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IEVADS 
 

Tiesu prakses apkopojums “Krimināllikumā paredzētā atbildība par 

kibernoziegumiem; problēmas un tendences Eiropas Savienības un starptautiskajā regulējumā 

kibernoziegumu jomā; jo īpaši: tiesu prakse Krimināllikuma 193.1 panta piemērošanā un tā 

norobežošana no Krimināllikuma 193.panta” 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, ar mērķi izvērtēt noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas atbilstību 

krimināltiesiskajam regulējumam, tiesību doktrīnas atziņām, Augstākās tiesas judikatūrai un 

praksei. Pētījuma gaitā analizētas arī judikatūras atziņas, kas paustas laika periodā līdz 

2016.gadam. Pētīta arī sodu piemērošanas prakse. Jāpiezīmē, ka tiesu nolēmumu izvēli 

ietekmēja lielais pirmās instances tiesās taisīto saīsināto spriedumu skaits, no kuriem nevarēja 

iegūt kādu informāciju kā par noziedzīgo nodarījumu kvalifikācijas, tā arī soda noteikšanas 

pamatojumu, kā arī spriedumu skaits, kas taisīti vienošanās procesā un izskatot lietas bez 

pierādījumu pārbaudes tiesas izmeklēšanā, kur tāpat par nodarījuma juridisko izvērtējumu 

varēja spriest tikai pēc sprieduma aprakstošās vai konstatējošās daļas. 

 

Ievērojot vienu no šā pētījuma uzdevumiem: veikt Krimināllikuma (turpmāk tekstā arī 

KL) 193.pantā un 193.1pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu norobežošanu, apkopojumā 

ietverti tiesu nolēmumi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 

193.panta otrajā daļā un 193.1 panta pirmajā un otrajā daļā, proti, par sveša maksāšanas 

līdzekļa nolaupīšanu un nelikumīgu izmantošanu, kā arī tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšanu, izplatīšanu un izmantošanu. 

 

Apkopojuma izstrādē analizēts 199 Latvijas tiesu nolēmums (par KL 144.pantu 

analizēts 1 nolēmums, par KL 177.pantu analizēti 2 nolēmumi un par KL 177.1 pantu analizēti 

5 nolēmumi, par KL 193.pantu analizēti 158 nolēmumi, par KL 193.1 pantu analizēts 21 

nolēmums, analizēts 1 ES tiesa nolēmums,  5 nolēmumi, kuros lietota juridiskajā literatūrā 

piedāvātā legāldefinīcija “kriptovalūta” un 7 nolēmumi, kuros lietota legāldefinīcija “virtuālā 

valūta”). 

 

Apkopojuma 1.un 2.nodaļu izstrādāja Juris Janums, apkopojuma 3.-10.nodaļu 

izstrādāja Diāna Hamkova un apkopojuma 11.nodaļu izstrādāja Valentija Liholaja.  

 

 

  



Tiesu prakse interneta tiesībās Krimināltiesību jomā. 2016.-2019.gads 

6 

 

1. ATSEVIŠĶI INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJU JĒDZIENI UN 

NOZIEDZĪGU NODARĪJUMU ELEKTRONISKĀ VIDĒ 

KLASIFIKĀCIJA 

 

Lai sasniegtu pētījuma mērķi un izpildītu pētījuma uzdevumu, autors vispirms sniedz ieskatu 

atsevišķu informācijas tehnoloģiju jēdzienu izpratnē un noziedzīgu nodarījumu elektroniskā 

vidē klasifikācijā. 

1.1. Dators, dati un programma 

Dators jeb datorsistēma ir jebkura ierīce vai savstarpēji savienotu vai saistītu ierīču grupa, no 

kuras viena vai vairākas ierīces saskaņā ar programmu veic automātisku datu apstrādi.1   

Savukārt, dati ir “vairākkārtīgi interpretējama informācija, kas sakārtota formā, kas paredzēta 

nosūtīšanai, interpretēšanai vai apstrādei”2 datorā, kur programma ir “instrukciju kopa, kas 

nosaka operāciju secību, ko izpilda dators datu apstrādes procesā.”3,4 

 

1.2.  Ar datoru saistīti noziegumi 

Ar datoru saistīti noziegumi – krimināli sodāma darbība vai bezdarbība, kur dators vai citas 

informācijas un komunikāciju (sakaru) tehnoloģijas (t.sk. datori, [...] datorprogrammas, 

elektronisko sakaru iekārtas u.c.) izmantoti kā nozieguma priekšmets vai nozieguma rīks.5  

 
1.3.  Datornoziegumi 

“Datornoziegums – jebkura ar likumu aizliegta krimināli sodāma darbība vai bezdarbība, kur 

dators vai datortehnoloģijas produkti (datori, [..] datorprogrammas, komunikāciju [sakaru] 

līdzekļi u.c.) izmantoti kā nozieguma priekšmets vai nozieguma rīks  

ar mērķi ietekmēt datorsistēmu tehniskos un informācijas resursus.”6 

 
1.4.  Kibernoziegumi 

Kibernoziegumi ir datornoziegumu veids,7 proti, ar likumu aizliegta krimināli sodāma 

darbība, kas tiek veikta izmantojot internetu,8 kur salikteņa pirmais vārds “kiber-“ (angļu val. 

– “Cyber-“)  nozīmē saistīts ar, izmantojot vai saistībā ar datoru, it sevišķi internetu9.  

 
1 Latvijas Zinātņu akadēmijas Terminoloģijas komisijas Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un 

elektronikas terminoloģijas apakškomisijas (LZA TK ITTEA) terminu datubāze  Pieejams: 

http://termini.lza.lv/term.php?term=dators&lang=LV [aplūkots: 22.09.2020.] 

Informācijas tehnoloģijas, telekomunikācijas un elektronikas terminoloģijas apakškomisija 
2 ISO/IEC 2382:2015 standarts, kas apstiprināts ar LZA TK ITTEA lēmumu Pieejams: 

https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:2382:ed-1:v1:en [aplūkots: 22.09.2020.] 
3 Personālie datori. Angļu-krievu-latviešu skaidrojošā vārdnīca, Rīga: Dati, 1998  
4 Eiropas Padomes 2001.gada 23.novembra Budapeštas Konvencija par Kibernoziegumiem (Convention on 

Cybercrime) 
5 Janums J. Finanšu identitātes zādzība internetā – aktuāla problēma arī Latvijā. Jurista Vārds, 15.07.2014., Nr. 

27 (829) 
6 Ķinis U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos (kibernoziegumi), Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000, 28.lpp. 
7 Eiropas Padomes 2001.gada 23.novembra Budapeštas Konvencija par Kibernoziegumiem (Convention on 

Cybercrime) 
8 Cambridge Dictionary  Pieejams: https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/cybercrime [aplūkots: 

22.09.2020.] 
9 Oxford Learner’s Dictionares Pieejams: https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cyber 

[aplūkots: 22.09.2020.] 
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2. TIESU PRAKSE PAR NOZIEDZĪGIEM NODARĪJUMIEM 

ELEKTRONISKĀ VIDĒ 
 

2.1. Noziedzīgu nodarījumu elektroniskā vidē aplūkotā tiesu prakse 

 

Ievērojot pētījuma mērķi un uzdevumu, kā arī vadoties no noziedzīgu nodarījumu 

elektroniskā vidē klasifikācijas – t.i. to iedalījuma ar datoru saistītos noziegumos un  

datornoziegumos, tostarp kibernoziegumos – autors aplūkoja ar šiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem saistītos pirmās instances, apelācijas instances un kasācijas instances tiesu 

anonimizētos nolēmumus attiecīgi – Latvijas tiesu portāla e-pakalpojumu vietnē 

manas.tiesas.lv un Latvijas Republikas Augstākās Tiesas Senāta nolēmu arhīvā interneta 

vietnē at.gov.lv par laika posmu laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim. 

 

Proti, ievērojot noziedzīgo nodarījumu elektroniskā vidē raksturu, kas aprakstīts 

iepriekšējā nodaļā pie noziedzīgu nodarījumu elektroniskā vidē klasifikācijas, autors meklēja 

iepriekš minētajās tiesu prakses datubāzēs lietas minētajā periodā saistībā ar noziedzīgu 

nodarījumu sastāviem pēc Krimināllikuma: 

 

2.1.1. XIV nodaļas Noziedzīgi nodarījumu pret personas pamattiesībām un 

pamatbrīvībām: 

 

2.1.1.1. 144. panta Korespondences un pa elektronisko sakaru tīkliem pārraidāmās 

informācijas noslēpuma pārkāpšana 2014.gada 29.oktobra redakcijā (aktuālā redakcija), 

  

kur atrada vienu (1) saīsināto 2018.gada 10.decembra Rīgas rajona tiesas spriedumu 

krimināllietā Nr. 11352031117 par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu – 

tīšu korespondences noslēpuma pārkāpumu kopumā 25 reizes aplūkojot cietušā elektronisko 

pastu internetā, kur par katru epizodi attiecīgi piespriestas 50 piespiedu darba stundas, kā 

galīgo sodu, daļēji saskaitot, nosakot 300 piespiedu darba stundas. Pilns anonimizētais 

nolēmums manas.tiesas.lv nav pieejams un saskaņā ar ziņām no pakalpojuma Tiesvedības 

gaita ir stājies spēkā 2018.gada 21.decembrī10, 

 

2.1.1.2. 145. panta Nelikumīgas darbības ar fiziskās personas datiem 2013.gada 

1.aprīļa redakcijā (aktuālā redakcija), kur neatrada nevienu tiesu prakses gadījumu 

noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskajā vidē; 

 

  

 
10 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 10.decembra spriedums lietā Nr. 11352031117 

(ECLI:LV:RIRT:2018:1210.11352031117.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 21.decembrī) 
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2.1.2. XVIII nodaļas Noziedzīgi nodarījumu pret īpašumu: 

 

2.1.2.1. 177. panta Krāpšana 2013.gada 1.aprīļa redakcijā (aktuālā redakcija), 

 

kur visos autora aplūkotajos tiesu prakses gadījumos attiecīgie noziedzīgie nodarījumi 

nebija nedz datornoziegumi, nedz kibernoziegumi, bet gan ar datoru saistīti noziedzīgi 

nodarījumi, proti,   

 

nodarījumi, kur dators bija noziedzīga nodarījuma rīks,   

piemēram, Zemgales rajona tiesas 2018.gada 11.aprīļa spriedums krimināllietā Nr. 

11221117315 par ar datoru saistītu krāpšanu, kur apsūdzētais izdarīja šā panta pirmajā daļā 

paredzēto krāpšanu, kur, izmantojot datoru, “2015.gada 8.aprīlī, plkst. 15:02, /pers. A/, ar 

nodomu noslēgt fiktīvu aizdevuma līgumu ar AS „4finance”, no datora ar interneta 

pieslēgumu un interneta protokola (turpmāk-IP) adreses /IP adrese/, kas piesaistīta pie adreses 

/adrese A/, veica reģistrāciju AS „4finance”mājas lapā www.vivus.lv, norādot tajā /pers. C/ 

personas datus, tādējādi noslēpjot faktus un sniedzot nepatiesasziņas AS „4finance”, pēc kā 

ievadot iepriekš nelikumīgi iegūtos /pers. C/ internetbankas datus, piekļuva konta/numurs/ 

internetbankai AS „Norvik banka” mājas lapā un, nolūkā saņemt no AS „4finance” 

aizdevumu 300 euro apmērā, apzinoties to, ka piešķirto naudu neatmaksās, veica 

pārskaitījumu 0.01 euro apmērā uz AS „4finance” kontu /numurs/ar maksājuma mērķi 

”Piekrītu kredīta līguma nosacījumiem”, kā rezultātā 2015.gada 10.aprīlī, plkst. 7:19, tika 

piešķirts aizdevums (līgums Nr./numurs/, kredīts Nr./numurs/) 300 euro apmērā, kurš tika 

pārskaitīts uz/pers. C/ kontu, proti, /pers. A/, uzdodoties par /pers. C/, maldināja AS 

„4finance” par patiesā labuma guvēju. Pēc kā/pers. A/, no AS “Norvik banka” konta 

pārskaitīja 300 euro uz/pers. D/ kontu, kura noņēma naudu no savas bankas kartes un 

atdeva/pers. A/, kurš to iztērēja savām vajadzībām,”11 par ko krimināllietā apsūdzētais 

noslēdza vienošanos par sodu, un attiecīgi tika notiesāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 

diviem (2) mēnešiem, 

 

vai, kur dators bija noziedzīga nodarījuma priekšmets, 

piemēram, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 2018.gada 30.oktobra saīsinātais spriedums 

krimināllietā Nr. 11094001815 par ar datoru (konkrētajā gadījumā viedtelefonu) saistītu 

izkrāpšanu, kur apsūdzētais izdarīja šā panta pirmajā daļā paredzēto krāpšanu, t.i. izkrāpa 

viedierīci - telefonu, kas atbilst pirmajā nodaļā aprakstītajam datora jēdzienam, precīzāk, 

“2015.gada 14.augustā ap pulksten 13.18 /pers. A/, ļaunprātīgi izmantoja/pers. G/ personas 

datus, /pers. G/ vārdā no IP adreses /ip adrese/ elektroniski interneta portālā www.xnet.lv 

aizpildīja pieteikumu aizdevuma saņemšanai, lai iegādātos mobilo telefonu “SamsungG925F 

Galaxy S6 Edge” 639,99 EUR vērtībā uz nomaksu no SIA“Xnet”interneta veikalaar 

SIA“Inbank līzings”(iepriekšējais nosaukums līdz 2015.gada 30.septembrim- SIA “Cofi 

līzings”) starpniecību. SIA “Inbank līzings” darbinieks, būdams maldināts par patieso 

aizdevuma ņēmēju, apstiprināja aizdevuma 638,39 EUR apmērā piešķiršanu /pers. G/ minētā 

telefona iegādei. Turpinot īstenot noziedzīgo nodomu, nolūkā saņemt minēto telefonu 

2015.gada 21.augustā ap pulksten 11.52 /pers. A/aizbrauca uz pieteikumā norādīto preces 

 
11 Zemgales rajona tiesas 2018.gada 11.aprīļa spriedums lietā Nr. 11221117315 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0411.11221117315.4.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 24.aprīlī) 
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piegādes adresi/adrese C/, kur pers.A SIA“Autonoma” darbiniekam uzrādīja iepriekš 

sagatavotu pirmstiesas izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā veidā, vietā un laikā viltotu Latvijas 

Republikas pilsones pasi un tās kopiju uz/pers. G/ vārda ar /pers. A/ fotoattēlu un, uzdodoties 

par /pers. G/, noslēdza ar SIA “Inbank līzings” aizdevuma līgumu Nr.L3700164599 par 

aizdevuma 638,39 EUR apmērā piešķiršanu mobilā telefona “Samsung G925F Galaxy S6 

Edge”iegādei. SIA “Autonoma” darbinieks, būdams maldināts par /pers. A/ patieso nolūku un 

uzticoties, ka/pers. A/ uzrādītā Latvijas Republikas pase uz/pers. G/ vārda ir īsta un ka 

izsniedz preci personai, kas uzrāda attiecīgo pasi, pret parakstu uz preces pieņemšanas - 

nodošanas akta, aizdevuma līguma Nr.L3700164599 un pret apliecinājumu uz pases kopijas 

izsniedza /pers. A/ iepriekš pasūtīto mobilo telefonu,”12 par ko krimināllietā apsūdzētais tika 

notiesāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu uz trim (3) mēnešiem; 

 

2.1.2.2. 177.1 panta Krāpšana automatizētā datu apstrādes sistēmā 2013.gada 1.aprīļa 

redakcijā (aktuālā redakcija),  

 

kur atrada četrus (4) pirmās instances tiesas spriedumus, proti: 

1) 2018.gada 23.jūlija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas saīsināto spriedumu 

krimināllietā Nr. 11517074417,13 

2) 2018.gada 21.maija Vidzemes rajona tiesas saīsināto spriedumu krimināllietā 

Nr. 11221002616,14 

3) 2018.gada 31.janvāra Valmieras rajona tiesas (sākot ar 2018.gada 1.martu – 

Vidzemes rajona tiesa) saīsināto spriedumu krimināllietā Nr. 1114002841615 un 

4) 2017.gada 10.novembra Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama spriedumu 

krimināllietā Nr. 11410047915 vienošanās procesā16, 

 

kas atbilstoši autora pētījuma pirmajā nodaļā piedāvātajai klasifikācijai noziedzīgiem 

nodarījumiem elektroniskā vidē attiecīgi atbilst: 

 

1) 2018.gada 23.jūlija Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas saīsināto spriedumu 

krimināllietā Nr. 1151707441717 – datornoziegumam, precīzāk, datorkrāpšanai, 

2) 2018.gada 21.maija Vidzemes rajona tiesas saīsināto spriedumu krimināllietā 

Nr. 1122100261618 – ar datoru saistītam noziegumiem, precīzāk, ar datoru 

saistītām krāpšanām, 

 
12 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 30.oktobra spriedums lietā Nr. 11094001815 

(ECLI:LV:RVPT:2018:1030.11094001815.7.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2019.gada 8.martā pēc 2 

lēmumu par kļūdu labošanu pieņemšanas) 
13 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 23.jūlija spriedums lietā Nr. 11517074417 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0723.11517074417.4.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 4.augustā) 
14 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 21.maija spriedums lietā Nr. 11221002616 

(ECLI:LV:VRT:2018:0521.11221002616.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 12.jūnijā) 
15 Valmieras rajona tiesas 2018.gada 31.janvāra spriedums lietā Nr. 11140028416 

(ECLI:LV:VLRT:2018:0131.11140028416.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 23.februārī) 
16 Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2017.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. 11410047915 

(ECLI:LV:RIRTJ:2017:1110.11410047915.2.S) (pārsūdzēts ar kasācijas sūdzību, pieņemts lēmums par 

atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, 2018.gada 3.janvārī stājies spēkā pirmās instances tiesas 

spriedums) 
17 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 23.jūlija spriedums lietā Nr. 11517074417 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0723.11517074417.4.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 4.augustā) 
18 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 21.maija spriedums lietā Nr. 11221002616 

(ECLI:LV:VRT:2018:0521.11221002616.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 12.jūnijā) 
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3) 2018.gada 31.janvāra Valmieras rajona tiesas (sākot ar 2018.gada 1.martu – 

Vidzemes rajona tiesa) saīsināto spriedumu krimināllietā Nr. 1114002841619 –  

ar datoru saistītiem noziegumiem, precīzāk, ar datoru saistītām krāpšanām, un 

4) 2017.gada 10.novembra Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama spriedumu 

krimināllietā Nr. 1141004791520 vienošanās procesā – datornoziegumam, precīzāk, 

datorkrāpšanai. 

 

Tādējādi 2 no 4 aplūkotajiem tiesu prakses gadījumiem pirmās instances tiesa autora 

skatījumā nepareizi attiecinājusi Krimināllikuma 177.1 panta pirmās daļas noziedzīgā 

nodarījuma  sastāvu attiecībā uz apsūdzēto objektīvās puses darbībām faktiski konstatējot  

ar datoru saistītu krāpšanu nevis datorkrāpšanu. 

 

Proti, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2018.gada 23.jūlija saīsinātajā spriedumā 

krimināllietā Nr. 1151707441721 un Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams 2017.gada 

10.novembra  spriedumā krimināllietā Nr. 1141004791522 vienošanās procesā autora 

skatījumā, vadoties, no datornozieguma jēdziena izpratnes tiesību doktrīnā,23 pareizi 

saskatījusi datornozieguma, precīzāk, datorkrāpšanas objektīvās puses pazīmes,   

 

kur mērķtiecīgi ietekmējot automatizēto datu apstrādes sistēmu (datoru),  

ievadot tajā nepatiesus (nekorektus, kļūdu izraisošus, attiecīgajā datu apstrādes sistēmā 

ekvivalenti nepastāvošus piekļuves datus utt.) datus (t.sk. gan neīstus datus, gan kaitīgu 

programmu kā datu kopu, piemēram, kodu u.tml.) noziedzīga nodarījuma veicējs iegūst svešu 

mantu vai tiesības uz to24. 

 

Tā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa 2018.gada 23.jūlija saīsinātajā spriedumā 

krimināllietā Nr. 11517074417 konstatēja, ka:   

“izmeklēšanā precīzāk nenoskaidrotā laikā, bet ne vēlāk kā līdz 2017. gada 3. martam /pers. 

A/ precīzi nenoskaidrotā vietā un laikā nodeva savam dēlam /pers. B/ mikroshēmu Mifare 

Ultralight EV1-20, kā arī sniedza viņam padomus, kādā veidā ar mobilās aplikācijas 

Mifare++ palīdzību mikroshēmā var ievadīt datus no viedtalona (elektroniskās biļetes, ar 

kuru veic samaksu par braukšanu Rīgas sabiedriskajā transportā), un turpmāk izmantot 

brauciena reģistrācijai un braukšanai Rīgas sabiedriskajā transportā, par to nemaksājot. 

 

 
19 Valmieras rajona tiesas 2018.gada 31.janvāra spriedums lietā Nr. 11140028416 

(ECLI:LV:VLRT:2018:0131.11140028416.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 23.februārī) 
20 Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2017.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. 11410047915 

(ECLI:LV:RIRTJ:2017:1110.11410047915.2.S) (pārsūdzēts ar kasācijas sūdzību, pieņemts lēmums par 

atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, 2018.gada 3.janvārī stājies spēkā pirmās instances tiesas 

spriedums) 
21 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 23.jūlija spriedums lietā Nr. 11517074417 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0723.11517074417.4.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 4.augustā) 
22 Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2017.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. 11410047915 

(ECLI:LV:RIRTJ:2017:1110.11410047915.2.S) (pārsūdzēts ar kasācijas sūdzību, pieņemts lēmums par 

atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, 2018.gada 3.janvārī stājies spēkā pirmās instances tiesas 

spriedums) 
23 Ķinis U. Noziedzīgi nodarījumi datortīklos (kibernoziegumi), Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2000, 28.lpp. 
24 Janums J. Finanšu identitātes zādzība internetā – aktuāla problēma arī Latvijā. Jurista Vārds, 15.07.2014., Nr. 

27 (829) 
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Laika periodā no 2017. gada 3. marta plkst. 10.42 līdz 30. marta plkst. 11.29, izmantojot 

/pers. A/ dotos padomus un mobilajā telefonā lejupielādēto mobilo aplikāciju Mifare++, 

/pers. B/ 17 reizes ievadīja mikroshēmā Mifare Ultralight EV1-20 patiesībai neatbilstošus 

datus par viedbiļetē Nr. 01-256548456907134 esošiem apmaksātiem braucieniem, kas 

ļāva ar mikroshēmu Mifare Ultralight EV1-20 reģistrēt braucienus un braukt Rīgas 

sabiedriskajā transportā, par tā izmantošanu nemaksājot. 

 

Realizējot savu noziedzīgo nodomu, kas vērsts uz mantiska labuma gūšanu, izmantojot 

Rīgas sabiedrisko transportu bez maksas, laika periodā no 2017. gada 4. marta plkst.08.20 

līdz 31. martam precīzāk nenoskaidrotā vietā Rīgā /pers. B/ 88 reizes izmantoja mikroshēmu 

Mifare Ultralight EV1-20, kurā bija ielādēti viedtalonam Nr. 01-256548456907134 

piesaistīti nepatiesi dati par apmaksāto braucienu skaitu, lai ar tās (mikroshēmas) palīdzību 

Rīgas sabiedriskajā transportā ievadītu karšu lasītājā, bet ar tā starpniecību arī viedtalonu 

elektroniskajā norēķinu sistēmā, kas ir automatizēta datu apstrādes sistēma, nepatiesus datus 

par reģistrētu un apmaksātu braucienu, tādējādi ietekmējot minētās datu apstrādes sistēmas 

darbību. Tādējādi /pers. B/ ieguva mantisku labumu - tiesības braukt Rīgas sabiedriskajā 

transportā 1,15 EUR vērtībā par katru reizi, par to nesamaksājot. Tādējādi /pers. A/, dodot 

padomus un līdzekļus, atbalstīja /pers. B/ noziedzīgās darbības, kuru rezultātā SIA "Rīgas 

satiksme" tika nodarīts zaudējums 101,20 EUR apmērā,” par ko šajā epizodē tiesa piesprieda 

sodu piespiedu darbu uz simts (100) stundām,25   

 

savukārt,  Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nams 2017.gada 10.novembra  spriedumā 

krimināllietā Nr. 11410047915 vienošanās procesā konstatēja, ka “/pers. A/, izmantojot viņa 

rīcībā esošo Visa Qiwi Wallet karti Nr. /numurs/ ar magnētisko joslu bez čipa un PIN kodu, 

izmantojot SIA“NESTE Latvija” maksāšanas termināla programmnodrošinājumā 

radušos kļūdu, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā prettiesiski iegūt SIA“NESTE Latvija” 

mantu – degvielu, laika posmā no 2015.gada 31.maijalīdz 2015.gada 8.jūnijam, apzināti 

ievadīja degvielas uzpildes stacijā NESTE OIL Kauguri Talsu šosejā 66, Jūrmalā (turpmāk 

NESTE OIL Kauguri), un degvielas uzpildes stacijā NESTE OIL Jūrmala, Viestura ielā 21, 

Jūrmalā (turpmāk NESTE OIL Jūrmala), viņa rīcībā esošo skaitļu kombināciju, lai apietu 

SIA “NESTE Latvija” programmu un iegūtu SIA “NESTE Latvija” mantu – degvielu, lai to 

turpmāk pārdotu un iegūtu naudas līdzekļus savām vajadzībām,” ko persona izdarīja kopumā 

42 (četrdesmit divas) reizes, tādējādi izkrāpjot no SIA “NESTE Latvija”  tās mantu – 4066,86 

litrus degvielas 4754,83 EUR vērtībā, par ko saskaņā ar noslēgto vienošanos sodīja personu ar 

brīvības atņemšanu uz 8 (astoņiem) mēnešiem;26 

 

 

 

 
25 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 23.jūlija spriedums lietā Nr. 11517074417 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0723.11517074417.4.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 4.augustā) 
26 Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2017.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. 11410047915 

(ECLI:LV:RIRTJ:2017:1110.11410047915.2.S) (pārsūdzēts ar kasācijas sūdzību, pieņemts lēmums par 

atteikšanos pārbaudīt nolēmuma tiesiskumu, 2018.gada 3.janvārī stājies spēkā pirmās instances tiesas 

spriedums) 
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Kamēr Valmieras rajona tiesas (vēlāk – Vidzemes rajona tiesa) saīsinātajā 2018.gada 

31.janvāra spriedumā krimināllietā Nr. 1114002841627 un Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 

21.maija saīsinātajā spriedumā krimināllietā Nr. 1122100261628  konstatējamas 

Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, jo 

abās lietās personas attiecīgi ievadīja patiesus citu personu datus, tādējādi, neietekmējot 

(neizraisot kļūdu automatizētā datu apstrādes sistēmā), precīzāk, attiecīgajās lietās pirmajā – 

SIA “OC Finance” interneta mājas lapā www.opencredit.lv un SIA “VIASMS” interneta 

mājas lapā www.viasms.lv29 un otrajā – SIA “VIASMS” interneta mājas lapā www.viasms.lv, 

SIA “SOHO GROUP” interneta mājas lapā www.sohocredit.lv, SIA “FERRATUM 

LATVIA” interneta mājas lapā www.ferratum.lv, SIA“DELTA CAPITAL” interneta mājas 

lapā www.kredits7.lv, SIA “Greencredit” interneta mājas lapā www.greencredit.lv, 

SIA “Finanza” interneta mājas lapā www.finanza.lv, SIA “EXTRA CREDIT” interneta mājas 

lapā www.ExtraCredit.lv, SIA“Creamfinance Latvia” interneta mājas lapās www.crediton.lv 

un www.ladyloan.lv30, kur abas lietas pēc būtības (analoģijas) atbilst jau iepriekš pie 

Krimināllikuma 177.panta aplūkotā Zemgales rajona tiesas 2018.gada 11.aprīļa sprieduma 

krimināllietā Nr. 11221117315 par ar datoru saistītu krāpšanu, kur apsūdzētais izdarīja šā 

panta pirmajā daļā paredzēto krāpšanu31.   

 

Tādējādi 2 no 4 aplūkotajiem tiesu prakses gadījumiem pirmās instances tiesa autora 

skatījumā nepareizi attiecinājusi Krimināllikuma 177.1 panta pirmās daļas noziedzīgā 

nodarījuma  sastāvu attiecībā uz apsūdzēto objektīvās puses darbībām faktiski konstatējot ar 

datoru saistītu krāpšanu nevis datorkrāpšanu; 

  

2.1.3. XX nodaļas Noziedzīgi nodarījumu pret vispārējo drošību un sabiedrisko kārtību: 

 

kur, aplūkojot noziedzīgos nodarījumus informācijas sistēmu drošības jomā32,  

meklēja tiesu praksi pēc  

 

2.1.3.1.241. panta Patvaļīga piekļūšana automatizētai datu apstrādes sistēmai 2014.gada 

29.oktobra redakcijā (aktuālā redakcija),   

2.1.3.2.243. panta Automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības traucēšana un 

nelikumīga rīcība ar šajā sistēmā iekļauto informāciju 2014.gada 25.septembra 

redakcijā (vēsturiskā redakcija),   

2.1.3.3.243. panta Automatizētas datu apstrādes sistēmas darbības traucēšana un 

nelikumīga rīcība ar šajā sistēmā iekļauto informāciju 2018.gada 1.janvāra redakcijā 

(aktuālā redakcija),   

 
27 Valmieras rajona tiesas 2018.gada 31.janvāra spriedums lietā Nr. 11140028416 

(ECLI:LV:VLRT:2018:0131.11140028416.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 23.februārī) 
28 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 21.maija spriedums lietā Nr. 11221002616 

(ECLI:LV:VRT:2018:0521.11221002616.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 12.jūnijā) 
29 Valmieras rajona tiesas 2018.gada 31.janvāra spriedums lietā Nr. 11140028416 

(ECLI:LV:VLRT:2018:0131.11140028416.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 23.februārī) 
30 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 21.maija spriedums lietā Nr. 11221002616 

(ECLI:LV:VRT:2018:0521.11221002616.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 12.jūnijā) 
31 Zemgales rajona tiesas 2018.gada 11.aprīļa spriedums lietā Nr. 11221117315 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0411.11221117315.4.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 24.aprīlī) 
32 Kratiņš U., Liholaja V., Niedre A. KRIMINĀLTIESĪBAS. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. 

Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009., 570.-587.lpp. 
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2.1.3.4.244. panta Nelikumīgas darbības ar automatizētas datu apstrādes sistēmas resursu 

ietekmēšanas ierīcēm 2014.gada 29.oktobra redakcijā (aktuālā redakcija),  

2.1.3.5.244.1 panta Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, izmainīšana, 

glabāšana un izplatīšana nelikumīgām darbībām ar elektronisko sakaru tīklu 

galiekārtām 2013.gada 1.aprīļa redakcijā (aktuālā redakcija), 

2.1.3.6.245. panta Informācijas sistēmas drošības noteikumu pārkāpšana2013.gada 1.aprīļa 

redakcijā (aktuālā redakcija), 

 

un nekonstatēja nevienu noziedzīga nodarījuma informācijas sistēmu drošības jomā prakses 

gadījumu, kas atbilstoši šā pētījuma pirmajā nodaļā piedāvātajai noziedzīgo nodarījumu 

elektroniskā vidē klasifikācijai pēc sava rakstura attiecīgi atbilstu datornoziegumiem vai 

kibernoziegumiem. 

 

Visbeidzot, aplūkojot tiesu praksi par noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskā vidē, kā arī 

attiecīgās tiesību doktrīnas atziņas, autors vērš uzmanību uz tiesību doktrīnā pausto 

aizlieguma vienlīdzīguma principu, kas paredz, ka tas, kas ir aizliegts ārējā fiziskajā pasaulē ir 

aizliegts arī elektroniskajā vidē. 33 Tādējādi, vērtējot konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva 

attiecināmību uz konkrētajiem noziedzīgā nodarījuma faktiskajiem apstākļiem ir jānošķir ar 

datoru saistīts noziegums no datornozieguma vai noteiktos gadījumos kibernozieguma, pretējā 

gadījumā var nepareizi kvalificēt attiecīgo noziedzīgo nodarījumu elektroniskajā vidē, jo ar 

datoru kā priekšmetu iespējams izdarīt daudz Krimināllikumā paredzētus noziedzīgus 

nodarījumus. Tāpat no pieminētā aizlieguma vienlīdzīguma principa noziedzīgus nodarījumus 

elektroniskā vidē var klasificēt arī pēc to kaitīguma, taču te jāņem vērā, ka tie neatbildīs “ar 

Krimināllikuma aizsargāto vērtību (interešu) hierarhijai Latvijā,”34 proti šo noziedzīgo 

nodarījumu sankcijas neatbilst to vietai vērtību (interešu) hierarhijā Krimināllikumā Latvijā, 

kas ņemams vērā, izlemjot jautājumu par personai piemērojamo soda veidu un mēru. 

 

2.2. Kriptovalūtas un virtuālās valūtas jēdziens tiesu praksē   
 
Aplūkojot tiesu praksi lietās par noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskā vidē, autors, 

ievērojot savu disertācijas tematu, pievērsa uzmanību arī jautājumiem kā tiesu praksē tiek 

apskatīts jautājums par kriptovalūtu jeb virtuālo valūtu. 

 

Tā autora ieskatā “kriptovalūta ir prece ar noteiktu vērtību, kas vienlaikus ir arī maiņas 

līdzeklis, kas ar kriptogrāfijas metodēm šifrētā veidā pastāv blokķēdē datorsistēmu atmiņā,”35 

kas zināmā mērā sasaucas ar Eiropas Savienības Tiesas 2015. gada 22. oktobra spriedumu 

lietā Nr. C-264/14 Skatteverket/David Hedqvist, kur tiesa atzina: “[P]ar pakalpojumu 

sniegšanu par atlīdzību šīs tiesību normas izpratnē ir uzskatāmi tādi darījumi kā pamatlietā 

aplūkotie, ko veido parasto valūtu maiņa pret virtuālās valūtas bitcoin vienībām un otrādi un 

 
33 Ķinis U. Vispārīgo tiesību principu attīstība e-vidē. 2016.gada 17.-18.marta Rīgas Stradiņa universitātes 

zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: RSU, 2016., 304.lpp. 
34 Kratiņš U., Liholaja V., Niedre A. KRIMINĀLTIESĪBAS. Vispārīgā daļa. Trešais papildinātais izdevums. 

Zinātniskais redaktors prof. U. Krastiņš. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2008., 25.-27.lpp. 
35 Janums J. Jaunas kriptovalūtas emisija un tās kolektīvās finansēšanas krimināltiesiskie aspekti. 

Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums  

«Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi».  

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018., 280.−286.lpp. 
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kas tiek veikti par tādas naudas summas samaksu, kura atbilst starpībai, ko veido atšķirība 

starp, pirmkārt, cenu, par kādu attiecīgais uzņēmums pērk valūtas, un, otrkārt, cenu, par kādu 

šis uzņēmums tās pārdod saviem klientiem,”36 kam piekrīt arī prof. U. Ķinis37.38 

 

Savukārt, Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas 

novēršanas likuma 1. panta 2.2 punktā kriptovalūta tās legāldefinīcijā noteikta kā “vērtības 

digitālais atspoguļojums, kas var būt digitāli nosūtīts, glabāts vai tirgots un funkcionēt kā 

apmaiņas līdzeklis, bet nav atzīts par likumīgu maksāšanas līdzekli, nav uzskatāms par 

banknoti un monētu, bezskaidru naudu un elektronisko naudu, kā arī nav monetārā vērtība, 

kura uzkrāta maksājuma instrumentā, kas tiek izmantots Maksājumu pakalpojumu un 

elektroniskās naudas likuma 3. panta 10. un 11. punktā minētajos gadījumos”.   

 

Tādējādi tieši pārņemot krimināltiesību regulējumā kriptovalūtas skaidrojumu no 2015.gada 

20.maija Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas Nr. (ES) 2015/849 par to, lai 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 (Dokuments attiecas uz EEZ).39 

 

Autora ieskatā “jēdziens “kriptovalūta” ir precīzāks par jēdzienu “virtuālā nauda” (“virtuālā 

valūta”), jo pirmajā jēdzienā ietilpstošais termins “kriptogrāfija” konkretizē otrajā jēdzienā 

ietilpstošo terminu “virtuāls”. Proti, informācija ar kriptogrāfijas metodēm (ar šifrēšanas 

atslēgu) šifrētā formā jau ir konkrēti matemātisko aprēķinu modeļi, kas pastāv vairāku 

datorsistēmu atmiņā – blokķēdēs”.40  

 

Acīmredzot, arī tiesu praksē nav vienota viedokļa par atbilstošāko jēdzienu autora 

piedāvātajam kriptovalūtas jēdzienam. Proti, aprakstot noziedzīgā nodarījuma faktiskos 

apstākļus, kad par kripptovalūtu ir iegādātas narkotiskās vai psihotropās vielas, tiesu praksē ir 

novērojama abu minēto jēdzienu lietošana, proti: 

 

 

 

 
36 Eiropas Savienības Tiesas 5.palātas 2015. gada 22. oktobra spriedums lietā Skatteverket/David Hedqvist,  C-

264/14 , ECLI:EU:C:2015:718  
37 KNAB konferences «Ceļā uz atklātību, atbildību un labāku pārvaldību: trauksmes celšanas veicināšana, cīņa 

pret korupciju, nākotnes perspektīvas» videoieraksts. 

Pieejams: https://youtu.be/pxOO_I_6Tew?t=4h25m44s [aplūkots 01.12.2017.]. 
38 Janums J. Jaunas kriptovalūtas emisija un tās kolektīvās finansēšanas krimināltiesiskie aspekti. 

Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums  

«Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi».  

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018., 280.−286.lpp. 
39 Eiropas Parlamenta un Padomes 2015.gada 20.maija Direktīva Nr. (ES) 2015/849  

par to, lai 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 (Dokuments attiecas uz 

EEZ) 
40 Janums J. Jaunas kriptovalūtas emisija un tās kolektīvās finansēšanas krimināltiesiskie aspekti. 

Latvijas Universitātes 76. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu krājums  

«Centrālās un Austrumeiropas juridiskās tradīcijas un juridiskās identitātes jautājumi».  

Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018., 280.−286.lpp. 
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Jēdziens kriptovalūta: 

 

 

Jēdziens virtuālā valūta: 

1) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 

4.decembra spriedums krimināllietā 

Nr. 15840065418;41 

2) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 

2018.gada 9.oktobra spriedums 

krimināllietā Nr. 15840005718;42 

3) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 13.jūlija 

spriedums krimināllietā 

Nr. 15840065418;43 

4) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 2.maija 

spriedums krimināllietā 

Nr. 15890023016;44 

5) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 10.aprīļa 

spriedums krimināllietā 

Nr. 15890028417.45 

1) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas 

tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums 

krimināllietā Nr. 11816011617;46 

2) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 4.oktobra 

spriedums krimināllietā 

Nr. 15890039216;47 

3)   Rīgas rajona tiesas 2018.gada 

28.februāra spriedums krimināllietā 

Nr. 15890034215;48 

4) Jelgavas tiesas 2018.gada 13.februāra 

spriedums krimināllietā 

Nr. 15890008717;49 

5) Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas 

kolēģijas spriedums krimināllietā 

Nr. 15890041316;50 

6) Rīgas rajona tiesas 2017.gada 

7.novembra spriedums krimināllietā 

Nr. 15890073915;51 

7) Cēsu rajona tiesas 2016.gada 8.jūnija 

spriedums krimināllietā 

Nr. 11904011415.52 

 

  

 
41 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 4.decembra spriedums krimināllietā Nr. 15840065418 

(ECLI:LV:RIRT:2018:1204.15840065418.3.S) 
42 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 2018.gada 9.oktobra spriedums krimināllietā Nr. 15840005718 

(ECLI:LV:RLPT:2018:1009.15840005718.2.S) 
43 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 13.jūlija spriedums krimināllietā Nr. 15840065418 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0713.15890003216.2.S) 
44 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 2.maija spriedums krimināllietā Nr. 15890023016 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0502.15890023016.2.S) 
45 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 10.aprīļa spriedums krimināllietā Nr. 15890028417 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0410.15890028417.1.S) 
46 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums krimināllietā Nr. 11816011617 

(ECLI:LV:RVPT:2018:1004.11816011617.3.S) 
47 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums krimināllietā Nr. 15890039216 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0823.15890039216.1.S) 
48 Rīgas rajona tiesas 2018.gada 28.februāra spriedums krimināllietā Nr. 15890034215 

ECLI:LV:RIRT:2018:0228.15890034215.1.S) 
49 Jelgavas tiesas 2018.gada 13.februāra spriedums krimināllietā Nr. 15890008717 

(ECLI:LV:JELT:2018:0213.15890008717.2.S) 
50 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedums krimināllietā Nr. 15890041316 

(ECLI:LV:RAT:2018:0207.15890041316.2.S) 
51 Rīgas rajona tiesas 2017.gada 7.novembra spriedums krimināllietā Nr. 15890073915 

(ECLI:LV:RIRT:2017:1107.15890073915.1.S) 
52 Cēsu rajona tiesas 2016.gada 8.jūnija spriedums krimināllietā Nr. 11904011415 
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3. KL 193.PANTA UN KL 193.1 PANTA REDAKCIJAS 
 

 Tā kā pētījumā tiks aplūkoti ne tikai KL 193.panta un KL 193.1panta piemērošanas 

jautājumi, bet arī tiks veikta tajos paredzēto noziedzīgo nodarījumu nošķiršana, šajā nodaļā 

apskatītas abu pantu redakcijas. 

