trešā daļa – brīvības atņemšana 

uz 3 gadiem. Saskaņā ar KL 50.panta pirmo daļu, sodus daļēji saskaitot, galīgais sods noteikts 

brīvības atņemšana uz 3 gadiem 3 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem 3 mēnešiem.  

H – 218.panta trešā daļa – brīvības atņemšana uz 3 gadiem; 217.panta otrā daļa – 

brīvības atņemšana uz 1 gadu; 275.panta otrā daļa – brīvības atņemšana uz 1 gadu, 195.panta 

trešā daļa – brīvības atņemšana uz 4 gadiem. Saskaņā ar KL 50.panta pirmo daļu galīgais sods 

noteikts brīvības atņemšana uz 4 gadiem 3 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 4 gadiem 3 

mēnešiem.82 

.Un vēl par vienu pamatojumu nosacīta soda piemērošanai  vienošanās procesā 

krimināllietā, kurā persona apsūdzēta par izvairīšanās no nodokļu nomaksas un noziedzīgi 

iegūtu līdzekļu legalizēšanas atbalstīšanu, kas tāpat citējams: “Vienojoties par sodu tiek ņemti 

vērā Krimināllikuma 46.pantā paredzētie soda noteikšanas vispārīgie principi, t.i., izdarītā 

noziedzīgā nodarījuma raksturs un radītais kaitējums, proti, ar noziedzīgo nodarījumu nav 

radīts morāls aizskārums vai fiziskas ciešanas, noziedzīgais nodarījums nav vardarbīgs [..].83 

Pārskata nobeigumā par soda noteikšanu krimināllietā E apsūdzībā, kurš atzīts par 

vainīgu par to, ka grupā pēc iepriekšējas vienošanās ar D 2015.gada maijā – jūnijā izkrāpa no 

valsts budžeta it kā pārmaksāto pievienotās vērtības nodokli 10 000 euro apmērā un pēc tam 

šos noziedzīgi iegūtos finanšu līdzekļus legalizēja, noslēpjot to izcelsmi. Zemgales rajona 

tiesa ar 2019.gada 6.decembra spriedumu par KL 177.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu sodīja E ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu 6 mēnešiem, par KL 195.panta pirmajā 

daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu, galīgo sodu nosakot 

brīvības atņemšanu uz 2 gadiem ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem. Ar šo pašu spriedumu D. 

atzīts par vainīgu KL 177.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un sodīts ar 

brīvības atņemšanu uz 1 gadu 6 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem. 

Zemgales apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar E un D apelācijas 

sūdzībām par piespriesto sodu, atzīmēja, ka apstākļos, kad kā vienlaikus pareizi norādīts tiesas 

spriedumā, gan KL 177.panta otrās daļas, gan arī KL 195.panta pirmās daļas sankcija paredz 

ne tikai brīvības atņemšanas sodu, bet arī īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu darbu, un 

naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas, nav atrodami konkrēti 

argumenti brīvības atņemšanas soda piemērošanai abiem apsūdzētajiem. Sprieduma motīvu 

daļā esot tikai norādīts, ka tiesa, ņemot vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un abu apsūdzēto 

personības, piekrīt prokurores viedoklim, ka abiem apsūdzētajiem piemērojams sankcijā 

paredzētais sods – brīvības atņemšana. Spriedumā neesot norādīti arī prokurores argumenti, 

kuriem, kā var saprast, pirmās instances tiesa ir pievienojusies; nav arī norādīti argumenti, 

kuru dēļ apsūdzētajiem nav piemērojams sods – piespiedu darbs, kuru pirmās instances tiesas 

sēdē lūdza piemērot aizstāve.  
Izvērtējot abiem apsūdzētajiem inkriminēto noziedzīgo nodarījumu raksturu un 

konstatējot, ka tas ir ar augstu kaitīguma pakāpi, tai pat laikā atzīmējot pozitīvās ziņas par 

apsūdzēto personībām (agrāk nav sodīti, tiesvedībā gan atrodas krimināllieta  E apsūdzībā pēc 