 

3.1. KL 193.panta redakcijas 
 

KL 193.panta “Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas 

līdzekļiem” otrajā daļā tās aktuālajā redakcijā noteikta atbildība par sveša finanšu instrumenta 

vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu. 

Pieņemot Krimināllikumu, tā 193.panta ar nosaukumu “Nelikumīgas darbības ar 

naudas dokumentiem” pirmajā daļā bija paredzēta atbildība par sveša vērtspapīra, kredītkartes 

vai cita naudas dokumenta nolaupīšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.  

Ar 2000.gada 1.jūnija likumu “Grozījumi Krimināllikumā” (spēkā no 2000.gada 

28.jūnija) grozīts KL 193.panta nosaukums, nodēvējot to “Nelikumīgas darbības ar 

vērtspapīriem un maksāšanas līdzekļiem”, un tā pirmā daļa papildināta ar vēl vienu alternatīvu 

darbību – nelikumīgu izmantošanu, izsakot to šādā redakcijā: “(1) Par sveša vērtspapīra vai 

maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu izmantošanu”.  

Savukārt ar 2003.gada 18.decembra likumu “Grozījumi Krimināllikumā (spēkā no 

2004.gada 1.janvāra) KL 193.pants tika izteikts jaunā redakcijā ar nosaukumu “Nelikumīgas 

darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem”, atbildību par sveša finanšu 

instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, iznīcināšanu, bojāšanu vai nelikumīgu 

izmantošanu ietverot šā panta otrajā daļā, kas ir spēkā arī dotajā brīdī. 

 

3.2. KL 193.1panta redakcijas 
 

Krimināllikums ar 193.1pantu “Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, 

izgatavošana, izplatīšana, izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar vērtspapīriem 

un maksāšanas līdzekļiem” papildināts ar 2000.gada 1.jūnija likumu “Grozījumi 

Krimināllikumā” (spēkā no 2000.gada 28.jūnija). Panta pirmajā daļā noteikta atbildība par 

tādu datu iegūšanu, izplatīšanu vai izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

vērtspapīru vai maksāšanas līdzekli, savukārt panta otrajā daļā paredzēta atbildība par 

programmatūras vai iekārtas izgatavošanu vai pielāgošanu šā likuma 193.pantā paredzēto 

noziegumu izdarīšanai, kā arī par šādas programmatūras vai iekārtas iegūšanu, glabāšanu vai 

izplatīšanu tādā pašā nolūkā. 

Ar 2003.gada 18.decembra likumu “Grozījumi Krimināllikumā” (spēkā no 2004.gada 

1.janvāra) KL 193.1panta nosaukumā un tekstā vārds ”vērtspapīrs” aizstāts ar vārdiem 

“finanšu instruments”, bet ar 2007.gada 13.decembra likumu “Grozījumi Krimināllikumā” 

(spēkā no 2008.gada 12.janvāra) KL 193.1pants papildināts ar trešo daļu, kā kvalificējošu 

pazīmi norādot panta pirmajā vai otrajā daļā paredzēto darbību izdarīšanu organizētā grupā. 
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Ar 2012.gada 13.decembra likumu “Grozījumi Krimināllikumā” (spēkā no 2013.gada 

1.aprīļa) KL 193.1panta “Datu, programmatūras un iekārtu iegūšana, izgatavošana, 

izplatīšana, izmantošana un glabāšana nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un 

maksāšanas līdzekļiem” pirmā un otrā daļa izteikta jaunā redakcijā, panta trešo daļu atstājot 

nemainīgu, kas ir spēkā arī dotajā brīdī. 

Tādējādi, atbilstoši KL 193.1panta aktuālajai redakcijai, saskaņā ar panta pirmo daļu 

pie atbildības saucama persona par tādu datu iegūšanu vai izplatīšanu, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli. Savukārt panta otrajā daļā 

noteikta atbildība par tādu datu izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu 

instrumentu vai maksāšanas līdzekli, vai par programmatūras vai iekārtas izgatavošanu vai 

pielāgošanu šā likuma 193.pantā paredzēto noziegumu izdarīšanai, kā arī par šādas 

programmatūras vai iekārtas iegūšanu, glabāšanu vai izplatīšanu tādā pašā nolūkā. Ja panta 

pirmajā vai otrajā daļā paredzētās darbības izdarījusi organizēta grupa, veidojas panta trešajā 

daļā ietvertais kvalificētais sastāvs.     

  



Tiesu prakse interneta tiesībās Krimināltiesību jomā. 2016.-2019.gads 

18 

4. MAKSĀŠANAS LĪDZEKLIS UN DATI, KAS DOD IESPĒJU 

NELIKUMĪGI IZMANTOT MAKSĀŠANAS LĪDZEKLI, KĀ 

NOZIEDZĪGA NODARĪJUMA PRIEKŠMETS  
 

Likumdevējs KL 193.panta otrajā daļā un KL 193.1panta pirmajā un otrajā daļā ir 

noteicis atbildību par darbībām ar atšķirīgiem noziedzīga nodarījuma priekšmetiem, kuru 

izpratne ir priekšnoteikums noziedzīga nodarījuma pareizai kvalifikācijai. 

 

4.1.  Maksāšanas līdzeklis kā noziedzīga nodarījuma priekšmets 

(KL 193.pants) 
 

KL 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets ir finanšu 

instruments vai maksāšanas līdzeklis. Ņemot vērā, ka analizētajos tiesu nolēmumos, kuros 

kvalifikācija veikta saskaņā ar KL 193.panta otro daļu, konstatētas darbības tikai ar svešu 

maksāšanas līdzekli, pētījumā tiks analizēti jautājumi tikai saistībā ar maksāšanas līdzekļa 

izpratni.   

Jautājumi, kas attiecas uz skaidru naudu kā maksāšanas līdzekli, netiks aplūkoti, jo KL 

193.panta kontekstā ir izslēdzama skaidra nauda, kas nav atzīstama par šā nodarījuma 

priekšmetu, jo atbildība par darbībām ar skaidru naudu ir paredzēta citās KL normās -   175., 

176., 177., 179., 180., 192.pantā.53  

4.1.1. Maksāšanas līdzekļa skaidrojums tiesību aktos 

 
Eiropas Savienības sfēru, kas saistīta ar bezskaidras naudas maksājumiem, reglamentē 

vairāki tiesību akti. Starp tiem īpaši izceļama Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva (ES) 

2019/713 (2019. gada 17. aprīlis) par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz 

bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 

2001/413/TI (turpmāk tekstā arī Direktīva). Ar šo Direktīvu tiek paredzēti minimālie 

noteikumi par noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanu saistībā ar krāpšanu un 

viltošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem.  

Direktīvas 6.punktā tiek akcentēts, ka pēdējos gados strauji pieaug ne tikai digitālā 

ekonomika, bet attīstās arī inovācijas daudzās jomās, tostarp maksājumu tehnoloģiju jomā. 

Jaunās maksāšanas tehnoloģijas ir saistītas ar jauna veida maksāšanas līdzekļu izmantošanu, 

kas, radot jaunas iespējas patērētājiem un uzņēmumiem, vienlaikus palielina arī krāpšanas 

iespējas. Attiecīgi, ņemot vērā minēto tehnoloģiju attīstību, tiesiskajam regulējumam ir jābūt 

aktuālam un atjauninātam, pamatojoties uz tehnoloģiski neitrālu pieeju. 

Direktīvas 8.punktā ir nostiprināts, ka lai nodrošinātu saskaņotu pieeju šīs direktīvas 

piemērošanai dalībvalstīs un veicinātu apmaiņu ar informāciju un sadarbību starp 

kompetentajām iestādēm, svarīgi, lai krāpšanas un viltošanas attiecībā uz bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekļiem jomā ir vienotas definīcijas. Definīcijās būtu jāietver jauna veida 

 
53 Latvijas Republikas Augstākās tiesas plēnuma 2001.gada 14.decembra lēmuma Nr.3 „Likuma piemērošana 

krimināllietās par svešas mantas nolaupīšanu” 1.3.punktu. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas 

plēnuma lēmumu krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2002, 68. lpp. 
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bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļi, kas ļauj pārskaitīt elektronisko naudu un virtuālās 

valūtas. Bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu definīcijā būtu jāatzīst, ka bezskaidras 

naudas maksāšanas līdzeklis var sastāvēt no dažādiem elementiem, kas darbojas kopā, 

piemēram, mobilo maksājumu lietojumprogramma un attiecīga autorizācija (piemēram, 

parole). Ja šajā direktīvā tiek lietots jēdziens “bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis”, būtu 

jāuzskata, ka minētais līdzeklis rada līdzekļa turētājam vai lietotājam situāciju, kurā tas 

faktiski var pārskaitīt naudu vai monetāru vērtību vai iniciēt maksājuma uzdevumu. 

Piemēram, nelikumīgu mobilo maksājumu lietojumprogrammas iegūšanu bez vajadzīgās 

autorizācijas nebūtu jāuzskata par nelikumīgu bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa 

iegūšanu, jo tā faktiski nedod lietotājam iespēju pārskaitīt naudu vai monetāru vērtību.  

Direktīvas 9.punktā teikts, ka šī direktīva attiecas uz bezskaidras naudas maksāšanas 

līdzekļiem tikai tiktāl, ciktāl runa ir par konkrētā līdzekļa maksāšanas funkciju. 

 Ar šo Direktīvu ir noteikts, ka vajadzīgi efektīvi un iedarbīgi krimināltiesiski 

pasākumi, lai aizsargātu bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus pret krāpšanu un viltošanu. 

Vienota krimināltiesiska pieeja it īpaši ir vajadzīga attiecībā uz tādas noziedzīgas rīcības 

sastāva elementiem, kas palīdz sagatavoties, lai bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļus 

patiešām krāpnieciski izmantotu. Tāda rīcība kā maksāšanas līdzekļu vākšana un valdījums ar 

nodomu veikt krāpnieciskas darbības, izmantojot, piemēram, pikšķerēšanu, datsmelšanu, vai 

virzot vai novirzot maksājumu pakalpojumu lietotājus uz neīstām tīmekļa vietnēm, un to 

izplatīšana, piemēram, pārdodot kredītkaršu informāciju internetā, būtu pati par sevi jāatzīst 

par noziedzīgu nodarījumu, kam nav nepieciešama faktiska krāpnieciska bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekļu izmantošana. Tādējādi šādai noziedzīgai rīcībai būtu jāaptver arī 

gadījumi, kad valdījums, iegāde vai izplatīšana obligāti nenoved pie krāpnieciskas šādu 

maksāšanas līdzekļu izmantošanas.  

Attiecībā uz šīm Direktīvas prasībām akcentējams, ka Latvijā ir kriminālizētas tādas 

darbības kā datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšana, 

izmantošana, kā arī izplatīšana (KL 193.1 panta pirmā un otrā daļa). 

Direktīvas 3.pantā ir noteikta prasība, ka dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 

lai nodrošinātu, ka turpmāk minētās darbības, ja tās izdara tīši, ir sodāmas kā noziedzīgs 

nodarījums:  a) nozagta vai citādi nelikumīgi piesavināta vai iegūta bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekļa krāpnieciska izmantošana; b) viltota vai falsificēta bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekļa krāpnieciska izmantošana. Saskaņā ar KL 193.panta otro un trešo daļu 

šādas darbības ir kriminālsodāmas.  

Direktīvas 4. un 5.pants nodala nodarījumus, kas saistīti ar materiālu bezskaidras 

naudas maksāšanas līdzekļu krāpniecisku izmantošanu no nodarījumiem, kas  saistīti ar 

nemateriālu bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu krāpniecisku izmantošanu. Direktīvas 

2.pantā ir skaidrots, ka “bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis” ir nemateriāla vai materiāla 

aizsargāta ierīce, priekšmets vai ieraksts vai to kombinācija, kas nav likumīgs maksāšanas 

līdzeklis un kas atsevišķi vai kopā ar procedūru vai procedūru kopumu ļauj turētājam vai 

lietotājam pārskaitīt naudu vai monetāru vērtību, tostarp, izmantojot digitālos maiņas 

līdzekļus. “Aizsargāta ierīce, priekšmets vai ieraksts” tiek definēta kā ierīce, priekšmets vai 

ieraksts, kas ir aizsargāts pret imitāciju vai krāpniecisku izmantošanu, piemēram, ar 
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noformējumu, kodu vai parakstu. “Digitālais maiņas līdzeklis” skaidrots kā jebkura 

elektroniskā nauda, kā definēts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 

2009/110/EK  2. panta 2. punktā, vai virtuālā valūta. Savukārt saskaņā ar 2.pantā ietverto 

definējumu “virtuālā valūta” ir digitāls vērtības ekvivalents, ko nav emitējusi vai garantējusi 

centrālā banka vai publiska iestāde, kas nav obligāti piesaistīts juridiski izveidotai valūtai un 

kam nav valūtas vai naudas juridiskā statusa, bet ko fiziskas vai juridiskas personas pieņem kā 

maiņas līdzekli un ko var pārskaitīt, glabāt un tirgot elektroniskā veidā.  

Vēl viens nozīmīgs šo jomu regulējošs tiesību akts ir Eiropas Parlamenta un Padomes 

Direktīva (ES) 2015/2366 (2015. gada 25. novembris) par maksājumu pakalpojumiem iekšējā 

tirgū, ar ko groza Direktīvas 2002/65/EK, 2009/110/EK un 2013/36/ES un Regulu (ES) Nr. 

1093/2010 un atceļ Direktīvu 2007/64/EK (turpmāk - Maksājumu pakalpojumu Direktīva). 

Viens no Maksājumu pakalpojumu Direktīvas mērķiem ir palielināt drošību interneta 

maksājumiem un piekļuvei kontam. Maksājumu pakalpojumu direktīvas 4.panta 3.punktā 

skaidrots, ka maksājumu pakalpojums ir kāds no I pielikumā izklāstītajiem darījumdarbības 

veidiem: 1. Pakalpojumi, kas ļauj ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, kā arī visas 

operācijas, kas vajadzīgas, lai maksājumu kontu varētu izmantot; 2. Pakalpojumi, kas ļauj 

izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī visas operācijas, kas vajadzīgas, lai 

maksājumu kontu varētu izmantot; 3. Maksājumu darījumu izpilde, tostarp naudas līdzekļu 

pārskaitījumi lietotāja maksājumu pakalpojumu sniedzēja vai cita maksājumu pakalpojumu 

sniedzēja atvērtā maksājumu kontā: a) tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša 

debeta maksājumu, izpilde; b) maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai 

līdzīgām ierīcēm; c) kredīta pārvedumu, tostarp regulāru maksājumu uzdevumu, izpilde. 4. 

Maksājumu darījumu izpilde, ja uz naudas līdzekļiem attiecas maksājumu pakalpojumu 

lietotāja kredītlīnija: a) tieša debeta maksājumu, tostarp vienreizēju tieša debeta maksājumu, 

izpilde; b) maksājumu darījumu izpilde ar maksājumu kartēm vai līdzīgām ierīcēm; c) kredīta 

pārvedumu, tostarp regulāru maksājumu uzdevumu, izpilde; 5. Maksājumu instrumentu 

izdošana un/vai maksājumu darījumu pieņemšana; 6. Bezkonta naudas pārvedumi; 7. 

Maksājumu iniciēšanas pakalpojumi; 8. Konta informācijas pakalpojumi. 

Maksājuma intruments Maksājumu pakalpojumu direktīvas 4.panta 14.punktā definēts 

kā jebkāda personalizēta ierīce un/vai procedūru kopums, par ko maksājumu pakalpojumu 

lietotājs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir vienojušies un ko izmanto, lai iniciētu 

maksājuma uzdevumu.   

Eiropas Savienības Tiesa (turpmāk – EST) 2014.gada 9.aprīļa spriedumā lietā 

C-616/11 T-Mobile Austria, (ECLI:EU:C:2014:242), skaidrojot jautājumu par to, vai 

rīkojumu došanas procedūra naudas pārskaitījumu veikšanai internetbankā (telefonbankā) ir 

uzskatāma par maksājumu instrumentu, norādīja, ka rīkojuma došana naudas pārskaitījumu 

veikšanai internetbankā (telefonbankā) ir viss procedūru kopums, par ko maksājumu 

pakalpojumu lietotājs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir vienojušies un ko maksājumu 

pakalpojumu lietotājs izmanto, lai ierosinātu maksājuma uzdevumu, un tādējādi tā ir 

maksājuma instruments Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 23. punkta otrā minētā gadījuma 

izpratnē. EST secināja, ka Direktīvas 2007/64/EK 4. panta 23. punkts ir jāinterpretē tādējādi, 

ka gan ar maksājuma rīkojumu papīra formātā uzsāktā procedūra naudas pārskaitījumu 

veikšanai, balstoties uz maksātāja pašrocīgu parakstu, gan rīkojumu došanas procedūra 
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naudas pārskaitījumu veikšanai internetbankā (telefonbankā) var tikt uzskatītas par 

maksājumu instrumentiem šīs tiesību normas izpratnē. 

Nacionālā līmenī maksāšanas līdzekļa legāldefinīcija ir ietverta 1995.gada 5.oktobra 

Kredītiestāžu likuma 1.panta 38.punktā, kurā skaidrots, ka maksāšanas līdzeklis ir līdzeklis 

(atsevišķi vai kopā ar citu maksāšanas līdzekli) vai maksājuma instrumentu, kurš ļauj tā 

lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu 

naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu un kuru kā 

maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas 

līdzekli. Par maksāšanas līdzekļiem uzskata skaidru naudu, čekus, maksājumu kartes 

(kredītkarte, debetkarte un citas tamlīdzīgas kartes), bankomātu kartes, maksājuma 

dokumentus, elektronisko naudu, attālinātu elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā 

datortīklā vai izmantojot datoru vai tālruni) programmatūru un citus tamlīdzīgus līdzekļus. 

No maksāšanas līdzekļa definīcijas izriet vairākas maksāšanas līdzekļa pazīmes:  

1) tas var tikt izmantots atsevišķi vai kopā ar citu maksāšanas līdzekli vai maksājuma 

instrumentu;  

2) maksāšanas līdzekļa pamatfunkcijas:  tas ļauj tā lietotājiem a) saņemt skaidru naudu 

vai citas lietas, b) saņemt vai veikt maksājumus, c) dot rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam 

vai d) apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu;  

3) to kā maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo 

maksāšanas līdzekli. 

Jēdziena „maksājuma instruments“ skaidrojums sniegts 2010.gada 25.februāra 

Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1.panta 14.punktā, kurā teikts, ka 

maksājuma instruments ir jebkāda personalizēta ierīce vai procedūru kopums, par ko 

maksājuma pakalpojuma izmantotājs un maksājumu pakalpojumu sniedzējs ir vienojušies un 

ko maksājuma pakalpojuma izmantotājs izmanto, lai ierosinātu maksājumu.  

Termins “maksājuma pakalpojums” Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas 

likuma 1.panta 1.punktā definēts kā: 

a) pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, 

kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai 

nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu, 

b) pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu 

konta, kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai 

nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu, 

c) maksājuma veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta 

maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, 

kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā apakšpunktā minētais maksājuma 

pakalpojums ir arī naudas pārvedums uz maksājumu kontu, ko atvēris maksājuma 
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pakalpojuma izmantotāja maksājumu pakalpojumu sniedzējs vai cits maksājumu pakalpojumu 

sniedzējs, 

d) maksājuma veikšana, tai skaitā tiešā debeta maksājuma, arī vienreizējā tiešā debeta 

maksājuma, veikšana, maksājuma veikšana ar maksājumu karti vai līdzīgu ierīci, 

kredītpārveduma, kā arī regulārā maksājuma veikšana. Šajā apakšpunktā termins “maksājuma 

pakalpojums” attiecas uz maksājuma pakalpojumu, kad maksājuma pakalpojuma 

izmantotājam pieejamai naudai piemēro kredīta limitu, 

e) maksājuma instrumenta izlaišana vai maksājumu pieņemšana, 

f) bezkonta naudas pārvedums, 

g) (izslēgts ar 20.06.2018. likumu); 

h) maksājuma ierosināšanas pakalpojums, 

i) konta informācijas pakalpojums. 

 Salīdzinot Maksājumu pakalpojumu direktīvā un Maksājumu pakalpojumu un 

elektroniskās naudas likumā ietvertās “maksājuma pakalpojuma” un “maksājuma 

insturmenta” definīcijas, secināms, ka nacionālājā normatīvajā regulējumā ietvertie 

definējumi ir identiski Maksājumu pakalpojumu direktīvā ietvertajiem.  

No Kredītiestāžu likuma un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 

izriet, ka likumdevējs izmanto trīs terminus - “maksāšanas līdzeklis”, “maksājuma 

instruments” un “maksājuma pakalpojums”, kuri savā starpā gan funkcionāli, gan saturiski ir 

saistīti.  

Viena no maksāšanas līdzekļa funkcijām ir veikt maksājumus; savukārt maksājuma 

instrumentu maksājuma pakalpojuma izmantotājs, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 1.panta 

38.punktā noteikto, izmanto, lai ierosinātu maksājumu; un maksāšanas pakalpojums, cita 

starpā, ir pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams ieskaitīt skaidru naudu maksājumu kontā, 

kā arī visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai 

nodrošinātu maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu; 

pakalpojums, kura rezultātā ir iespējams izņemt skaidru naudu no maksājumu konta, kā arī 

visas nepieciešamās operācijas, ko veic maksājumu pakalpojumu sniedzējs, lai nodrošinātu 

maksājuma pakalpojuma izmantotājam iespēju izmantot maksājumu kontu.  

Lai arī normatīvais regulējums satur jēdzienu “maksāšanas līdzeklis”, “maksājuma 

instruments” un “maksājuma pakalpojums” definējumu, šo jēdienu saturiskais tvērums 

pārklājas, kā rezultātā starp šiem jēdzieniem ir grūti novilkt striktu robežu, kas tiesu praksē 

rada sarežģījumus nodarījumu kvalifikācijā. Piemēram, Gulbenes tiesas spriedumā lasāms, ka 

AS "Citadele banka" izdotie personalizētie internetbankas dati: pieslēgšanās vārds, 

piekļūšanas parole un kodu karte saskaņā ar Kredītiestāžu likuma pirmā panta 38.punktu 

“atzīstami par maksāšanas instrumentu jeb maksāšanas līdzekli, [..]”.54  

 
54 Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 28.augusta spriedums lietā Nr.K14-12/17 (11170016915). 
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Viens no izplatītakajiem bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa veidiem ir 

maksājumu karte.  

Bankas “Citadele” Kartes lietošanas un apkalpošanas noteikumos lasāms, ka karte ir 

Starptautiskās maksājumu karšu organizācijas maksājumu karte, ko Banka izsniegusi 

plastikāta formā vai kā Rīka karti, vai kas nodrošināta kā datu risinājums. Ar jēdzienu “karte” 

tiek saprasts arī kartes atvasinājums, izņemot, ja Pakalpojuma noteikumos kartes 

atvasinājumam un kartei ir noteiktas atšķirīgas prasības. Kartes atvasinājums definēts kā  

Bankas izveidots ar plastikāta formā izsniegtas kartes, Rīka kartes vai Virtuālās kartes datiem 

saistīts bezkontakta maksājumu instruments, kas ir pieejams kartes lietotājam elektronisko 

datu formā, lietojot Bankas pakalpojumu attālinātas pārvaldīšanas pakalpojumus, piemēram, 

Citadele internetbanku. Karte ar bezkontakta maksājumu funkciju (Bezkontakta karte) ir 

definēta kā plastikāta karte vai Rīka karte ar funkcionalitāti veikt darījumus bezkontakta 

veidā. Katram kontam ir piesaistīta viena pamata karte un var būt piesaistītas viena vai 

vairākas papildu kartes, izņemot gadījumu, kad kartes produkts ir ar vairākām dažādu 

Starptautisko maksājumu karšu organizāciju pamata kartēm, kas piesaistītas vienam kontam.  

No tiesu nolēmumu analīzes izriet, ka ar Kredītiestāžu likuma 1.panta 38.punktā 

ietverto formulējumu “attālināta elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā datortīklā vai 

izmantojot datoru vai tālruni) programmatūra” galvenokārt tiek saprasta “internetbanka”. Tam 

būtībā korespontdē SEB bankas Vispārējos darījumu noteikumos skaidrotais, ka 

“internetbanka” ir SEB bankai piederoša elektroniskā sistēma tās piedāvāto tiešsaistes 

pakalpojumu saņemšanai tīmekļa vietnē. 

Līdzīgi arī Citadele Internetbankas izmantošanas noteikumos norādīts, ka 

“internetbanka” ir Bankas pakalpojumu attālinātās pieejas un vadības sistēma, izmantojot 

internetu, t.sk. mobilā vietne.  

 

4.1.2. Maksāšanas līdzekļa izpratne tiesību doktrīnā un tiesu praksē 
 

Lai arī normatīvais regulējums satur jēdzienu “maksāšanas līdzeklis”, “maksājuma 

instruments” un “maksājuma pakalpojums” skaidrojumu, tomēr krimināltiesību doktrīnā ir 

pausts viedoklis, ka “Kredītiestāžu likumā pieņemtā maksāšanas līdzekļa definīcija pēc 

būtības nav mainījusies kopš likuma pieņemšanas brīža, tas ir, 1995. gada 5. oktobra. Tā nav 

arī noslēgta. [..] Attiecībā uz KL 193. panta paredzētajiem apdraudējuma priekšmetiem šī 

definīcija rada vairāk jautājumu nekā atbilžu. Turklāt rodas šaubas, vai minētā definīcija 

pilnībā atbilst Maksājumu pakalpojumu likumam. Maksājumu pakalpojumu likums paredz 

vairākus jaunus terminus, piemēram, maksāšanas pakalpojums, maksāšanas instruments, 

autentifikācija un citi, kuri nav definēti Kredītiestāžu likumā. Šiem terminiem ir būtiska 

nozīme jēdziena "maksāšanas līdzeklis" satura noskaidrošanā attālināta bankas pakalpojuma 

jomā”.55  

Uldis Ķinis, salīdzinot  jēdzienu “maksājuma instruments” un “maksāšanas līdzeklis” 

definīcijas, īpaši akcentējot uzmanību formulējumam “par maksāšanas līdzekļiem uzskata [..] 

 
55 Ķinis U. Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas. Jurista Vārds, 

17.02.2015, Nr. 7, 16.lpp. 
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attālinātu elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā datortīklā vai izmantojot datoru vai 

tālruni) programmatūru un citus tamlīdzīgus līdzekļus”, secina: “[..] ar ko personalizēta ierīce 

un procedūru kopums atšķiras no attālinātas banku operācijas ar mobilā telefona vai citas 

ierīces palīdzību, nudien nesaprotu. Tas tikai pierāda, ka maksāšanas līdzekļa definīcija ir ļoti 

grūti saprotama praksē”.56  

Rēzeknes tiesa vienā no kriminālprocesiem ir atzinusi, ka “[..] attālinātā elektronisko 

operāciju programmatūra pēc būtības (finanšu vadības un naudas līdzekļu apgrozījuma 

tehniskās norises izpratnē) ir nevis maksāšanas līdzeklis, bet maksāšanas instruments, ar kura 

starpniecību kredītiestādes klients var dot rīkojumu kredītiestādei (maksāšanas instrumenta 

izveidotājam un uzturētājam) veikt maksājumus klienta vārdā, jo tiešā veidā un nepastarpināti 

kredītiestādes klients nemaz nevar veikt norēķinus ar citām kredītiestādēm vai maksājumu 

saņēmējiem. Taču Kredītiestāžu likuma 1.panta 38.punkta otrais teikums, sniedzot papildus 

skaidrojumu par maksāšanas līdzekļu veidiem, legāldefinīciju papildina ar skaidrojumu, ka 

par maksāšanas līdzekļiem uzskata [..] arī elektronisko naudu, attālinātu elektronisko 

kredītiestāžu operāciju programmatūru un citus tamlīdzīgus līdzekļus. Tādējādi tiesa secina, 

ka likumdevējs jēdzienu “maksāšanas instruments” iekļauj jēdziena “maksāšanas līdzeklis” 

saturā”.57  

Uldis Ķinis, analizējot jēdzienu maksāšanas līdzeklis, akcentējis, ka “ Kredītiestāžu 

likuma 1.panta 38.punktā dotā maksāšanas līdzekļa definīcija, īpaši teksts "[..] kurš ļauj tā 

lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu 

naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu un kuru kā 

maksāšanas līdzekli pieņem arī tās personas, kas nav laidušas apgrozībā šo maksāšanas 

līdzekli", ir saistāma ar Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma 1.pantā 

minēto terminu "maksājumu pakalpojums". Līdz ar to var secināt, ka, slēdzot attālinātās 

bankas izmantošanas līgumu, kredītiestāde kļūst par informācijas sabiedrības pakalpojumu 

sniedzēju. Šim finanšu pakalpojumam ir jāatbilst visiem kritērijiem, ko paredz Informācijas 

sabiedrības pakalpojumu likuma pirmā panta 2.punkts. Tāpēc var izvirzīt jautājumu par to, vai 

persona, saņemot šo pakalpojumu un veicot attālinātu naudas pārskaitījumu, izveido 

maksāšanas līdzekli Kredītiestāžu likuma izpratnē, vai arī šī darbība ir vērtējama Maksājumu 

pakalpojumu likuma kontekstā”.58  

Kā redzams, aplūkoto jēdzienu definējums gan krimināltiesību doktrīnā, gan tiesu 

praksē tiek vērtēts kā neskaidrs.  

Pievēršoties maksāšanas līdzekļu veidiem, Rēzeknes tiesa pamatoti atzinusi, ka 

maksāšanas līdzekļi iedalāmi fiziskos un taustāmos vai arī virtuālos maksāšanas līdzekļos. 

“Maksāšanas līdzekļus var iedalīt arī atkarībā no tā, vai kredītiestādes klients var veikt 

 
56 Ķinis U. Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas. Jurista Vārds, 

17.02.2015, Nr. 7, 20.lpp. 
57 Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 (11331107213). 
58 Ķinis U. Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas. Jurista Vārds, 

17.02.2015, Nr. 7, 19.lpp. 
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norēķinu ar vai bez starpnieka (kredītiestādes vai vairāku kredītiestāžu) iesaistīšanas 

norēķinos.59  

Analizētie tiesu nolēmumi, tāpat kā tiesu prakses apkopojumā par nelikumīgām 

darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem secinātais, pamatā apliecina, ka 

maksājumu kartes kā viens no maksāšanas līdzekļa veidiem, kas ir paredzēts bezskaidras 

naudas norēķinu realizācijai, izpratnes problēmas nesagādā.  

Kā jau tika akcentēts, tiesu nolēmumu analīze ļauj secināt, ka absolūtajā vairumā 

gadījumos ar Kredītiestāžu likuma 1.panta 38.punktā ietverto formulējumu maksāšanas 

līdzeklis ir arī “attālināta elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā datortīklā vai 

izmantojot datoru vai tālruni) programmatūra”,  tiek saprasta “internetbanka”. 

Šāds secinājums būtībā izriet arī no Augstākās tiesas 2015.gada 16.novembra lēmumā 

ietvertās frāzes: “[..] kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar 

internetbankas palīdzību [..]”.60  

Rēzeknes tiesa secinājusi, ka atbilstoši savai specifikai internetbanka ir atzīstama par 

virtuālu maksāšanas līdzekli un tā pēc būtības ir attālināta, elektroniska, tiešsaistes vidē 

eksistējoša programmatūra, piekļuve kurai tiek nodrošināta ar individuāliem, maksāšanas 

līdzekļa turētāja izsniegtiem piekļuves jeb autorizācijas datiem, kas ļauj sistēmai identificēt 

klientu.61  

Autores ieskatā, pamatojoties uz Kredītiestāžu likuma 1.panta 38.punktā ietverto 

maksāšanas līdzekļa definīciju, internetbanka ir atzīstama par maksāšanas līdzekli.  

4.2. Dati, kas dod iespēju izmantot maksāšanas līdzekli, kā noziedzīga 

nodarījuma priekšmets  (KL 193.1pants) 
 

KL 193.1pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets ir tādi dati, kas dod 

iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli, kā arī 

programmatūra un  iekārta.  

Ņemot vērā, ka analizētajos tiesu nolēmumos, kuros kvalifikācija veikta saskaņā ar KL 

193.1panta pirmo vai otro daļu, konstatētas darbības tikai ar datiem, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli -, pētījumā tiks analizēts tikai datu, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, jēdziens. 

  

 
59 Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 (11331107213). 
60 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015.gada 16.novembra lēmums lietā SKK-542/2015 

(11331059113). 
61 Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 (11331107213). 
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4.2.1. Datu skaidrojums tiesību aktos 

 
Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par 

fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar 

ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 4. panta 1.punktā definēts, 

ka “personas dati” ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu 

fizisku personu (“datu subjekts”); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai 

netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, 

uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu 

vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, 

garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. 

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2013/40/ES ( 2013. gada 12. augusts ) par 

uzbrukumiem informācijas sistēmām, un ar kuru aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2005/222/TI 

2.pantā skaidrots, ka “datorizēti dati” ir faktu, informācijas vai konceptu atveidojums formā, 

kas ir piemērota apstrādei informācijas sistēmā, tostarp programma, kas piemērota tam, lai 

informācijas sistēmā izraisītu kādu darbību. 

Maksājumu pakalpojumu Direktīvas 4.panta 31.punktā teikts, ka “personalizēti 

drošības dati” ir personalizēti elementi, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz 

maksājumu pakalpojumu lietotājam autentificēšanas nolūkā. “Autentificēšana” definēta kā 

procedūra, kas maksājumu pakalpojumu sniedzējam dod iespēju pārbaudīt maksājumu 

pakalpojumu lietotāja identitāti vai konkrēta maksājumu instrumenta izmantošanas 

pamatojumu, tostarp lietotāja personalizēto drošības datu pielietojumu; savukārt “droša 

lietotāju autentificēšana” ir autentificēšana, izmantojot divus vai vairākus elementus, ko 

klasificē kā zināšanas (to, ko zina tikai lietotājs), valdījumu (to, kas ir tikai lietotāja 

valdījumā) un neatņemamas īpašības (lietotājam raksturīgas īpašības) un kas ir savstarpēji 

neatkarīgi, proti, neatbilstība vienam kritērijam neapdraud pārējo elementu uzticamību, un kas 

ir izstrādāti tā, lai nodrošinātu autentificēšanas datu konfidencialitātes aizsardzību. 

Maksājumu pakalpojumu Direktīvas 4.panta 32.punktā skaidrots, ka “sensitīvi 

maksājumu dati” ir dati, tostarp personalizēti drošības dati, ko var izmantot krāpnieciskā 

nolūkā. Maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēju un konta informācijas pakalpojumu 

sniedzēju darbībām konta īpašnieka vārds/uzvārds un konta numurs nav sensitīvi maksājumu 

dati.  

Maksājumu pakalpojumu Direktīvas 4.panta 33.punktā “unikāls identifikators” 

definēts kā burtu, ciparu vai simbolu kombinācija, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs 

noteicis maksājumu pakalpojumu lietotājam un kas maksājumu pakalpojumu lietotājam 

jānorāda, lai nepārprotami identificētu citu maksājumu darījumā iesaistīto maksājumu 

pakalpojumu lietotāju un/vai šā otra maksājumu pakalpojuma lietotāja maksājumu kontu. 

Maksājumu pakalpojumu Direktīvas 97.pantā noteikts, ka dalībvalstis nodrošina, lai 

maksājumu pakalpojumu sniedzējs piemērotu drošu klienta autentificēšanu. 
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Pievēršoties nacionālajam regulējumam, jānorāda, ka Maksājumu pakalpojumu un 

elektroniskās naudas likuma 1.panta 27.punktā, atbilstoši Maksājumu pakalpojumu Direktīvas 

regulējumam, skaidrots, ka termins "unikāls identifikators" ir burtu, ciparu vai simbolu 

kombinācija, ko maksājumu pakalpojumu sniedzējs nosaka maksājuma pakalpojuma 

izmantotājam un ko maksājuma pakalpojuma izmantotājs norāda, lai nepārprotami 

identificētu otru maksājuma veikšanā iesaistīto maksājuma pakalpojuma izmantotāju vai viņa 

maksājumu kontu.  

Maksājumu paklapojumu un elektroniskās naudas likums ar 2018.gada 6.jūnija likumu 

“Grozījumi Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likumā”, cita starpā, tika 

papildināts ar tādu jēdzienu definīcijām kā “stingrā autentifikācija“ (1.panta 251.punkts), 

“personalizētie autentifikācijas dati“ (1.panta 252.punkts), „sensitīvi maksājumu dati“ (1.pants 

253.punkts), savukārt termins „autentifikācija“ tika izteikts jaunā redakcijā (1.panta 

25.punkts). Salīdzinot šo jēdzienu definīcijas ar Maksājumu pakalpojumu Direktīvā 

ietvertajām, secināms, ka tās ir identiskas. Vienīgā atšķirība ir tā, ka Maksājumu paklapojumu 

un elektroniskās naudas likumā izmantoti termini “stingrā autentifikācija” un “personalizētie 

autentifikācijas dati“, savukārt Maksājumu pakalpojumu Direktīvā - “droša lietotāju 

autentificēšana” un “personalizēti drošības dati”. 

No SEB bankas Vispārējiem darījumu noteikumiem izriet, ka klienta personas dati ir 

jebkāda informācija, kas attiecas uz klientu, kas ir fiziska persona (tai skaitā, tādi personas 

dati, kas attiecināmi uz fizisku personu, kas saistīti ar klientu, kas ir juridiska persona). SEB 

banka ir tiesīga veikt esošo klientu autentifikāciju: telefoniski, ja klients, piezvanot uz SEB 

banku, pēc tās aicinājuma sniedz noteiktu identificējošu informāciju (piemēram, 

internetbankas lietotāja vārds, autentifikācijas kods un tamlīdzīgus datus); elektroniski, 

klientam apliecinot savu identitāti ar drošu elektronisko parakstu; internetbankā, ja klients 

autorizējies ar internetbankas autorizācijas līdzekli; izmantojot drošības elementus (piemēram, 

lietotāja vārdu, paroles, autentifikācijas kodus, testa atslēgas vai citus SEB bankas noteiktus 

elementus), kuru statusu un izmantošanu nosaka attiecīgā Pakalpojuma noteikumi.  

Bankas “Citadele” Internetbankas izmantošanas un apkalpošanas noteikumos lasāms, 

ka kodu kalkulators, kodu karte, MobileScan ir Bankas izsniegta autorizācijas ierīce. 

Pieslēgšanās parole ir regulāri maināms pieslēgšanās vārdam piesaistīts autentifikators, kas ir 

lietotāja izvēlēta un tikai lietotājam zināma simbolu virkne, kuru Bankas noteiktos gadījumos 

lietotājs izmanto, lai autentificētos pieejai internetbankā. Savukārt pieslēgšanās vārds 

skaidrots kā iesniegumā norādīts autentifikators, kas ir klienta izvēlēta simbolu virkne, kuru 

Bankas noteiktos gadījumos lietotājs izmanto, lai autentificētos pieejai internetbankā. 

Attiecībā uz datiem, kas ļauj izmantot maksājumu karti, plašs skaidrojums lasāms 

Bankas “Citadele” Kartes lietošanas un apkalpošanas noteikumos, kuros skaidrots, ka PIN 

kods ir tikai kartes lietotājam zināms personas identifikācijas numurs, kuru viņš izmanto savai 

identifikācijai, veicot atsevišķus darījumus ar karti.  

Ja karte ir plastikāts, tā satur magnētisku joslu/ čipu, un uz plastikāta tiek norādīta šāda 

informācija: kartes zīmols, kartes numurs, kartes derīguma termiņš, kartes lietotāja vārds, 

uzvārds (izņemot kartes, uz kurām saskaņā ar Starptautisko maksājumu karšu organizāciju 

noteikumiem šāda informācijas netiek norādīta), kā arī CVV2/CVC2 kods.  
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Uz Rīka kartes tiek norādīta šāda informācija: kartes zīmols, kartes numura pēdējie 

četri cipari un kartes derīguma termiņš. Rīka kartes pilnais numurs tiek norādīts uz Rīka 

kartes ietvara plastikāta. Ja karte ir Virtuālā karte, tad Kartes lietotājs var veikt tikai darījumus 

internetā. Drošības kods ir datu risinājums, kas ir balstīts uz kartes lietotāja Citadele 

internetbankas autorizācijas datiem un nodrošina papildu aizsardzību internetā veiktajiem 

darījumiem. Noteikumos skaidrots, ka PIN kodu, CVV2/CVC2 kods un kartes numurs ir  

personalizēti kartes dati. 