Krimināllikuma 177.panta trešās daļas, 195.panta trešās daļas, ir precējušies, E ģimenē trīs 

mazgadīgi bērni, D ģimenē – divi, ir pastāvīga dzīvesvieta, nodarbināti, raksturojās pozitīvi, 

sūdzību par veselības stāvokli nav. Par atbildību mīkstinošu apstākli ir atzīstams tas, ka abi 

 
82 Ventspils tiesas 2016.gada 17.oktobra spriedums lietā Nr.K40-0114-14 (15830200211). 
83 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2016.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr.K30-0017-16/26 

(15830112407). 
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savu vainu atzina un nožēlo izdarīto, atbildību pastiprinoši apstākļi nav konstatēti, abi 

apsūdzētie izmantoja Kriminālprocesa likuma 21.pantā paredzētās tiesības uz sadarbību ar 

kriminālprocesa veikšanai pilnvaroto personu), tiesa E par KL 177.panta otrajā daļā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu piesprieda piespiedu darbu uz 120 stundām, par KL 195.panta pirmajā 

daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – piespiedu darbu uz 100 stundām, galīgo sodu nosakot 

piespiedu darbu uz 200 stundām. D. par izdarīto krāpšanu sodīts ar piespiedu darbu uz 180 

stundām.84 

Aplūkojot Eiropas Savienības regulējumu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanas 

novēršanas jomā, jau minēta  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 23.oktobra Direktīva 

(ES) 2018/1673 par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām, 

kurā noteikti veicamie pasākumi kriminālsodu efektivitātes palielināšanai. 

Direktīvas 5.pantā “Sodi fiziskām personām” noteikti dalībvalstīm veicamie 

nepieciešamie pasākumi, lai nodrošinātu, 1) ka par 3. un 4.pantā minētajiem nodarījumiem 

piemēro iedarbīgus, samērīgus un atturošus kriminālsodus; 2) ka par 3. panta 1. un 5.punktā 

minētajiem nodarījumiem soda ar brīvības atņemšanu, kuras maksimālais ilgums ir vismaz 

četri gadi; 3) ka fiziskām personām, kuras ir izdarījušas 3. un 4.pantā minētus nodarījumus, 

vajadzības gadījumā piemēro arī papildu sankcijas vai pasākumus. 

Savukārt 6.panta “Atbildību pastiprinoši apstākļi” 1.punktā noteikts, ka dalībvalstis 

veic nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka attiecībā uz 3.panta 1. un 5.punktā un 

4.pantā minētajiem nodarījumiem par atbildību pastiprinošiem apstākļiem ir uzskatāmi šādi 

apstākļi: a) noziegums izdarīts noziedzīgas organizācijas ietvaros Pamatlēmuma 2008/841/TI 

nozīmē vai b) likumpārkāpējs ir atbildīgais subjekts Direktīvas (ES) 2015/949 2.panta nozīmē 

un ir izdarījis nodarījumu savas profesionālās darbības ietvaros. 

Saskaņā ar šā panta 2.punktu dalībvalstis var paredzēt, ka attiecībā uz 3.panta 1. un 

5.punktā minētajiem nodarījumiem par atbildību pastiprinošiem apstākļiem uzskatāmi šādi 

apstākļi: a) legalizētajam īpašumam ir ievērojama vērtība vai b) legalizētais īpašums ir iegūts 

kāda no 2.panta 1.punkta a) līdz e) apakšpunktā un h) apakšpunktā minēto nodarījumu 

rezultātā. 