4.2.2. Datu skaidrojums tiesību doktrīnā un judikatūrā 

 
Personas mūsdienās tiek identificētas arī attālināti, piemēram, lai atpazītu personu kā 

attiecīga bankas konta turētāju, ir nepieciešams personas vārds, uzvārds, bankas konta 

lietotāja vārds, galvenā parole, kodu karte.62  

Augstākā tiesa, skaidrojot terminu “dati”, secināja, ka ar šo jēdzienu KL 193.1panta 

izpratnē saprotams jebkāds datu (informācijas) kopums, kas dod iespēju izmantot finanšu 

instrumentu vai maksāšanas līdzekli.63  

 Krimināltiesību doktrīnā skaidrots, ka ar terminu "dati" jāsaprot elektroniskai 

datu apstrādei paredzētu informāciju, kas izteikta ciparu, burtu vai simbolu veidā. “KL 193. 

un KL 193.1 panta izpratnē tie ir bankas piešķirtie identifikatori, kas kopumā dod tiesības 

personai iegūt maksājumu pakalpojumu un veikt bezskaidras naudas darījumus.64  

Tādi dati kā internetbankas lietotāja kods, kodu kartes numurs, maksājuma kartes 

drošības kods u.tml. ir uzskatāmi par individualizētiem un unikāliem datiem, kā rezultātā šos 

datus var dēvēt par personas finanšu identitāti. Uldis Ķinis finanšu identitāti definē kā 

jebkurus datus, kas dod iespēju personai izmantot skaidras vai bezskaidras naudas 

maksājumus.65  

KL 193.1 panta pirmajā un otrajā daļā ir paredzēta atbildību par tādu datu iegūšanu, 

izplatīšanu vai izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.  

Ar datiem, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, jāsaprot 

informācija, kas ir pietiekama, lai veiktu ar to transakciju (darījumu). Tādā veidā būtiska 

nozīme ir to datu apjoma noteikšanai, kas ļauj maksāšanas līdzekli izmantot.66  

Judikatūrā pausta atziņa, ka “datu kopumam jābūt pietiekamam, lai bez papildu 

informācijas varētu izdarīt Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētās darbības – 

finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu”.67  

 
62 Andersone Dž. Personas datu aizsardzības krimināltiesiskie aspekti. Promocijas darbs.  Rīga, 2018, 71.lpp. 
63 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā Nr. SKK 453/2014 

(11210051613). 
64 Ķinis U. Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas. Jurista Vārds, 

17.02.2015, Nr. 7, 20.lpp. 
65 Ibid. 12.lpp 
66 Berezins A. Svešu un viltotu maksājumu karšu izmantošanas izmeklēšana: teorētiskie un metodiskie aspekti. 

Promocijas darbs, Rīga, 2013, 20.lpp. 
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Ar maksājumu karti kā maksāšanas līdzekli veicamo norēķinu īpatnības, transakcijas 

izdarīšanai nepieciešamos datus krimināltiesību teorijā iedala divās grupās – uz maksājumu 

kartes esošie dati un ar maksājumu karti saistītie dati. Pirmajā grupā ietilpst informācija, kas 

atrodas uz maksāšanas līdzekļa (uz plastikāta, informācijas nesējos) un kas var tikt izmantota 

darījuma veikšanai.68 Darījuma veikšanai ar norēķinu karti internetā ir nepieciešami tādi dati 

kā kartes tips, numurs, kartes turētāja vārds, uzvārds (vai juridiskās personas nosaukums), 

kartes derīguma termiņš, kā arī CVC kods. Tikai šo datu kopums dod iespēju izmantot 

maksāšanas līdzekli.  

Savukārt ar maksājumu karti saistītie dati ir citas ziņas par konkrēto maksāšanas 

līdzekli, kuras kopā ar pirmās grupas datiem ir tieši paredzētas transakcijas veikšanai 

(identifikācijas numurs jeb PIN kods, parole kartes izmantošanai ar telefona starpniecību).69  

Otrajā grupā ietilpst kartes informācijas nesējos – magnētiskajā joslā un viedkartē 

esošā informācija, kuru var izmantot tikai ar speciālo ierīču (piemēram, pieņemšanas 

termināla, bankomāta) starpniecību.70  

Kodu kartes numurs, internetbankas lietotāja numurs, parole, autentifikācijas u.c. 

noteiktie elementi – ir uzskatāmi par datiem, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas 

līdzekli – internetbanku. 

4.2.3. Secinājumi  

Lai pareizi kvalificētu noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar KL 193.panta otro daļu, ir 

jābūt skaidrībai par jēdziena “maksāšanas līdzeklis” izpratni. Kredītiestāžu likumā dotais 

“maksāšanas līdzekļa” skaidrojums un Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas 

likumā definētie jēdzieni “maksājuma instruments” un “maksājuma pakalpojums” ir 

savstarpēji cieši saistīti un grūti nošķirami. Ievērojot tehnoloģiju straujo attīstību, kā arī 

aizvien pieaugošās iespējas dažādu finanšu operāciju veikšanai tiešsaistē, kas savukārt 

paaugstina krāpšanas iespējas ar bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem, būtu 

nepieciešams precizēt maksāšanas līdzekļa definējumu, saskaņojot tā normatīvo skaidrojumu 

ar “maksājuma pakalpojuma” un “maksājuma instrumenta” jēdzieniem. Šādu nepieciešamību, 

autores ieskatā, nosaka arī fakts, ka Kredīiestāžu likums pieņemts pirms divdesmit pieciem 

gadiem, kad situācija finanšu-kredīta sfērā būtiski atšķīrās no esošās.  

Jēdziena “maksāšanas līdzeklis” izpratne nav nodalāma no tā izmantošanas funkcijām.   

Tam korespondē arī Kredītiestāžu likuma 1.panta 38.punktā norādītais, ka maksāšanas 

līdzeklis ļauj tā lietotājiem saņemt skaidru naudu vai citas lietas, saņemt vai veikt 

maksājumus, dot rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu 

 
67 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā SKK 453/2014 

(11210051613). 
68 Berezins A. Svešu un viltotu maksājumu karšu izmantošanas izmeklēšana: teorētiskie un metodiskie aspekti. 

Promocijas darbs, Rīga, 2013, 20.lpp. 
69 Ibid.  
70 Ibid. 21.lpp. 
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pārvedumu. Funkcionālais kritērijs tiek akcentēts arī tiesību doktrīnā, norādot, ka, piemēram, 

maksājumu kartes izmantošana ir tās datu kopuma lietošana ar mērķi veikt transakciju.71  

Rēzeknes tiesa pamatoti norāda, ka “prettiesiskās darbības ar tiešsaistes maksāšanas 

līdzekļiem Krimināllikuma 193. un 193.1panta izpratnē ir iespējamas tikai nelikumīgi iegūstot 

citas personas individuālos autentifikācijas datus un neatļauti pieslēdzoties citas personas 

individuālajam finanšu pārvaldības un maksājumu programmatūras profilam”.72   

Faktiski tiešsaistes maksāšanas līdzeklis nav nodalāms no bankas izsniegtajiem 

autentifikācijas datiem. Krimināltiesību doktrīnā tiek akcentēts, ka attālinātās bankas funkcija 

ir sniegt klientam maksājumu pakalpojumu, tāpēc ar programmatūru saprot maksājumu 

pakalpojuma sniedzēja – automatizētās datu apstrādes sistēmas – resursus (tehniskos un 

informācijas), kuriem ir lietotāju pieeja. Dati no programmatūras nav nodalāmi, faktiski tie ir 

programmatūras sastāvdaļa, kas palīdz lietotājam sasniegt mērķi – autorizēties maksājumu 

pakalpojuma saņemšanai un veikt maksājumu pakalpojumu. Tāpēc krimināltiesību izpratnē 

nebūtu pareizi nodalīt datus no programmatūras, jo tie abi ir instrumenti, lai persona iegūtu 

tiesības lietot internetbankas pakalpojumu.73  

Virsprokurora Alēna Mickeviča ieskatā, “katrs elements atsevišķi – kodu kartes 

numurs, internetbankas lietotāja numurs, parole, autentifikācijas u.c. noteiktie elementi – ir 

uzskatāms par datiem, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, savukārt 

gadījumos, kad tiek iegūti visi šie elementi, atzīstams, ka persona ir ieguvusi maksāšanas 

līdzekli”. Virsprokurors skaidro, ka šāds viedoklis atbilst 1995.gada 5.oktobra Kredītiestāžu 

likuma 1.panta 38.punktā noteiktajai maksāšanas līdzekļa definīcijai, proti, “maksāšanas 

līdzeklis ir līdzeklis [..], kurš ļauj tā lietotājam [..] saņemt vai veikt maksājumus, dot rīkojumu 

naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu [..]. “Tādējādi 

maksāšanas līdzekļa definīcija ir skatāma pēc tās satura un būtības ar likumā noteikto lietotāja 

iespējamo rīcību – veikt maksājumus, dot rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam vai 

apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu. [..]”.74
 

Pievienojoties viedoklim, ka maksāšanas līdzekļa definīcija ir skatāma pēc tās satura 

un būtības ar likumā noteikto lietotāja iespējamo rīcību – veikt maksājumus, dot rīkojumu 

naudas līdzekļu pārvedumam vai apstiprināt naudas līdzekļu pārvedumu, tomēr akcentējams, 

ka datu kopums pats par sevi nebūtu atzīstams par maksāšanas līdzekli, jo lai arī sava apjoma 

ziņā dati azīstami par pietiekamiem, lai veiktu, piemēram, maksājumu, - tas tomēr ir vienīgi 

informācijas kopums, uz ko pamatoti vērsusi uzmanību arī Augstākā tiesa, norādot, ka ar  

terminu “dati” saprotams jebkāds datu (informācijas) kopums, kas dod iespēju izmantot 

finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli.75  

 
71 Berezins A. Svešu un vultotu maksājumu karšu izmantošanas izmeklēšana: teorētiskie un metodiskie aspekti. 

Promocijas darbs, Rīga, 2013, 21.lpp. 
72 Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 (11331107213). 
73 Ķinis U. Krimināllikuma 193. un 193.1 panta piemērošanas teorētiskās un praktiskās problēmas. Jurista Vārds, 

17.02.2015, Nr. 21.lpp. 
74 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 31.maija lēmums lietā SKK-197/2017 (11354038014). 
75 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā SKK 453/2014 

(11210051613). 
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Ar judikatūrā nostiprināto atziņu, ka ar datu iegūšanu jāsaprot darbības, kad persona 

nelikumīgi, piemēram, slepeni vai arī izmantojot otras personas uzticēšanos, iegūst jebkādus 

datus, kas turpmāk dotu viņai iespēju nelikumīgi izmantot citai personai piederošu finanšu 

instrumentu vai maksāšanas līdzekli, faktiski tiek nodalīts datu kopums, kas dod iespēju 

izmantot maksāšanas līdzekli, no maksāšanas līdzekļa.76  

  Lai veiktu bezskaidras naudas norēķinus, ir nepieciešams elementu kopums, kas 

raksturo maksāšanas līdzekli. Tas korespondē arī Direktīvas (ES) 2019/713 8.punktā 

ietvertajam, ka bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis var sastāvēt no dažādiem 

elementiem, piemēram, maksājuma lietojumprogrammas un tās autorizācijas datiem, 

piemēram, paroles; tādējādi, bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis funkcionāli ir vērtējams 

kā elementu kopums, kas rada tā lietotājam iespēju pārskaitīt naudu vai monetāru vērtību vai 

iniciēt maksājuma uzdevumu.  

Savukārt ar datiem, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšnas līdzekli, jāsaprot 

informācijas kopums, kas sava apjoma ziņā ir pietiekams, lai varētu izdarīt KL 193.panta 

otrajā daļā paredzēto maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu. 

  

 
76 Ibid. 
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5. MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻA NOLAUPĪŠANA UN NELIKUMĪGA 

IZMANTOŠANA (KL 193.PANTA OTRĀ DAĻA) 
 

5.1. Maksāšanas līdzekļa nolaupīšana 
 

Sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšana ir personas tīša darbība, kas raksturojas kā 

zādzība, laupīšana, krāpšana vai piesavināšanās. Ja sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanā 

pielietota vardarbība, atkarībā no tās smaguma kvalifikācija var tikt veikta pēc noziegumu 

kopības (piemēram, ar KL 125.pantā paredzēto noziegumu). Sveša maksāšanas līdzekļa 

nolaupīšana ir pabeigta ar pašas darbības izdarīšanas brīdi neatkarīgi no sekām, kādas 

iestājušās tās rezultātā.77  

No tiesu nolēmumu analīzes secināms, ka sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanas 

kontekstā ir vērojamas atšķirīgas aktualitātes, salīdzinot ar tām, kas tika aktualizētas tiesu 

prakses apkopojumā par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas 

līdzekļiem.  

 

5.1.2. Maksāšanas līdzekļa nolaupīšana un PIN koda nolaupīšana 
 

No analizētajiem tiesu spriedumiem izriet, ka maksāšanas līdzeklis - maksājumu karte 

– visai bieži tiek nolaupīta vienlaicīgi ar šīs kartes PIN kodu. Tiesu praksē pamatā pareizi tiek 

risināts jautājums gadījumos, kad persona, nolaupot maksājuma karti, vienlaicīgi iegūst arī šīs 

kartes PIN kodu. Atbildība par sveša maksāšanas līdzekļa  - maksājumu kartes nolaupīšanu ir 

paredzēta KL 193.panta otrajā daļā, savukārt PIN kods ir noziedzīga nodarījuma priekšmets 

saskaņā ar KL 193.1pantu. PIN kods uzskatāms par datiem, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli.  

Augstākā tiesa savā 2014.gada 2.oktobra lēmumā norādījusi, ka “gadījumā, kad 

apsūdzētais vienlaikus ar maksājuma kartes nolaupīšanu ir nolaupījis (ieguvis) arī šīs kartes 

PIN kodu, tādā veidā radot iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli – nolaupīto karti 

– turklāt pēc tam arī nelikumīgi izmantojis šo nolaupīto karti, apsūdzētā darbības 

kvalificējamas saskaņā ar Krimināllikuma 193.panta otro daļu un papildus pēc 

Krimināllikuma 193.1panta otrās daļas nav jākvalificē”.78  

Nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar KL 193.panta otro daļu argumentēta ar to, ka šādā 

situācijā KL 193.panta otrās daļas norma vispilnīgāk raksturo nodarījuma izpausmes – 

personas subjektīvā puse ir virzīta uz nelikumīgu maksāšanas līdzekļa (šajā gadījumā – 

bankas maksājuma kartes) izmantošanu, bet darbības, kas raksturo objektīvo pusi, vispilnīgāk 

aptver Krimināllikuma 193.panta otrās daļas dispozīcija.79  

 
77 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII – XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019,108.-109.lpp.  
78 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā SKK-453/2014 

(11210051613). 
79 Ibid. 
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Aizkraukles rajona tiesa pareizi kvalificējusi /pers. D/ nodarījumu tikai saskaņā ar KL 

193.panta otro daļu, pastāvot šādiem apstākļiem: “2015. gada 25. augusta vakarā, [..], /pers. 

B/, atrodoties /pers. D/ dzīvoklī /, [..], kopīgas ar cietušo alkohola lietošanas laikā nolēma 

nozagt /pers. D/ AS “Swedbank” norēķinu karti, lai to vēlāk izmantotu un izņemtu naudu 

bankomātos. /pers. B/, īstenojot savu noziedzīgo nolūku, ejot prom no /pers. D/, slepus 

paņēma uz televizora novietoto /pers. D/ AS “Swedbank” norēķinu karti [..] un lapiņu ar PIN 

kodu. [..]”.80
 

Pastāvot līdzīgiem apstākļiem, maksāšanas līdzekļa un PIN koda vienlaicīga iegūšana 

pareizi kvalificēta tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu kā sveša maksāšanas līdzekļa  

nolaupīšana arī citos tiesu nolēmumos.81  

Savukārt citā kriminālprocesā persona atzīta par vainīgu gan saskaņā ar KL 193.panta 

otro daļu, gan saskaņā ar KL 193.1 panta pirmo daļu, lai arī spriedumā lasāms, ka /pers. A/ 

2016.gada 10.oktobrī vienlaicīgi nolaupīja gan maksāšanas līdzekli – /pers. B/ valdījumā 

nodoto akciju sabiedrībai “SWEDBANK” piederošo maksājumu karti [..], gan maksājumu 

kartes [..] PIN kodu, kas bija pierakstīts uz lapiņas.82  

5.2. Maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana  

 
Ar maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu jāsaprot maksāšanas līdzekļa 

uzrādīšana pie norēķināšanās par pirkumu vai pakalpojumu, rīkojuma došana naudas līdzekļu 

pārvedumam, skaidras naudas izņemšana no bankomāta,  naudas pārskaitīšana no sveša konta 

uz savu u.tml.83  

Augstākā tiesa skaidrojusi, ka ar maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu 

jāsaprot prettiesiski darījumi vai materiāla labuma gūšana ar maksāšanas līdzekļa palīdzību, 

tostarp naudas izņemšana no bankomāta.84  

Judikatūrā ir nostiprināta atziņa, ka mantas nolaupīšana un maksāšanas līdzekļa 

nelikumīga izmantošana nav jākvalificē kā noziedzīgo nodarījumu ideālā kopība. 

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā norādītā maksāšanas līdzekļa izmantošana uzskatāma 

par speciālo normu attiecībā pret normām, kurās paredzēta atbildība par mantas nolaupīšanu.85  

Tiesu prakses apkopojumā par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un 

maksāšanas līdzekļiem akcentēts, ka maksāšanas līdzekļa izmantošanas mērķis ir 

„norēķināšanās bez skaidras naudas vai skaidras naudas iegūšana. Ja šis mērķis nav sasniegts 

 
80 Aizkraukles rajona tiesas 2016.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.K07-0091-16/3 (11370056315). 
81Sk. Rēzeknes tiesas 2018.gada 6.decembra spriedums lietā Nr.K26-0495-18/9 

(ECLI:LV:REZT:2018:1206.11331032018.2.S); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 

21.oktobra spriedums lietā Nr.K30-2231-19/10 (11087104716); Zemgales rajona tiesas 2018.gada 24.aprīļa 

spriedums lietā Nr.K73-0957-18/41 (ECLI:LV:ZRT:2018:0424.11310029417.2.S); Zemgales rajona tiesas 

2018.gada 19.septembra spriedums lietā Nr.K73-1697-18/39 (ECLI:LV:ZRT:2018:0919.11310012318.2.S).  
82 Talsu rajona tiesas 2017.gada 9.maija spriedums krimināllietā Nr. 11380047816. 
83 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII – XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 108.lpp. 
84 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-J-405/2017 

(11360038715). 
85 Ibid. 
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no personas gribas neatkarīgu iemeslu dēļ, jārunā par maksāšanas līdzekļa izmantošanas 

mēģinājumu, jo jēdzienu „izmantošana” nevar reducēt tikai uz fizisku darbību, kas izpaužas 

kā kartes ievietošana bankomātā vai iedošana pārdevējam vai kasierim“.86  

Arī krimināltiesību doktrīnā tiek norādīts, ka sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīga 

izmantošana ir pabeigta ar materiālā labuma saņemšanas brīdi, proti, ir samaksāts par pirkumu 

vai pakalpojumu, izņemta no bankomāta skaidra nauda u.tml.87  

Kurzemes apgabaltiesa, izskatot apsūdzētā iesniegto sūdzību par pirmās instances 

tiesas spriedumu, norādījusi, ka “ar nelikumīgu maksāšanas līdzekļa izmantošanu jāsaprot 

maksāšanas līdzekļa uzrādīšana norēķinos, rīkojuma došana naudas līdzekļu pārvedumam, 

skaidras naudas izņemšana no bankomāta, naudas pārskaitīšana no sveša konta. Sveša 

maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana ir pabeigta ar materiālā labuma saņemšanas 

brīdi, t.i., kad samaksāts par pirkumu vai pakalpojumu vai izņemta skaidra nauda. Kredīta 

pieprasījums citas personas vārdā ir tikai daļa no darbībām, kas vērstas uz noziedzīgā nodoma 

realizāciju, bet noziegums ir pabeigts ar naudas iegūšanas brīdi”.88  

Autores skatījumā, kvalificējot noziedzīgu nodarījumu saskaņā ar KL 193.panta otro 

daļu, jautājums par to, vai noziedzīga nodarījuma pabeigtības brīdis ir atkarīgs no tā, vai 

persona pieteikto aizņēmumu ir saņēmusi vai arī nē, ir visai diskutabls, jo maksāšanas līdzekļa 

izmantošana faktiski jau ir izdarīta brīdī, kad persona veic 0,01 euro (vai citas summas) 

pārskaitījumu no sveša konta uz kapitālsabiedrības kontu, kurā viņa vēlas saņemt kredītu. 

Jāteic, ka tiesu praksē nodarījums tiek kvalificēts kā pabeigts noziedzīgs nodarījums arī 

gadījumos, kad aizdevums nav saņemts.89  

Atšķirībā no tiesu prakses apkopojumā par nelikumīgām darbībām ar finanšu 

instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem konstatētā, šā pētījuma ietvaros aplūkotie tiesu 

spriedumi ļauj secināt, ka tajos gadījumos, kad personai, izmantojot svešu maksāšanas 

līdzekli – maksājuma karti, neizdodas norēķināties par preci vai pakalpojumu vai arī izņemt 

no bankomāta skaidru naudu, nodarījums pareizi tiek kvalificēts kā maksāšanas līdzekļa 

izmantošanas mēģinājums saskaņā ar KL 15.panta ceturto daļu un 193.panta otro daļu.90 

5.2.1. Nelikumīga maksāšanas līdzekļa izmantošana pēc tā lietotāja nāves 

 
Tiesu praksē pareizi tiek kvalificēti nodarījumi, kad persona nelikumīgi izmanto 

maksāšanas līdzekli pēc tā lietotāja nāves. 

 
86 Tiesu prakse lietās par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem: Augstākās 

tiesas prakses apkopojums, 2006, 10.lpp. Pieejams: http://at.gov.lv/lv/info/summary/kriminaltiesibas/). 
87 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII – XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 109.lpp. 
88 Kurzemes apgabaltiesas 2017.gada 27.marta spriedums lietā Nr.KA02-0083-17/6 (11380053214). 
89 Sk., piemēram, Daugavpils tiesas 2019.gada 13.februāra spriedums kriminālietā Nr.11181051318; Gulbenes 

rajona tiesas 2017.gada 28.augusta spriedums lietā Nr.K14-12/17 (11170016915); Rīgas rajona tiesas 

2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K33-0170-19/26 (ECLI:LV:RIRT:2019:0424.11410063116.1.S). 
90 Sk. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 7.septembra spriedums lietā Nr.K29-0873-17/1 

(ECLI:LV: RLPT 2017:0907.11088007808.1.S); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 

19.aprīļa spriedums lietā Nr.K30-1250-17/25 (11087090 713);  Zemgales rajona tiesas 2018.gada 

5.septembra spriedums lietā Nr.K73-1647-18/50 (ECLI:LV:ZRT:2018:0906.11390044114.3.S). 
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 Augstākā tiesa attiecībā uz mirušas personas maksāšanas līdzekļa nelikumīgu 

izmantošanu ir paudusi divas būtiskas atziņas: 

1) internetbankas izmantošanas kodu karte ir bankas īpašums, kuru banka nodod 

lietošanā kartes lietotājam. Kodu karte ir derīga līdz tās derīguma termiņa beigām, un pēc 

lietotāja nāves pastāv iespēja, ka svešo maksāšanas līdzekli var nelikumīgi izmantot cita 

persona, ja karte ir nokļuvusi tās rīcībā un bankai neviens nav paziņojis par bankas apstiprinātā 

kartes lietotāja nāvi.  

2) mantkārīga motīva neesamība pati par sevi nerada pamatu apsūdzētās personas 

attaisnošanai noziedzīgā nodarījuma sastāva trūkuma dēļ apsūdzībā par sveša maksāšanas 

līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, jo svešu internetbankas izmantošanas kodu karti persona 

var nelikumīgi izmantot ne tikai mantkārīgā nolūkā, bet arī citu motīvu vadīta.91  

Ievērojot judikatūrā nostiprināto, Daugavpils tiesa pamatoti secinājusi, ka “nav 

nozīmes, kādam mērķim un kādu motīvu vadīta apsūdzētā izmantoja mirušā brāļa bankas karti 

un iztērēja izņemto naudu – bērēm vai kam citam, jo neatkarīgi no tā sveša maksāšanas 

līdzekļa izmantošana ir uzskatāma par nelikumīgu un par to ir paredzēta kriminālatbildība. 

Turklāt bankas karte ir bankas īpašums, kuru banka nodod lietošanai kartes lietotājam, karte ir 

derīga līdz tās derīguma termiņa beigām un pēc lietotāja nāves pastāv iespēja, ka šo 

maksāšanas līdzekli var izmantot cita persona, ja karte ir nokļuvusi tās rīcībā un bankai nav 

neviens paziņojis par bankas kartes lietotāja nāvi. Apsūdzētā neziņoja bankai par /pers. D/ 

nāvi, kā arī nenodeva viņa karti bankai, bet gan devās uz bankomātiem un izņēma gandrīz 10 

000 euro sev nepiederošas naudas, ar ko rīkojās pēc saviem ieskatiem”.92  

Te būtu piebilstams, ka ne tikai bankas karte, bet arī bankas kontā esošie naudas 

līdzekļi uzskatāmi par bankas īpašumu.93  

Arī ar Rīgas rajona tiesas spriedumu un Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 

spriedumu  mirušas personas maksāšanas līdzekļa izmantošana saskaņā ar KL 193.panta otro 

daļu atzīta par nelikumīgu.94  

  

 
91 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2013.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-238/2013 

(11181047211). 
92 Daugavpils tiesas 2018.gada 3.decembra spriedums lietā Nr.K12-0957-18 (11240012918). 
93 Plašāk sk. Kārkliņš J., Rozenbergs J. Bezskaidras naudas līdzekļu juridiskais statuss, civiltiesiskie un 

kriminālprocesuālie aspekti. Jurista Vārds, 21.02.2017, Nr. 8, 9.lpp. 
94 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2016.gada 28.aprīļa spriedums lietā Nr.K32-0285-16/8 (11087134312); 

Rīgas rajona tiesas 2018.gada 5.decembra spriedumu lietā Nr.K33-0576-18/14 

(ECLI:LV:RIRT:2018:1205.11354025017.3.S). 
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5.2.2. Maksāšanas līdzekļa vairākkārtēja izmantošana – atsevišķs (vienots) turpināts 

noziedzīgs nodarījums vai vairāku noziedzīgu nodarījumu reālā kopība 

 
Jau tiesu prakses apkopojumā par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un 

maksāšanas līdzekļiem, tika aktualizēts jautājums, vai gadījumos, kad persona vairākkārt 

izmanto citas personas maksāšanas līdzekli, noņemot skaidru naudu bankomātā vai 

norēķinoties par pirkumiem un pakalpojumiem, personas nodarījums ir kvalificējams kā 

atsevišķs turpināts noziedzīgs nodarījums vai arī kā vairāku noziedzīgu nodarījumu reālā 

kopība. Analizētie nolēmumi uzskatāmi apliecina, ka šā jautājuma aktualitāte nav 

mazinājusies arī šodien.  

Tiesu prakses apkopojumā par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un 

maksāšanas līdzekļiem tika skaidrots, ka saskaņā ar KL 23.panta trešajā daļā norādīto, par 

turpinātu maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu uzskatāma vairākkārtēja citai personai 

piederoša naudas līdzekļu izņemšana un/vai izlietošana, norēķinoties par pirkumiem vai 

pakalpojumiem, kas izdarīta ar nelielu starplaiku no viena un tā paša avota (konta) ar 

vienveidīgām darbībām, kurām ir vienots nodoms un kopējs galamērķis – iztukšot kontu vai 

iegūt maksimāli iespējamo summu, iegādāties preces līdz brīdim, kamēr darījumam kontā ir 

pietiekams segums.95  

Tāpat tiesu prakses apkopojumā  tika akcentēts, ka par turpinātu nevar uzskatīt sveša 

maksāšanas līdzekļa izmantošanu, ja tā izdarīta no dažādiem avotiem (kontiem), pēc ilgāka 

laika ar atsevišķi radušos nodomu, piemēram, persona nelikumīgi izmanto svešu maksāšanas 

līdzekli un iegādājas preces veikalā vai izņem noteiktu naudas summu. Pēc šo vajadzību 

apmierināšanas rodas citas vajadzības, un to apmierināšanai (skaidras naudas iegūšanai, citu 

preču iegādei) atkal tiek izmantots šis maksāšanas līdzeklis. Šāda situācija būtiski atšķiras no 

rīcības, kad persona vienā vai dažādās vietās nepārtraukti izmanto svešu maksāšanas līdzekli, 

lai iegūtu visu labumu (naudā, precēs).  

Izskatot apkopojuma rezultātus, Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāta un 

Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulcē papildus tika norādīts, ka nelikumīgu darbību 

(izmantošana, iznīcināšana, bojāšana, viltošana, viltojuma izplatīšana vai izmantošana) ar 

maksāšanas līdzekļiem atkārtotību veido: darbības ar vairākām personām piederošiem 

maksāšanas līdzekļiem, vienai personai piederošiem vairākiem maksāšanas līdzekļiem vai arī 

darbības ar lielāku laika intervālu, citā vietā, atšķirīgā veidā vai nolūkā ar vienai personai 

piederošu vienu un to pašu maksāšanas līdzekli.96  

Ievērojot to, ka ar 2012.gada 13.decembra likumu “Grozījumi Krimināllikumā” 

nodarījumu atkārtotība kā daudzējādības veids un kā kvalificējoša pazīme no 

krimināltiesībām tika izslēgta, vairāki atsevišķi noziedzīgi nodarījumi, ja tie nesatur turpināta 

noziedzīga nodarījuma pazīmes un veido noziedzīgu nodarījumu reālo kopību, kvalificējami 

 
95 Tiesu prakse par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem: Augstākās tiesas 

prakses apkopojums, 2006, kopsavilkuma 8.2.punkts, 19.lpp. Pieejams: 

http://at.gov.lv/lv/info/summary/kriminaltiesibas/. 
96 Par lietu izskatīšanu par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem: 

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulces 

2006.gada 5.decembra lēmuma 6.punkts, 41.lpp. Pieejams: http://at.gov.lv/lv/info/summary/kriminaltiesibas/.  
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Tiesu prakse interneta tiesībās Krimināltiesību jomā. 2016.-2019.gads 

37 

patstāvīgi, nosakot sodu atsevišķi par katru noziedzīgo nodarījumu un galīgo sodu nosakot 

pēc noziedzīgu nodarījumu kopības. Tādējādi atbilstoši aktuālajam krimināltiesiskajam 

regulējumam norāde uz atkārtotību jāaizstāj ar norādi uz noziedzīgu nodarījumu reālo kopību. 

Neraugoties uz judikatūrā un tiesu praksē sniegto skaidrojumu, šādu nodarījumu 

kvalifikācija praksē nav vienveidīga. Ja persona vairākkārt nelikumīgi izmanto citas personas 

maksāšanas līdzekli, izņemot skaidras naudas līdzekļus bankomātā, veicot pirkumus vai 

pārskaitot naudas līdzekļus uz savu vai citu personu kontu, personas nodarījums tiek 

kvalificēts gan kā atsevišķs (vienots) turpināts noziedzīgs nodarījums, gan arī tiek veidota 

vairāku noziedzīgu nodarījumu reālā kopība. Identiska situācija konstatēta arī ātro kredītu 

izkrāpšanas jomā.  

5.2.2.1. Personas nodarījums kvalificēts kā atsevišķs (vienots) turpināts noziedzīgs 

nodarījums 

 
Daugavpils tiesas spriedumā lasāms, ka “/pers. A/, ar vienotu nodomu, laika posmā no 

2017.gada 1.augusta līdz 2017.gada 16.novembrim, bez atļaujas un, pārkāpjot likumā noteikto 

kārtību, izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, proti, izmantoja uz /pers. B/ vārda izsniegto 

bankas norēķinu karti [..], kas piesaistīta norēķinu kontam [..] AS “SEB banka”. /pers. A/ 

ievadīja PIN kodu un izņēma naudas līdzekļus no bankomātiem, kā arī maksāja par 

pirkumiem tirdzniecības vietās” -, nodarījums kvalificēts kā atsevišķs (vienots) turpināts 

noziedzīgs nodarījums saskaņā ar KL 193.panta otro daļu.97  

Ar Kurzemes rajona tiesas spriedumu /pers. A/, kurš izmantoja /pers. B/  maksāšanas 

līdzekli ātro kredītu ņemšanai 2015.gada 19.martā, 20.martā, 22.martā, 1.aprīlī,  6.aprīlī, 

8.aprīlī un 16.aprīlī, atzīts par vainīgu atsevišķa turpināta nozieguma izdarīšanā sakaņā ar KL 

193.panta otro daļu.98  

Rēzeknes tiesa /pers. B/ nodarījumu parezi kvalificējusi kā divu atsevišķu turpinātu 

noziedzīgu nodarījumu kopību, atzīstot /pers. B/ par vainīgu KL 193. panta otrajā daļā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā 2016. gada 6. janvārī un, atzīstot /pers. B/ par 

vainīgu KL 193. panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā laika posmā no 

2018. gada 9. februāra līdz 2. aprīlim.99  

Citā apsūdzībā lasāms, ka /pers. A/ nelikumīgi izmantoja /pers. B/ maksāšanas līdzekli 

2015.gada 27.oktobrī, 5. novembrī, 9. novembrī, 17. novembrī, 28.novembrī, 9.decembrī, 17. 

decembrī, 23.decembrī, 28.decembrī, 29.decembrī, 30.decembrī, 2016.gada 6.janvārī, 7. 

janvārī, 18.janvārī, 20.janvārī, 22.janvārī, 18.februārī, 19.februārī, 3.martā, 8.martā, 15.martā, 

23.martā, 5.aprīlī un 18.aprīlī. Nodarījums kvalificēts kā atsevišķs turpināts noziedzīgs 

nodarījums saskaņā ar KL 193.panta otro daļu.100  

 
97 Daugavpils tiesas 2018.gada 30.augusta spriedums lietā Nr.K12-0818-18 (11181221281). 
98 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 31.oktobra spriedums lietā Nr.K69-1042-18/25 

(ECLI:LV:KURT:2018:1031.11250038915.2.S). 
99 Rēzeknes tiesas 2019.gada 19.februāra sprieduma lietā Nr.K26-0160-19/3 

(ECLI:LV:REZT:2019:0219.11331002316.1.S). 
100 Tukuma rajona tiesas 2016.gada 16.decembra spriedums lietā Nr.K37-0255-16/6 (11390045616). 
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Kā atsevišķs turpināts noziedzīgs nodarījums kvalificēts arī /pers.A/ nodarījums, kurš 

izmantoja /pers. B/ maksāšanas līdzekli 2017.gada 3.aprīlī, 8.aprīlī, 11.aprīlī, 13.aprīlī, 

15.aprīlī, 17.aprīlī, 24.aprīlī, 25. aprīlī, 27.aprīlī, 28.aprīlī, 3.maijā, 7.maijā, 9. maijā, 10. 

maijā, 11.maijā, 12. maijā, 24.maijā un 28.maijā.101  

Pastāvot līdzīgiem apstākļiem, arī citos tiesu nolēmumos personas nodarījums 

kvalificēts kā atsevišķs (vienots) turpināts noziedzīgs nodarījums.102  

Kā jau tas iepriekš tika akcentēts, arī ātro kredītu izkrāpšanas gadījumos nodarījuma 

kvalifikācija, pastāvot līdzīgiem apstākļiem, ir visai atšķirīga. Tā Daugavpils tiesas spriedumā 

lasāms, ka /pers. D/ ne mazāk kā 89 reizes no 2015.gada jūlija līdz 2017.gada jūnijam 

noformējusi ātros kredītus dažādās kapitālsabiedrībās uz /pers. F/ vārda, izmantojot /pers. F/ 

maksāšanas līdzekli, un šāds nodarījums kvalificēts saskaņā ar KL 193.panta otro daļu kā 

atsevišķs (vienots) turpināts noziedzīgs nodarījums.103  

No tiesu nolēmumu analīzes izriet, ka personas nodarījums, vairākkārt izmantojot 

svešu maksāšanas līdzekli ātro kredītu izkrāpšanai, kvalificēts kā atsevišķs (vienots) turpināts 

noziedzīgs nodarījums arī citos kriminālprocesos.104  

 
101Zemgales rajona tiesas 2018.gada 22.novembra spriedums lietā Nr.K73-1357-18/37 

(ECLI:LV:ZRT:2018:1122.11210066217.1.S). 

 
102 Sk. Daugavpils tiesas 2018.gada 3.decembra spriedums lietā Nr.K12-0957-18 (11240012918); Daugavpils 

tiesas 2019.gada 25.oktobra spriedums lietā Nr.K12-0930-19 (11181009719); Kurzemes rajona tiesas 

2019.gada 22jūlija spriedums lietā Nr.K69-0122-19/13 (ECLI:LV:KURT:2019:0722.13270000518.2.S); 

Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 10.oktobra spriedums lietā Nr.K69-0970-19/2 

(ECLI:LV:KURT:2019:1010.11261069515.2.S); Limbažu rajona tiesas 2017.gada 24.novembra spriedums 

lietā Nr.K21-0143-17/2 (ECLI:LV:LIRT:2017:1124.11280004517.1.S); Madonas rajona tiesas 2017.gada 

24.aprīļa spriedums lietā Nr.K23-0095-17 (11300015316); Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 

13.decembra spriedums lietā Nr.K68-813-18/21 (ECLI:LV:RPPT:2018:1213.11410040716.2.S); Rīgas 

rajona tiesas 2018.gada 5.decembra spriedumu lietā Nr.K33-0576-18/14 

(ECLI:LV:RIRT:2018:1205.11354025017.3.S); Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 15.marta spriedums lietā 

Nr.K71-0276-19/18 (ECLI:LV:VRT:2019:0315.11300007818.1.S); Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 

26.jūnija spriedums lietā Nr.K71-0148-19/8 (ECLI:LV:VRT:2019:0626.11280016116.4.S); Zemgales rajona 

tiesas 2019.gada 21.oktobra spriedums lietā Nr.K73-2218-19/18 

(ECLI:LV:ZRT:2019:1021.11370024019.2.S).  
103 Daugavpils tiesas 2019.gada 21.februāra spriedums krimināllietā Nr.11320011518. 
104Sk. Daugavpils tiesas 2018.gada 2.oktobra spriedums lietā Nr.K12-0953-18/12 

(ECLI:LV:DAUT:2018:1002.11320026316.2.S); Daugavpils tiesas 2019.gada 13.marta spriedums lietā 

Nr.K12-0536-19/14 (ECLI:DAUT:2019:0313.11320013418.2.S); Rēzeknes tiesas 2019.gada 24.septembra 

spriedums lietā Nr.K26-0560-19 (ECLI:LV:REZT:2019:0924.11110005719.1.S); Rīgas pilsētas Latgales 

priekšpilsētas tiesas 2019.gada 12.februāra spriedums lietā Nr.K29-81/19 

(ECLI:LV:RLPT:2019:0212.11353030112.10.S);  Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 

23.aprīļa spriedums lietā Nr. K29-0097-19/1 (ECLI:LV:RLPT:2019:0423.11320029516.4.S); Rīgas rajona 

tiesas 2019.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr.K33-0216-19/26 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0110.1141001615.1.S); Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 3.decembra spriedums lietā 

Nr.K71-0603-18/17 (ECLI:LV:VRT:2018:1203.11400050015.3.S); Zemgales rajona tiesas 2018.gada 

5.decembra spriedums lietā Nr.K73-1864-18/28 (ECLI:LV:ZRT:2018:1205.11200037316.1.S); Zemgales 

rajona tiesas 2018.gada 27.decembra spriedums lietā Nr.K73-1231-18/28 

(ECLI:LV:ZRT:2018:1227.11200064412.2.S); Zemgales rajona tiesas 2019.gada 14.janvāra spriedums lietā 

Nr.K73-0772-19/37 (ECLI:LV:ZRT:2019:0114.11210096715.2.S); Zemgales rajona tiesas 2019.gada 

15.aprīļa spriedums lietā Nr.K73-0585-19/50 (ECLI:LV:ZRT:2019:0415.11400028816.3.S); Zemgales 

rajona tiesas 2019.gada 3.jūnija spriedums lietā Nr.K73-1297-19/50 
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5.2.2.2. Personas nodarījums kvalificēts kā vairāku patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu 

reālā kopība 

 
Tomēr citos kriminālprocesos, pastāvot salīdzināmiem apstākļiem, tiek veidota 

vairāku noziedzīgu nodarījumu reālā kopība.  

Tā Zemgales rajona tiesas spriedumā lasāms, ka /pers. B/ 2017.gada 24.janvārī 

nolaupīja /pers. C/ maksāšanas līdzekli – AS “Swedbank” debetkarti un PIN kodu, pēc kā no 

2017.gada faktiski vienā dienā - 24.janvārī  (27.janvārī /pers. B/ neizdevās norēķināties par 

pirkumu) veica dažādus pirkumus, kā arī vairākkārt noņēma bankomātā no /pers. C/ konta 

skaidru naudu. /pers. B/ nodarījums kvalificēts kā 9 noziedzīgu nodarījumu reālā kopība, kaut 

gan faktiski nodarījums atbilst atsevišķa turpināta noziedzīga nodarījuma pazīmēm.105  

Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumā lasāms, ka /pers. B/ 

2016.gada 11.jūnijā nolaupīja /pers. C/ piederošo maksāšanas līdzekli – norēķinu karti, kas 

piesaistīta bankas kontam, un lapiņu ar norēķinu kartes PIN kodu. 2016.gada 11.jūnijā /pers. 

B/, nelikumīgi izmantojot /pers. C/ norēķinu karti un viņas rīcībā esošo PIN kodu, no 

bankomāta vairākos piegājienos, proti sešas reizes, izņēma skaidru naudu, savukārt 12.jūnijā  

/pers. B/, nelikumīgi izmantojot /pers. C/ norēķinu karti un viņas rīcībā esošo PIN kodu, no 

bankomāta vairākos piegājienos – piecās reizēs, izņēma skaidru naudu. Šāds /pers. B/ 

nodarījums pareizi kvalificēts saskaņā ar KL 193.panta otro daļu kā atsevišķs (vienots) 

turpināts noziedzīgs nodarījums. 2016.gada 23.jūnijā /pers. B/, nelikumīgi izmantojot iepriekš 

nolaupīto /pers. C/ norēķinu karti un lapiņu ar PIN kodu, veica pirkumu veikalā “Mego”, 

28.jūnijā veica pirkumu veikalā “Maxima”, 2.jūlijā divos piegājienos izņēma skaidru naudu 

no bankomāta. Uzskaitītajos datumos izdarītie nodarījumi kvalificēti kā vairāki patstāvīgi 

noziedzīgi nodarījumi. Lai arī šādas kvalifikācijas pamatojums spriedumā nav lasāms, 

domājams, ka konkrētajos apstākļus bija pamats apspriest, vai /pers. B/ nodarījums neatbilst 

atsevišķa (vienota) turpināta noziedzīga nodarījuma pazīmēm.106  

 Citā apsūdzībā lasāms, ka /pers. A/ atzīta par vainīgu 158 noziegumu 

izdarīšanā saskaņā ar KL 193.panta otro daļu. /pers A/ laika posmā no 2016.gada 2.janvāra 

līdz 2016.gada 14.jūlijam nelikumīgi izmantoja /pers. B/ maksāšanas līdzekli – internetbanku, 

izdarot naudas līdzekļu pārskaitījumus no /pers. B/ konta uz savu vai citu personu kontu. 

Kopumā /pers. B/ tika nodarīts materiāls kaitējums 14 483 eiro apmērā.107  

Ar Rīgas rajona tiesas spriedumu /pers. A/ atzīta par vainīgu 91 noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanā saskaņā ar KL 193.panta otro daļu. /pers. A/ nelikumīgi izmantoja iegūto /pers.B/ 

maksāšanas līdzekli AS “Citadele banka” debetkarti, kas piesaistīta bankas kontam Nr. [..], kā 

arī internetbanku, kas piesaistīta tam pašam bankas kontam, veicot dažādus pirkumus, 

 
(ECLI:LV:ZRT:2019:0603.11390077218.2.S). 

105Zemgales rajona tiesas 2018.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K73-0957-18/41 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0424.11310029417.2.S). 
106 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 21.oktobra spriedumā lietā Nr.K30-2231-19/10 

(11087104716) 
107 Zemgales rajona tiesas 2018.gada 5.marta spriedums lietā Nr.K73-0083-18/39 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0305.11310051516.3.S). 
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izņemot nudas līdzekļus bankomātā, piesakot un saņemot ātros kredītus /pers. B/ vārdā. /pers. 

B/  maksāšanas līdzekļi izmantoti no 2015.gada 16.februāra līdz 2015.gada 27.decembrim.108  

Šāds kvalifikācijas risinājums lasāms arī citās apsūdzībās.109  

Arī ātro kredītu izkrāpšanas jomā ir virkne kriminālprocesu, kuros lasāms tāds pat 

juridiskais izvērtējums. Tā ar Gulbenes rajona tiesas spriedumu /pers. A/ atzīta par vainīgu 17 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā saskaņā ar KL 193.panta otro daļu. Apsūdzībā lasāms, ka 

/pers. A/ nelikumīgi izmantoja /pers. B/ lietošanā nodoto maksāšanas līdzekli, /pers. B/ vārdā: 

“2015.gada 28.septembrī piesakoties SIA "ONDO" interneta vietnē ondo.lv aizņēmumam 

100, - euro apmērā; 2015.gada 30.septembrī  piesakoties SIA "VIVUS" interneta vietnē 

vivus.lv aizņēmumam 300,- euro apmērā; 2015.gada 03.oktobrī piesakoties SIA "VIVUS" 

interneta vietnē vivus.lv aizņēmumam 300,- euro apmērā; 2015.gada 07.oktobrī piesakoties 

SIA "VIVUS" interneta vietnē vivus.lv aizņēmumam 300,- euro apmērā; 2015.gada 

12.oktobrī piesakoties AS "4finance" interneta vietnē smscredit.lv aizņēmumam 200,- euro 

apmērā; 2015.gada 18.oktobrī piesakoties AS "4finance" interneta vietnē smscredit.lv 

aizņēmumam 100,- euro apmērā; 2015.gada 19.oktobrī piesakoties SIA "VIVUS" interneta 

vietnē vivus.lv aizņēmumam 300,- euro apmērā; 2015.gada 23.oktobrī piesakoties SIA 

"Greencredit" interneta vietnē greencredit.lv aizņēmumam 200,- euro apmērā; 2015.gada 

24.oktobrī piesakoties SIA "VIVUS" interneta vietnē vivus.lv aizņēmumam 200,- euro 

apmērā.; 2015.gada 25.oktobrī piesakoties SIA "Greencredit" interneta vietnē greencredit.lv 

aizņēmumam 200,- euro apmērā; 2015.gada 26.oktobrī piesakoties SIA "Finanza" interneta 

vietnē finanza.lv aizņēmumam 600,- euro apmērā; 2015.gada 26.oktobrī piesakoties SIA 

"VIVUS" interneta vietnē vivus.lv aizņēmumam 200,- euro apmērā; 2015.gada 26.oktobrī 

piesakoties SIA "Finanza" internet vietnē finanza.lv aizņēmumam 150,- euro apmērā; 

2015.gada 27.oktobrī piesakoties SIA "Finanza" interneta vietnē finanza.lv aizņēmumam 

200,- euro apmērā; 2015.gada 03.novembrī piesakoties SIA "Creamfinance Latvia" interneta 

vietnē ladyloan.lv aizņēmumam 300,- euro apmērā; 2015.gada 10.novembrī  piesakoties SIA 

"VIVUS" interneta vietnē vivus.lv aizņēmumam 300,- euro apmērā; 2015.gada 30.decembrī 

piesakoties SIA "ONDO" interneta vietnē ondo.lv aizņēmumam 100,- euro apmērā”.110  

No apsūdzības teksta izriet, ka pieprasījumi par aizņēmuma izsniegšanu pieteikti 

dažādos kreditēšanas uzņēmumos no 2015.gada 28.septembra līdz 2015.gada 30.decembrim. 

Lai arī spriedumā nav lasāms pamatojums, kāpēc /pers. A/ nodarījums ir vērtējams kā vairāku 

patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība, tomēr, ievērojot laika intervālu starp tām 

maksāšanas līdzekļa izmantošanas reizēm, kad aizņēmumi pieteikti vienā datumā vai ar 

vienas dienas intervālu, domājams, ka /pers. A/ nodarījums satur atsevišķa turpināta 

noziedzīga nodarījuma pazīmes.  

Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumu par vainīgu 28 noziegumu 

izdarīšanā saskaņā ar KL 193.panta otro daļu atzīta /pers. A/, kura, nelikumīgi izmantojot 

svešu, /pers. C/ maksāšanas līdzekli, bija ņēmusi /pers. C/ vārdā ātros kredītus laika periodā 

 
108 Rīgas rajona tiesas 2017.gada 2.maija spriedums krimināllietā Nr. 11310065216. 
109  Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 9.maija spriedums lietā Nr.K71-0418/15 (11130059717); Zemgales rajona 

tiesas 2019.gada 14.oktobra spriedums lietā Nr.K73-2041-19/42 

(ECLI:LV:ZRT:2019:1014.11310013918.2.S). 
110 Gulbenes rajona tiesas 2016.gada 10.novembra spriedums lietā Nr.K14-0082-16 (11170004616). 
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no 2017.gada 30.janvāra līdz 2017.gada 3.februārim dažādās kapitālsabiedrībās.111 

Neraugoties uz to, ka aizņēmumi /pers. C/ vārdā ņemti ar nelielu laika intervālu, katrs 

nodarījums ir vērtēts kā patstāvīgs noziedzīgs nodarījums. 

Citā apsūdzībā lasāms, ka /pers. A/ atzīts par vainīgu trīs atsevišķu noziedzīgu 

nodarījumu izdarīšanā: “2014.gada 20.augustā, pēc tam 21.augustā, pēc tam 23.augustā 

nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli katrā reizē ar jaunu nolūku, proti, pieteicās 

un ņēma kredītus, kurus izmantoja, lai atpūstos, spēļu automātiem, alkoholam, lai braukātos 

ar automašīnu”.112 Ievērojot to, ka arī šajā kriminālprocesā maksāšanas līdzeklis ir izmantots 

ar nelielu laika intervālu, tiesas apgalvojums, ka katrā reizē persona rīkojusies ar jaunu 

nolūku, bez plašākas argumentācijas ir visai apšaubāms. 

Ar Gulbenes rajona tiesas spriedumu /pers. C/ atzīta par vainīgu 44 noziegumu 

izdarīšanā saskaņā ar KL 193.panta otro daļu, un 3 noziegumu izdarīšanā, kas paredzēti 

20.panta ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā. Aizdevumi ņemti vairāku personu vārdā un 

tie attiecīgi kvalificēti kā patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi. Jānorāda, ka, piemēram, /pers. E/ 

maksāšanas līdzekļa izmantošana, ņemot kredītus vienā datumā, kvalificēta kā atsevišķs 

noziedzīgs nodarījums, savukārt jau nākamajās dienās ņemtie aizdevumi kvalificēti kā 

patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi.113  

/pers. A/ nodarījums kvalificēts kā 4 noziedzīgu nodarījumu reālā kopība, un, spriežot 

pēc formulētās sapsūdzības, kritērijs, kas ir šādas kvalifikācijas pamatā, arī ir laika faktors, 

proti, vienā datumā vairākkārt izdarītā maksāšanas līdzekļa izmantošana kvalificēta kā 

atsevišķs turpināts noziedzīgs nodarījums, savukārt maksāšanas līdzekļa izmantošana citos 

datumos kvalificēta kā vairāku patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība. /pers. A/ 

izmantojusi /pers. B/ maksāšanas līdzekli 2013.gada 4.septembrī, 4.oktobrī, 7.novembrī un 

3.decembrī.114 Ievērojot to, ka maksāšanas līdzekļa izmantošana ir veikta ar aptuveni viena 

mēneša starplaiku, šāds kvalifikācijas risinājums, domājams, varētu būt pamatots.  

Vairāku noziedzīgu nodarījumu reālā kopība veidota arī citos tiesu nolēmumos.115  

  

 
111 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr.K29-0401/18 

(ECLI:LV:RLPT:2018:0117.11310010817.2.S). 
112 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 18.decembra spriedums lietā Nr.K71-0322-18/23 

(ECLI:LV:VRT:2018:1218.11130078414.5.S). 
113 Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 16.augusta spriedumā lietā Nr.K14-0018-17 (11170004016). 
114 Rīgas rajona tiesas 2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K33-0170-19/26 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0424.11410063116.1.S). 
115 Daugavpils tiesas 2019.gada 13.februāra spriedums kriminālietā Nr.11181051318; Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2018.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr.K30-1653-18/11, (11092001316); Rīgas pilsētas 

Ziemeļu rajona tiesas 2016.gada 28.aprīļa spriedums lietā Nr.K32-0285-16/8 (11087134312); Valmieras 

rajona tiesas 2018.gada 19.septembra spriedums lietā Nr.K71-0278-18/15 (11130026515); Valmieras rajona 

tiesas 2018.gada 18.decembra spriedums lietā Nr.K71-0322-18/23; Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 

1.oktobra spriedums lietā Nr.K71-0864-18/16  (ECLI:LV:VRT:2018:1001.11100032317.1.S); Vidzemes 

rajona tiesas 2018.gada 4.decembra spriedums lietā Nr.K-71-1004-18/7 

(ECLI:LV:VRT:2018:1204.11300027617.2.S). 
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5.2.2.3. Dažādu personu lietošanā nodotu maksāšanas līdzekļu izmantošana 
 

Noziedzīgu nodarījumu kvalifikācija nav vienveidīga arī gadījumos, kad nelikumīgi 

izmantoti dažādu personu lietošanā nodoti maksāšanas līdzekļi.  

Kā divu atsevišķu turpinātu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība pareizi kvalificēts 

/pers. A/ nodarījums, kura izmantoja divu personu maksāšanas līdzekļus ātro kredītu 

saņemšanai, un, proti, no 2016.gada 7.aprīļa līdz 25.maijam /pers. A/ izmantoja /pers. B/ 

maksāšanas līdzekli, ņemot aizņēmumus dažādās kredītkompānijās, un no 2015.gada 

6.decembra līdz 2016.gada 22.janvārim /pers. A/ izmantoja ātro kredītu saņemšanai /pers. N/ 

makšāšanas līdzekli.116  

Arī no citas apsūdzības izriet, ka vienas personas maksāšanas līdzekļa izmantošana 

laika periodā no 2014.gada 11.jūlija līdz 2014.gada 25.jūlijam, un otras personas maksāšanas 

līdzekļa izmantošana no 2016.gada 19.jūlija līdz 2016.gada 26.jūlijam kvalificēta kā 2 

atsevišķu turpinātu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība.117  

Kā vairāku patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība, pastāvot līdzīgiem 

apstākļiem, konstatēta arī citos kriminālprocesos.118  

Atšķirīga juridiskā kvalifikācija, respektīvi, kā atsevišķs (vienots) noziedzīgs 

nodarījums kvalificēts /pers.A/ nodarījums, kura, izmantojot savu kaimiņu /pers. B/ un /pers. 

C/ maksāšanas līdzekļus, ieguva aizņēmumus šo personu vārdā dažādās kapitālsabiedrībās. 

Neraugoties uz to, ka /pers.B/ maksāšanas līdzeklis izmantots no 2017.gada 9.augusta līdz 

2018.gada 30.janvārim, savukārt /pers.C/ maksāšanas līdzeklis - no 2017.gada 17.decembra 

līdz 2018.gada 6.martam, /pers.A/ nodarījums kvalificēts kā atsevišķs (vienots) turpināts 

noziedzīgs nodarījums.119  

 

 
116 Daugavpils tiesas 2018.gada 5.janvāra spriedums krimināllietā  Nr.11181208316. 
117Rēzeknes tiesas 2017.gada 14.decembra spriedums lietā Nr.K26-0024-17/1 

(ECLI:LV:REZT:2017:1214.11331070014.3.S). 
118 Sk. Daugavpils tiesas 2018.gada 5.janvāra spriedums krimināllietā Nr.11181208316; Daugavpils tiesas 

2019.gada 13.marta spriedums lietā Nr.K12-0536-19/14 (ECLI:DAUT:2019:0313.11320013418.2.S); 

Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 28.augusta spriedums lietā Nr.K14-12/17 (11170016915); Kurzemes rajona 

tiesas 2019.gada 17.maija spriedums lietā Nr.K69-0680-19/2 

(ECLI:LV:KURT:2019:0517.11221013916.2.S); Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 22jūlija spriedums lietā 

Nr.K69-0122-19/13 (ECLI:LV:KURT:2019:0722.13270000518.2.S); Limbažu rajona tiesas 2017.gada 

24.novembra spriedums lietā Nr.K21-0143-17/2 (ECLI:LV:LIRT:2017:1124.11280004517.1.S); Rēzeknes 

tiesas 2019.gada 19.februāra spriedums lietā Nr.K26-0160-19/3 

(ECLI:LV:REZT:2019:0219.11331002316.1.S); Rēzeknes tiesas 2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K26-0114-19 (ECLI:LV:REZT:2019:0424.11181102713.3.S); Saldus rajona tiesas 2017.gada 

8.septembra spriedums lietā Nr.K34-0023-17/3 (ECLI:LV:SART:2017:0908.11360002815.1.S); Ventspils 

tiesas 2017.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr.K40-0001-17/4 (11151002914); Vidzemes rajona tiesas 

2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.K71-0027-19/18 (ECLI:LV:VRT:2019:0926.11300036116.6.S); 

Zemgales rajona tiesas 2019.gada 18.februāra spriedums lietā Nr.K73-0389-19/7 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0218.11221084915.1.S); Zemgales rajona tiesas 2019.gada 5.jūnija spriedums lietā 

Nr.K73-0923-19 (ECLI:LV:ZRT:2019:0605.11210038914.1.S). 
119 Daugavpils tiesas 2019.gada 13.marta spriedums lietā Nr.K12-0536-19/14 

(ECLI:DAUT:2019:0313.11320013418.2.S). 
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Ar Valmieras tiesas spriedumu kā atsevišķs turpināts noziedzīgs nodarījums 

kvalificēts /pers.A/ nodarījums, kura, “būdama nonākusi finansiālās grūtībās, ar vienotu 

nodomu ilgstošā laika posmā nelikumīgi izmantoja svešus maksāšanas līdzekļus – /pers. C/ 

akciju sabiedrības “Swedbank” bankas konta [..] attālinātu elektronisko kredītiestādes 

operāciju programmatūru (akciju sabiedrības “Swedbank” internetbanku), noformējot kredītus 

kredītkompānijās /pers. C/ vārdā, kā arī no /pers. C/ konta nelikumīgi veica naudas līdzekļu 

pārskaitījumus, t.sk., daļējai nelikumīgi noformēto kredītu nomaksai, savukārt, kad /pers. C/ 

vārdā kredītus nebija iespējams noformēt, apsūdzētā /pers. A/ nelikumīgi ieguva un izmantoja 

svešu maksāšanas līdzekli – /pers. D/ akciju sabiedrības “Citadele banka” Maestro/Cirrus 

norēķinu kartes konta [..] attālinātu elektronisko kredītiestādes operāciju programmatūru 

(akciju sabiedrības “Citadele banka” internetbanku). [..]”.120Ievērojot to, ka /pers. C/ 

maksāšanas līdzeklis izmantots laika periodā no 2015.gada 12.marta līdz 2015.gada 6.jūnijam, 

savukārt /pers. D/ maksāšanas līdzeklis – no 2015.gada 9.jūnija līdz 2015.gada 21.augustam, 

domājams, ka šāds kvalifikācijas risinājums ir kļūdains.  

Šāds nodarījuma juridiskais izvērtējums izriet arī no Zemgales rajona tiesas 2019.gada 

4.marta sprieduma.121   

 

5.2.2.4. Vienas personas lietošanā nodotu maksāšanas līdzekļu, kas piesaistīti kontiem 

dažādās bankās, izmantošanas kvalifikācija 

 
Pētījuma ietvaros tika analizēti 1 nolēmums, kurā persona bija izmantojusi vienas 

personas lietošanā nodotus maksāšanas līdzekļus, kas bija piesaistīti dažādiem kontiem. 

Nodarījums kvalificēts kā vairāku patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība, atbilstoši 

tiesu prakses apkopojumā paustajām nostādnēm, ka par turpinātu nevar uzskatīt sveša 

maksāšanas līdzekļa izmantošanu, ja tā izdarīta  no dažādiem avotiem (kontiem).122  

Tā kā divu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība saskaņā ar KL 193.panta otro daļu 

kvalificēts /pers. A/ nodarījums, kurš, nelikumīgi izmantojot /pers. B/ AS “Citadele banka” 

bankas kontam piesaistīto internetbanku un norēķinu karti, laika posmā no 2016.gada 

8.februāra līdz 30.augustam, ņemot īstermiņa naudas aizdevumus dažādās kapitālsabiedrībās, 

veica naudas pārskaitījumus, noņēma skaidru naudu bankomātos, kā arī veica dažādus 

pirkumus. Turklāt  /pers. A/ nolaupīja /pers. B/ AS “SEB banka” internetbankas pieejas datus 

un bankas kontam piesaistīto norēķinu karti, kas pēc tam no 2016.gada 6.maija līdz 2016.gada 

11.augustam arī tika izmantoti īstermiņa kredītu saņemšanai, naudas pārskaitījumiem, 

pirkumu veikšanai, skaidras naudas iemaksai paša kontā, izmantojot bankomātu.123  

 
120 Valmieras rajona tiesas 2017.gada 4.decembra spriedums lietā Nr.K39-0300/17 (11131080315). 
121Zemgales rajona tiesas 2019.gada 4.marta spriedums lietā Nr.K73-0040-19/4 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0304.11221070715.3.S). 
122 Tiesu prakse par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem: Augstākās 

tiesas prakses apkopojums, 2006, kopsavilkuma 8.2.punkts, 19.lpp. Pieejams: 

http://at.gov.lv/lv/info/summary/kriminaltiesibas/. 
123 Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 28.marta spriedums (ECLI:LVKURT:2019:0328.11261111016.2.S) 
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5.2.2.5. Secinājumi par atsevišķa (vienota) turpināta noziedzīga nodarījuma un 

vairāku patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas jautājumiem 

 
Lai arī analizētajos spriedumos iztrūkst argumentācija vienam vai otram kvalifikācijas 

variantam, domājams, ka tik atšķirīgs juridiskais izvērtējums, visticamāk, nav pamatots un tas 

nenodrošina taisnīgu krimināltiesisko attiecību noregulējumu, jo, neraugoties uz līdzīgiem 

nodarījuma apstākļiem, vienā gadījumā persona tiek notiesāta par vienu noziedzīgu 

nodarījumu, bet citā gadījumā – tiek atzīta par vainīgu vairāku desmitu un pat simtu 

noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā.  

Tā kā spriedumos pamatā nav lasāms pamatojums tiesas izvēlētajai kvalifikācijai, ir 

grūti izvērtēt, vai konkrētais kvalifikācijas variants ir atzīstams par pareizu. Tas, vai 

nodarījums ir kvalicējams kā atsevišķs turpināts noziedzīgs nodarījums vai arī arī kā vairāku 

patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība, katrā gadījumā ir jāvērtē individuāli, 

pamatojoties uz Krimināllikumā ietvertajām atsevišķa (vienota) noziedzīga nodarījuma un 

noziedzīgu nodarījumu reālās kopības pazīmēm, kā arī judikatūrā un krimināltiesību doktrīnā 

paustajām atziņām.  

Lai arī atsevišķa noziedzīga nodarījuma un noziedzīgu nodarījumu reālās kopības 

pazīmes ir nostiprinātas likumā, teorijā un praksē, to izpratne krimināltiesību normu 

piemērošanas procesā diemžēl rada atšķirīgu kvalifikāciju, kā to apstiprina arī šajā pētījumā 

analizētie nolēmumi par maksāšanas līdzekļu nelikumīgu izmantošanu. 

Atsevišķa (vienota) noziedzīga nodarījuma pazīmes normatīvi ir nostiprinātas KL 

23.pantā, likumdevējam nosakot, ka atsevišķs (vienots) noziedzīgs nodarījums ir viens 

nodarījums (darbība vai bezdarbība), kam ir viena noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, vai 

arī divi vai vairāki savstarpēji saistīti noziedzīgi nodarījumi, kurus aptver vainīgās personas 

vienots nodoms un kuri atbilst tikai viena noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm. 

Krimināltiesību teorijā izdala vienkāršus atsevišķus (vienotus) noziedzīgus 

nodarījumus un komplicētus atsevišķus (vienotus) noziedzīgus nodarījumus, kad atsevišķs 

(vienots) noziedzīgs nodarījums satur vairāk nekā vienu prettiesisku darbību vai bezdarbības 

aktu vai arī vēl to izraisītās kaitīgās sekas.124  

Viens no komplicēta atsevišķa (vienota) noziedzīga nodarījuma veidiem ir turpināts 

noziedzīgs nodarījums, ko saskaņā ar KL 23.panta trešajā daļā noteikto veido vairākas 

savstarpēji saistītas tādas pašas noziedzīgas darbības, kas vērstas uz kopēju mērķi, ja tās 

aptver vainīgās personas vienots nodoms, tāpēc savā kopumā tās veido vienu noziedzīgu 

nodarījumu. Tādējādi no KL 23.panta trešajā daļā reglamentētā izriet, ka turpinātu noziedzīgu 

nodarījumu raksturo šādas pazīmes: 1) vairākas savstarpēji saistītas tādas pašas noziedzīgas 

darbības; 2) tās vērstas uz kopēju mērķi; 3) tās aptver vainīgās personas vienots nodoms; 

4) savā kopumā tās veido vienu noziedzīgu nodarījumu. 

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

namu aģentūra, 2014, 294.lpp. 
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Ārvalstu krimināllikumu apskats ļauj secināt, ka turpināta noziedzīga nodarījuma 

institūts daudzu valstu, piemēram, Austrijas, Baltkrievijas, Beļģijas, Dānijas, Igaunijas, 

Krievijas Federācijas, Lietuvas, Šveices, Vācijas Federatīvās Republikas krimināltiesībās 

normatīvi nav nostiprināts, un norāde uz turpinātu noziedzīgu rīcību ir atrodama tikai saistībā 

ar soda noteikšanu. Tā, piemēram, Nīderlandes kriminālkodeksa 56.panta pirmajā daļā 

noteikts, ka, ja vairākas darbības ir saistītas tādā veidā, ka tās var uzskatīt par vienu turpinātu 

rīcību, neatkarīgi no tā, vai katra darbība pati par sevi ir noziegums vai kriminālpārkāpums, 

piemērojama tikai viena norma.125  

Tajos ārvalstu krimināllikumos, kuros ir dota turpināta noziedzīga nodarījuma 

definīcija, tās pazīmes ir tikai nedaudz atšķirīgas. Tā saskaņā ar Bosnijas un Hercegovinas 

kriminālkodeksa 54.panta otro daļu turpināts noziedzīgs nodarījums veidojas, kad vainīgais 

tīši izdara vairākus identiskus vai tāda paša veida nodarījumus, kas saskan pēc izdarīšanas 

veida un citiem lietas apstākļiem.126  

Gruzijas Republikas kriminālkodeksa 14.pantā noteikts, ka vienā pantā vai vienā panta 

daļā paredzētais noziegums, kas ietver divas vai vairākas darbības, kam ir vienots nodoms un 

mērķis, veido turpinātu noziegumu.127  

 No Moldovas Republikas kriminālkodeksa 29.panta izriet, ka turpināts noziegums ir 

nodarījums, kas izdarīts ar vienotu nodomu, un ko raksturo divas vai vairākas identiskas 

noziedzīgas darbības, kam ir kopīgs mērķis.128  

Čehijas Republikas likumdevējs kriminālkodeksa 116.pantā norāda, ka turpināta 

nozieguma gadījumā atsevišķi noziedzīgi akti tiek veikti ar vienu mērķi, tie apdraud vienu un 

to pašu objektu, veikti ar tādu pašu vai līdzīgu darbību ar ciešu sakritību laikā.129  

Ukrainas kriminālkodeksa 32.panta otrajā daļā, norobežojot atkārtotu un turpinātu 

noziegumu, norādīts: “…atkārtotības nav, ja tiek izdarīts turpināts noziegums, ko veido divi 

vai vairāki tādi paši nodarījumi, kurus apvieno viens noziedzīgs nodoms”.130  

Tādējādi, definējot turpinātu noziedzīgu nodarījumu, ārvalstu krimināllikumos, 

pirmkārt, tiek norādīts, ka tas tiek izdarīts ar vairākām noziedzīgām darbībām, atsevišķās 

valstīs pieļaujot ne tikai tādas pašas, bet arī līdzīgas darbības, un, otrkārt, tiek akcentēts, ka šīs 

darbības aptver vainīgās personas vienots nodoms un tās ir vērstas uz kopēju mērķi. Tas 

savukārt ļauj secināt, ka Krimināllikumā un aplūkoto ārvalstu krimināllikumos ietvertās 

turpināta noziedzīga nodarījuma definīcijas pēc būtības neatšķiras. 

 
125 Criminal Code of the Kingdom of Netherlands.Pieejams: 

https://www.legislationline.org/downloads/id/6415/files/Netherlands_CC-am2012_en.pdf . 
126 Criminal Code of Bosnia and Herzgovina. Pieejams: 

https://www.legislationlinee,org/download/id/8499/files/CC_BIH_am2018_eng.pdf 
127 Criminal Code of Georgia. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/8540/files/Georgia_CC_2009_amAug2019_en.pdf. 
128 The Criminal Code of the Republic of Moldova. Pieejams 

http://www.legislationline.org/download/id/3559/files/Criminal Code RM.pdf.  
129 Criminal Code of the Czech Republic. Pieejams: 

https://www.legislationline.org/download/id/6370/file?Czech. 
130Criminal Code of 

Ukraine.Pieejams:https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview. 

https://www.legislationline.org/downloads/id/6415/files/Netherlands_CC-am2012_en.pdf
https://www.legislationlinee,org/download/id/8499/files/CC_BIH_am2018_eng.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/8540/files/Georgia_CC_2009_amAug2019_en.pdf
http://www.legislationline.org/download/id/3559/files/Criminal%20Code%20RM.pdf
https://www.legislationline.org/download/id/6370/file?Czech
https://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/16257/preview
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Ja persona izdarījusi divus vai vairākus patstāvīgus savstarpēji nesaistītus 

nodarījumus, kas neatbilst turpināta noziedzīga nodarījuma pazīmēm, veidosies noziedzīgu 

nodarījumu reālā kopība (KL 26.panta trešā daļa), ar ko, kā skaidrots krimināltiesību teorijā,  

saprot gadījumus, kad viena un tā pati persona ar laika ziņā nošķirtām darbībām vai 

bezdarbības aktiem citu pēc cita izdara divus vai vairākus patstāvīgus noziedzīgus 

nodarījumus, par kuriem viņa līdz sprieduma taisīšanai nav bijusi notiesāta un attiecībā uz 

kuriem nav iestājies kriminālatbildības noilgums.131  

Krimināltiesību teorijā akcentēts, ka, izlemjot jautājumu par to, vai izdarīts turpināts 

noziedzīgs nodarījums vai arī vairāki tādi paši noziedzīgi nodarījumi veido nodarījumu reālo 

kopību, katrs gadījums jāvērtē individuāli, atbilstoši konkrētajiem reālajiem apstākļiem.132  

Likumā doto turpināta noziedzīga nodarījuma definīciju nav iespējams precizēt ar 

iepriekš jau gatavu un detalizētu pazīmju sarakstu.133  

Jānorāda, ka turpināta noziedzīga nodarījuma kritēriji savā laikā Latvijas Republikas 

Augstākās tiesas plēnuma lēmumos un tiesu prakses apkopojumos skaidroti, tieši ņemot vērā 

atsevišķu noziedzīgu nodarījumu sastāvu īpatnības. Piemēram, Augstākās tiesas plēnuma 

2001.gada 14.decembra lēmumā Nr.3 “Likuma piemērošana krimināllietās par svešas mantas 

nolaupīšanu” 7.5.punktā skaidrots, ka par turpinātu nolaupīšanu uzskatāma tāda svešas 

mantas vairākkārtēja nelikumīga paņemšana no viena un tā paša īpašnieka vai valdītāja 

valdījuma, kas sastāv no vairākām vienveidīgām noziedzīgām darbībām, kurām ir vienots 

nodoms un kopējs galamērķis – nolaupīt mantu noteiktā daudzumā vai apmērā - un kas savā 

kopībā izveido vienotu noziedzīgu nodarījumu. Tāpat norādīts, ka par turpinātu nevar uzskatīt 

mantas nolaupīšanu, ja tā izdarīta dažādās vietās, no dažādiem avotiem, ar atšķirīgu 

nolaupīšanas veidu vai atšķirīgos apstākļos, vai sekojošā mantas nolaupīšana notikusi pēc 

ilgāka laika ar atsevišķi radušos nodomu, kaut arī nolaupīšanas veids ir bijis viens un tas 

pats.134  

No Augstākās tiesas 1993.gada 21.jūnija plēnuma lēmuma Nr.7 “Par tiesu praksi 

kukuļošanas lietās” 9.punkta izriet, ka turpināta kukuļņemšana var izpausties kā noteiktas 

kukuļa summas saņemšana vairākos paņēmienos, kā arī kukuļa summas saņemšana saskaņā ar 

iepriekšējo vienošanos no vairākām personām par vienu un to pašu dienesta aktu. Tāpat kā 

turpināta kukuļņemšana vērtējama vienlaicīga kukuļa saņemšana dubultā vai citādā lielākā 

 
131 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais 

izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 123.lpp. 
132 Krastiņš U. Turpināta noziedzīga nodarījuma problemātika krimināltiesībās. Tiesību zinātnes uzdevumi, 

nozīme un nākotne tiesību sistēmās. Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās 

konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 348.lpp.; Hamkova D. Sveša maksāšanas 

līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kvalifikācijas jautājumi. Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību 

piemērošana nacionālajās tiesās. Latvijas Universitātes 78. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 

krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020, 178.lpp. 
133 Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā, Austrijā, Šveicē, Vācijā. Noziedzīga 

nodarījuma uzbūve; cēloņsakarība; vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I daļa. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2019, 868.lpp.  
134 Likuma piemērošana krimināllietā par svešas mantas nolaupīšanu: Augstākās tiesas plēnuma 2001.gada 

14.decembra lēmums Nr.3, 7.5.punkts. Grām.: Latvijas Republikas Augstākās tiesas plēnuma lēmumu 

krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2002, 76.lpp. 
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apmērā par vienai personai nepieciešamām vairākām dažādām valsts amatpersonas darbībām 

vai vairākām personām nepieciešamām dažādām darbībām.135  

Savukārt Augstākās tiesas plēnuma 1997.gada 22.decembra lēmuma Nr.6 “Par likumu 

piemērošanu krimināllietās par koku nelikumīgu (patvaļīgu) ciršanu, mežu iznīcināšanu vai 

bojāšanu” 4.punktā norādīts, ka par turpinātu patvaļīgu koku ciršanu varētu liecināt koku 

ciršanas laiks un vieta, laika intervāls starp ciršanas gadījumiem, kokmateriālu izmantošanas 

veids un citi lietas apstākļi.136  

Attiecībā par izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas 

kvalifikāciju Augstākās tiesas apkopojumā skaidrots: ja vainīgās personas nodarījumu veido 

vairākas savstarpēji saistītas darbības vai bezdarbības akti, kas virzīti uz kopēju mērķi – 

izvairīties no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, ko aptver vainīgās 

personas vienots nodoms, nodarījums atzīstams par atsevišķu (vienotu) turpinātu noziedzīgu 

nodarījumu. Nosakot turpināta noziedzīga nodarījuma rezultātā nodarītos zaudējumus valstij 

vai pašvaldībai, tiek ņemts vērā visu nodarīto zaudējumu apmērs, kāds valstij vai pašvaldībai 

nodarīts, izvairoties kā no viena, tā arī dažāda veida nodokļu nomaksas. Savukārt, ja 

vainīgajai personai bijis atsevišķs nodoms izdarīt divas vai vairākas izvairīšanās no nodokļu 

vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas, katrs izvairīšanās gadījums ir kvalificējams 

patstāvīgi.137  

Kā jau tas iepriekš tika norādīts, tiesu prakses apkopojumā par nelikumīgām darbībām 

ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem turpināta maksāšanas līdzekļu nelikumīga 

izmantošanu skaidrota kā vairākkārtēja citai personai piederoša naudas līdzekļu izņemšana 

un/vai izlietošana, norēķinoties par pirkumiem vai pakalpojumiem, kas izdarīta ar nelielu 

starplaiku no viena un tā paša avota (konta) ar vienveidīgām darbībām, kurām ir vienots 

nodoms un kopējs galamērķis – iztukšot kontu vai iegūt maksimāli iespējamo summu, 

iegādāties preces līdz brīdim, kamēr darījumam kontā ir pietiekams segums.138 Par turpinātu 

nevar uzskatīt sveša maksāšanas līdzekļa izmantošanu, ja tā izdarīta  no dažādiem avotiem 

(kontiem), pēc ilgāka laika ar atsevišķi radušos nodomu, piemēram, persona nelikumīgi 

izmanto svešu maksāšanas līdzekli un iegādājas preces veikalā vai izņem noteiktu naudas 

summu.139  

Izlemjot jautājumu par turpināta noziedzīga nodarījuma esību, ņemama vērā Māra 

Lejas norāde, ka tēzes, ar kurām tiesu prakses apkopojumos un tiesu nolēmumos mēģināts 

precizēt pazīmes, kas raksturo turpinātu noziedzīgu nodarījumu, dažkārt tiek uztvertas kā 

 
135 Par tiesu praksi kukuļošanas lietā: Augstākās tiesas plēnuma 1993.gada 21.jūnija lēmums Nr.7. Grām.: 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2002., 

39.lpp. 
136 Par likumu piemērošanu krimināllietā par koku nelikumīgu (patvaļīgu) ciršanu, meža iznīcināšanu vai 

bojāšanu: Augstākās tiesas 1997.gada 27.decembra lēmums Nr.6, 4.punkts. Grām.:Latvijas Republikas 

Augstākās tiesas plēnuma lēmumu krājums. Rīga: Latvijas Policijas akadēmija, 2002, 59.lpp.  
137 Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu nomaksas: 

Augstākās tiesas prakses apkopojums, 2013, kopsavilkuma 7.punkts, 90.lpp. Pieejams: 

www://at.gov.lv/lv/judikatura/tiesu-prakses-apkopojumi. 
138 Tiesu prakse par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem: Augstākās 

tiesas prakses apkopojums, 2006, kopsavilkuma 8.2.punkts, 38.lpp. Pieejams: 

http://at.gov.lv/lv/info/summary/kriminaltiesibas/). 
139 Ibid. 8.2.punkts, 19.lpp.  
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izsmeļošs uzskaitījums, un tāpēc, iztrūkstot kādai vienai pazīmei, turpināta noziedzīga 

nodarījuma iespējamība tiek izslēgta, nevērtējot citas pazīmes. Māris Leja pamatoti akcentē, 

ka tas ir tikai aptuvens orientieris, jo lietas apstākļu daudzveidības dēļ izsmeļošs to 

uzskaitījums nemaz nav iespējams. “Turklāt, orientējoties vienīgi pēc tiesu nolēmumos vai 

apkopojumos norādītajām pazīmēm, faktiski notiek attālināšanās no likuma, aizmirstot par 

tajā norādīto, ka turpinātu noziedzīgu nodarījumu veido 1) vairākas savstarpēji saistītas tādas 

pašas noziedzīgas darbības, 2) kas vērstas uz kopēju mērķi, ja 3) tās aptver vainīgās personas 

vienots nodoms.140  

Arī tiesu prakses apkopojumā par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un 

maksāšanas līdzekļiem secinātais liecina, ka šablonisks lietas apstākļu vērtējams nav 

pieļaujams: „Izlemjot, vai nodarījums kvalificējams kā turpināts vai kā atkārtots, rūpīgi 

analizējama noziedzīgā nodarījuma subjektīvā puse, proti, vainīgā nodoma ievirze, par ko 

liecina nodarījuma objektīvās pazīmes“.141 

Jānorāda, ka krimināltiesību doktrīnā ir vērojama tendence apšaubīt atsevišķu 

vēsturiski nostiprinājušos turpināta noziedzīga nodarījuma pazīmju atbilstību mūsdienu 

apstākļiem. Tā Uldis Krastiņš akcentē, ka mantas vairākkārtēju prettiesisku paņemšanu, 

sasaistot ar vienu un to pašu avotu (mantas atrašanās vietu), vienu un to pašu mantas 

īpašnieku vai likumisko valdītāju, ar nelielu laika atstarpi starp atsevišķiem nodarījumiem, kā 

arī jau sākotnēji izvirzot prasību pierādīt mantas prettiesiskā ieguvēja konkrētu mērķi attiecībā 

pret nolaupītā apjomu un daudzumu, tiek sašaurināts turpināta noziedzīga nodarījuma saturs. 