Nosakot sodu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, vērā ņemams arī Senāta 

Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces 2019.gada 19.jūnija lēmuma “Par tiesību 

normu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu interpretāciju” 4.punktā 

noteiktais: “Lietās, kurās persona ir apsūdzēta par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, 

lemjot par sodu, jāievēro Krimināllikuma 35. un 46.panta prasības. Nosakot soda veidu, 

jāņem vērā ne tikai vainīgā personība, bet arī izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs un 

radītais kaitējums. Nav pieļaujama vainīgās personas nosacīta notiesāšana, ja nav iegūta 

pārliecība, ka vainīgais, sodu neizciešot, turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus. Vērtējot 

Krimināllikuma 55.panta piemērošanas iespēju, tiesai jāņem vērā ne tikai vainīgā personība, 

bet arī izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturs un radītais kaitējums, kā arī citi lietas apstākļi, 

īpašu uzmanību pievēršot Krimināllikuma 35.pantā noteiktajam soda mērķim”.  

 

 
84 Zemgales apgabaltiesas 2020.gada 16.marta spriedums lietā KA06-0103-20/6 (ECLI:LV:ZAT:2020: 

0316.15830003217.5.S).  
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KOPSAVILKUMS 
 

1. Krimināllikuma 195.pants ir blanketa norma, jo šā panta dispozīcijā ir nosaukta tikai 

prettiesiskā darbība, bet tās izpausme jeb objektīvās puses pazīmes, kā arī subjektīvās pazīmes 

ir noteiktas 2008.gada 17.jūlija Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un 

proliferācijas novēršanas likumā (turpmāk –Likums). 

2. Lai konstatētu noziedzīgā nodarījuma priekšmeta esību, vispirms, ir jānodibina, ka 

legalizāciju veidojošās darbības ir izdarītas ar finanšu līdzekļiem (personas turējumā esoši 

finanšu instrumenti vai maksāšanas līdzekļi (skaidras vai neskaidras naudas veidā), dokumenti 

(papīra vai elektroniskā veidā), kas ir personas īpašumā vai valdījumā un kas rada tiesības gūt 

labumu no tiem, kā arī īpašumā vai valdījumā esoši dārgmetāli  vai cita ķermeniska vai 

bezķermeniska, kustama vai nekustama manta. Otrkārt, lai finanšu līdzekļus un citu mantu 

atzītu par KL 195.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmetu, ir jākonstatē to 

noziedzīgā izcelsme.  

3. Līdzekļi ir atzīstami par noziedzīgi iegūtiem: 1) ja personas īpašumā vai valdījumā tie 

tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma izdarīšanas rezultātā; 2) citos Krimināllikuma 

70.11 panta otrajā un trešajā daļā paredzētajos gadījumos. 

  4. Gadījumos, kad par noziedzīgi iegūtiem tiek atzīti finanšu līdzekļi vai cita manta, kas 

personas īpašumā vai valdījumā tieši vai netieši iegūti noziedzīga nodarījuma rezultātā, 

noziegums būs saistīts ar predikatīvo noziedzīgo nodarījumu, taču, atbilstoši Likuma 5.panta 

2.1 daļā un Kriminālprocesa likuma 124.panta septītajā daļā to aktuālajā redakcijā 

noteiktajam, nav nepieciešams pierādīt, konkrēti no kura noziedzīgā nodarījuma līdzekļi 

iegūti. 

 5. Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana objektīvi izpaužas kā Likuma 5.panta pirmajā 

daļā norādītās darbības, proti, 1) noziedzīgi iegūtu līdzekļu pārvēršana citās vērtībās, to 

atrašanās vietas vai piederības mainīšana, ja šīs darbības veiktas nolūkā slēpt vai maskēt 

līdzekļu noziedzīgo izcelsmi vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanā, izvairīties no juridiskās atbildības; 2) noziedzīgi iegūtu līdzekļu patiesā rakstura, 

izcelsmes, atrašanās vietas; izvietojuma, kustības, piederības slēpšana vai maskēšana; 3) citas 

personas noziedzīgi iegūtu līdzekļu iegādāšanās īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai to 

realizēšana. Gadījumos, kad persona izdarījusi darbības, kas atbilst kādā no Likuma 5.panta 

pirmās daļas punktā noteiktajām, apsūdzībā un tiesas par pierādītu atzītā noziedzīgā 

nodarījuma aprakstā jāatspoguļo noziedzīgā nodarījuma faktiskās pazīmes un jānorāda to 

atbilstība šajā Likuma normā noteiktajam. 