Mūsdienu ekonomiskajos apstākļos diezin vai būtu pareizi turpinātam noziedzīgam 

nodarījumam visos gadījumos izvirzīt prasību par vienotu avotu vai vienu un to pašu 

īpašnieku vai valdītāju.142 Līdzīgi arī Māris Leja atzīst, ka  zādzības izdarīšana no dažādiem 

īpašniekiem, nav šķērslis turpināta noziedzīga nodarījuma konstatēšanai.143  

Māris Leja, kritiski vērtējot Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 

28.septembra lēmumu lietā SKK-426/2017, norādījis, ka “ņemot vērā, ka Augstākā tiesa 

nebija apšaubījusi, ka visu 14 nelegālo datorprogrammu glabāšana ir viens nodarījums 

Krimināllikuma 23.panta izpratnē, kaitējums, kas bija radies ar katru šādas nelikumīgas 

datorprogrammas glabāšanu, bija summējams (apvienojams) neatkarīgi no tā, vai nelegālās 

datorprogrammas īpašnieks bija viens vai vairākas personas, jo šīs sekas izrietēja no viena un 

tā paša nodarījuma. Vērtēt, kāds kaitējums radies ar katru nelikumīgi glabāto datorprogrammu 

atsevišķi, būtu nepieciešams tikai tad, ja katras datorprogrammas glabāšana tiktu atzīta par 

atsevišķu nodarījumu. Tikai šāda pieeja atbilst atsevišķa (vienota) noziedzīga nodarījuma 

 
140 Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā. Austrijā, Šveicē, Vācijā. Noziedzīga 

nodarījuma uzbūve: cēloņsakarība, vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I daļa. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2019, 867.-868.lpp. 
141 Tiesu prakse par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem: Augstākās 

tiesas prakses apkopojums, 2006, kopsavilkuma 8.2.punkts, 39.lpp. Pieejams: 

http://at.gov.lv/lv/info/summary/kriminaltiesibas/ 
142 Krastiņš U. Turpināta noziedzīga nodarījuma problemātika krimināltiesībās. Tiesību zinātnes uzdevumi, 

nozīme un nākotne tiesību sistēmās. LU Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās konferences rakstu 

krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 348.lpp. 
143 Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā. Austrijā, Šveicē, Vācijā. Noziedzīga 

nodarījuma uzbūve: cēloņsakarība, vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I daļa. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2019, 868.lpp. 
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uzbūvei. Augstākās tiesas izvirzītajam kritērijam, pēc kura vadoties, pieļaujama seku 

summēšana – nelikumīgi glabātajām datorprogrammām ir viens īpašnieks – nav nekā kopīga 

ar konkrētā noziedzīgā nodarījuma uzbūvi. Līdz ar to tas nav kritērijs, pēc kura noteikt, vai 

kaitīgās sekas ir summējamas”.144  

No Krimināllikuma 23.panta trešājā daļā reglamentētā, secināms, ka vienots nodoms 

un kopējs mērķis ir galvenā saistviela, kas apvieno vairākas tādas pašas darbības vienotā 

noziedzīgā nodarījumā. Vienotu nodomu kā turpināta noziedzīga nodarījuma subjektīvo 

pamatkritēriju ļauj konstatēt vairāku noziedzīgu nodarījumu objektīvo pazīmju kopums, to 

savstarpējā saistība. Vienots nodoms maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas 

gadījumā raksturojas ar to, ka tas jau sākotnēji vērsts uz kādu kopēju rezultātu –- iztukšot 

kontu vai iegūt maksimāli iespējamo summu, iegādāties preces vai pakalpojumus līdz brīdim, 

kamēr darījumam kontā ir pietiekams segums, un tas tiek panākts ar vairākām, laika ziņā 

savstarpēji saistītām darbībām.  

Analizējot turpināta noziedzīga nodarījuma kritērijus, profesors Uldis Krastiņš uzsver 

vienotu nolūku (mērķi) kā vienu no galvenajiem saistelementiem turpinātā noziedzīgā 

nodarījumā, par kura esamību var liecināt sistemātiska – vismaz triju tādu pašu prettiesisko  

darbību izdarīšana.145  

Pievienojoties Ulda Krastiņa viedoklim, akcentējams, ka prettiesisko darbību 

sistemātiskums kā noziedzīga nodarījuma objektīvais kritērijs raksturo personas psihisko 

darbību, ļaujot secināt, ka personas vairāki nodarījumi aptveras ar tās vienotu nodomu un 

vērsti uz kopēju mērķi.  

Noziedzīga nodarījuma ārējās izpausmes un personas psihiskās darbības savstarpējo 

saikni savā laikā pasvītrojusi arī Augstākā tiesa, norādot, ka “tas, ka pirmstiesas izmeklēšanas 

procesuālajos dokumentos un tiesu nolēmumos noziedzīgā nodarījuma objektīvās pazīmes, 

proti, cilvēka uzvedības ārējā izpausme tiek apskatīta atrauti no viņa psihiskās attieksmes pret 

izdarīto un tā izraisītajām sekām, neļauj pilnīgi formulēt vainas formu un pareizi kvalificēt 

nodarījumu”.146  

Autores ieskatā, ievērojot noziedzīga nodarījuma uzbūves īpatnības, kā arī 

daudzveidīgos lietas apstākļus pat vienas kategorijas lietās, izvērtējot to, vai personas 

nodarījums atbilst atsevišķa (vienota) turpināta noziedzīga nodarījuma pazīmēm, būtu 

ieteicams pieturēties pie KL 23.panta trešajā daļā normatīvi nostiprinātajām pazīmēm,147 

kurām ir obligāts raksturs, savukārt tiesu nolēmumos un tiesu prakses apkopojumos norādītās 

 
144 Leja M. Krimināltiesību aktuālie jautājumi un to risinājumi Latvijā. Austrijā, Šveicē, Vācijā. Noziedzīga 

nodarījuma uzbūve: cēloņsakarība, vaina; krimināltiesību normu interpretācija un spēks laikā. I daļa. Rīga: 

Tiesu namu aģentūra, 2019, 771.lpp.). 
145 Krastiņš U. Turpināta noziedzīga nodarījuma problemātika krimināltiesībās. Grām.: Tiesību zinātnes 

uzdevumi, nozīme un nākotne tiesību sistēmās. LU Juridiskās fakultātes 7. starptautiskās zinātniskās 

konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 350.lpp. 
146 Tiesu prakse krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti ar tīšu smagu miesas bojājumu 

nodarīšanu: Augstākās tiesas prakses apkopojums, 2004, 35.lpp. Pieejams: http://www.at.gov.lv/lv/tiesu-

prakse/tiesu-prakses-apkopojumi/kriminaltiesibas. 
147 Sk. arī Hamkova D. Sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kvalifikācijas jautājumi. 

Starptautisko un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. LU 78. starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020., 178.lpp. 
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pazīmes būtu piemērojamas, individuāli izvērtējot konkrētās lietas apstākļus. Tā, piemēram, 

maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas gadījumā laika faktors, proti, laika intervāls 

starp katru maksāšanas līdzekļa izmantošanas reizi, ir būtisks objektīvais kritērijs, kas liecina 

par personas vienotu psihisko ievirzi vai arī tieši pretēji – par tās neesamību. Tādējādi 

gadījumos, kad persona ar nelielu laika intervēlu, kas katrā konkrētā gadījumā izvērtējams 

individuāli, vairākkārt izmanto svešu maksāšanas līdzekli, nodarījums kvalificējams kā 

atsevišķs turpināts noziedzīgs nodarījums. Izvērtējot, to vai nodarījums konkrētajā gadījumā 

izdarīts ar nelielu laika atstarpi, jāvērš uzmanība personas iespējām izmantot maksāšanas 

līdzekli, noskaidrojot, kādi iemesli ir bijuši nosacīti lielākam laika intervālam starp vairākām 

maksāšanas līdzekļa izmantošanas reizēm, iespējams, tie ir bijuši kādi ārēji šķēršļi vai 

piesardzības pasākumi u.tml., kas paši par sevi neizslēdz iespēju nodarījumu kvalifcēt kā 

atsevišķu turpinātu noziedzīgu nodarīumu. Tāpat arī apstāklis, ka persona ar dažu minūšu 

intervālu izmanto viņas rīcībā esošus maksāšanas līdzkeļus, kas lietošanā nodoti dažādām 

personām, ne vienmēr būtu uzskatāms par šķērsli, lai personas nodarījumu varētu kvaificēt kā 

atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu, jo nav izslēgts, ka šāds nodarījums satur visas KL 

23.panta trešajā daļā uzskaitītās turpināta noziedzīga nodarījuma pazīmes.  

5.3.  Maksājuma kartes nolaupīšanas un tās izmantošanas kvalifikācija  
 

Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesa maksājuma kartes nolaupīšanu un tais sekojošu 

vairākkārtēju tās izmantošanu pareizi kvalificējusi kā vienu atsevišķu noziedzīgu 

nodarījumu.148  

Savukārt citā apsūdzībā lasāms, ka “2018.gadā laika posmā no 5. līdz 6.februārim, 

izmeklēšanā precīzi nenoskaidrotā laikā, /pers. B/, [..], izmantojot, ka viņa darbības neviens 

nenovēro, nolaupīja /pers. C/ izsniegto AS “Swedbank” Klasisko debetkarti [..] un ieguva PIN 

kodu. Ar šādām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts 

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā. (1.noziedzīgs nodarījums) Turklāt /pers. B/ izdarīja 

sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu. 2018.gada 6.februārī /pers. B/, nolūkā 

nelikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli, mantkārīgā nolūkā ar vēlmi gūt materiālu 

labumu, devās uz AS „Swedbank” bankomātu [..] ielika /pers. C/ izsniegto AS “Swedbank” 

Klasisko debetkarti [..] norādītajā bankomātā, ievadīja PIN kodu un plkst. 14.19.52 izņēma no 

/pers. C/ konta naudu 200 euro, tādējādi nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli. Ar 

šādām darbībām /pers. B/ izdarīja noziedzīgu nodarījumu, kas paredzēts Krimināllikuma 

193.panta otrajā daļā. (2.noziedzīgs nodarījums)”.149  

Maksājuma kartes nolaupīšana un nelikumīga tās izmantošana kvalificēta kā vairāku 

patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu reālā kopība arī citos kriminālprocesos.150  

Autores skatījumā, ja persona viena nodarījuma ietvaros ir izdarījusi gan maksājumu 

kartes nolaupīšanu, gan tai sekojošu tās izmantošanu, persona saucama pie kriminālatbildības 

 
148 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2017.gada 23.marta spriedums krimnāllietā Nr.11096216916. 
149 Zemgales rajona tiesas 2019.gada 14.oktobra spriedums lietā Nr.K73-2041-19/42 

(ECLI:LV:ZRT:2019:1014.11310013918.2.S). 
150 Gulbenes rajona tiesas 2016.gada 10.novembra spriedums lietā Nr.K14-0082-16 (11170004616); Talsu rajona 

tiesas 2017.gada 28.februāra spriedums krimināllietā Nr.11380032116. 
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par vienu noziedzīgu nodarījumu (kas no objektīvās puses raksturojas ar divām alternatīvām 

darbībām), nevis par diviem noziedzīgiem nodarījumiem.  

Arī Vidzemes apgabaltiesa atzinusi, ka pirmās instances tiesa nepamatoti cēlusi 

apsūdzību par divu KL 193.panta otrajā daļā paredzētu noziegumu izdarīšanu, tas ir, atzinusi 

sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu un tā nelikumīgu izmantošanu par diviem atsevišķiem 

noziedzīgiem nodarījumiem.151  

Krimināllikumā tiesību normas konstrukcija, kurā būtu norāde uz vairākām 

alternatīvām darbībām, tiek izmantota visai plaši (piemēram, KL 192., 221., 233., 275., 

253.pantā u.c.). Šādos gadījumos, konstatējot vairākas panta dispozījā norādītās darbības, 

piemēram, ar vienu un to pašu noziedzīga nodarījuma priekšmetu, nodarījums kvalificējams 

kā viens atsevišķs (vienots) noziedzīgs nodarījums, nevis kā vairāku patstāvīgu noziedzīgu 

nodarījumu reālā kopība.  

Šāda pieeja nostiprināta arī krimināltiesību doktrīnā, akcentējot, ka vairākas 

alternatīvas darbības, kaut arī satura ziņā tās būtu atšķirīgas vai pat nesakristu laikā, ja tās 

paredzētas vienā un tajā pašā pantā vai panta daļā, kopumā jākvalificē saskaņā ar atbilstošo 

pantu vai panta daļu un nevis katra alternatīvā darbība atsevišķi.152  

  

 
151 Vidzemes apgabaltiesas 2016.gada 29.marta spriedums lietā Nr.KA05-0065-16/2 (11130014313). 
152 Krastiņš U. Noziedzīgs nodarījums. Rīga:Tiesu namu aģentūra, 2000, 193.lpp. 
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6. PERSONAS DARBĪBU AR TĀDIEM DATIEM, KAS DOD 

IESPĒJU NELIKUMĪGI IZMANTOT MAKSĀŠANAS LĪDZEKLI, 

KVALIFIKĀCIJA (KL 193.1 PANTA PIRMĀ UN OTRĀ DAĻA) 
 

KL 193.1 pants tika ieviests ar 2000.gada 1.jūnija likumu; diemžēl ar likuma anotāciju 

autorei neizdevās iepazīties. Kā izriet no Diānas Kovales pētījuma, praktiskie darbinieki, kas 

savā laikā saskārušies ar šīs normas piemērošanu, norāda, ka 90.gadu beigās Latvijā bija 

izplatīta maksāšanas līdzekļu viltošana ar tā saucamajām „baltajām plastikāta kartēm“. Tika 

izveidotas speciālas ierīces, kuras no legāla maksāšanas līdzekļa magnētiskās joslas nolasīja 

elektronisko informāciju, kas pēc tam tika ielādēta „baltajā plastikāta kartē“, kurā bija 

magnētiskā josla. Tādējādi par datu iegūšanu, izmantojot minētās iekārtas, persona tika saukta 

pie atbildības saskaņā ar KL 193.1 panta pirmo daļu, savukārt šo datu ielādēšana plastikāta 

kartē, tika kvalificēta kā tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

izmantošana.153  

 Kā redzams, vēsturiski aplūkotās tiesību normas mērķis bija saistīts tieši ar datu, kas 

dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, aizsardzību.  

KL 193.1pantā paredzētais noziegums ar tādiem datiem, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli, no objektīvās puses raksturojas ar vairākām alternatīvām 

darbībām -  ar tādu datu 1) iegūšanu vai 2) izplatīšanu (panta 1. daļa) vai izmantošanu (panta 

2.daļa). 

 

6.1. Datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

iegūšana 

 Datu iegūšana raksturojas ar jebkādām darbībām, kuru rezultātā personas rīcībā nonāk 

dati, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu instrumentus (piemēram, piekļuve datiem 

notiek personas maldināšanas rezultātā, izmantojot pieeju personas personiskajām mantām 

u.tml.).154   

Augstākā tiesa ir norādījusi, ka ar „datu iegūšanu” jāsaprot darbības, kad persona 

nelikumīgi, piemēram, slepeni vai arī izmantojot otras personas uzticēšanos, iegūst jebkādus 

datus, kas turpmāk dotu viņai iespēju nelikumīgi izmantot citai personai piederošu finanšu 

instrumentu vai maksāšanas līdzekli. Gadījumā, ja šādi dati tiek iegūti, izmantojot vardarbību 

vai draudus pret cietušo personu, tie arī uzskatāmi par nelikumīgi iegūtiem datiem.155  

Iegūšana saskaņā ar KL 193.1 panta pirmo daļu ir patstāvīga noziedzīga darbība, kas 

raksturojas ar noteiktu saturu. Ja šis saturs no procesa virzītāja puses netiek atklāts, proti, ja 

lietā nav noskaidrots, kā tieši datu iegūšana konkrētajā gadījumā ir izpaudusies, autores 

ieskatā, šāda darbība personai nebūtu inkriminējama. Teiktais korespondē Augstākās tiesas 

norādītajam: Lai pareizi kvalificētu noziedzīgu nodarījumu, ir jākonstatē pilnīga atbilstība 

 
153 Kovale. D. Nelikumīgas darbības ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem. Maģistra darbs. Rīga, 

2018,  61.-62.lpp. 
154 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII – XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 113.lpp. 
155 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014. gada 2. oktobra lēmums lietā SKK- 453/2014 (11210051613). 



Tiesu prakse interneta tiesībās Krimināltiesību jomā. 2016.-2019.gads 

53 

starp noziedzīgā nodarījuma faktiskajām pazīmēm, kuras tiek atspoguļotas apsūdzībā, un 

Krimināllikuma normā paredzētā konkrētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm. Tikai tajā 

gadījumā, kad noziedzīgā nodarījuma faktiskās pazīmes sakrīt ar konkrētā noziedzīgā 

nodarījuma sastāva pazīmēm, kas paredzētas Krimināllikumā, ir pamats atzīt, ka ir izdarīts 

noziedzīgs nodarījums un to pareizi kvalificēt. Ja kaut vai pēc vienas pazīmes šādu sakritību 

nav iespējams konstatēt, jāatzīst, ka personas darbībā vai bezdarbībā nav konkrētā noziedzīgā 

nodarījuma sastāva.156  

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas spriedumā attiecībā uz datu, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšanu norādīts: “/pers. A/ [..] pirmstiesas 

izmeklēšanas precīzi nenoskaidrotā veidā pretlikumīgi ieguva uz /pers.B/ vārda izsniegtās 

maksājuma kartes datus[..]”.157
 Līdzīgi arī citā Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 

spriedumā, inkriminējot gan datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

iegūšanu, gan izmantošanu, fakta apgalvojuma formā teikts, ka “/pers. A/ [..] pirmstiesas 

izmeklēšanā nenoskaidrotā veidā pretlikumīgi ieguva uz /pers. B/ vārda izsniegtās Vācijas 

Federatīvās Republikas “Deutcher Sparkassen und Giroverband” maksājuma kartes[..] datus 

[..].”158  

Datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšana var 

raksturoties kā datu slepena nofotogrāfēšana, kas konstatēta /pers. C/ darbībās: “ [..] /pers. C/ 

slepeni ar savu mobilo telefonu veica uz /pers. D/ vārda izdotās AS “Swedbank” norēķinu 

kartes [..] fotouzņēmumus. Tādā veidā /pers. C/ ieguva tādus datus - kartes numuru, kartes 

lietotāja vārdu un uzvārdu, kartes derīguma termiņu, kartes CVC kodu, kas viņam deva 

iespēju izmantot maksāšanas līdzekli - uz /pers. D/ vārda izdoto AS “Swedbank” norēķinu 

karti [..], kas bija piesaistīta /pers. D/ AS “Swedbank” kontam [..].”159  

Identisks datu, kas dod iespēju izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšanas veids lasāms arī 

citā apsūdzībā.160  

Datu, kas do iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšana var izpausties 

arī maldinot personu. Tā Daugavpils tiesas spriedumā lasāms, ka 2014.gada 25.martā /pers. 

E/, satikusi Preiļos /pers. G/ un noskaidrojusi, ka viņam līdzi ir pase, kopā ar /pers. D/ 

pierunāja /pers. G/ atvērt bankā kontu, lai saņemtu it kā viņai piederošu naudu, kuru viņa 

nevar izņemt, jo viņai nav pases. /pers. G/ pēc /pers. D/ lūguma atvēra uz sava vārda kontu, 

iemaksāja tajā /pers. D/ iedotos 6,21 euro un pieslēdza bankas automatizēto sistēmu attālinātai 

piekļuvei (internetbanku) un visus datus atdeva /pers. D/.161  

 
156 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2015. gada 26. novembra lēmums lietā SKK–32/2015 

(11824001109). 
157 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2016.gada 28.novembra spriedums lietā Nr.K29-1012/6/7 

(12812001215). 
158 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 23.oktobra spriedums lietā Nr.K29-0087-19/14 

(ECLI:LV: RLPT:2019:1023.11221154814.3.S). 
159 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.marta spriedums lietā Nr.K30-0809-17/5 

(11087025916). 
160 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.augusta spriedums lietā Nr.K30-1497-18/15 

(ECLI:LV: RVPT:2018:0809.11094008918.1.S). 
161 Daugavpils tiesas 2016.gada 6.decembra spriedums lietā Nr.K12-0910-16/15 (11320044214) 
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Šāds pat datu iegūšanas veids izriet arī no Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

sprieduma.162  

6.2. Tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošana 
 

Augstākā tiesa ir norādījusi, ka ar jēdzienu „datu izmantošana” jāsaprot darbības, kas 

tieši vērstas uz jebkādu tādu datu izmantošanu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot finanšu 

instrumentu vai maksāšanas līdzekli.163  

Lai arī analizētie tiesu spriedumi gan šajā, gan citās pētījuma nodaļās ļauj secināt, ka  

KL 193.1 panta otrā daļa tiek piemērota salīdzinoši bieži, autores ieskatā, faktiski nevienā no 

aplūkotajiem kriminālprocesiem nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar šo tiesību normu 

neatbilda apsūdzībā ietvertā nodarījuma aprakstam. Iemesls tam, kā jau pētījuma pirmajā 

nodaļā tas tika aktualizēts, ir skaidrības trūkums par noziedzīga nodarījuma priekšmetu KL 

193.panta otrajā daļā un KL 193.1 panta otrajā daļā. Arī KL 193.1 panta otrajā daļā ietvertais 

noziedzīga nodarījuma formulējums, iespējams, nav atzīstams par veiksmīgu. 

Ar jau pieminēto Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.marta 

spriedumu persona atzīta par vainīgu gan tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, iegūšanā, gan izmantošanā, pastāvot šādiem apstākļiem: “/pers. C/, 

mantkārīgu motīvu vadīts, 2016. gada 6. februārī [..], izmantojot datoru ar interneta 

pieslēgumu un to, ka viņa valdījumā bija tādi dati - kartes numurs, kartes lietotāja vārds un 

uzvārds, kartes derīguma termiņš, kartes CVC kods, kas dod iespēju izmantot uz /pers. D/ 

vārda izdoto AS “Swedbank” norēķinu karti [..], kas bija piesaistīta /pers. D/ AS “Swedbank” 

kontam [..], “Blizzard Entertaiment Inc.” interneeta vietnē “eu.battle.net” izmantoja tādus 

datus - kartes numuru, kartes lietotāja vārdu un uzvārdu, kartes derīguma termiņu, kartes CVC 

kodu, kas dod iespēju izmantot uz /pers. D/ vārda izdoto AS “Swedbank” norēķinu karti [..], 

kas bija piesaistīta /pers. D/ AS “Swedbank” kontam [..], veicot bezskaidras naudas norēķinus 

no /pers. D/ AS “Swedbank” konta [..], kuram bija piesaistīta uz /pers. D/ vārda izdotā AS 

“Swedbank” norēķinu karte [..], iegādājās datorspēles “World of WarCraft” papildus opcijas 

un iespējas”, kā arī veica citus maksājumus”.164  

Līdzīgs faktisko apstākļu izklāsts attiecībā uz datu, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanu, lasāms arī jau pieminētajā Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.augusta spriedumā: “/pers. A/, mantkārīgu motīvu 

vadīts, [..], izmantojot telefonu ar interneta (Wi-Fi) pieslēgumu un to, ka viņa valdījumā ir 

tādi dati, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. B/ maksāšanas līdzekli - AS 

"SWEDBANK" maksājuma karti [..], veica bezskaidras naudas norēķinus uz GOOGLE *WG 

Group Ltd kontu iegādājoties datorspēles "World of Tank" papildus iespējas, un tieši 

2018.gada 24.janvārī plkst. 13.13, veica divus maksājumus, katrs 21,99 EUR apmērā un vienu 

maksājumu 54,99 EUR apmērā. Pēc tam, [..] 2018.gada 24.janvārī plkst. 16.25, [..], 

izmantojot telefonu ar interneta (Wi-Fi) pieslēgumu un to, ka viņa valdījumā ir tādi dati, kas 

 
162 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 3.septembra spriedums lietā Nr.K30-0790-18/13 

(ECLI:LV:2018:0903.11091120810.3.S). 
163 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014. gada 2. oktobra lēmums lietā SKK–453/2014 

(11210051613). 
164 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.marta spriedums lietā Nr.K30-0809-17/5 

(11087025916). 
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dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. B/ maksāšanas līdzekli - LeuPay.eu maksājuma karti 

[..], veica maksājumu 5,49 EUR apmērā uz GOOGLE London GBR kontu iegādājoties 

datorspēles "World of Tank" papildus iespējas. Tādējādi /pers. A/ ieguva un izmantoja tādus 

datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nodarot /pers. B/ materiālo 

zaudējumu 104,46 EUR| apmērā”.165  

Kā redzams, lai arī abās apsūdzībās lasāms, ka personas, izmantojot svešus 

maksāšanas līdzekļus – maksājumu kartes, ir veikušas maksājumus, iegādājoties noteiktus 

produktus, nodarījumi kvalificēti kā datu, kas dod iespēju izmantot maksāšanas līdzekli, 

izmantošana. Autores ieskatā, šāda nodarījuma kvalifikācija atzīstama par kļūdainu, jo 

faktiski ir izdarīta maksāšanas līdzekļa izmantošana, kas būtu kvalificējama saskaņā ar KL 

193.panta otro daļu. 

Ar jau pieminēto Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2016.gada 28.novembra 

spriedumu /pers. A/ atzīta par vainīgu saskaņā ar KL 193.1 panta otro daļu, pastāvot šādiem 

faktiskajiem apstākļiem: pēc tam, kad /pers. A/ ieguva uz /pers. B/ vārda izsniegtās 

maksājuma kartes datus – norēķina kartes numuru, derīguma termiņu un maksājuma kartes 

verifikācijas kodu, tas ir, datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli – 

kredītiestādes sniegto maksājuma pakalpojumu, veicot naudas pārskaitījumus no norēķinu 

konta, pie kura tika piesaistīta minētā maksājuma karte, “[..] lai saņemtu Lietuvas Republikas 

UAB “Raminora” [..] sniegtos pakalpojumus – apmešanos viesnīcā “Spa Vilnius” [..] no 

2013. gada 29. novembra līdz 2013. gada 1.decembrim, uz elektronisko pasta adresi [..] no 

/pers. A/ lietošanā esošā e-pasta adreses [..] 2013. gada 28. novembrī nosūtīja veidlapu 

“Vienošanās par kredītkartes izmantošanu”, kurā norādīja svešus, proti, /pers. B/ maksājuma 

kartes datus: maksājuma kartes numuru: /numurs/, derīguma termiņu un maksājuma kartes 

verifikācijas kodu un pilnvaroja uzņēmumu UAB “Raminora” pārskaitīt no norēķina konta, 

pie kura piesaistīta minētā maksājuma karte, 700 EUR par viesnīcas “Spa Vilnius” 

rezervāciju. UAB “Raminora” piederošās viesnīca “Spa Vilnius” administrācijas darbiniece 

2013.gada 28. novembrī ievadīja maksājuma kartes [..] datus maksājumu karšu elektroniskajā 

lasītājā, kā rezultātā no norēķinu konta, pie kura bija piesaistīta minētā /pers. B/ piederošā 

maksājuma karte, par viesnīcas pakalpojumiem 2013. gada 28.novembrī tika noņemti naudas 

līdzekļi par kopējo summu 2416,95 Lietuvas Republikas litu jeb 700 EUR”.166  

Pastāvot līdzīgiem lietas apstākļiem, ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 

2019.gada 23.oktobra spriedumu tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas 

līdzekli, izmantošana inkriminēta arī /pers. A/, kura, pēc /pers. B/ lietošanā nodotas 

maksājuma kartes datu iegūšanas, “2014.gada 16.jūnijā [..] piezvanīja “Tallink Latvija”[..] un 

rezerveja kruīza ceļojumu Rīga-Stokholma-Rīga četrām personām par kopējo summu 251.50 

euro. Minēto ceļojumu /pers. A/ apmaksāja, telefoniski nosaucot AS “Tallink Latvija” 

pārstāvim maksājuma kartes datus: kartes numuru, derīguma termiņu un verifikācijas kodu, kā 

arī, maldinot uzņēmuma pārstāvi par patieso maksājuma kartes lietotāju, norādīja /pers. C/. 

Pēc kā AS “Tallink Latvija” pārstāvis ievadīja maksājuma kartes datus maksājumu 

 
165 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.augusta spriedums lietā Nr.K30-1497-18/15 

(ECLI:LV: RVPT:2018:0809.11094008918.1.S). 
166 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2016.gada 28.novembra spriedums lietā Nr.K29-1012/6/7 

(12812001215). 
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reģistrēšanas sistēmā Dibs, kā rezultātā no norēķinu konta, pie kura bija piesaistīta iepriekš 

minētā /pers. B/ lietošanā esošā maksājuma karte, par kruīza ceļojumu tika nelikumīgi 

pārskaitīti naudas līdzekļi par kopējo summu 251.50 euro”. 2014.gada 16.jūnijā pulksten 

08.40 /pers. A/ vēl papildus rezervēja kajīti četrām personam par kopējo summu 293.50 euro, 

apmaksājot to identiskā veidā iepriekš izklāstītajam.  

Autores ieskatā, abos aplūkotajos Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 

spriedumos personas nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar KL 193.1 panta otro daļu ir 

apšaubāma, jo abos gadījumos, lai arī personas izmantoja datus, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli, tās deva arī rīkojumu naudas līdzekļu pārvedumam, kas 

atbilstoši Kredītiestāzu likuma 1.panta 38.punktā ietvertajam atbilst vienai no maksāšanas 

līdzekļa funkcijām. Tā kā apsūdzētie izmantoja viesnīcas “Spa Vilnius” un AS “Tallink 

Latvija” pārstāvjus, kuri nezināja par šāda pilnvarojuma noziedzīgo raksturu, apsūdzētie būtu 

atzīstami par tiešajiem maksāšanas līdzekļa izmantošanas izdarītājiem saskaņā ar KL 

193.panta otro daļu. 

Citā kriminālprocesā apsūdzība celta divām personām – vienai saskaņā ar KL 

193.panta otro daļu, otrai saskaņā ar 193.1 panta pirmo daļu. /pers. F/ atzīts par vainīgu tādu 

datu iegūšanā un izmantošanā, kas ļauj nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli saskaņā ar 

193.1 panta pirmo daļu, savukārt /pers. E/ celta apsūdzība par nelikumīgu maksāšanas līdzekļa 

izmantošanu saskaņā ar KL 193.panta otro daļu.  Spriedumā lasāms, ka “/pers. F/ ieguva un 

izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli. 2014. gada 

25. oktobrī, [..], cietusī /pers. G/ [..] satikās ar savu paziņu /pers. F/. /pers. F/, noskaidrojusi, 

ka /pers. G/ kredītvēsture ir tīra un kredītus bankās viņa nav ņēmusi, palūdza viņai atvērt 

bankā kontu, maldinot viņu par patiesajiem konta atvēršanas apstākļiem. Pēc kā abas devās uz 

“Norvik” bankas Jelgavas filiāli, [..]. Pēc tam, kad /pers. G/ bija uz sava vārda atvērusi bankas 

kontu, tad visus bankas dokumentus uz /pers. G/ vārda - attālināto elektronisko bankas 

operāciju programmatūras (Internetbankas) lietotāja numuru, paroli, kodu karti - /pers. F/ 

paņēma sev, pēc kā vēlāk tos atdeva /pers. E/, zinot, ka viņš tos izmantos nelikumīgu darbību 

veikšanai, tas ir, lai iegūtu naudu, ņemot ātros naudas kredītus uz svešu personu vārda”. /pers. 

F/ tādā pašā veidā, kā norādīts spriedumā “ieguva un izmantoja” arī  /pers. I/ (2015.gada 

11.februārī) un /pers. K/ (2015.gada 6.februārī) datus.167 /pers. F/ atzīšana par vainīgu datu, 

kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanā, autoresprāt, ir 

kļūdaina, jo datu nodošana /pers. E/ faktiski jau nozīmē datu izplatīšanu. Nav arī skaidrs, 

kāpēc kvalifikācija veikta saskaņā ar KL 193.1 panta pirmo daļu, ja personai inkriminēta arī 

datu izmantošana, par kuru atbildība paredzēta panta otrajā daļā.  

No aplūkotajiem spriedumiem secināms, ka KL 193.1panta otrajā daļā ietvertais 

jēdziens „datu izmantošana” jānošķir no KL 193.panta otrajā daļā paredzētās maksāšanas 

līdzekļa izmantošanas, kas praksē tiek risināts visai nevienveidīgi (plašāk tiesu prakses  

apskats saistībā ar šo problemātiku tiks veikts pētījuma turpinājumā). 

 

 
167 Zemgales rajona tiesas 2019.gada 4.marta spriedums lietā Nr.K73-0040-19/4 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0304.11221070715.3.S) 
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No KL 193.1panta otrās daļas dispozīcijas izriet, ka likumdevējs atbildību paredzējis 

par tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanu, nevis 

par paša maksāšanas līdzekļa izmantošanu. Tādējādi gadījumos, kad persona, izmantojot 

tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, veic māksājumu vai 

īsteno kādu citu no maksāšanas līdzekļa funkcijām, kas norādītas Kredītiestāžu likuma 1.panta 

38.punktā, nodarījums kvalificējams saskaņā ar KL 193.panta otro daļu. Kā jau pētījuma 

pirmajā nodaļā tas tika secināts, datu izmantošana ir maksāšanas līdzekļa izmantošanas 

neatņemama sastāvdaļa, līdz ar to tā ietilpst maksāšanas līdzekļa izmantošanas objektīvajā 

pusē. 

Autores skatījumā, ņemot vērā KL 193.1panta otrās daļas konstrukciju un KL 

193.panta otrās daļas formulējumu, KL 193.1panta otrā daļa varētu tikt inkriminēta ļoti 

specifiskos gadījumos, piemēram, tā varētu tikt saskatīta tādās darbībās kā sveša konta 

bilances noskaidrošana bez tālāka mērķa izmantot tajā esošos naudas līdzekļus.  

6.3. Tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

iegūšanas un izmantošanas kvalifikācija  

 
Kvalifikācija saskaņā ar KL 193.1 panta pirmo daļu un 193.1 panta otro daļu 

(kvalifikācija veikta arī saskaņā ar KL 193. panta otro daļu, kas šajā apakšnodaļā plašāk 

netiks aplūkota), konstatēta virknē gadījumos.168  

Ja pat aplūkotajos kriminālprocesos būtu bijis pamats piemērot KL 193.1panta otro 

daļu, kas gan, ievērojot iepriekšējā apakšnodaļā paustos argumentus, ir visai apšaubāms, 

diskutabls paliek jautājums, vai jāveido kopība ar KL 193.1panta pirmajā daļā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu.  

Konkrētajā gadījumā neveidojas pamatsastāva un nodarījuma kvalificēta sastāva 

konkurence, jo atbilstoši krimināltiesību teorijas nostādnēm „kvalificēta noziedzīga 

nodarījuma sastāva konstrukcija prezumē, ka tas ietver visas pamatsastāva pazīmes un 

papildus tam paredz arī kādu citu/citas pazīmes, kuru dēļ par nodarījuma izdarīšanu ir 

paredzēta bargāka atbildība”.169  

KL 193.1panta pirmajā un otrajā daļā paredzētās darbības tiek izdarītas ar vienu un to 

pašu noziedzīga nodarījuma priekšmetu – tādiem datiem, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli. No analizētajiem spriedumiem izriet, ka persona, maldinot, slepeni 

 
168 Sk. Rēzeknes tiesas 2017.gada 19.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0183-17/9 (11331069415); Rēzeknes tiesas 

2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.K26-0090-17 (11290041113); Rēzeknes tiesas 2017.gada 

21.februāra spriedums lietā Nr.K26-0188-17 (11331092715); Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.februāra 

spriedums lietā Nr.K26-0240-17 (11240034915); Rēzeknes tiesas 2017.gada 27.februāra spriedums lietā 

Nr.K26-0089-17 (11290026815); Rēzeknes tiesas 2017.gada 8.maija spriedums lietā Nr.K26-0120-17/9 

(11320012215); Rēzeknes 2017.gada 14.decembra spriedums lietā Nr.K26-0024-17/1 

(ECLI:LV:REZT:2017:1214.11331070014.3.S); Rēzeknes tiesas 2018.gada 28.februāra spriedums lietā 

Nr.K26-0221-18 (ECLI:LV:REZT:2018:0228.11110015017.1.S); Rēzeknes tiesas 2018.gada 4.jūnija 

spriedums lietā Nr.K26-0371-18/9 (ECLI:LV:REZT:2018:0604.11331068617.2.S); Kurzemes rajona tiesas 

2018.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0328-18 (ECLI:LV:KURT:2018:0412.11151017315.1.S); 

Valmieras rajona tiesas 2016.gada 12.aprīļa spriedums krimināllietā Nr.11130032815. 
169 Judins A. Noziedzīgi nodarījumi pret satiksmes drošību: likuma piemērošanas aktualitātes. Jurista Vārds, 

12.12.2016, Nr.51, 20.lpp. 
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nofotografējot vai citādā veidā ir ieguvusi datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, un pēc tam šos pašus datus arī ir izmantojusi.    

Krimināltiesību doktrīnā tiek norādīts, ka KL 193.1panta pirmajā un otrajā daļā 

ietvertie nodarījumi, ja tos piemēro viena procesa ietvaros pret vienu un to pašu apsūdzēto, 

rada normu konkurenci. Gan pirmajā, gan arī otrajā daļā paredzētās darbības ir datu apstrādes 

procesa sastāvdaļas, to uzskatāmi pierāda abās daļās ietvertais darbību mērķis – nelikumīga 

citai personai piešķirta maksāšanas pakalpojuma izmantošana. Līdz ar to mākslīga šādu 

darbību sadalīšana pēc pirmās un otrās daļas nav pareiza.170  

Kvalifikācijas procesā būtu jāņem vērā, ka KL 193.1panta  pirmajā daļā paredzētais 

nodarījums ir mazāk kaitīgs, salīdzinot ar panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, 

līdz ar to, ja personas izdarītais nodarījums atbilst gan panta pirmajā daļā, gan panta otrajā 

daļā paredzētajam nodarījumam, persona būtu saucama pie atbildības tikai saskaņā ar to 

tiesību normu, kas satur smagāku sankciju, šajā gadījumā saskaņā ar KL 193.1panta otro daļu. 

Krimināltiesību teorijā nostiprināta atziņa ka norma, kas nosaka smagāku atbildību, aptver 

vieglākās sekas vai mazāk kaitīgu darbību.171  

6.4. Tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas 

līdzekli, izplatīšana 

 

Krimināltiesību doktrīnā skaidrots ka datu izplatīšana ir to tālāknodošana, piemēram, 

pārsūtot, pārdodot citai personai u.tml.172
  

Augstākā tiesa skaidrojusi, ka ar jēdzienu „datu izplatīšana” jāsaprot jebkādas 

darbības, kas vērstas uz likumīgi vai nelikumīgi iegūto datu tālāku nodošanu citām 

personām.173 No dotā skaidrojuma izriet, ka datu izplatīšanas subjekts var būt gan persona, 

kura šādus datus ir ieguvusi nelikumīgi, piemēram, maldinot personu, gan arī tāda persona, 

kura šādus datus ieguvusi likumīgi. 

Datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izplatīšanā par vainīgu 

pamatoti atzīta /pers. A/, kura par samaksu 100 EUR apmērā pārdeva citai personai savu AS 

“Swedbank” privātkonta numuru, kontam piesaistīto karti: Swedbank Klasisko debetkarti un 

personas identifikācijas numuru (PIN kodu), kā arī kontam piesaistītās attālinātās elektronisko 

kredītiestādes operāciju programmatūras (Internetbankas) datus – kodu karti, lietotājvārdu un 

paroli.174  

 
170 Ķinis U. Krimināllikuma normu konkurence maksāšanas līdzekļu un pakalpojumu nelikumīgas izmantošanas 

gadījumā. Jurista Vārds, 15.09.2015, Nr. 36, 12.lpp. 
171 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1 nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 

2015, 140.lpp. 
172 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII – XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019,113.lpp. 
173 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014. gada 2. oktobra lēmums lietā SKK –453/2014 

(11210051613). 
174 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.jūnija spriedums lietā Nr.K29-0331-18/7 (ECLI:LV: 

RLPT:2018:0604.11817003417.2.S). 
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Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas spriedumā datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, izplatīšana izpaudās kā maksājuma kartes numura, drošības CVV koda, 

kartes derīguma termiņa, kartes turētāja vārda un uzvārda nosūtīšana citai personai, 

izmantojot Skype programmu.175  

Gadījumos, kad persona speciāli atvērusi bankas kontu, sniedzot apzināti nepatiesas 

ziņas 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, bet datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nodevusi 

ieinteresētajai personai, personas nodarījums vienā gadījumā tiek kvalicēts saskaņā ar KL 

193.1panta pirmo daļu, savukārt citkārt tiek veidota KL 193.1panta pirmajā daļā un KL 

195.1panta pirmajā daļā paredzēto noziegumu reālā kopība. 

Tā tikai saskaņā ar KL 193.1panta pirmo daļu kvalificēts /pers. A/ nodarījums, lai arī 

nodarījuma apraksts faktiski satur arī KL 195.1panta pirmajā daļā paredzētā nodarījuma 

pazīmes.176  

Savukārt citos kriminālprocesos apsūdzība papildus celta arī saskaņā ar KL 195.1panta 

pirmo daļu, kurā noteikta atbildība 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 par 

likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu 

sniegšanu valsts institūcijai vai juridiskajai personai. 

Tā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas spriedumā lasāms, ka “/pers. B/ 

sniedza apzināti nepatiesas ziņas juridiskai personai, kas nav valsts institūcija un kas ar 

likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu patieso 

īpašnieku, un proti: [..] 2016.gada 26.septembrī ieradās bankas filiālē “Sarkandaugava” [..], 

kur aizpildīja klienta anketu fiziskām personām, tajā sniedzot apzināti nepatiesas ziņas [..] - 

kredītiestādei AS “Swedbank”, kurai saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmo daļu ir tiesības pieprasīt no saviem 

klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta izpētei nepieciešamo patieso informāciju 

un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, 

klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, personisko darbību, finansiālo stāvokli, 

naudas vai citu līdzekļu avotiem. /pers. B/, apzinoties, ka pats neveiks nekādas darbības 

kontā, kā arī to, ka darījumi ar kontā esošajiem līdzekļiem netiks veikti viņa interesēs un viņš 

nav un nebūs kontā esošo līdzekļu patiesais īpašnieks, klienta anketā sniedza apzināti 

nepatiesas ziņas: [..]“ Bez tam /pers. B/ izplatīja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli, nododot nenoskaidrotai personai “Juris” noslēgto Attālināto 

bankas pakalpojumu līgumu, kurā norādīts lietotāja Nr., kurš ir nepieciešams internetbankas 

 
175 Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 5.aprīļa spriedums lietā Nr.K68-0456-19/2 (ECLI:LV: 

RPPT:2019:0405.11810006309.2.S). 
176Ventspils tiesas 2017.gada 16.augusta spriedums lietā Nr.K40-0143-17/3 

(ECLI:LV:VENT:2017:0816.11816001217.1.S). 
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izmantošanai, lietotāja autentifikācijai internetbankā izsniegto kodu kalkulatoru [..], AS 

“Swedbank” maksājumu karti un tās izmantošanai nepieciešamo PIN kodu.177  

Šāds pat kvalifikācijas risnājums, pastāvot salīdzināmiem faktiskajiem apstākļiem, 

konstatēts arī citos kriminālprocesos.178  

Saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas 

finansēšanas novēršanas likuma 28.panta pirmo daļu, lai izpildītu šā likuma prasības, likuma 

subjektam ir tiesības pieprasīt no saviem klientiem un klientiem ir pienākums sniegt klienta 

izpētei nepieciešamo patieso informāciju un dokumentus, tajā skaitā par patiesajiem labuma 

guvējiem, klientu veiktajiem darījumiem, klientu un patieso labuma guvēju saimniecisko, 

personisko darbību, finansiālo stāvokli, naudas vai citu līdzekļu avotiem. Sniedzot apzināti 

nepatiesas ziņas kredītiestādei, kas saskaņā ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un 

terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 3.pantu ir atzīstama par minētā 

likuma subjektu, kam ir tiesības pieprasīt attiecīgo informāciju, persona ir izdarījusi KL 

195.1panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. 

Ja viens noziedzīgs nodarījums ir nosacījums cita noziedzīga nodarījuma realizēšanai, 

tad, atbilstoši krimināltiesību teorijas atziņām, tie katrs jākvalificē kā patstāvīgs noziedzīgs 

nodarījums.179  

 Tādējādi, autores ieskatā, iepriekš aplūkotajos gadījumos katrs noziedzīgais 

nodarījums kvalificējams kā patstāvīgs nodarījums saskaņā ar noziedzīgu nodarījumu reālās 

kopības noteikumiem. 

  

 
177 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums lietā Nr.K30-1625-18/1 

(ECLI:LV:RVPT:2018:1004.11816002218.2.S).  
178 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā Nr.K29-476/19 

(ECLI:LV:RLPT:2019:0319.11816019518.4.S); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 

6.novembra spriedums lietā Nr.K30-2407-18/16 (ECLI:LV:RVPT:2018:1106.11816003817.2.S); Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 15.marta spriedums lietā Nr.K30-0679-19/32 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0315.11816001317.1.S); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 

25.aprīļa spriedums lietā Nr.K30-1505-19/36 (ECLI:LV:RVPT:2019:0425.11816002819.2.S).  
179 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu 

namu aģentūra, 2014, 312.lpp.  
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7. MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻA NOLAUPĪŠANA VAI DATU, KAS 

DOD IESPĒJU NELIKUMĪGI IZMANTOT MAKSĀŠANAS 

LĪDZEKLI, IEGŪŠANA 
 

Šajā apakšnodaļā tiks aplūkoti kriminālprocesi, kuros persona atzīta par vainīgu 

saskaņā ar KL 193.panta otro daļu par maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, kaut gan no 

nodarījuma apraksta izriet, ka iegūti ir dati, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas 

līdzekli. Jānorāda, ka aplūkotajos kriminālprocesos pamatoti celta apsūdzība par maksāšanas 

līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, kam gan detalizētāka uzmanība šīs apakšnodaļas ietvaros 

netiks veltīta. 

Gulbenes rajona tiesa, /pers. A/ atzīstot par vainīgu sveša maksāšanas līdzekļa 

nolaupīšanā, norādīja: “/pers. A/ ar viltu, apgalvojot, ka dati nepieciešami tikai naudas 

ieskaitīšanai kontā, ieguva /pers. B/ AS ,,Swedbank" izsniegtos internetbankas datus - 

pieslēgšanās vārdu, piekļūšanas paroli un kodu karti. Minētais internetbankas sistēmas 

sekmīgai izmantošanai nepieciešamais personalizētais procedūru kopums - pieslēgšanās 

vārds, piekļūšanas parole un autorizācijas ierīce-kodu karte, saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 

l.panta 38.punktu atzīstams par maksāšanas līdzekli, un sakarā ar minēto, /pers. A/ nolaupīja 

svešu, /pers. B/ lietošanā nodoto maksāšanas līdzekli”.180   

Tāds pat nodarījuma apstākļu juridiskais izvērtējums lasāms arī citā Gulbenes rajona 

tiesas spriedumā: /pers. B/ izdarīja svešu maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu personu grupā pēc 

iepriekšējas vienošanās ar /pers. C/, “izmantojot situāciju, kad /pers. C/ paziņa /pers. D/ abiem 

bija uzticējis savus “AS "Citadele banka" izdotos personalizētos internetbankas datus: 

pieslēgšanās vārdu, piekļūšanas paroli un kodu karti, kas saskaņā ar Kredītiestāžu likuma 

pirmā panta 38.punktu atzīstami par maksāšanas instrumentu jeb maksāšanas līdzekli, nolūkā 

izkrāpt naudas līdzekļus, noformējot aizņēmumus, slepus nolaupīja tajos esošo informāciju, 

nofotografējot tos mobilajā telefonā un vēlāk tos izmantojot [..]”.181 Te būtu piebilstams, ka, 

nofotografējot internetbankas datus, persona faktiski ir ieguvusi datus, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, nevis izdarījusi maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu.  

Līdzīgi nodarījuma faktiskie apstākļi un to juridiskais izvērtējums lasāms arī Gulbenes 

rajona tiesas 2017.gada 21.marta spriedumā.182  

Sveša maksāšanas līdzekļa nolaupīšanā un nelikumīgā izmantošanā saskaņā ar KL 

193.panta otro daļu par vainīgu atzīts /pers. A/, kurš, ciemošanās laikā pie /pers. B/, no galda 

atvilktnes nolaupīja aploksni ar internetbankas kodu karti, lietotājvārdu un paroli.183  

Šāds pat nodarījuma kvalifikācijas risinājums un faktiski arī maksāšanas līdzekļa 

nolaupīšanas veids lasāms arī Saldus rajona tiesas spriedumā.184  

 
180 Gulbenes rajona tiesas 2016.gada 10.novembra spriedums lietā Nr.K14-0082-16 (11170004616) 
181 Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 28.augusta spriedums lietā Nr.K14-12/17 (11170016915). 
182 Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 21.marta spriedums lietā Nr.K14-0021-17 (11170016816). 
183 Rīgas rajona tiesas 2019.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr.K33-0216-19/26 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0110.1141001615.1.S). 
184 Saldus rajona tiesas spriedumā 2017.gada 1.decembra spriedums lietā Nr.K34-0160-17/1 

(ECLI:LV:SART:2017:1201.11360038715.1.S).  
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Autores ieskatā, visos aplūkotajos gadījumos personas ir izdarījušas datu, kas dod 

iespēju izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšanu, nevis maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu. 

Iegūstot internetbankas pieslēgšanās vārdu, piekļūšanas paroli un autorizācijas kodu karti, 

persona ir ieguvusi datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšans līdzekli – 

internetbanku. Teiktais korespondē jau vairākkārt pieminētajam Augstākās tiesa 

skaidrojumam, ka ar jēdzienu “dati” Krimināllikuma 193.1panta izpratnē saprotams jebkādu 

datu (informācijas) kopums, kas dod iespēju izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas 

līdzekli.185  

Attiecībā uz tiešsaistes maksāšanas līdzekli jāņem vērā, ka tas nav ķermeniska lieta un 

vainīgā persona nekādā veidā nevar to iegūt prettiesiskā valdījumā, piemēram, piesavināties 

vai nolaupīt.186 Arī krimināltiesību doktrīnā akcentēts, ka automatizētā datu apstrādes procesā, 

nav iespējams identificēt, piemēram, maksājuma līdzekļa nolaupīšanu.187  

  

 
185 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā SKK-453/2014 

(11210051613). 
186 Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 (11331107213). 
187 Ķinis U. Krimināllikuma normu konkurence maksāšanas līdzekļu un pakalpojumu nelikumīgas izmantošanas 

gadījumā. Jurista Vārds, 15.05.2015, NR. 36, 16.lpp. 
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8. DATU IEGŪŠANAS UN MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻA 

IZMANTOŠANAS KVALIFIKĀCIJA  

Aplūkotjot tiesu nolēmumus, tika konstatēts atšķirīgs juridiskais izvērtējums 

gadījumos, kad persona ir ieguvusi datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas 

līdzekli, un pēc tam izdarījusi arī maksāšanas līdzekļa izmantošanu. Ir spriedumi, kuros 

nodarījums kvalificēts saskaņā ar KL 193.panta otro daļu un KL 193.1panta pirmo daļu, un ir 

nolēmumi, kuros kvalifikācija veikta tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu. 

Tā Zemgales rajona tiesa /pers. C/ atzinusi par vainīgu datu, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšanā saskaņā ar KL 193.1panta pirmo daļu, kā 

arī maksāšanas līdzekļa nelikumīgā izmantošanā saskaņā ar KL 193.panta otro daļu. Datu 

iegūšana izpaudās kā attālinātā elektroniskā pakalpojuma - internetbankas lietotājvārda un 

paroles un internetbankas kodu kartes paņemšana no maka, kas glabājās mājā esošajā seifā, 

izmantojot to, ka tajā brīdī /pers. D/ neatrodās mājās. Maksāšanas līdzekļa nelikumīga 

izmantošana raksturojās kā aizņēmumu pieteikšana ātro kredītu kompānijās /pers. D/ vārdā. 

Kad aizdevums tika piešķirts, kredītkompānijai to pārskaitot uz /pers. D/ kontu, /pers. C/ 

iegūto naudu izņēma bankomātā un izlietoja savām vajadzībām.188  

Arī citā Zemgales rajona tiesas spriedumā nodarījums kvalificēts gan saskaņā ar KL 

193.panta otro daļu, gan 193.1panta pirmo daļu (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam). 

Jāpiebilst, ka sprieduma ievaddaļā ir norāde arī uz datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, izmantošanu, tomēr sprieduma turpmākajā tekstā lasāms tikai par datu 

iegūšanu, tāpēc norāde uz datu izmantošanu, domājams, ir vērtējama kā formāla panta 

dispozīcijas pārrakstīšana.189  

Citā apsūdzībā lasāms, ka /pers. A/ datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, iegūšanu izdarīja šādos apstākļos: 2018.gada 27.oktobrī “/pers. A/, 

atrodoties savas bezvēsts pazudušās mātes /pers. B/ mājā /adrese/, atrada /pers. B/ piederošo 

akciju sabiedrības “SEB bank” [..] bankas norēķinu karti, /pers. B/ piederošo AS “SEB bank” 

karti ar internetbankas lietotāja kodu ar paroli, autorizācijas un pieejas kodu karti, ar kuru ir 

iespējams autorizēties, veikt maksājumus no /pers. B/ bankas konta [..], vai parakstīt līgumus 

/pers. B/ internetbankā, atrada /pers. B/ piederošo akciju sabiedrības “Swedbank” [..] bankas 

norēķinu karti, karti ar internetbankas lietotāja kodu ar paroli, autorizācijas un pieejas kodu 

karti, kā arī /pers. B/ piederošo viedtālruni ar tajā uzstādīto mobilo lietotni “Smart-ID”, ar 

kuru ir iespējams autorizēties, veikt maksājumus no /pers.B/ bankas konta [..], vai parakstīt 

līgumus /pers. B / internetbankā, un nolūkā iegūt datus, kas dos iespēju nelikumīgi izmantot 

/pers. B/ maksāšanas līdzekļus, paņēma sev bankas norēķinu karti, kartes ar internetbanku 

lietotāja kodiem un parolēm, autorizācijas un pieejas kodu kartes, viedtālruni ar mobilo 

lietotni “Smart-ID”, pēc tam aizbrauca no Krāslavas uz savu dzīvesvietu Daugavpilī, tas ir 

ieguva datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot /pers. B/ maksāšanas līdzekļus”.190 /pers. 

A/ pamatoti inkriminēta arī nelikumīga maksāšanas līdzekļa izmantošana, ņemot /pers. B/ 

 
188 Zemgales rajona tiesas 2018.gada 28.marta spriedums lietā Nr.K73-0645-18/7 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0328.11221040716.1.S). 
189 Zemgales rajona tiesas 2019.gada 21.marta spriedums lietā Nr.K73-0652-19 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0321.11210040911.2.S).  
190 Daugavpils tiesas 2019.gada 3.oktobra spriedums lietā Nr.K12-0953-19 (11240010619). 
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vārdā ātros kredītus. Attiecībā uz norēķinu karšu paņemšanu, būtu izvērtējams, vai persona 

nav izdarījusi maksāšanas līdzekļa nolaupīšanu, nevis datu, kas dod iespēju izmantot 

maksāšanas līdzekli, iegūšanu.  

Daugavpils tiesas spriedumā lasāms, ka “/pers. A/ [..] savā un dzīvesbiedra /pers. B/ 

dzīvesvietā /adrese/, izmantojot pieeju /pers. B/ personiskajām mantām, viņa guļamistabā 

rakstāmgalda atvilktnē pamanīja dzīvesbiedra internetbankas lietotāja kodu, paroli un kodu 

karti. /pers. B/ nezinot un neredzot, /pers. A/ [..] slepeni no galda atvilktnes paņēma AS „SEB 

banka” izsniegtos uz /pers. B/ vārda noformētos datus, tādā veidā iegūstot /pers. B/ piekļuves 

datus – AS „SEB banka” kontam [..] piesaistīto attālināto elektronisko bankas operāciju 

programmatūras (internetbankas) lietotāja kodu, paroli, kodu karti, tas ir, datus, kas dod 

iespēju nelikumīgi izmantot /pers. B/ rīcībā esošo maksāšanas līdzekli [..]”.Bez tam, /pers. A/ 

nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli, vairākkārt no /pers. B/ konta uz savu kontu 

pārskaitot naudas līdzekļus.191 Ar terminu “paņemt” nebūtu korekti raksturot datu iegūšanu, jo 

paņemt var informācijas nesēju, bet ne pašus datus.  

Datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšanas un 

maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kopība konstatēta arī citos tiesu 

nolēmumos.192  

Lai arī pamatā tiesu praksē šādu nodarījumu kvalifikācija ir veikta pareizi, ir 

nolēmumi, kuros nodarījuma juridiskais izvērtējums ir atšķirīgs.  

Tā /pers.A/ saukta pie kriminālatbildības saskaņā ar KL 193.panta otro daļu par 

maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, lai arī apsūdzībā lasāms, ka pirms /pers.B/ 

maksāšanas līdzekļa izmantošanas, /pers. A/, “[..] maldinot /pers.B/ par savu patieso nodomu, 

ieguva /pers.B/ izsniegtos akciju sabiedrības “Swedbank” kontam [..] piesaistītos attālināto 

elektronisko bankas operāciju veikšanai paredzētos līdzekļus – internetbankas kodu karti, 
 

191 Daugavpils tiesas 2019.gada 22.jūlija spriedums lietā Nr.K12-0804-19 

(ECLI:LV:DAUT:2019:0722.11320037918.2.S). 
192  Sk. Alūksnes rajona tiesas 2017.gada 1.augusta spriedums lietā Nr.K08-0107/17 (11100005517); Bauskas 

rajona tiesas 2017.gada 29.marta spriedums lietā Nr.K10-0097-17 (11120064915); Bauskas rajona tiesas 

2017.gada 4.aprīļa spriedums lietā Nr.K10-0049-17 (11120023715); Jelgavas rajona tiesas 2017.gada 

17.janvāra spriedums lietā Nr.K15-0146-17/18 (11221055615); Kuldīgas rajona tiesas 2017.gada 11.aprīļa 

spriedums lietā Nr.K19-0029-17/2 (11250003814); Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 22.marta spriedumu 

lietā Nr.K69-0378-18/20 (ECLI:LV:KURT:2018:0322.11380048217.2.S); Madonas rajona tiesas 2017.gada 

10.maija spriedums lietā Nr.K23-0099-17 (11300027216); Madonas rajona tiesas 2017.gada 30.augusta 

spriedums lietā Nr.K23-0122-17 (ECLI:LV:MART:2017:08.30.11300002717.1.S); Rēzeknes tiesas 

2017.gada 27.marta spriedums lietā Nr.K26-0071-17/1 (11290016413); Rēzeknes tiesas 2018.gada 

6.septembra spriedums lietā Nr.K26-0386-18/1 (ECLI:LV:REZT:2018:0906.11903039711.1.S); Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 14.februāra spriedums lietā Nr.K30-0304-18/24 

(11091187111); Tukuma rajona tiesas 2017.gada 28.februāra spriedums lietā Nr.K37-0094-17/2 

(11221121116); Valmieras rajona tiesas 2018.gada 12.septembra spriedums lietā Nr.K71-0268-18/15 

(11130090414); Ventspils tiesas 2019.gada 18.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0454-19/30 

(ECLI:LV:KURT:2019:0418.11151027518.1.S); Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 7.marta spriedums lietā 

Nr.K71-0295-18/15 (11130027015);Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 9.marta spriedums lietā Nr.K71-0321-

18/23 (ECLI:LV:VRT:2018:0309.11130017715.1.S); Zemgales rajona tiesas 2018.gada 11.jūnija spriedums 

lietā Nr.K73-0415-18/37 (ECLI:LV:ZRT:2018:0611.11210038915.2.S); Zemgales rajona tiesas 2018.gada 

12.jūlija spriedums lietā Nr.K73-1252-18/1 (ECLI:LV:ZRT:2018:0712.11221007816.1.S); Zemgales rajona 

tiesas 2018.gada 17.augusta spriedums lietā Nr.K73-1599-18 (ECLI:LV:ZRT:2018:0817.11210053015.2.S); 

Zemgales rajona tiesas 2019.gada 10.septembra spriedums lietā Nr.K73-1847-19/2 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0910.11221090616.2.S). 

 



Tiesu prakse interneta tiesībās Krimināltiesību jomā. 2016.-2019.gads 

65 

attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (Internetbankas) lietotāja numuru un 

paroli”.193  

Tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu pie kriminālatbildības saukta arī /pers.A/, 

kura, pirms nelikumīgas maksāšanas līdzekļa izmantošanas, “2015. gada jūnija sākumā, [..],  

mantkārīgā nolūkā, lai turpmāk varētu nelikumīgi izmantot /pers. D/ maksāšanas līdzekli, 

nofotografējot ar sava mobilā telefona fotokameru /pers. D/ akciju sabiedrības “Citadele 

banka” Maestro/Cirrus norēķinu kartes konta [..] internetbankas kodu kartes kodus un 

pierakstot mobilā telefonā melnrakstos internetbankas lietotājvārdu, slepeni ieguva /pers. D/ 

internetbankas autentifikācijas datus – lietotāja kodu un kodu kartes kodus, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, – attālinātu elektronisko kredītiestādes operāciju 

programmatūru (akciju sabiedrības “Citadele banka” internetbanku).”194  

Neraugoties uz to, ka apsūdzībā ir konstatēts, ka persona pirms maksāšanas līdzekļa 

nelikumīgas izmantošanas ir ieguvusi datus, kas dod iespēju maksāšanas līdzekli nelikumīgi 

izmantot, personai inkriminēta tikai maksāšanas līdzekļa izmantošana. 

Kvalifikācija tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu par sveša maksāšanas līdzekļa 

izmantošanu, lai arī apsūdzībā ir norāde uz tādu datu iegūšanu, kas ļauj izmantot maksāšanas 

līdzekli, konstatēta arī citos kriminālprocesos.195  

Autores ieskatā, maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas objektīvā puse 

neaptver tādas darbības kā datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

iegūšanu. Pirmkārt, šīs darbības ir laika ziņā nošķirtas – sākotnēji tiek iegūti dati, kas dod 

iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, un tikai pēc tam tiek īstenota maksāšanas 

līdzekļa izmantošana; otrkārt, katra no minētajām darbībām raksturojas ar atšķirīgu, saturiski 

specifisku objektīvo pusi. Datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

iegūšana ir uzskatāma par līdzekli, lai sasniegtu citu noziedzīgu rezultātu, proti, lai izmantotu 

svešu maksāšanas līdzekli, un tā nav paredzēta šī cita noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmju 

skaitā. No krimināltiesību doktrīnas atziņām izriet, ka šādos gadījumos katrs noziedzīgais 

nodarījums ir jākvalificē atsevišķi, kā to paredz noziedzīgu nodarījumu reālās kopības 

noteikumi.196  

 

193Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 31.oktobra spriedums lietā Nr.K69-1042-18/25 

(ECLI:LV:KURT:2018:1002.11320026316.2.S). 
194 Valmieras rajona tiesas 2017.gada 4.decembra spriedums lietā Nr.K39-0300/17 (11131080315). 
195 Sk. Bauskas rajona tiesas 2017.gada 6.aprīļa spriedums lietā Nr.K10-0013-17 (11120098112); Daugavpils 

tiesas 2018.gada 2.oktobra spriedums lietā Nr.K12-0953-18/12 

(ECLI:LV:DAUT:2018:1002.11320026316.2.S); Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 1.jūnija spriedums lietā 

Nr.K69-0657-18/1 (ECLI:LV:KURT:2018:0601.11250027214.2.S); Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 

10.janvāra spriedums lietā Nr.K69-0154-19/17 (ECLI:LV:KURT:2019:0110.11360007918.5.S); Rēzeknes 

tiesas 2019.gada 19.februāra sprieduma lietā Nr.K26-0160-19/3 

(ECLI:LV:REZT:2019:0219.11331002316.1.S); Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 27.jūnija spriedums lietā 

Nr.K71-0453-18/17 (ECLI:LV:VRT:2018:0627.11140004117.2.S); Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 

26.septembra spriedums lietā Nr.K71-0027-19/18 (ECLI:LV:VRT:2019:0926.11300036116.6.S); Zemgales 

rajona tiesas 2019.gada 14.janvāra spriedums lietā Nr.K73-0772-19/37 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0114.11210096715.2.S). 
196 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu 

namu aģentūra, 2014, 313.lpp. 
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8.1. Dažādu personu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas 

līdzekli, iegūšanas kvalifikācija 

 
No analizētajiem tiesu nolēmumiem izriet, ka, ievērojot atšķirīgus nodarījuma 

apstākļus, tiesas pareizi sniedz atšķirīgu juridisko izvērtējumu gadījumos, kad ir iegūti 

vairāku personu dati, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli.  

Vidzemes rajona tiesas spriedumā lasāms, ka /pers. A/ atzīts par vainīgu vairāku 

patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, iegūstot dažādu personu internetbankas datus. 

Apsūdzībā lasāms, ka 2014. gada 11. augustā /pers. A/ ieguva /pers. C/ datus, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, /pers. L/ datus - 2015. gada 12. janvārī, un /pers. V/ 

datus - 2015. gada 15. februārī. Arī vairākkārtēja maksāšanas līdzekļu, kas nodoti dažādu 

personu lietošanā, izmantošana, kvalificēta kā vairāku patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu reālā 

kopība.197 Arī no vairākiem citiem spriedumiem izriet, ka dažādu personu datu, kas dod 

iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšana pareizi kvalificēta kā vairāki 

patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi, kā arī maksāšanas līdzekļu izmantošana, kas nodoti 

lietošanā dažādām personām, kvalificēta kā vairāki patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi.198  

Atšķirīgs juridiskais izvērtējums, pastāvot atšķirīgiem nodarījuma apstākļiem, lasāms, 

/pers. A/ apsūdzībā, kura ne vēlāk kā līdz 2017.gada 11.septembra plkst. 17.34, interneta 

vietnē iegādājās, samaksājot ar virtuālo valūtu “Bitcoin”, šādus bankas maksājumu karšu 

datus: “1) /pers. B/ bankas “National Australia Bank LTD” kredītkartes lietotāja vārdu un 

uzvārdu, numuru, CVC drošības kodu, derīguma termiņu; 2) /pers. C/ Amerikas Savienotās 

Valsts bankas “KEYBANK N.A.” debetkarte lietotāja vārdu un uzvārdu, numuru, CVC 

drošības kodu, derīguma termiņu; 3) /pers. D/ Amerikas Savienotās Valsts bankas 

“KEYBANK N.A.” debetkarte lietotāja vārdu un uzvārdu, numuru, CVC drošības kodu, 

derīguma termiņu; 4) /pers. I/ bankas maksājumu kartes lietotāja vārdu un uzvārdu, numuru, 

CVC drošības kodu, derīguma termiņu; 5) /pers. J/ bankas maksājumu kartes lietotāja vārdu 

un uzvārdu, numuru, CVC drošības kodu, derīguma termiņu”.199  

Šajā gadījumā, neraugoties uz to, ka iegūti dažādu personu dati, tiesa pamatoti 

nodarījumu kvalificējusi kā atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu, jo dažādu personu 

finanšu dati iegūti vienā laikā un ar vienu darbību. 

  

 
197 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 7.marta spriedums lietā Nr.K71-0295-18/15 (11130027015). 
198 Sk. Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0328-18 

(ECLI:LV:KURT:2018:0412.11151017315.1.S); Rēzeknes tiesas 2017.gada 11.oktobra spriedums lietā 

Nr.K26-0519-17 (11290031416); Rēzeknes tiesas 2018.gada 22.februāra spriedums lietā Nr.K26-0166-18 

(ECLI:LV:REZT:2018:0222.11331011716.1.S); Rēzeknes tiesas 2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K26-0114-19 (ECLI:LV:REZT:2019:0424.11181102713.3.S). 

199 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums lietā Nr.K30-2056-18/28 

(ECLI:LV:RVPT:2018:1004.11816011617.3.S). 
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9. DATU, KAS DOD IESPĒJU NELIKUMĪGI IZMANTOT 

MAKSĀŠANAS LĪDZEKLI, IZMANTOŠANA (KL 193.1 PANTA 

OTRĀ DAĻA) UN MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻA 

IZMANTOŠANA (KL 193.PANTA OTRĀ DAĻA) 

 

Pētījuma ietvaros tika konstatēts visai komplicēts un, autores skatījumā, kļūdains 

kvalifikācijas risinājums, personu saucot pie kriminālatbildības gan par datu, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanu, gan maksāšanas līdzekļa izmantošanu 

(detalizētāks šādas kvalifikācijas izvērtējums tiks dots nodaļas noslēgumā).  

9.1. 193.1 panta otrajā daļā un KL 193. panta otrajā daļā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu  kopība 

 
Kvalificējot personas nodarījumu gan saskaņā ar KL 193.1 panta otro daļu, gan  KL 

193.panta otro daļu, personai tiek piemērota arī KL 193.1 panta pirmā daļa, kuras piemērošana 

šajā pētījuma sadaļā vairs netiks aplūkota. 

Ar jau pieminēto Talsu rajona tiesas spriedumu /pers. A/ atzīta par vainīgu KL 

180.panta pirmajā daļā, 193.1 panta pirmajā daļā, 193.1 panta otrajā daļā un 193.panta otrajā 

daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā. KL 180.panta piemērošana nav saistīta ar 

maksāšanas līdzekļa izmantošanu, tāpēc tā netiks aplūkota. Lai arī /pers. A/ 2016.gada 

10.oktobrī vienlaicīgi nolaupīja gan maksāšanas līdzekli – /pers. B/ valdījumā nodoto akciju 

sabiedrībai “SWEDBANK” piederošo maksājumu karti [..], gan maksājumu kartes [..] PIN 

kodu, kas bija pierakstīts uz lapiņas, - personai inkriminēta gan KL 193.panta otrā daļa, gan 

193.1 panta pirmā daļa. Turklāt papildus inkriminēta arī KL 193.1 panta otrā daļa par datu, kas 

dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanu, kas izpaudās kā kartes 

ievietošana bankomātā, PIN koda ievadīšana, kā arī noskaidrošana, ka /pers. B/ lietošanā 

esošajā kontā ir 531,46 euro. Savukārt tajā pašā dienā veiktā skaidras naudas izņemšana 

bankomātā, iegūstot naudas līdzekļus 200 euro apmērā, kvalificēta jau kā patstāvīgs 

noziegums saskaņā ar KL 193.panta otro daļu kā maksāsanas līdzekļa nelikumīga 

izmantošana. Šādas pat darbības, proti, /pers. B/ lietošanā nodotās kartes ievietošanu 

bankomātā, PIN koda ievadīšanu un noskaidrošanu, ka kartei piesaistītajā kontā ir naudas 

līdzekļi, kā arī skaidras naudas izņemšanu bankomātā, iegūstot naudas līdzekļus 330 euro 

apmērā, /pers. A/ izdarīja arī 2016.gada 12.oktobrī, un tās tika kvalificētas saskaņā ar KL 

193.1 panta otro daļu un 193.panta otro daļu.200  

Autoresprāt, datu, kas dod iespēju izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošana nebūtu 

uzskatāma par patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu. Kā izriet no apsūdzības teksta, personas 

nolūks ir vērsts uz kontā esošo naudas līdzekļu iegūšanu, kas tiek arī īstenots. No apsūdzības 

arī izriet, ka 2016.gada 12.oktobrī gan datu izmantošana, gan maksāšanas līdzekļa nelikumīga 

izmantošana izdarīta plkst. 10:26:57, - tātad abu inkriminēto nodarījumu izdarīšanas laiks 

sakrīt. Maksājumu kartes ievietošana bankomātā un PIN koda ievadīšana, lai noskaidrotu, ka 

/pers. B/ lietošanā esošajā kontā ir naudas līdzekļi, ietilpst maksāšanas līdzekļa izmantošanas 

objektīvās puses tvērumā, jo maksāšanas līdzekļa izmantošana nav iespējama bez attiecīgu 

 
200 Talsu rajona tiesas 2017.gada 9.maija spriedums krimināllietā Nr.11380047816. 
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datu izmantošanas, kā rezultātā secināms, ka šāda kvalifikācija vērtējama kā mākslīgi 

sadrumstalota. 

Arī citā kriminālprocesā maksāšanas līdzekļa izmantošanas nodalīšana no datu, kas 

dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanas, veikta mākslīgi, proti, 

pieslēgšanās AS “Swedbank” internetbankai, ievadot nelikumīgi iegūtos /pers. E/ datus, 

kvalificēta kā datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošana, 

savukārt pārskaitījumu veikšana no /pers. E/ konta uz savas mātes kontu, kvalificēta kā 

maksāšanas līdzekļa izmantošana.201  

Pastāvot līdzīgiem nodarījuma apstākļiem, šāds kvalifikācijas risinājums lasāms arī 

citā apsūdzībā.202  

Tagad ilustrācijai piemērs, kurā vērojams šāds pat kvalifikācijas risinājums, tikai 

darbības ir veiktas, izkrāpjot ātros kredītus.  

Kvalifikācija saskaņā ar KL193.1panta pirmo un otro daļu, kā arī 193.panta otro daļu 

izriet no celtās apsūdzības /pers. B/, kura, pēc datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, iegūšanas, naudas aizdevuma saņemšanai no dažādām IP adresēm veica 

reģistrāciju dažādu kapitālsabiedrību mājaslapās, ievadot iegūtos /pers. C/ datus un norādot 

viņa konta numuru, uz kuru bija jāpārskaita pieprasītā naudas summa. “Tādā veidā /pers. B/, 

reģistrējoties norādīto kompāniju majaslapās, “norādot /pers. C/ personas kodu, norēķinu 

konta numuru, kā arī pieslēdzoties attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūrai 

(internetbankai) un norādot klienta datus, paroli un kodus no kodu kartes, izmantoja tādus 

datus, kas deva viņam iespēju turpmāk nelikumīgi izmantot /pers. C/ maksāšanas līdzekli- 

attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku), lai iegūtu naudu no 

kredītiestādēm”. Šādas /pers. B/ darbības kvalificētas saskaņā ar KL 193.1panta otro daļu, kā 

datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošana.   

 Turklāt “/pers. B/ [..], nelikumīgi izmantojot viņa rīcībā esošos /pers. C/ personas 

datus, viņam piešķirto internetbankas lietotāja numuru, paroli un kodu kartes kodus un 

ļaunprātīgi izmantojot AS „4finance” uzticēšanos, [..], elektroniski reģistrējās AS „4finance” 

mājas lapā – www.vivus.lv, kur uzdevās par citu personu, proti, /pers. C/, norādot viņa 

personas datus, kā arī citu pieprasīto informāciju, un elektroniski pieteicās aizdevuma Ls 200 

(284,57 euro) apmērā saņemšanai. Apstiprinot pieprasījumu un apzinoties, ka viņš aizdevuma 

līguma saistības nepildīs un /pers. C/ naudas aizdevumu nav lūdzis, /pers. B/, nelikumīgi 

izmantojot /pers. C/ internetbankas datus-klienta kodu, paroli un kodu kartē norādīto pieejas 

kodu internetbankas programmatūrā attālināto bankas operāciju veikšanai, no /pers. C/ konta 

[..] AS „SEB BANKA” uz AS „4finance” kontu pārskaitīja klienta reģistrācijas maksu 0,01 

latu (0,01 euro) apmērā, tādējādi identificējot aizdevuma ņēmēju, tas ir, /pers. C/ un 

vienlaikus piekrītot aizdevuma līguma nosacījumiem un piesakoties aizdevumam Ls 200 

(284,57 euro) apmērā. AS „4finance” būdama maldināta par aizdevuma pieprasītāja identitāti, 

pamatojoties uz /pers. B/ ar viltu sastādīto aizdevuma pieprasījumu, apstiprināja pieteikumu 

un noslēdza aizdevuma līgumu [..] un 2013.gada 17.jūlijā pārskaitīja naudu Ls 200 (284,57 

 
201 Rēzeknes tiesas 2017.gada 6.jūnija spriedumā lietā Nr.K26-0451-17/9 (11331035916). 
202Rēzeknes tiesas 2018.gada 14.maija spriedums lietā Nr.K26-0051-18/9 

(ECLI:LV:REZT:2018:051411331003316.3.S). 
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euro) apmērā uz AS „SEB BANKA” kontu [..] uz /pers. C/ vārda”. /pers. B/ [..], nelikumīgi 

izmantojot /pers. C/ personas datus, [..] no AS „SEB BANKA” konta [..] uz /pers. C/ vārda 

pārskaitīja Ls 250 (355,72 euro) uz citas personas kontu, kura nezināja par /pers. B/ 

pretlikumīgajām darbībām [..]”. Šādas /pers. B/ darbības kvalificētas saskaņā ar KL 193.panta 

otro daļu kā maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana.203 Tā kā /pers. B./ bija ieguvusi 14 

personu datus, tad /pers. B/ tika atzīta par vainīgu 42 noziegumu izdarīšanā (14 - saskaņā ar 

193.1panta pirmo daļu, 14 -  saskaņā ar 193.1panta otro daļu un 14 - saskaņā ar KL 193.panta 

otro daļu).  

Šāda pat nodarījuma shēma un kvalifikācija saskaņā ar KL 193. panta otro daļu un 

193.1 panta otro daļu izriet arī no citiem tiesu nolēmumiem.204  

Pastāvot līdzīgiem apstākļiem, nodarījuma kvalifikācija Rēzeknes tiesas 2019.gada 

24.septembra spriedumā un 2019.gada 24.aprīļa spriedumā veikta saskaņā ar 193.1panta 

pirmo daļu (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) un KL 193.panta otro daļu. 

Kvalifikācija saskaņā ar KL 193.1panta pirmo daļu veikta tikai tāpēc, ka 193.1panta pirmajā 

daļā (likuma redakcijā līdz 2013.gada 31.martam) bija paredzēta atbildība gan par datu, kas 

dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli iegūšanu, gan izmantošanu.205  

Analizējot tiesu nolēmumus, tika konstatēts, ka pastāvot līdzīgiem apstākļiem, ātro 

kredītu izkrāpšanas gadījumi tiek kvalifcēti arī saskaņā ar KL 193.panta otrajā daļā un 193.1
 

panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu ideālo kopību. 

No apsūdzībā ietvertā nodarījuma apraksta, kas atiecas uz tādu datu, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanu un maksāšanas līdzekļa izmantošanu, 

secināms, ka šie nodarījumi kvaificēti kā noziedzīgu nodarījumu ideālā kopība: “/pers. A/ 

izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, kā arī 

nelikumīgi izmantoja svešu maksāšanas līdzekli šādos apstākļos: 2014. gada 29. oktobrī plkst. 

10.40 /pers. A/ [..] izmantoja iepriekš iegūtos /pers. G/ persondatus un AS “Norvik Banka” 

kontam [..] piesaistītos internetbankas identifikācijas datus [..], /pers. G/ vārdā, [..], 

elektroniski sastādīja un nosūtīja SIA “Ondo” vietnē www.ondo.lv pieteikumu par aizdevuma 

300 euro saņemšanu uz /pers. G/ vārda, noslēdzot aizdevuma līgumu [..], nolūkā saņemt 

naudu un izlietot to savām vajadzībām, bet bez nodoma izpildīt līguma nosacījumus par 

aizdevuma atmaksu. SIA “Ondo” operators, būdams maldināts par patieso aizdevuma 

 
203 Rēzeknes tiesas 2018.gada 16.jūlija spriedums lietā Nr.K26-0015-18/1 

(ECLI:LV:REZT:2018:0716.11331112213.5.S). 
204 Rēzeknes tiesas 2017.gada 19.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0183-17/9 (11331069415); Rēzeknes tiesas 

2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.K26-0188-17 (11331092715); Rēzeknes tiesas 2017.gada 

21.februāra spriedums lietā Nr.K26-0090-17 (11290041113); Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.februāra 

spriedums lietā Nr.K26-0240-17 (11240034915); Rēzeknes tiesas 2017.gada 27.februāra spriedums lietā 

Nr.K26-0089-17 (11290026815); Rēzeknes tiesas 2017.gada 8.maija spriedums lietā Nr.K26-0120-17/9 

(11320012215); Rēzeknes 2017.gada 14.decembra spriedums lietā Nr.K26-0024-17/1 

(ECLI:LV:REZT:2017:1214.11331070014.3.S); Rēzeknes tiesas 2018.gada 28.februāra spriedums lietā 

Nr.K26-0221-18 (ECLI:LV:REZT:2018:0228.11110015017.1.S); Rēzeknes tiesas 2018.gada 4.jūnija 

spriedums lietā Nr.K26-0371-18/9 (ECLI:LV:REZT:2018:0604.11331068617.2.S); Valmieras rajona tiesas 

2016.gada 12.aprīļa spriedums krimināllietā Nr.11130032815; Ventspils tiesas 2017.gada 22.jūnija 

spriedumā lietā Nr.K40-0001-17/4 (11151002914). 
205 Rēzeknes tiesas 2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K26-0114-19 

(ECLI:LV:REZT:2019:0424.11181102713.3.S); Rēzeknes tiesas 2019.gada 24.septembra spriedums lietā 

Nr.K26-0560-19 (ECLI:LV:REZT:2019:0924.11110005719.1.S). 
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saņēmēju un līguma slēdzēju, 2014. gada 30. oktobrī piešķīra pieteikumā prasīto aizdevumu 

300 euro, ko pārskaitīja uz /pers. G/ atvērto kontu AS “Norvik banka” [..]. Pēc tam 2014. gada 

3. novembrī /pers. G/, veicot attālināto elektronisko bankas operāciju, pārskaitīja kontā 

ienākošos naudas līdzekļus uz citu kontu – [..], kas atvērts uz /pers. G/ vārda, nezinot par 

naudas noziedzīgo izcelsmi. Tādējādi /pers. A/ nodarīja SIA “Ondo” materiālos zaudējumus 

300 euro”. Identiskas darbības /pers. A/, izmantojot /pers. G/ maksāšanas līdzekli, veica arī 

piesakot un saņemot aizdevumus citās kreditēšanas kompānijās. Zem visu šo darbību apraksta 

lasāms: “Ar savu rīcību /pers. A/ izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti 

Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā un 193.1 panta otrajā daļā.”206  

Šāds pat kvalifikācijas risinājums izriet no citas apsūdzības, kurā lasāms, ka “[..] /pers. 