   6. Tā kā noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana ir formāla sastāva noziegums, tad, 

izvērtējot nodoma intelektuālo un gribas pusi attiecībā pret objektīvās puses pamatpazīmi - 

darbību, secināms, ka tas ir tīšs noziegums un to raksturo tiešs nodoms, kas  atbilst KL 

9.panta otrajā daļā noteiktajam, ka noziedzīgs nodarījums atzīstams par izdarītu ar tiešu 

nodomu, jo persona apzinājusies savas darbības kaitīgumu, proti, ka veic ar likumu aizliegtas 

darbības (nodoma intelektuālais moments), un to apzināti veikusi (nodoma gribas moments).  

7.  Likuma 5.panta pirmās daļas visos trijos punktos  attiecībā par personas psihisko 

attieksmi pret legalizējamo līdzekļu izcelsmi ir noteikts plašāks subjektīvās puses tvērums, 

norādot uz personas apzināšanos par līdzekļu noziedzīgo izcelsmi, kā arī nosakot, ka darbības 
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ir atzīstamas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu arī gadījumos, ja persona apzināti 

pieļāvusi, ka līdzekļi ir noziedzīgi iegūti.   

8. Par KL 195.panta paredzētā nozieguma subjektu var būt ikviena fiziska un pieskaitāma 

persona, kura nozieguma izdarīšanas brīdī ir sasniegusi četrpadsmit gadu vecumu. Taču 

nozieguma izdarītāja saistība ar legalizēto līdzekļu noziedzīgo izcelsmi un līdz ar to arī 

atbildība ir atkarīga no tā, kādas no objektīvo pusi veidojošajām darbībām persona ir 

izdarījusi. No Likuma 5.panta pirmās daļas 1. un 2.punktā ietvertā regulējuma izriet, ka tajos 

norādīto darbību izdarītājs var būt kā persona, kura pati ir  noziedzīgi ieguvusi finanšu 

līdzekļus vai mantu, tā arī persona, kas veic tādu līdzekļu legalizēšanu, kurus noziedzīga 

nodarījuma rezultātā ieguvusi cita persona. Savukārt no Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punkta 

redakcijas nepārprotami secināms, ka tajā norādītās darbības - iegādāšanās īpašumā, 

valdījumā vai lietojumā vai realizēšana tiek izdarītas ar citas personas noziedzīgi iegūtiem 

līdzekļiem. 

9. Likuma 5.pantā, kas paredz, ka speciālais nolūks “slēpt vai maskēt noziedzīgo izcelsmi 

vai palīdzēt citai personai, kura iesaistīta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā, izvairīties no 

juridiskās atbildības” ir attiecināms tikai uz Likuma 5.panta pirmās daļas 1.punktā 

norādītajām darbībām. 

10. Norobežojot KL 195.pantā un 314.panta pirmajā daļā ietvertos noziedzīgos 

nodarījumus, ņemams vērā, ka KL 314.pantā noteikta atbildība par mantas, kuras vērtība 

nepārsniedz ievērojamu apmēru, proti, desmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo 

mēnešalgu kopsummu, iegādāšanos, glabāšanu vai realizēšanu, apzinoties, ka tā iegūta 

noziedzīgā kārtā, kas attiecināms tikai uz Likuma 5.panta pirmās daļas 3.punktā paredzētajām 

darbībām.  Gadījumos, kad persona iegūs īpašumā, valdījumā vai lietojumā vai realizēs citas 

personas noziedzīgi iegūtus līdzekļus (mantu), kas pārsniegs ievērojamu apmēru, vai tas tiks 

izdarīts lielā apmērā, kriminālatbildība iestāsies saskaņā ar KL 195.pantā noteikto. 