A/, izmantojot viņa rīcība iegūtos /pers. D/ personas datus, AS ,,Norvik Banka” konta [..] 

attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūras (internetbankas) identifikatora datus 

- lietotājkodu, kodu kartes numurus un sākotnējo paroli, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

svešu maksāšanas līdzekli, [..], elektroniski reģistrējās SIA ,,IPF Digital Latvia” [..] mājas 

lapā [..] un nosūtīja pieteikumu aizdevuma (kredīta) saņemšanai EUR 400 apmērā. Pēc kā, 

nelikumīgi izmantojot /pers. D/ identifikatora datus, piekļuva viņas AS ,,Norvik Banka” 

kontam un no tā pārskaitīja naudu 0,01 EUR, tādā veidā akceptējot aizdevuma līgumu ar 

nolūku saņemt naudu un izmantot to savām vajadzībām, bez nodoma izpildīt līguma 

nosacījumus par aizdevuma atmaksu. Pēc tam, 2015.gada 25.augustā plkst.11:32 SIA ,,IPF 

Digital Latvia” [..], būdami maldināti par patieso aizdevuma (kredīta) prasītāju un 

līgumslēdzēju, piešķīra un pārskaitīja uz /pers. D/ AS ,,Norvik Banka” kontu [..] prasīto 

aizdevumu 400 EUR apmērā, kuru /pers. A/ pārskaitīja uz savu bankas kontu [..]. Ar savu 

rīcību /pers. A/ izdarīja noziedzīgus nodarījumus, kas paredzēti Krimināllikuma 193.1 panta 

otrajā daļā un 193.panta otrajā daļā.”207  

9.2. Secinājumi 

No šajā nodaļā aplūkotajiem nolēmumiem izriet viens problēmjautājums: vai ir 

pamatoti veidota KL 193.1panta otrajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu kopība. 

KL 24.panta pirmā daļa noteic, ka noziedzīgu nodarījumu daudzējādība ir tad, kad 

viena persona izdara (vai pieļauj) divus vai vairākus patstāvīgus nodarījumus (darbību vai 

bezdarbību), kas atbilst vismaz divu dažādu nodarījumu sastāvu pazīmēm. Kā viens no 

noziedzīgu nodarījumu daudzējādības veidiem ir izdalīta noziedzīgu nodarījumu kopība, kuru, 

atbilstoši KL 26.panta pirmajā daļā noteiktajam, veido vienas personas izdarīts viens 

nodarījums vai vairāki nodarījumi, kas atbilst divu vai vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu 

pazīmēm, ja šī persona nav notiesāta ne par vienu no šiem nodarījumiem un nav arī iestājies 

kriminālatbildības noilgums.  

 
206 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0328-18 

(ECLI:LV:KURT:2018:0412.11151017315.1.S). 

207 Ventspils tiesas 2018.gada 24.janvāra sprieduma lietā Nr.K40-0084-17 

(ECLI:LV:VENT:2018:0124.11151044816.6.S). 



Tiesu prakse interneta tiesībās Krimināltiesību jomā. 2016.-2019.gads 

71 

Personas izdarīts nodarījums, kas atbilst vairāku dažādu savstarpēji saistītu noziedzīgu 

nodarījumu sastāvu pazīmēm, veido noziedzīgu nodarījumu ideālo kopību (KL 26.panta otrā 

daļa), savukārt personas izdarīti divi vai vairāki savstarpēji nesaistīti noziedzīgi nodarījumi, 

kas atbilst vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm, veido noziedzīgu nodarījumu 

reālo kopību (KL 26.panta trešā daļa).  

Noziedzīgu nodarījumu kopību dala reālā un ideālā kopībā atkarībā no tā, vai vairāki 

patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi izdarīti vienā laikā, vai arī starp tiem bijusi kaut kāda laika 

atstarpe, kāda bijusi to savstarpējā sasaiste.208  

Atbilstoši krimināltiesību teorijas atziņām ideālo kopību raksturo šādas pazīmes: 1) 

ideālo kopību veidojošie noziedzīgie nodarījumi ir savstarpēji saistīti un laika ziņā nav 

norobežojami; 2) principā šie nodarījumi ir cēloņsakarībā, jo pirmā nodarījuma veikšana 

izraisa vēl kāda cita patstāvīga nodarījuma izdarīšanu; 3) ideālai kopībai raksturīgs, ka 

personas sāktā noziedzīgā darbība vērsta uz viena mērķa sasniegšanu, bet šīs darbības 

realizācijas procesā rodas kādas citas kaitīgas sekas, kas sākotnēji nav gribētas, un tās 

neaptver viena noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmes, vai arī tiek apdraudētas citas ar 

likumu aizsargātās intereses, kuras neaizsargā konkrēta Krimināllikuma norma;209 4) ideālo 

kopību parasti veido tādi nodarījumi, kuri pēc savas dabas nav tik cieši savstarpēji saistīti, lai 

likumdevējs tos būtu apvienojis vienā salikta sastāva noziedzīgā nodarījumā.210  

Kā redzams no analizētajiem tiesu nolēmumiem, ar kuriem apsūdzētie atzīti par 

vainīgiem gan datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanā, 

gan maksāšanas līdzekļa nelikumīgā izmantošanā, nav izpildījies neviens no minētajiem 

nosacījumiem. Personai ir bijis vienots mērķis – nelikumīgi izmantot bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekli, kas ir realizējams, veicot datu, kas dod iespēju izmantot maksāšanas 

līdzekli, izmantošanu. Šīs darbības gadījumos, kad jau tiek izmantots maksāšanas līdzeklis, 

nav nodalāmas, turklāt, abos pantos ietvertajiem noziegumiem ir viens un tas pats tiešais 

apdraudējuma objekts – tautsaimniecības intereses finanšu-kredīta sfērā. Savukārt noziedzīgu 

nodarījumu ideālās kopības gadījumos parasti tiek apdraudēti atšķirīgi nodarījuma tiešie 

objekti, kas, kā norāda Uldis Krastiņš, ir „visai svarīgs faktors, lai būtu pamats atzīt, ka 

izdarīti divi patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi.“211  

 Viss iepriekš minētais ļauj secināt, ka aplūkoto noziedzīgo nodarījumu ideālā kopība 

nav jāveido, jo personas nodarījums veido atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu, kas 

atbilst viena noziedzīga nodarījuma sastāva pazīmēm, konkrētajā gadījumā KL 193.panta 

otrajā daļā paredzētā noziedzīga nodarījuma pazīmēm.   

Līdzīgi tiesu praksē risināts jautājums attiecībā uz KL 218.pantā un 217.pantā 

paredzēto nodarījumu kvalifikāciju. Tiesu prakses apkopojumā secināts: „Izvairīšanās no 

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

namu aģentūra, 2014, 307.lpp. 
209 Ibid. 
210 Liholaja V., Hamkova D. Problems of Classifying an Aggregation of Criminal Offences. LU žurnāls Juridiskā 

Zinātne, Nr.10, 2017, 132.-133.lpp.).   
211 Krastiņš U. Noziedzīga nodarījuma sastāvs un nodarījuma kvalifikācija. Teorētiskie aspekti. Rīga: Tiesu 

namu aģentūra, 2014, 309.lpp. 
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nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas ir vienots process, kas ietver sevī 

manipulācijas ar grāmatvedības datiem, iegrāmatojot nepatiesas ziņas, šīs nepatiesās 

informācijas pārnešanu uz nodokļu deklarācijām un to pielikumiem, un to iesniegšanu 

nodokļu administrācijai. Visas šīs darbības, kas citos gadījumos veidotu patstāvīgus 

noziedzīgus nodarījumus, aptveras ar personas vienotu mērķi – izvairīties no nodokļu 

nomaksas, un apdraud vienas un tās pašas intereses – tautsaimniecības intereses un valsts 

intereses nodokļu ieņēmumu jomā. Līdz ar to secināms, ka analizējamajos gadījumos 

Krimināllikuma 218., 217. un 219. pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība nav 

jāveido, jo visas uz izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas 

izdarīšanu virzītās darbības veido atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu, kas arī atbilst 

Krimināllikuma 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.212  

Tā kā bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa izmantošana nav īstenojama bez datu, 

kas dod iespēju izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanas, - jo tas ir vienots process, - tad 

nevar veidoties arī noziedzīgu nodarījumu reālā kopība. 

Tas, ka aplūkotajos gadījumos nav jāveido KL 193.panta otrajā daļā un KL 193.1 

panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība, faktiski izriet arī no jau pieminētā 

Augstākās tiesas skaidrojuma, ka “gadījumā, kad apsūdzētais vienlaikus ar maksājuma kartes 

nolaupīšanu ir nolaupījis (ieguvis) arī šīs kartes PIN kodu, tādā veidā radot iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli – nolaupīto karti – turklāt pēc tam arī nelikumīgi izmantojis šo 

nolaupīto karti, apsūdzētā darbības kvalificējamas saskaņā ar Krimināllikuma 193.panta otro 

daļu un papildus pēc Krimināllikuma 193.1 panta otrās daļas nav jākvalificē”.213  

Vienā no analizētajiem kriminālprocesiem Rēzeknes tiesa ir norādījusi, ka “[..], 

apsūdzētā darbības ir kvalificējamas nevis kā noziedzīgu nodarījumu reālā kopība pēc 

Krimināllikuma 193.1panta pirmās daļas, 193.1panta otrās daļas un 193.panta otrās daļas, bet 

tikai pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas. Tiesas ieskatā konkrētajā gadījumā ir 

konstatējama šķietama tiesību normu konkurence, taču pareizai apsūdzētā darbību 

kvalifikācijai ir jābūt balstītai uz apsūdzētā nodomu, kas bija vērsts uz noteikta noziedzīgā 

mērķa sasniegšanu – kredītu summu izkrāpšanu no kredītiestādēm. Tiesas ieskatā nav pamata 

kvalificēt apsūdzētā darbības pēc visiem noziedzīgu nodarījumu sastāviem tikai tāpēc, ka 

apsūdzētā izdarītās secīgās, uz noziedzīgā mērķa sasniegšanu vērstās, darbības formāli atbilst 

šo sastāvu objektīvajā pusē paredzētajām pazīmēm.”214 Autore pilnībā pievienojas tiesas 

secinājumam par to, ka nav jāveido maksāšanas līdzekļa izmantošanas un datu, kas dod 

iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanas kopība. Kas attiecas uz KL 

193.1panta pirmo daļu, tad pamatojoties uz iepriekš izklāstītajiem argumentiem, autores 

 
212 Tiesu prakse lietās par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu un par izvairīšanos no nodokļu nomaksas: 

Augstākās tiesas prakses apkopojums, 2013, 95-96.lpp. Pieejams: www.at.gov.lv/lv/judikatura/ tiesu-prakses-

apkopojumi/kriminaltiesibas/.  
213 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā Nr.SKK-453/2014 

(11210051613). 
214 Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 (11331107213). 
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ieskatā, maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas objektīvā puse neaptver datu 

iegūšanu, un šādos gadījumos būtu veidojama šo noziegumu reālā kopība.   
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10.  MAKSĀŠANAS LĪDZEKĻA NELIKUMĪGA IZMANTOŠANA 

(KL 193.PANTA OTRĀ DAĻA)  UN KRĀPŠANA (KL 

177./180.PANTS) 
 

No aplūkoto spriedumu analīzes izriet, ka ātro kredītu izkrāpšanas gadījumos, 

neraugoties uz judikatūrā un tiesu praksē paustajām atziņām, šādu nodarījumu kvalifikācija ir 

visai nevienveidīga. 

10.1. Judikatūrā un tiesu praksē nostiprinātās tēzes  
 

Izskatot tiesu prakses apkopojuma par nelikumīgām darbībām ar finanšu 

instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem rezultātus, Latvijas Republikas Augstākās tiesas 

Senāta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulces lēmumā tika norādīts, ka KL 

193. panta otrās daļas izpratnē maksāšanas līdzekļa izmantošana ietver sevī jebkuru rīcību ar 

maksājumu kartei piesaistītajā kontā esošajiem naudas līdzekļiem un papildu kvalifikācija 

saskaņā ar citiem Krimināllikuma pantiem nav nepieciešama.215  

Šī atziņa konsekventi nostiprināta arī vairākos Augstākās tiesas nolēmumos.216  

Attiecībā uz ātro kredītu izkrāpšanu judikatūrā ir norādīts, ka, kvalificējot apsūdzētā 

darbības (kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – ar 

internetbankas palīdzību), tiesai jāizvērtē, vai tās nav kvalificējamas tikai pēc Krimināllikuma 

193.panta otrās daļas, tāpat kā tas ir gadījumos, kad, nelikumīgi izmantojot svešu bankas 

maksājumu karti, no bankomāta tiek izņemta nauda, samaksāts par pirkumu vai pakalpojumu. 
217

  

Tāpat vairākos Augstākās tiesa nolēmumos ir akcentēts, ka mantas nolaupīšana un 

maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana nav jākvalificē kā noziedzīgu nodarījumu ideālā 

kopība. Krimināllikuma 193. panta otrajā daļā norādītā maksāšanas līdzekļa izmantošana 

uzskatāma par speciālo normu attiecībā pret normām, kurās paredzēta atbildība par mantas 

nolaupīšanu. 218 Sniedzot izvērstāku argumentāciju, Augstākā tiesa ir skaidrojusi, ka KL 

193.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu viens no pamatsastāviem ir sveša finanšu 

instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nolaupīšana, iznīcināšana, bojāšana vai nelikumīga 

izmantošana. Savukārt KL 177.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu vienu no 

pamatsastāviem veido svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, ļaunprātīgi 

izmantojot uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana). Līdz ar to pēc noziedzīgā nodarījuma 

priekšmeta KL 193. pants atzīstams par speciālo normu, bet pēc noziedzīgā nodarījuma 

 
215 Par lietu izskatīšanu par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem: 

Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu kopsapulces 

2006.gada 5.decembra lēmuma 6.punktS, 41.lpp. Pieejams: 

http://at.gov.lv/lv/info/summary/kriminaltiesibas/). 
216 Sk. Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2015.gada 16.novembra  lēmums lietā SKK-

542/2015 (11331059113); Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2016.gada 19.septembra 

lēmums lietā SKK-496/201 (11130078713). 
217 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2015.gada 16.novembra  lēmums lietā SKK-542/2015 

(11331059113). 
218 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2015.gada 16.novembra  lēmums lietā SKK-542/2015 

(11331059113); Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-J-

405/2017 (11360038715). 

http://at.gov.lv/lv/info/summary/kriminaltiesibas/
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sastāva objektīvās puses – par plašāka satura normu, nekā KL 177.pants. Ar maksāšanas 

līdzekļa nelikumīgu izmantošanu jāsaprot prettiesiski darījumi vai materiāla labuma gūšana ar 

maksāšanas līdzekļa palīdzību, tajā skaitā naudas izņemšana no bankomāta. Līdz ar to 

izveidojusies normu konkurence, proti, izdarīts viens noziedzīgs nodarījums, kurš atbilst 

vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm, bet KL 193. pants attiecībā pret KL 177. 

pantu ir speciālā norma.219  

Tieši uz šīm judikatūrā un tiesu praksē nostiprinātajām tēzēm, kvalificējot nodarījumu 

tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu, atsaucas gan aizstāvība, gan tiesa, gan atsevišķos 

gadījumos paši apsūdzības uzturētāji.220  

Tā arī Ģenerālprokuratūras Krimināllietu departamenta visrsprokurors Arvīds Kalniņš 

protestā par Saldus rajona tiesas 2016.gada 3.marta spriedumu un Kurzemes apgabaltiesas 

2016.gada 10.maija lēmumu norādīja, ka “Krimināllikuma 193.panta otrās daļas izpratnē 

maksāšanas līdzekļa izmantošana ietver sevī jebkuru rīcību ar maksājuma kartei piesaistītajā 

kontā esošajiem naudas līdzekļiem un papildus kvalifikācija pēc citiem Krimināllikuma 

pantiem nav nepieciešama.”221  

Jau vairākkārt pieminētajā Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedumā lasāms, ka 

valsts apsūdzības uzturētāja grozīja apsūdzētajam uzrādīto apsūdzību daļā par svešu naudas 

līdzekļu iegūšanu ar viltu, izslēdzot no apsūdzības apsūdzētā darbību kvalifikāciju saskaņā ar 

KL 180.panta pirmo daļu. Valsts apsūdzība norādīja, ka “secinājumi par šādu apsūdzētā 

darbību kvalifikāciju pamatojas uz Augstākās tiesas 2015.gada 16.novembra lēmumā 

izdarītajiem secinājumiem, ka svešas mantas iegūšana ar viltu, izmantojot svešu maksāšanas 

līdzekli, neveido noziedzīgu nodarījumu daudzējādību pēc Krimināllikuma 193.panta un 

Krimināllikuma 180.panta vai 177.panta, bet šādas darbības ir kvalificējamas tikai pēc 

speciālās tiesību normas – Krimināllikuma 193.panta.”222  

Citā kriminālprocesā lasāms, ka pirmās instances tiesa apsūdzētā darbības bija 

kvalificējusi saskaņā ar KL 180.panta pirmo daļu un 193.panta otro daļu. Skatot lietu 

apelācijas instancē, Kurzemes apgabaltiesa, atsaucoties uz judikatūrā un tiesu prakses 

apkopojumā paustajām atziņām, cita starpā, atzina, ka Liepājas tiesas 2017.gada 11.aprīļa 

spriedums atceļams daļā par /pers. N/ atzīšanu par vainīgu pēc Krimināllikuma 180.panta 

pirmās daļas.223  

 

 

 
219 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-J-405/2017 

(11360038715). 
220 Sk. Madonas rajona tiesas 2017.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr.K23-0008-17 (11300031414); Rīgas 

pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 13.augusta spriedums lietā Nr.K30-0162-18/16 

(ECLI:LV:RPVP:2018:0813.11088068013.3.S); Zemgales rajona tiesas 2018.gada 14.marta spriedums lietā 

Nr.K73-0280-18/16 (ECLI:LV:ZRT:2018:0314.11370048214.2.S). 
221 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-J-405/2017 

(11360038715). 
222 Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 (11331107213). 
223 Kurzemes apgabaltiesa 2017.gada 15.novembra spriedums lietā KA02-0145-17/8 

(ECLI:LV:KVAT:2017:1115.11261127914.3S). 
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Identiska problemātika un identisks tās risinājums izriet arī no Vidzemes apgabaltiesas 

2017.gada 16.maija sprieduma, kurā, atsaucoties uz Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu 

departamenta un Krimināllietu tiesu palātas tiesnešu 2006.gada 5.decembra kopsēdes 

lēmumā, tiesu prakses apkopojumā par nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un 

maksāšanas līdzekļiem un Augstākās tiesas 2015.gada 16.novembra lēmumā lietā SKK-0542-

15 paustajām atziņām, tiesa secināja, ka “Krimināllikuma 193.pants ir speciālā norma 

attiecībā pret Krimināllikuma 177.pantu, un līdz ar to noziedzīgo darbību kvalifikācija [..] pēc 

Krimināllikuma 177.panta ir kļūdaina.”224 Ar Augstākās tiesas 2018.gada 24.janvāra lēmumu 

apelācijas instances tiesas spriedums atstāts negrozīts.225  

Tāda pat motivācija un nodarījuma juridiskais izvērtējums konstatējams arī Latgales 

apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 28.janvāra spriedumā.226  

10.2. Maksāšanas līdzekļa izmantošanas (KL 193.panta otrā daļa) un 

krāpšanas (KL 177. /180.pants) kopība 
 

Neraugoties uz judikatūrā un tiesu praksē nostiprinātajām atziņām, šā pētījuma 

ietvaros tika konstatēti kriminālprocesi, kuros, pastāvot tādai pašai vai līdzīgai nodarījuma 

shēmai, persona saukta pie kriminālatbildības gan par sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgu 

izmantošanu, gan krāpšanu.  

Tā no Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas sprieduma izriet, ka saskaņā ar KL 

177.panta pirmo daļu kvalificētas šādas /pers. A/ darbības: “pers. A/, [..] ļaunprātīgi 

izmantojot AS “4finance” uzticēšanos saviem klientiem un ar viltu, izmantojot /pers. E/ 

personas un konta datus, apzinādamies, ka aizdevuma līguma saistības nepildīs, 2013.gada 

31.martā plkst. 20.47 reģistrējās AS “4finance” interneta vietnē www.smscredit.lv, aizpildīja 

un nosūtīja pieteikumu aizdevuma 200 latu (284,57 euro) apmērā saņemšanai, kurā uzdevās 

par /pers. E/, norādot /pers. E/ personas datus – vārdu, uzvārdu un personas kodu –, bankas 

kontu [..], kurā aizdevums būtu jāieskaita, [..]. Pabeidzot viltus reģistrāciju, /pers. A/ no /pers. 

E/ konta [..] uz AS “4finance” kontu [..] pārskaitīja 0,01 latu (0,01 euro) reģistrācijas 

apstiprināšanai un klienta identificēšanai. AS “4finance” darbinieks, būdams maldināts par 

patieso aizdevuma saņēmēju, pamatojoties uz /pers. A/ aizpildīto pieteikumu aizdevuma 

saņemšanai, 2013.gada 31.martā [..] pieņēma lēmumu izsniegt aizdevumu, noslēdza 

aizdevuma līgumu [..] un pārskaitīja aizdevumu 200 latu (284,57 euro) apmērā uz /pers. A/ 

norādīto /pers. E/ AS “Swedbank” kontu [..]”. Šādas pat darbības /pers.A/ veica, piesakot 

aizdevumus citās kreditēšanas kompānijās, kas kvalificētas kā vairākas patstāvīgas krāpšanas; 

aizdevumu vairākkārtēja izkrāpšana vienā kompānijā kvalificēta kā turpināta krāpšana. 

Savukārt apsūdzībā par maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu norādīti šādi apstākļi: 

/pers. A/, “[..] noformējot aizdevumus uz /pers. E/ vārda, laika posmā no 2013.gada 31.marta 

 
224 Vidzemes apgabaltiesas 2017.gada 16.maija sprieduma lietā Nr. KA05-0091-17/13 (12300000215). 
225  Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 24.janvāra lēmumu lietā Nr. SKK-12/2018 

(ECLI.LV:AT:2018:0124.12300000215.1.L).  
226 Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 28.janvāra spriedums krimināllietā Nr. 

11331059113. 
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līdz 2013.gada 15.aprīlim nelikumīgi izmantoja /pers. E/ maksāšanas līdzekli – internetbanku. 

2013.gada 31.martā /pers. A/, [..], pieslēdzās /pers. E/ internetbankai AS “Swedbank”, [..], un 

[..] veica pārskaitījumu 0,01 lata (0,01 euro) apmērā no /pers. E/ AS “Swedbank" konta [..] uz 

AS “4finance” kontu [..] AS “Swedbank”, bet plkst. [..] – pārskaitījumu 0,01 lata (0,01 euro) 

apmērā uz AS “4finance” kontu [..] AS “Swedbank”, lai apstiprinātu reģistrāciju, identificētu 

aizņēmēja kontu un saņemtu aizdevumu uz /pers. E/ vārda. Turklāt pēc aizdevuma 

saņemšanas /pers. A/ 2013.gada 31.martā [..] veica pārskaitījumu 300 latu (426,86 euro) 

apmērā no /pers. E/ AS “Swedbank” konta [..] uz savu AS “Swedbank” kontu [..], bet 

2013.gada 1.aprīlī [..] – pārskaitījumu 50 latu (71,14 euro) apmērā. [..]” . Šādas darbības 

persona veica arī piesakot aizdevumus citās kompānijās.227  

Krāpšanas kopība ar maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, pastāvot līdzīgiem 

faktiskajiem apstākļiem, veidota arī citos kriminālprocesos.228  

Pirmkārt, norādāms, ka šāds nodarījuma juridiskais izvērtējums neatbilst judikatūrā 

nostiprinātajām nostādnēm; otrkārt, ja šādos gadījumos būtu pamats diskutēt par noziedzīgu 

nodarījumu ideālās kopības veidošanu, tad to nekādā gadījumā nevar attiecināt uz noziedzīgu 

nodarījumu reālo kopību.  

Augstākā tiesa, atceļot Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 5.oktobra spriedumu pilnībā un 

nosūtot lietu jaunai izskatīšanai Rīgas apgabaltiesā, cita starpā norādīja, ka “[..] apelācijas 

instances tiesa ir taisījusi pretrunīgu spriedumu, tādējādi pārkāpusi Kriminālprocesa likuma 

511.panta otro daļu [..]. No pirmās instances tiesas spriedumā izklāstītā par pierādītiem atzīto 

noziedzīgo nodarījumu apraksta redzams, ka tiesa atzinusi par pierādītu, ka /pers. B/, 

nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli, cita starpā ir veicis 0,01 euro pārskaitījumu 

uz SIA Ferratum Latvia, AS 4finance, SIA MD Investīcijas, SIA VIA SMS, SIA Ondo, SIA 

MCB Finance Latvia kontiem, lai identificētu aizņēmēja kontu aizdevuma saņemšanai, kā arī 

2014.gada 3.oktobrī, 9.oktobrī, 11.oktobrī un 13.oktobrī izņēmis no /pers.D / konta tajos 

ieskaitītos naudas līdzekļus. Apelācijas instances tiesa pirmās instances tiesas spriedumu daļā 

par /pers. B/ notiesāšanu pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas atstājusi negrozītu, 

vienlaikus atzinusi, ka, pārskaitot 0,01 euro uz kredītdevēju kontiem, apsūdzētais ir veicis 

Krimināllikuma 177.panta pirmajā daļā un 180.panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu sastāvos ietilpstošās noziedzīgās darbības, un ir iekļāvusi šīs darbības par 

pierādītiem atzīto noziedzīgo nodarījumu aprakstā. /pers. B/ izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

aprakstā apelācijas instances tiesa atkārtoti iekļāvusi arī naudas izņemšanu no /pers. D/ 

kontiem 2014.gada 3.oktobrī, 9.oktobrī, 11.oktobrī un 13.oktobrī , kvalificējot šīs darbības 

pēc Krimināllikuma 177.panta pirmās daļas un 180.panta pirmās daļas.229  

 
227 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 3.aprīļa spriedums lietā Nr.K29-445-18/11 

(ECLI:LV:RLPT:2018:0403.11091063913.2.S). 
228 Sk. Daugavpils tiesas 2018.gada 30.augusta spriedums lietā Nr.K12-0818-18 (11181212817); Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.marta spriedums lietā Nr.K30-0764-18/1 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0309.11091053316.2.S); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 

19.decembra spriedums lietā Nr.K30-2038-18/38 (ECLI:LV:RVPT:2019:1219.11517002414.2.S); Rīgas 

rajona tiesas 2018.gada 4.janvāra spriedums lietā Nr.K33-0877-17/10 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0104.11351012415.1.S); Rīgas rajona tiesas 2019.gada 17.septembra spriedums 

krimināllietā Nr.11091169417;  Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 5.decembra spriedums lietā Nr.K71-0706-

18/8 (ECLI:LV:VRT:2018:1205.11400077417.2.S). 
229 Augstākās tiesas Krimināllietu departamneta 2018.gada 3.maija lēmums lietā Nr. SKK-171/2018 
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Tādējādi, kvalificējot personas nodarījumu kā sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas 

izmantošanas un krāpšanas reālo kopību, būtu jāņem vērā KL 26.panta trešajā daļā 

reglamentētais, ka reālās kopības gadījumā tiek izdarīti divi vai vairāki savstarpēji nesaistīti 

nodarījumi, kas atbilst vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm. Līdz ar to nav 

pieļaujams, ka vieni un tie paši faktiskie apstākļi kvalifikācijā tiek ņemti par pamatu gan 

viena, gan otra noziedzīga nodarījuma inkriminēšanai. Noziedzīgu nodarījumu reālā kopība 

raksturojas ar to, ka to veidojošie noziedzīgie nodarījumi laika ziņā ir nošķirti un savstarpēji 

nav saistīti, tādējādi katram nodarījumam piemīt savas, konkrētas sastāva objektīvās un 

subjektīvās pazīmes, un to objektīvo pusi nevar veidot vienas un tās pašas darbības.  

 

10.3. KL 193.panta otrajā daļā, KL 177./180.pantā  un KL 193.1 pantā 

paredzēto noziedzīgo nodarījumu kopība 
 

Divos kriminālprocesos lasāms, ka personai apsūdzība celta par maksāšanas līdzekļa 

nelikumīgu izmantošanu, krāpšanu un datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas 

līdzekli iegūšanu.230  

Ievērojot judikatūrā nostiprināto, ka krāpšanas kopība ar maksāšanas līdzekļa 

izmantošanu nav jāveido, nodarījums būtu kvalificējams tikai saskaņā ar KL 193.panta otro 

daļu, savukārt datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšana, 

autores ieskatā, inkriminēta pamatoti.  

Analizējot tiesu nolēmumus apskatāmo lietu kategorijā, tika konstatēts vēl viens 

kvalifikācijas variants, procesa virzītājam apsūdzību ceļot arī par datu, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanu.  

Maksāšanas līdzekļa izmantošanas un datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, izmantošanas kopības veidošanas aspekti tika aplūkoti pētījuma 

iepriekšējās nodaļās, tāpēc plašāk šie jautājumi vairs netiks analizēti. Piebilstams, ka arī šajā 

nodaļā analizētajos tiesu nolēmumos noziedzīgo nodarījumu kopības veidošana atzīstama par 

nepamatotu, jo datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšans līdzekli, izmantošana 

faktiski ietilpst maksāšanas līdzekļa izmantošanas objektīvajā pusē. 

Ilustrācijai Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas spriedums, kurā lasāms, ka /pers. A/ 

izmantoja tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli un nelikumīgi 

izmantoja svešu maksāšanas līdzekli: “[..] /pers. A/ 2016.gada 12.jūnijā izmantoja savā rīcībā 

esošos /pers. E/ AS ,,Swedbank” bankas konta attālināto elektronisko bankas operāciju 

programmatūras (internetbankas) lietotāja vārdu, paroli un ievadīja pieprasīto kodu no kodu 

kartes, tādā veidā nelikumīgi izmantoja /pers. E/ maksāšanas līdzekli – attālināto elektronisko 

bankas operāciju programmatūru (internetbanku), veicot naudas pārskaitījumu 0,01 EUR 

apmērā uz SIA ,,VIVUS” AS ,,Swedbank” bankas kontu [..]”. Izmantojot /pers. E/ 

maksāšanas līdzekli, /pers. A/ veica naudas pārskaitījumus 0,01 EUR apmērā arī uz citu 

 
(ECLI:LV:AT:2018:0503.11517093014.2.L). 

230 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 26.aprīļa spriedums lietā Nr.K29-0607/17/7 

(11351018016); Zemgales rajona tiesas 2018.gada 20.jūlija spriedums lietā Nr.K73-0246-18/41 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0720.11310003813.5.S). 
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kapitālsabiedrību kontiem.  “Turpinot īstenot savu noziedzīgo nodomu, [..], izmantojot savā 

rīcībā esošos /pers. E/ AS ,,Swedbank” bankas konta [..] attālināto elektronisko bankas 

operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja vārdu, paroli un ievadīja pieprasīto kodu 

no kodu kartes, tādā veidā nelikumīgi izmantoja /pers. E/ maksāšanas līdzekli – attālināto 

elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku), veicot naudas pārskaitījumu 

1000,00 EUR apmērā, kurus pirms tam pati bija izkrāpusi no SIA ,,VIVUS” un Ferratum 

Bank p.l.c. ,,EVP International UAB”, uz savu AS ,,Swedbank” bankas kontu [..]. Turpinot 

īstenot savu noziedzīgo nodomu, 2016. gada 12. jūnijā, [..] /pers. A/, [..], izmantojot savā 

rīcībā esošos /pers. E/ AS ,,Swedbank” bankas konta [..] datus – attālināto elektronisko 

bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja vārdu, paroli un ievadīja 

pieprasīto kodu no kodu kartes, tādā veidā nelikumīgi izmantoja /pers. E/ maksāšanas līdzekli 

– attālināto elektronisko bankas operāciju programmatūru (internetbanku), veicot naudas 

pārskaitījumu 325,00 EUR apmērā, kurus pirms tam pati bija izkrāpusi no SIA 

,,Creamfinance Latvia”, uz savu AS ,,Swedbank” bankas kontu /numurs/”. Šādas /pers. A/ 

darbības kvalificētas saskaņā ar KL 193. panta otro daļu un 193.1 panta otro daļu. Spriežot pēc 

vienotā nodarījuma apraksta, secināms, ka veidota šo noziedzīgo nodarījumu ideālā kopība.  

Savukārt attiecībā uz krāpšanu norādīts, ka “[..], /pers. A/, mantkārīgu tieksmju vadīta, 

[..], ar viltu, izmantojot /pers. E/ datus, un apzinādamies, ka aizdevuma līguma saistības 

nepildīs, /pers. E/ vārdā reģistrējās interneta vietnē www.ferratum.lv. Īstenojot savu 

noziedzīgo nodomu, /pers. A/ nosūtīja aizdevuma pieteikumu, lai saņemtu no Ferratum Bank 

p.l.c. ,,EVP International UAB” naudu 600,00 EUR apmērā. Pēc tam /pers. A/ ievadīja /pers. 

E/ AS,,Swedbank” bankas konta /numurs/ attālināto elektronisko bankas operāciju 

programmatūras (internetbankas) lietotāja vārdu, paroli un pieprasīto kodu no kodu kartes, tas 

ir, datus, kas dod iespēju pretlikumīgi izmantot svešu maksāšanas līdzekli, veica naudas 

līdzekļu 0,01 EUR apmērā pārskaitījumu kā klienta bankas konta identifikācijas komisijas 

maksu uz Ferratum Bank p.l.c. ,,EVP International UAB” AS ,,Swedbank” bankas kontu [..]. 

Ferratum Bank p.l.c. ,,EVP International UAB” darbinieks, būdams maldināts no /pers. A/ 

puses, pamatojoties uz minēto /pers. A/ /pers. E/ vārdā iesniegto pieteikumu, [..], pārskaitīja 

naudu 600,00 EUR apmērā uz /pers. A/ norādīto /pers. E/ AS ,,Swedbank” bankas kontu [..]. 

Pēc tam /pers. A/ izkrāpto naudu no /pers. E/ AS ,,Swedbank” bankas konta [..] pārskaitīja uz 

savu AS ,,Swedbank” bankas kontu /numurs/. [..].” Tādā pat veidā tika izkrāpta nauda 425,00 

EUR apmērā no SIA ,,VIVUS”. Šādas /pers. A/ darbības kvalificētas kā 2 atsevišķas 

krāpšanas saskaņā ar KL 177.panta pirmo daļu.231  

Šāds pat kvalifikācijas risinājums, pastāvot līdzīgiem nodarījuma apstākļiem, izriet arī 

no citām apsūdzībām.232  

 

 

 
231 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 7.jūnija spriedums lietā Nr.K29-0459/17/7 

(11088129116). 
232 Rīgas rajona tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums krimināllietā Nr.11353003212; Rīgas rajona tiesas 

2018.gada 5.jūlija spriedums krimināllietā Nr.11221156310; Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 

2017.gada 15.maija spriedums lietā Nr.K30-0075-17/16 (11091141812). 
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10.4. Nodarījums kvalificēts kā krāpšana (KL 177./180.pants) un datu, 

kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošana 

(193.1 panta otrā daļa) 

 
Analizējot tiesu nolēmumus, tika konstatēts arī tāds kvalifikācijas variants, kurā 

veidota krāpšanas un datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

izmantošanas kopība.  

Apsūdzībā lasāms, ka /pers. A/ atzīta par vainīgu saskaņā KL 177.panta pirmo daļu, 

180.panta pirmo daļu un KL 193.1 panta pirmo daļu (likuma redakcijā līdz 2013.gada 

31.martam). Kā krāpšana nelielā apmērā kvalificēta aizņēmuma pieteikumu pieteikšana 

dažādās kompānijās /pers. B/ vārdā, izmantojot /pers. B/ maksāšanas līdzekli – internetbanku. 

Piecos gadījumos aizņēmums atteikts, divos gadījumos izsniegts – tas viss kopumā kvalificēts 

kā viens noziedzīgs nodarījums, neraugoties uz to, ka aizņēmumi, lai arī ar nelielu laika 

atstarpi - no 2012.gada 6.decembra- 2012.gada 9.decembrim - pieteikti dažādās kompānijās.  

Attiecībā uz datu izmantošanu norādīts, ka /pers. A/ [..] 2012.gada 8.decembrī, 

izmantojot viņa rīcībā esošos /pers. B/ norēķina konta datus, “pieslēdzās norēķina konta [..] 

Internetbankā un prettiesiski, bez /pers. B/ ziņas aizpildīja un iesniedza kredītiestādei 

apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai par naudas līdzekļu Ls 

50 jeb EUR 71.14 pārskaitīšanu uz savu personisko norēķina kontu [..] un izmantoja naudas 

līdzekļus pēc saviem ieskatiem”. Turpinot īstenot savu noziedzīgo nodomu, “/pers. A/ 

2012.gada 10.decembrī [..], izmantojot viņa rīcībā esošos /pers. B/ norēķina konta datus, 

pieslēdzās norēķina konta [..] Internetbankā un prettiesiski, bez /pers. B/ ziņas aizpildīja un 

iesniedza kredītiestādei apstiprinājuma rīkojumu bankas operācijas (pārskaitījuma) veikšanai 

par naudas līdzekļu Ls 150.27 jeb EUR 213.81 pārskaitīšanu uz savu personisko norēķina 

kontu [..] un izmantoja naudas līdzekļus pēc saviem ieskatiem”.  Šādas pat darbības /pers. 

A/ veica arī pret citām personām, kas kvalificētas kā patstāvīgi noziedzīgi nodarījumi, 

veidojot gan krāpšanas, gan datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāsanas līdzekli, 

kopību.233  

Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas spriedumā lasāms, ka /pers. A/ pēc tam, kad bija 

ieguvusi /pers. B/ “personas datu un norēķina konta maksājumu instrumentu - klienta numuru, 

paroli un pieejas kodus, tas ir, datu kopumu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas 

līdzekli - maksājuma pakalpojumus, attālināti veicot maksājumus no /pers. B/ norēķina konta, 

[..] 2016.gada 5.februārī, [..], izmantojot viņa rīcībā esošos /pers. B/ norēķina konta datus, 

pieslēdzās norēķina konta [..] attālinātās vadības sistēmai (turpmāk tekstā - Internetbanka) un 

prettiesiski, bez /pers. B/ ziņas aizpildīja un iesniedza maksājuma rīkojumu par naudas 

līdzekļu 700 euro pārskaitīšanu uz savu personisko norēķina kontu [..]. Tādā veidā /pers. A/ 

2016.gada 5.februārī ieguva un izmantoja tādus datus, kas deva iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, veicot maksājumus norēķina konta Nr./konta numurs/ Internetbanka”.   

Savukārt attiecību uz krāpšanas izdarīšanu norādīts, ka “2016.gada 5.februārī pulksten 

18.44 /pers. A/, [..] elektroniski veica aizdevuma 300 euro apmērā pieteikuma reģistrāciju 

 
233 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 26.jūnija spriedums lietā Nr.K30-1057-18/37 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0626.11181053713.1.S). 
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interneta vietnē www.smscredit.lv, norādot /pers. B/ personas datus un norēķina kontu 

Nr./konta numurs/, kur minētā nauda būtu pārskaitāma, bez nodoma izpildīt līguma 

nosacījumus par aizdevuma atmaksu. Lai apstiprinātu pieteikumu, /pers. A/ pieslēdzās 

norēķina konta Nr./konta numurs/ Internetbankā un prettiesiski, bez /pers. B/ ziņas iesniedza 

maksājuma rīkojumu par naudas līdzekļu 0.01 euro pārskaitīšanu uz AS “4Finance” norēķinu 

kontu. tādā veidā apzināti sniedza nepatiesas ziņas klienta identifikācijai un apzināti 

maldināja AS “4Finance” par patieso aizņēmuma saņēmēju. AS “4Finance” uzticoties, ka 

pieteikumā norādītie dati ir patiesi, apstiprināja pieteikumu un 2016.gada 5.februārī 

nelikumīgi pieprasīto summu 300 euro apmērā ieskaitīja /pers. B/ norēķina kontā Nr./konta 

numurs/, pēc kā /pers. A/ ieguva iespēju rīkoties ar naudas līdzekļiem pēc saviem ieskatiem”. 