11. Gadījumos, kad personas, izplatot datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, ir radījušas labvēlīgus apstākļus noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanai, 

atbilstoši teorijas atziņām, katrs noziedzīgais nodarījums kvalificējams kā patstāvīgs 

nodarījums saskaņā ar KL 193.1 un 195.pantu kā noziedzīgu nodarījumu reāla kopība. 

12. KL 195. un 195.1 pantā ietverto noziedzīgo nodarījumu kopība nav jāveido, jo 

gadījumā, ja izdarīta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana, KL 195.1 pantā norādītās 

darbības aptversies ar legalizēšanu veidojošām darbībām, kuru mērķis (nolūks)  ir slēpt vai 

maskēt gan legalizējamo līdzekļu patieso raksturu un noziedzīgo izcelsmi, gan to piederību, 

vai arī izpaudīsies kā Likuma 5.panta pirmās daļas 2.punktā norādīto apstākļu slēpšana vai 

maskēšana.  Tādēļ situācijā, kad kāda noziedzīga nodarījuma sastāvā paredzētā prettiesiskā 

darbība ir cita nodarījuma objektīvās puses pazīme, noziedzīgu nodarījumu kopība neveidojas 

un noziedzīgais nodarījums uzskatāms par atsevišķā (vienotu) noziedzīgu nodarījumu. 

13. Pie soda noteikšanas vērā ņemamas  Eiropas Parlamenta un Padomes 2018.gada 

23.oktobra Direktīvā (ES) 2018/1673 par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu 

ar krimināltiesībām un Senāta Krimināllietu departamenta senatoru kopsapulces 2019.gada 

19.jūnija lēmuma “Par tiesību normu par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanu 

interpretāciju” 4.punktā noteiktie veicamie pasākumi kriminālsodu efektivitātes 

palielināšanai.   
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IZMANTOTO NOLĒMUMU SARAKSTS 
 

1. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 28.aprīļa lēmums lietā SKK-

0166-16 (15830105308) 

2. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 30.septembra lēmums lietā SKK-

0137-16 (13501001013) 

3. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 14.marta lēmums lietā SKK-

94/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0314.15830104207.2.L) 

4. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 27.aprīļa lēmums lietā SKK-

21/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0427.15830105308.1.L) 

5. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 31.janvāra lēmums lietā SKK-2/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0131.15830025013.2.L)) 

6. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 4.jūlija lēmums lietā SKK-137/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0704.15830109509.2.L)  

7. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 22oktobra lēmums lietā SKK-77/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1022.11517011304.3.L) 

8. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 19.decembra lēmums lietā SKK-219/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1219.15830110809.3.L) 

9. Augstākās tiesas Senāta 2020.gada 27.marta lēmums lietā SKK-58/2020 

(ECLI:LV:AT:2020:0327.15830008614.3.L) 

10. Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.septembra spriedums 

krimināllietā Nr.11180050204 

11. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 16.februāra spriedums lietā 

Nr.KA04-0113-16/27 (15830101908) 

12. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 17.marta spriedums lietā 

Nr.KA04-0027-17/4 (15830104211) 

13. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 11.septembra spriedums 

lietā Nr.KA04-0037-17/14 (ECLI:LV:RAT;2017:0911.15830104207.1.S) 

14. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 11.oktobra spriedums lietā 

Nr.KA04-0734-17/10 (ECLI:LV:RAT:2017:1011.15830110307) 

15. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 23.aprīļa spriedums lietā 

Nr.KA04-0098-18/11 (ECLI:LC:RAT:2018:0423.15830114506.1.S) 

16. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 20.augusta spriedums lietā 

Nr.KA04-0054-18/9 (15830109509) 

17. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 17.oktobra spriedums lietā 

Nr.KA04-0305-18/14 (ECLI:LV:RAT:2018:1017.15830110809.2.S) 

18. Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2020.gada 16.marta spriedums lietā 

Nr.KA06-0103-20/6 (ECLI:LV:ZAT:2020:0316.15830003217.5.S) 

19.  Cēsu rajona tiesas 2017.gada 15.septembra spriedums lietā Nr.K11-0166-17 

(ECLI:LV:CERT:2017:0915.11904010616.1.S) 

20.  Daugavpils tiesas 2018.gada 11.janvāra spriedums lietā Nr.K12-0352-18 (11240021915) 

21. Daugavpils tiesas 2019.gada 6.decembra spriedums krimināllietā Nr.11903016315 

22.  Daugavpils tiesas 2019.gada 10.decembra spriedums krimināllietā Nr.11181136815 

23. Daugavpils tiesas 2020.gada 13.janvāra spriedums lietā Nr.K12-0375-20/9 (11903016615 
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24. Daugavpils tiesas 2020.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K12-0405-20 (11903016115) 

25. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā 

Nr.K29-0538-17/14 (11816012014) 

26. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 26.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K30-0017-16/24 (15830112407) 

27. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 29.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K30-001916/24 (15830103908 

28. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 19.augusta spriedums lietā 

Nr.K30-1501-16/21 (12507002312) 

29. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2016.gada 13.oktobra spriedums lietā 

Nr.K30-0025-16/3 (15830110307)  

30. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 1.februāra spriedums lietā 

Nr.K30-0643-18/1 (ECLI:LV:RVPT:2018:0201.11816008213.1.S) 

31. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 29.marta spriedums lietā 

Nr.K30-Nr.nav (ECLI:LV:RVPT:2018:0329.12507000818.3.S) 

32. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 11.jūnija spriedums lietā 

Nr.K30-1838-18/1 (ECLI:LV:RVPT:2018:06.11.11517000504.2.S) 

33. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 14.augusta spriedums lietā 

Nr.K30-2075-18/38 (ECLI:LV:RVPT:2018:0814.15830009914.3.S) 

34. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 8.novembra spriedums lietā 

Nr.K30-0422-18/24 (15830004215) 

35. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 6.marta spriedums lietā Nr.K30-

1263-19/22 (ECLI:LV:RVPT:2019:0306.11816005017.2.S) 

36. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 22.marta spriedums lietā 

Nr.K30-1327-19/37 (ECLI:LV:RVPT:2019:0322.11816012016.2.S) 

37. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 10.jūnija spriedums lietā 

Nr.K30-1209-19/4 (ECLI:LV:RVPT:2019.0610.11087080018.5.S) 

38. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 26.jūnija spriedums lietā 

Nr.K30-1742-19/12 (ECLI:LV:RVPT:2019:0626.11518015715.2.S) 

39. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 9.jūlija spriedums lietā Nr.K30-

1795-19/43 (11518004315) 

40.  Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 25.novembra spriedums lietā Nr.K30-2385-

19/19 (ECLI:LV:RVPT:2019:1125.118160110911.2.S) 

41. Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2020.gada 23.janvāra spriedums lietā 

Nr.K30-1075-20/22 (ECLI:LV:RVPT:2020:0123.12507000619.2.S)  

42. Rīgas rajona tiesas 2018.gada 24.augusta spriedums lietā Nr.K33-0152-18 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0824.12814001110.2.S) 

43. Rīgas rajona tiesas 2019.gada 28.marta spriedums lietā Nr.K33-0336-19/28 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0328.11518019515.4.S) 

44. Ventspils tiesas 2016.gada 17.oktobra spriedums lietā Nr.K40-0114-14 (15830200211 

45. Zemgales rajona tiesas 2019.gada 29.marta spriedums lietā Nr.K73-1113-19 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0329.11816004417.2.S) 

46. Zemgales rajona tiesas 2019.gada 3.aprīļa spriedums lietā Nr.K73-0590-19/7 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0403.11816005917.1.S) 