Šādas pat darbības veiktas, saņemot aizņēmumus /pers. B/ vārdā citās kompānijās (no kurām 

vairākas aizdevumus neizsniedza, bet kopumā nodarījums kvalificēts kā viena pabeigta 

krāpšana).234     

Šāds pat kvalifikācijas risinājums būtībā izriet arī no citām apsūdzībām.235  

Ievērojot KL 193.1 panta otrajā daļā paredzētās tiesību normas tvērumu, proti, tajā 

paredzēta atbildība tikai par datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

izmantošanu, nevis par maksāšanas līdzkekļa izmantošanu, kā arī judikatūrā paustās atziņas 

par maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas objektīvajām pazīmēm,  secināms, ka šāds 

noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas risinājums atzīstams par nepareizu. Aplūkotajos 

gadījumos persona būtu saucama pie kriminālatbildības saskaņā ar KL 193.panta otro daļu (kā 

arī gadījumos, kad ir konstatēta datu iegūšana, būtu piemērojama KL 193.1 panta pirmā daļa). 

10.5. Nodarījuma kvalifikācija saskaņā ar KL 177.1 pantu 

 
KL 177.1 panta ieviešana Krimināllikumā izrietēja no Latvijas pievienošanās Eiropas 

Padomes 2001.gada Konvencijai par kibernoziegumiem, atbilstoši kurai automtizēta datu 

apstrādes sistēma ietver datorsistēmu, tīklu, tehnisko un informācijas resursu kompleksu, kam 

ir lietotāja pieeja.  

Likumdevējs KL 177.1panta izpratnē vainīgās personas apzinātu ietekmi uz 

automtizēto datu apstrādes sistēmu ir izdalījis kā īpašu krāpšanas veidu.236  

KL 177.1panta pirmās daļas dispocījā noteikta atbildība par svešas mantas vai tiesību 

uz šādu mantu, vai citu mantisku labumu iegūšanu, apzināti ievadot automatizētā datu 

 
234 Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2018.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr.K32-0185-18/5 

(ECLI:LV:RZRT:2018:0110.1135022416.2.S). 
235 Rīgas pilsētas Latgales  priekšpilsētas tiesas 2018.gada 3.aprīļa spriedums, lietā Nr. K29-0317-18/1 

(ECLI:LV:RLPT:2018:0403.11354029715.2.S); Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 24.janvāra 

spriedums lietā Nr.K68-0193-18/10 (ECLI:LV:RPPT:2018:0124.11351013217.2.S); Rīgas pilsētas Vidzemes 

priekšpilsētas tiesas 2018.gada 10.aprīļa spriedums lietā Nr.K32-1130-18 

(ECLI:LV:RVPT:2018:0410.11221057513.2.S); Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 

31.jūlija spriedums lietā Nr.K30-1031-18/37 (ECLI:LV:RVPT:2018:0731.11331074313.1.S); Rīgas pilsētas 

Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 25.februāra spriedums lietā Nr.K30-0158-19/13 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0225.11517065914.1.S). 
236 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2006.gada 11.septembra lēmums lietā SKK-410/2006 

(11130101404). 
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apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tās resursu darbību (datorkrāpšana). Panta 

otrajā daļā atbildība pastiprināta, ja datorkrāpšanu izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas 

vienošanās, un panta trešajā daļā atbildība noteikta par datorkrāpšanu, ja tā izdarīta lielā 

apmērā vai ja to izdarījusi organizēta grupa. 

Šā pētījuma ietvaros tika aplūkoti divi kriminālprocesi, kuros nodarījuma kvalifikācija 

tika veikta saskaņā ar KL 177.1 pantu. Vienā no apsūdzībām lasāms, ka “/pers. A/ [..], 

zinādams, ka ar automatizētās datu apstrādes sistēmas (datora) palīdzību ir iespējams saņemt 

naudas aizdevumu, mantkārīgā nolūkā, lai izkrāptu naudu savām vajadzībām, apzināti 

ievadīja automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesas ziņas par kredīta saņēmēju, tas ir, 

izmantodams to, ka viņam ir zināmi /pers. F/ dati - personas kods, AS Swedbank attālinātās 

elektroniskās bankas operāciju programmatūras (internetbankas) lietotāja numurs, parole, 

kodu kartes numuri, atverot interneta vietni www.smscredit.lv, /pers. F/ nezinot, reģistrējās un 

/pers. F/ vārdā pieteicās aizdevuma saņemšanai, pārskaitot no /pers. F/ AS Swedbank konta 

/konta nr./AS ,,4finance” naudu 0,01 euro, un pēc tam, kad starp /pers. F/ un AS ,,4finance” 

tika noslēgts aizdevuma līgums [..] un uz noslēgtā līguma pamata, /pers. F/ AS Swedbank 

konta [..] tika ieskaitīts kredīts [..] 300 euro, lai ar naudu varētu rīkoties kā ar savu, to no 

/pers. F/ konta pārskaitīja uz sev zināmo /pers. G/ AS Swedbank kontu [..], bet pēc tam no 

/pers. G/ konta pārskaitīja uz sev zināmo /pers. H/ AS Swedbank kontu [..] un tad ar /pers. H/ 

palīdzību naudu izņēma no bankomāta un izlietoja pēc saviem ieskatiem, tādā veidā nodarot 

AS ,,4finance” materiālos zaudējumus 300 euro apmērā.237  

 Otrā apsūdzībā lasāms, ka “/pers. A/ izdarīja svešas mantas iegūšanu, apzināti 

ievadot automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesus datus, lai ietekmētu tās resursu darbību 

(datorkrāpšana). /pers. A/, izmantojot viņa rīcībā esošo Visa Qiwi Wallet karti Nr. /numurs/ ar 

magnētisko joslu bez čipa un PIN kodu, izmantojot SIA “NESTE Latvija” maksāšanas 

termināla programmnodrošinājumā radušos kļūdu, mantkārīgu motīvu vadīts, nolūkā 

prettiesiski iegūt SIA “NESTE Latvija” mantu – degvielu, laika posmā no 2015.gada 31.maija 

līdz 2015.gada 8.jūnijam, apzināti ievadīja degvielas uzpildes stacijā NESTE OIL Kauguri 

Talsu šosejā 66, Jūrmalā (turpmāk NESTE OIL Kauguri), un degvielas uzpildes stacijā 

NESTE OIL Jūrmala, Viestura ielā 21, Jūrmalā (turpmāk NESTE OIL Jūrmala), viņa rīcībā 

esošo skaitļu kombināciju, lai apietu SIA “NESTE Latvija” programmu un iegūtu SIA 

“NESTE Latvija” mantu – degvielu, lai to turpmāk pārdotu un iegūtu naudas līdzekļus savām 

vajadzībām, [..].”238  

 Faktisko apstākļu izklāsts Valmieras rajona tiesas spriedumā, ļauj apšaubīt, ka 

nodarījums satur datorkrāpšanas sastāva pazīmes; savukārt Rīgas rajona tiesa pamatoti 

atzinusi personu par vainīgu datorkrāpšanā.  

 
237 Valmieras rajona tiesas 2016.gada 12.aprīļa spriedums krimināllietā Nr.11130032815. 
238 Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2017.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. K33-0964-17/26 

(ECLI:LV:RIRTJ:2017:1110.11410047915.2.S). 
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Krimināltiesību doktrīnā skaidrots, ka automtizēta datu apstrādes sistēma ir ikviena 

ierīce vai savstarpēji savienotu ierīču grupa, kuru mērķis ir veikt automātisko datu apstrādes 

procesu vai citu funkciju.239  

Augstākā tiesa savā 2006.gada 11.septembra lēmumā atzinusi, ka spēļu automāts 

atzīstams par automtizētu datu apstrādes sistēmas ierīci. Iedarbojoties uz datu apstrādes 

resursiem spēļu automātā, vainīgais panāk nelikumīgu naudas izmaksu no spēļu automāta un 

to piesavinās. Šāda darbība tiek atzīta par nodarījumu, kas paredzēts KL 177.1pantā.240 KL 

177.1panta mērķis ir aizsargāt datu apstrādes sistēmas, kuru pamatuzdevums ir datu 

automatizēta apstrāde.241  

Krimināltiesību doktrīnā attiecībā uz KL 177.1panta piemērošanu ir skaidrots:  “Ja 

automatizētā datu apstrādes sistēma izmantota tikai kā medijs konkrētas informācijas 

nosūtīšanai, bet lēmumu, ar kuru krāpnieks var iegūt cietušajam piederošu mantu vai tiesību 

uz to, pieņem konkrētā fiziskā persona, darbības ir kvalificējamas saskaņā ar Krimināllikuma 

177.pantu.”242  

 Atgriežoties pie Valmieras rajona tiesas sprieduma, jānorāda, ka apsūdzībā 

lasāms, ka /pers. A/ apzināti ievadīja automatizētā datu apstrādes sistēmā nepatiesas ziņas par 

kredīta saņēmēju, bet nekas nav teikts par to, ka lēmumu par aizdevuma izsniegšanu pieņēma 

automatizēta datu apstrādes sistēma, kas ir obligāta datorkrāpšanas pazīme. Ievērojot to, ka 

datora, kas lai arī ir atzīstams par automatizētu datu apstrādes sistēmu, izmantošana pati par 

sevi vēl nedod pamatu KL 177.1panta piemērošanai, nodarījums, būtu kvalificējams  saskaņā 

ar KL 193.panta otro daļu kā maksāšanas līdzekļa nelikumīga izmantošana.  

 

10.6. Secinājumi par KL 177./180 panta piemērošanu 
 

Lai arī judikatūrā jautājums par krāpšanas sastāva piemērošanu, gadījumos, kad 

nelikumīgi tiek izmantots maksāšanas līdzeklis, ir risināts, tomēr, kā to uzskatāmi apliecina 

tiesu nolēmumu analīze, vienveidības šādu nodarījumu kvalifikācijā joprojām nav. Jānorāda, 

ka atšķirīgs juridiskais izvērtējums izriet ne tikai no pirmās instances tiesu spriedumiem, 

Augstākās tiesas pozīciju dotajā jautājumā ir apšaubījis arī Ģenerālprokuratūras 

krimināltiesiskā departamenta Tiesās izskatāmo krimināllietu nodaļas virsprokurors Alēns 

Mickevičs, savā kasācijas protestā norādot, ka “tiesu prakses apkopojumu lietās par 

nelikumīgām darbībām ar finanšu instrumentiem un maksāšanas līdzekļiem ietvertie 

secinājumi ir pausti tikai par vienu no maksāšanas līdzekļu veidiem – maksāšanas karti –, un 

tikai saistībā ar skaidras naudas nolaupīšanu, izņemot to no bankomāta. Atšķirībā no 

maksājumu kartes, ar kuras palīdzību var rīkoties ar kartes īpašnieka kontā esošajiem 

 
239 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII – XXV nodaļa). Otrais 

papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 48.lpp. 
240 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2006.gada 11.septembra lēmums lietā SKK-410/2006 

(11130101404). 
241 Ķinis U. Krāpšana automatizetā datu apstrādes sistēmā. Juristā Vārds, 2014.gada 15.jūlijs, Nr. 27, 11.lpp.  

 
242 Ķinis U. Krāpšana automatizetā datu apstrādes sistēmā. Juristā Vārds, 2014.gada 15.jūlijs, Nr. 27, 13.lpp. 
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līdzekļiem, izņemot skaidru naudu vai arī norēķinoties par pirkumiem un pakalpojumiem, 

internetbankas maksāšanas līdzeklis, ja pieņem, ka tas ir pilnīgs elementu (kodu kartes 

numurs, internetbankas lietotāja numurs, parole, autentifikācijas u.c. noteiktie elementi) 

kopums, var tikt izmantots ne tikai rīkojumu došanai naudas līdzekļu operācijām, bet arī 

personības attālinātai identificēšanai un konkrētajā lietā arī distances līgumu noslēgšanai, 

/pers. B/ identificējoties dažādu ātro aizdevumu sabiedrību elektroniskajās sistēmās un 

noslēdzot distances līgumus /pers. E/ vārdā. Ievērojot to, ka [..], klientam dodot uzdevumus 

un bankai pieņemot tos izpildei, klienta parakstu aizstāj autorizācijas kods, nepastāv būtiska 

atšķirība starp līgumiem, kurus persona būtu noslēgusi rakstveidā uz papīra, viltojot 

parakstus, ar līgumiem, kuri noslēgti attālināti, paraksta vietā izmantojot cietušās personas 

autorizācijas kodu. Kā vienā, tā otrā gadījumā konstatējams viltus nolūkā iegūt svešu kustamu 

mantu – naudas līdzekļus –, bet atšķirībā no papīra dokumenta viltojuma, par kuru atbildība 

paredzēta Krimināllikuma 275.pantā, noslēdzot distances līgumu elektroniski un paraksta 

vietā izmantojot maksāšanas līdzekli, notiek nelikumīga tā izmantošana un naudas līdzekļu 

izkrāpšana, kas būtu kvalificējama pēc Krimināllikuma 193.panta otrās daļas un attiecīgi pēc 

Krimināllikuma 177. vai 180.panta. Šādos gadījumos nav pamata konstatēt tiesību normu 

konkurenci, jo Krimināllikuma 193.pantā ir paredzēta atbildība par paša maksāšanas līdzekļa 

nelikumīgu izmantošanu un tas neaptver krāpšanu, ar kuru tiek apdraudēts cits objekts, – ātro 

aizdevumu sabiedrību mantiskās intereses, savukārt maksāšanas līdzekļa nelikumīga 

izmantošana, identificējoties dažādu ātro aizdevumu sabiedrību elektroniskajās sistēmās un 

noslēdzot distances līgumus cietušo vārdā, ir tikai veids, kādā izpaužas krāpšanas objektīvā 

puse.”243  

Arī krimināltiesību teorijā uzskats, ka personas nodarījums ātro kredītu izkrāpšanas 

gadījumā kvalificējams tikai saskaņā ar KL 193. panta otro daļu, ir vērtēts kā visai 

diskutabls.244  

Kā redzams, no tiesību normu interpretācijas viedokļa raugoties, ir iespējams rast 

argumentāciju kā vienam, tā arī otram kvalifikācijas variantam, -  nodarījuma kvalifikācijai 

tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu vai KL 193.panta otrajā daļā un attiecīgi KL 

177./180.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu ideālās kopības veidošanai.  

Tiesību teorijā ir skaidrots, ka tiesību normu piemērošanas gaitā tiek veikta tiesību 

normas satura noskaidrošana, kuras ietvaros tiesību piemērotājam jāstrādā ne tikai ar tiesību 

pamatavotiem, bet jāizmanto arī tiesību palīgavoti.245 Viens no tādiem palīgavotiem ir 

judikatūra, un, ja izskatāmajā lietā nav piemērojamas tiesību normas vai arī tās satura 

noskaidrošanai nepieciešams veikt interpretāciju, judikatūrai ir ļoti būtiska loma.246  

Ievērojot judikatūras nozīmi tiesību normu interpretācijā un tiesību tālākveidošanā, kā 

arī tās lomu vienveidīdīgas tiesu prakses nodrošināšanā, autores ieskatā, būtu lietderīgi 

 
243 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 31.maija lēmums lietā Nr. SKK-197/2017 

(11354038014).  
244 Sk. Hamkova D. Sveša maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas kvalifikācijas jautājumi. Starptautisko 

un Eiropas Savienības tiesību piemērošana nacionālajās tiesās. Latvijas Universitātes 78. starptautiskās 

zinātniskās konferences rakstu krājums. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2020., 176.-177.lpp. 
245 Sniedzīte G. Tiesību palīgavoti, piemērojot tiesību normas. Jurista Vārds, 18.10.2005, Nr.39, 6.lpp. 
246 Ibid. 
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pieturēties pie judikatūrā paustajām nostādnēm un ātro kredītu izkrāpšanas gadījumus 

kvalificēt tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu.  

Jāņem vērā, ka KL 193.panta otrā daļa nav vienīgā tiesību norma Krimināllikumā, kas 

interpretēta kā krāpšanas speciālā norma. Par tādām atzītas, piemēram, arī tiesību normas, kas 

ietvertas KL 177.1,  178., 192., 218., 321.pantā.   
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11.  SODA PIEMĒROŠANA PAR KL 193.PANTA OTRAJĀ DAĻĀ 

PAREDZĒTO NOZIEGUMU 
 

Minimālos noteikumus par noziedzīgu nodarījumu un sankciju definēšanu saistībā ar 

krāpšanu un viltošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem nosaka Eiropas 

Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa Direktīva (ES) 2019/713 par krāpšanas un 

viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj 

Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI  (turpmāk tekstā arī Direktīva).  

Direktīvas 3.-8.pantā uzskaitīti tie nodarījumi, attiecībā uz kuriem dalībvalstīm jāveic 

pasākumi, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka turpmāk norādītās darbības, ja tās izdarītas tīši, ir 

sodāmas kā noziedzīgs nodarījums. Tā kā atkarībā no šo darbību rakstura tiek reglamentēta arī 

soda noteikšana fiziskām personām par to izdarīšanu, vispirms nepieciešams pakavēties pie 

šajos pantos ietvertajiem nodarījumiem.   

Direktīvas 3.pantā „Bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu krāpnieciska 

izmantošana” norādīti divi nodarījumi, kas būtu atzīstami par noziedzīgiem: a) nozagta vai 

citādi nelikumīgi piesavināta vai iegūta bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa krāpnieciska 

izmantošana; b) viltota vai falsificēta bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa krāpnieciska 

izmantošana. 

Pie nodarījumiem, kas saistīti ar materiālu bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļu 

krāpniecisku izmantošanu Direktīvas 4.pantā norādīti: a) materiāla bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekļa zādzība vai citāda nelikumīga piesavināšanās; b) materiāla bezskaidras 

naudas maksāšanas līdzekļa krāpnieciska viltošana vai falsifikācija; c) nozagta vai citādi 

nelikumīgi piesavināta, vai viltota vai falsificēta materiāla bezskaidras naudas maksāšanas 

līdzekļa valdījums krāpnieciskas izmantošanas nolūkā; d) nozagta, viltota vai falsificēta 

materiāla bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa iegāde sev vai citai personai, tostarp tā 

saņemšana, piesavināšanās, pirkšana, pārvešana, importēšana, eksportēšana, pārdošana, 

transportēšana vai izplatīšana krāpnieciskas izmantošanas nolūkā. 

Direktīvas 5.pantā uzskaitīti nodarījumi, kas saistīti ar nemateriālu bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekļu krāpniecisku izmantošanu, proti: a) nemateriāla bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekļa nelikumīga iegūšana – vismaz tad, ja šī iegūšana ir ietvērusi kādu no 

Direktīvas 2013/40/ES 3.-6.pantā minēto nodarījumu izdarīšanu, vai nemateriāla bezskaidras 

naudas maksāšanas līdzekļa piesavināšanās; b) nemateriāla bezskaidras naudas maksāšanas 

līdzekļa krāpnieciska viltošana vai falsifikācija; c) nelikumīgi iegūta, viltota vai falsificēta 

nemateriāla bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa turējums krāpnieciskas izmantošanas 

nolūkā – vismaz tad, ja līdzekļa turējuma brīdī ir zināms, ka tā izcelsme ir nelikumīga; d) 

nelikumīgi iegūta, viltota vai falsificēta nemateriāla bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa 

iegāde sev vai citai personai, tostarp tā pārdošana, pārvešana vai izplatīšana, vai tā 

pieejamības nodrošināšana krāpnieciskas izmantošanas nolūkā. 

Direktīvas 6.pantā “Krāpšana saistībā ar informācijas sistēmām” noteikts, ka 

dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka par naudas, monetāras vērtības 

vai virtuālās valūtas pārskaitīšanu vai pārskaitīšanas izraisīšanu, kuras rezultātā cita persona ir 

nelikumīgi zaudējusi īpašumu, ar mērķi gūt nelikumīgu labumu pārkāpuma izdarītājam vai 
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trešajai personai, ir piemērojams sods kā par noziedzīgu nodarījumu, ja tā izdarīta tīši: a) bez 

tiesībām kavēt vai traucēt informācijas sistēmas darbību; b) bez tiesībām ievadīt, pārveidot, 

dzēst, pārsūtīt vai slāpēt datorizētus datus. 

Atbilstoši Direktīvas 7.pantā “Nodarījuma izdarīšanas rīki” noteiktajam, dalībvalstis 

veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka ierīces vai instrumenta, datorizētu datu vai 

jebkādu citu līdzekļu, kas galvenokārt izstrādāti vai speciāli pielāgoti nolūkā izdarīt kādu no 

4.panta a) un b) punktā, 5.panta a) un b) punktā vai 6.pantā minētajiem nodarījumiem, 

izgatavošana, iegāde sev vai citai personai, tostarp to importēšana, eksportēšana, pārdošana, 

transportēšana vai izplatīšana, vai to pieejamības nodrošināšana ir sodāma kā noziedzīgs 

nodarījums vismaz tad, ja minētās darbības ir veiktas nolūkā izmantot minētos līdzekļus. 

Savukārt no Direktīvas 8.panta “Kūdīšana, palīdzēšana un atbalstīšana, un 

mēģinājums” izriet, ka 1) dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka 

kūdīšana izdarīt 3.–7.pantā minētos nodarījumus vai palīdzēšana un atbalstīšana to izdarīšanā 

ir sodāma kā noziedzīgs nodarījums, un 2) dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu, ka mēģinājums izdarīt 3.pantā, 4.panta a), b) vai d) punktā, 5.panta a) vai 

b) punktā vai 6.pantā minētos nodarījumus ir sodāms kā noziedzīgs nodarījums. Attiecībā uz 

5.panta d) punktu dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu vismaz to, ka 

nelikumīgi iegūta, viltota vai falsificēta nemateriāla bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa 

krāpnieciskas iegādes mēģinājums sev vai citai personai ir sodāms kā noziedzīgs nodarījums. 

Direktīvas 9.pants “Sodi fiziskām personām” nosaka: 1. Dalībvalstis veic pasākumus, 

kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka par 3.–8.pantā minētajiem nodarījumiem ir paredzēti 

iedarbīgi, samērīgi un atturoši kriminālsodi; 2. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu, ka par 3.pantā, 4.panta a) un b) punktā un 5.panta a) un b) punktā minētajiem 

nodarījumiem piemērojamais maksimālais sods ir brīvības atņemšana uz vismaz diviem 

gadiem; 3. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka par 4.panta c) un 

d) punktā un 5. panta c) un d) punktā minētajiem nodarījumiem piemērojamais maksimālais 

sods ir brīvības atņemšana uz vismaz vienu gadu; 4. Dalībvalstis veic pasākumus, kas 

vajadzīgi, lai nodrošinātu, ka par 6.pantā minēto nodarījumu piemērojamais maksimālais sods 

ir brīvības atņemšana uz vismaz trim gadiem; 5. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, 

lai nodrošinātu, ka par 7.pantā minēto nodarījumu piemērojamais maksimālais sods ir brīvības 

atņemšana uz vismaz diviem gadiem; 6. Dalībvalstis veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai 

nodrošinātu, ka par 3.– 6.pantā minētajiem nodarījumiem piemērojamais maksimālais sods ir 

brīvības atņemšana uz vismaz pieciem gadiem, ja tie ir izdarīti, darbojoties noziedzīgā 

organizācijā, kā definēts Pamatlēmumā 2008/841/TI, bet neatkarīgi no tajā paredzētā soda. 

No Direktīvas preambulas 18.punktā noteiktā izriet, ka tā kā šajā direktīvā ir paredzēti 

minimālie noteikumi, dalībvalstis var brīvi pieņemt vai paturēt spēkā stingrākas 

krimināltiesību normas attiecībā uz krāpšanu un viltošanu attiecībā uz bezskaidras naudas 

maksāšanas līdzekļiem tostarp plašāku definīciju nodarījumiem.   

KL 193.panta otrās daļas aktuālajā redakcijā paredzētais noziedzīgais nodarījums   

klasificēts kā smags noziegums, par kura izdarīšanu paredzēta brīvības atņemšana uz laiku 

līdz 5 gadiem vai īslaicīga brīvības atņemšana, vai piespiedu darbs, vai naudas sods, 

konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. Šāda sankcija noteikta ar 2012.gada 
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13.decembra likumu “Grozījumi Krimināllikumā” (spēkā no 2013.gada 1.aprīļa). Līdz tam 

par KL 193.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu bija paredzēta brīvības 

atņemšana uz laiku līdz 10 gadiem, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas. 

Apkopojot sodu piemērošanas praksi, kopumā izmantotas ziņas no 171 sprieduma 

attiecībā par 200 personām, kuras atzītas par vainīgām KL 193.panta otrajā daļā paredzētajā 

noziegumā. Viena persona atbrīvota no soda. Plašākai analīzei izmantoti 60 spriedumi. 

Kopsavilkums par piemērotajiem sodiem atspoguļots zemāk ievietotajā tabulā: 

 

Gads/soda 

 Veids 

b/a ĪBA 55.pants p/darbs n/sods Kopā 

personas 

59., 58.p 

2016 - 1 3 3 - 7 - 

2017 22 4 12 21 2 61 - 

2018 21 4 23 32 1 81 - 

2019 10 4 10 26 1 51 1 

Kopā 53 13 48 82 4 200 1 

 

Secinājums – visbiežāk personas, kuras tiek atzītas par vainīgām KL 193.panta otrajā 

daļā paredzētajā noziegumā, tiek sodītas ar piespiedu darbu (82 personas), gandrīz vai līdzīgā 

proporcijā ir brīvības atņemšana (53 personas) un brīvības atņemšana nosacīti (48 personas). 

Īslaicīga brīvības atņemšana tiek piespriesta salīdzinoši maz (13 personas), savukārt naudas 

sods piespriests tikai četriem apsūdzētajiem. Tālāk pievērsīsimies soda noteikšanas kritērijiem 

un to piemērošanas praksei. 

 

11.1. KL 46.panta otrajā un trešajā daļā noteikto kritēriju 

nodalīšana un izvērtēšana 
 

Krimināllikuma 46.pantā tā 2012.gada 13.decembra likuma redakcijā nodalīti kritēriji, 

kas ņemami vērā, nosakot soda veidu un soda mēru, proti, panta otrajā daļā norādīts, ka, 

nosakot soda veidu, ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, kā 

arī vainīgā personību, savukārt, nosakot soda mēru, atbilstoši panta trešajā daļā norādītajam, 

ņem vērā atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus. Domājams, tādā kārtībā, kā to 

noteicis likumdevējs, šie kritēriji arī būtu jāizvērtē.247  

Vispusīga sodu ietekmējošo kritēriju izvērtēšana atzīmējama Rēzeknes tiesas 

2018.gada 16,jūlija spriedumā B apsūdzībā KL 193.1 panta pirmajā un otrajā daļā un 

193.panta otrajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanā. Izvērtējot to, ka B izdarījis 28 smagus 

un 14 mazāk smagus noziegumus, ieguva un izmantoja 14 personu datus, kas dod iespēju 

izmantot maksāšanas līdzekļus, nodarījis kredītiestādēm zaudējumus 11 051,57 euro apmērā, 

kas nav atlīdzināti, iepriekš vairākkārt sodīts, noziegumus izdarījis nedzēstas sodāmības laikā, 

nekādus secinājumus pēc iepriekš piespriestajiem sodiem, kas saistīti ar sodu izciešanu 

 
247 Sk., piemēram, Daugavpils tiesas 2018.gada 3.decembra spriedums lietā Nr.K12-0957-18 (11240012918); 

Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 9.maija spriedums lietā Nr.K71-0418/15 (11130059717); Zemgales rajona 

tiesas 2018.gada 14.marta spriedums lietā Nr.K73-0280-18/16 (ECLI:LV:ZRT:2018:0314.11370048214.2.S). 
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sabiedrībā, nav izdarījis, nav ienākumu un pastāvīgas dzīvesvietas, nav precējies, apgādājamo 

nav, tiesa atzina, ka apsūdzētais ir sabiedrībai bīstams un tiesa nesaskata pamatu 

apsūdzētajam piemērot vieglākus sodus, kas norādīti pantu sankcijās.  

Ņemot vērā atbildību mīkstinošo apstākli –  vainas atzīšanu un izdarītā nožēlošanu, kā 

arī atbildību pastiprinošo apstākli – noziedzīgu nodarījumu recidīvu, tiesa norādīja, ka par KL 

193.1panta pirmajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanu piemērojama īslaicīga brīvības 

atņemšana, kas pietuvināta maksimālajam šāda soda veida laikam, bet par KL 193.1 panta 

otrajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanu piemērojama īslaicīga brīvības atņemšana uz 

maksimālo laiku, jo tiesa konstatēja atbildību pastiprinošos apstākļus 24 noziegumu 

izdarīšanā, kā arī četrus pēdējos noziegumus B izdarīja pēc tam, kad tika atzīts par aizdomās 

turēto analoģisku noziegumu izdarīšanā un viņam bija piemērots drošības līdzeklis. Savukārt 

par KL 193.pabta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu B piemērojams 

sankcijā paredzētais brīvības atņemšanas sods, ņemot vērā konstatētos atbildību pastiprinošos 

apstākļus, nodarītos zaudējumus kredītiestādēm un nepiešķirto aizdevumu apjomu, kā arī 

katra nozieguma izdarīšanā konstatēto atbildību mīkstinošo apstākli.248  

KL 46.panta otrajā un trešajā daļā norādītie soda veida un mēra kritēriji nodalīti arī 

Ventspils tiesas 2017.gada 22.jūnija spriedumā, taču pie soda veida izvēles norādīts tikai uz 

to, ka inkriminētie nodarījumi ir smagi noziegumi un A tos ir izdarījis nosacītas pirmstermiņa 

atbrīvošanas no soda laikā, secinot, ka tādēļ viņš ir sodāms ar brīvības atņemšanu, jo vieglāka 

soda veids nepanāks soda mērķi un nenodrošinās krimināltiesisko attiecību taisnīgu 

noregulējumu. Par to, ka cietušajiem nodarīts kaitējums 3983,76 euro apmērā un par 

apsūdzētā personību nekas nav minēts. Nosakot soda mēru, tiesa ņēmusi vērā, ka noziedzīgus 

nodarījumus A izdarījis nedzēstas sodāmības laikā, kas veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu, 

un atzīts par viņa atbildību pastiprinošu apstākli, kā arī atbildību mīkstinošu apstākli – vainas 

atzīšanu un izdarītā nožēlošanu.249  

Tai pat laikā minami tiesu nolēmumi, kuros šī secība nav ievērota, sodu ietekmējošo 

apstākļu izklāsts ir visai haotisks, kā tas redzams no šāda piemēra. Pārejot pie soda 

noteikšanas, spriedumā vispirms norādīts, ka tiesa ņem vērā Krimināllikuma 35. un 46.panta 

nosacījumus, kam seko ziņu par apsūdzētā personību izklāsts – kad dzimis, Latvijas 

Republikā agrāk nesodīts, sodīts Vācijā par mantiska rakstura noziegumiem, norāde uz darba 

līgumu, no apsūdzētā vārdiem noskaidrots, ka atbrīvošanās gadījumā tiks nodrošināta darba 

vieta, kā arī ir pasliktinājies viņa veselības stāvoklis. Tad norādīts, ka apsūdzētais izdarījis 

mazāk smagu un smagu noziegumu, ka saskaņā ar KL 47.panta otro daļu tiesa par apsūdzētā 

atbildību mīkstinošu apstāklis atzīst to, ka viņš vaļsirdīgi atzinās un nožēloja izdarīto, saskaņā 

ar KL 48.pamtu atbildību pastiprinošus apstākļus tiesa nekonstatē.  

Tālāk lasāms: „Izvērtējot nosakāmā soda veidu un mēru, tiesa ņem vērā izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu raksturu un radīto kaitējumu, apsūdzētā atbildību mīkstinošo apstākli, 

kā arī apsūdzētā personību raksturojošās ziņas un ziņas par viņa veselības stāvokli. Tādējādi 

tiesa atzīst, ka, lai sasniegtu soda mērķi un sodītu apsūdzēto par izdarītajiem noziedzīgajiem 

nodarījumiem, kā arī panāktu, lai apsūdzētais turpmāk pildītu likumus un atturētos no 
 

248 Rēzeknes tiesas 2018.gada 16.jūlija spriedums lietā Nr.K26-0015-18/1 

(ECLI:LV:REZT:2018:0716.11331112213.5.S).      
249 Ventspils tiesas 2017.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr.K40-0001-17/4 (11151002914).  
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noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas, sods viņam nosakāms brīvības atņemšanas veidā. Tiesa 

uzskata, ka nav likumīga pamata piemērot pantu sankcijās paredzētos alternatīvos soda 

veidus. 

Izvērtējot nosakāmā soda veidu, tiesa ņem vērā izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

rezultātā radīto materiālā kaitējuma apmēru, to, ka apsūdzētais viņam inkriminētos 

noziedzīgos nodarījumus izdarījis sistemātiski, un tam bijis nodarbošanās raksturs. Savukārt 

izvērtējot nosakāmā soda mēru, tiesa ņem vērā to, ka nav konstatēti apsūdzētā atbildību 

pastiprinoši apstākļi, bet ir konstatēts atbildību mīkstinošs apstāklis. [..]. Bez tam, lemjot par 

soda noteikšanu, tiesa ņem vērā to, ka apsūdzētais saskaņā ar Kriminālprocesa likuma 

21.pantu ir izmantojis savas tiesības sadarboties ar tiesu, izvēloties vienkāršāku procesa 

veidu“.250Nereti spriedumos sadaļa par soda noteikšanu sākas, piemēram, ar norādi, ka, 

„nosakot sodu, tiesa vadās no Krimināllikuma 35. un 46.pantiem, t.i., ņem vērā soda mērķi un 

soda noteikšanas vispārīgos principus, vainīgā personību, atbildību mīkstinošos un 

pastiprinošos apstākļus“, nenodalot kritērijus, kuri izvērtējami pie soda veida, un kuri 

izmantojami pie soda mēra noteikšanas, bet norādot uz tiem dažādā secībā. Ilustrācijai 

minami daži piemēri. 

Tā Bauskas rajona tiesas 2017.gada 29.marta spriedumā, izskatot lietu bez pierādījumu 

pārbaudes tiesas izmeklēšanā, norādīts, ka apsūdzētais izdarījis vienu mazāk smagu un 18 

smagus noziegumus. Par atbildību mīkstinošu apstāklis atzīts tas, ka vaļsirdīgi atzinies un 

nožēlo izdarīto, atbildību pastiprinoši apstākļi nav konstatēti. Apsūdzētais nav sodīts, strādāja 

par dežurantu SIA [X], šobrīd bezdarbnieks, ir deklarēta dzīvesvieta. Un secinājums – 

„Ņemot vērā augstāk minēto, apsūdzētā personību un attieksmi pret izdarīto, to, ka saskaņā ar 

Kriminālprocesa likuma 21.pantu apsūdzētais sadarbojās ar procesa virzītāju, izvēloties 

vienkāršāku procesa veidu, ievērojot prokurora atzinumu par soda veida piemērošanu [..]“, 

par visiem 19 noziegumiem noteikts piespiedu darbs.251  

Rīgas rajona tiesa 2019.gada 10.janvāra spriedumā, nosakot sodu apsūdzētajam, „ņem 

vērā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, atbildību mīkstinošos un 

pastiprinošos apstākļus“. Tālāk seko norāde, ka apsūdzētais vairākas reizes sodīts kā līdz, tā 

arī pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, ir deklarēta dzīvesvieta, kur arī faktiski dzīvo, 

apgādībā divi nepilngadīgi bērni, strādā, veselības stāvoklis labs, invaliditātes nav. Tas arī 

viss, kas attiecināms uz KL 46.panta otrajā un trešajā daļā norādītajiem kritērijiem, nekā par 

noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, nav analizēti arī atbildību mīkstinošie un 

pastiprinošie apstākļi. 

Neskatoties uz to, spriedumā norādīts: „Izvērtējot noziedzīgā nodarījuma raksturu un 

apsūdzētā personību, kā arī, lai panāktu soda mērķi, un izvērtējot attieksmi pret izdarīto 

noziedzīgo nodarījumu, veselības stāvokli, to, ka uz lietas izskatīšanas brīdi sodāmības 

dzēstas, sodāms ar piespiedu darbu, kā to lūdza valsts apsūdzības uzturētājs. Tiesa atzīst, ka 

cita soda veida un mēra noteikšana nesasniegs Krimināllikumā noteikto soda mērķi“. Vēl 

piebilsts, ka tiesa bez ievērības neatstāj, ka, piekrisdams pierādījumu pārbaudes neizdarīšanai 

 
250 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 19.decembra spriedums lietā Nr.K30-2038-18/38 

(ECLI:LV:RVPT:2019:1219.11517002414.2.S). 
251 Bauskas rajona tiesas 2017.gada 29.marta spriedums lietā Nr.K10-0097-17 (11120064915). 
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tiesas izmeklēšanā, apsūdzētais paātrinājis krimināltiesisko attiecību noregulēšanu, izvēlējies 

vienkāršāku procesa veidu.252  

Jāpiezīmē, ka tie nebūt nav vienīgie spriedumi, kuros pie soda veida un mēra 

noteikšanas nav norādīti un atsevišķi izvērtēti KL 46.panta otrajā un trešajā daļā norādītie 

kritēriji. Turpinājumā īsumā par to, vai un kāda loma tiek atvēlēta katram no šajā 

krimināltiesību normā norādītajiem sodu ietekmējošajiem kritērijiem.  

 

11.1.1. Noziedzīgā nodarījuma rakstura un radītā kaitējuma izvērtēšana 
 

Lielākajā daļā analizēto spriedumu sadaļā par soda noteikšanu tiek norādīts, ka, 

nosakot sodu, tiesa ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu, 

taču šī norāde kopumā vērtējama kā formāla likuma teksta pārrakstīšana, jo nedz noziedzīgā 

nodarījuma raksturs, nedz radītais kaitējums pēc būtības, ar maziem izņēmumiem, analizēts 

netiek. 

Izvērtējot noziedzīgā nodarījuma raksturu, galvenokārt tiek norādīts uz tā klasifikāciju 

atbilstoši KL 7.pantā noteiktajam,un, tā kā tiek analizēta KL 193.panta otrā daļa, tas viemēr ir 

smags noziegums. Atsevišķos spriedumos papildus ietverta norāde, ka tas ir tīšs noziegums 

pret tautsaimniecību un ar to tikušas apdraudētas valsts tautsaimniecības intereses finanšu un 

kredītu izsniegšanas jomā,253 kas tāpat raksturīgs visiem KL 193.panta otrajā daļa ietvertajiem 

noziegumiem.  

Ņemot vērā to, ka likumdevējs paredzējis iespēju par šo smago noziegumu piemērot 

visus iespējamos pamatsodus – brīvības atņemšanu, īslaicīgu brīvības atņemšanu, piespiedu 

darbu un naudas sodu, pareizai soda veida izvēlei ir būtiski konstatēt tos apstākļus, piemēram, 

nozieguma izdarīšanas apstākļi, veids un paņēmieni, noziedzīgās rīcības ilgums, izdarīto 

noziegumu skaits, turpinātas nelikumīgas maksāšanas līdzekļu izmantošanas ilgums un to 

veidojošo epizošu skaits u.tml.,  kas raksturo tieši šo noziegumu, atšķir to pāc kaitīguma 

pakāpes no citiem tāda paša veida noziegumiem. 

Vēl skopāks ir radītā kaitējuma raksturojums, kas praktiski vienmēr aprobežojas ar 

norādi sprieduma konstatējošajā vai aprakstošajā daļā uz to, kādu summu apsūdzētais ieguvis 

vai arī kāds zaudējums nodarīts cietušajam (cietušajiem) nelikumīgas maksāšanas līdzekļa 

izmantošanas rezultātā. Dažos spriedumos atzīmēts, ka radītais kaitējums nepārsniedz 

minimālās mēnešalgas apmēru, un tikai vienā gadījumā tiesa norādījusi, ka radīto kaitējumu 

vērtē kā nozīmīgu cietušā tiesisko interešu aizskārumu.254  

Tai pat laikā bez jebkāda izvērtējuma vairākos spriedumos atzīts, ka „tiesas ieskatā 

nodarītais kaitējums nav tāds, lai apsūdzēto soda mērķa sasniegšanas nolūkā būtu 

nepieciešams izolēt no sabiedrības“, kā tas lasāms Valmieras rajona tiesas 2017.gada 

 
252 Rīgas rajona tiesas 2019.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr.K33-0216-19/26 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0110.1141001615.1.S).   
253 Piemēram, Valmieras rajona tiesas 2017.gada 14.jūnija spriedums lietā Nr.K39—0355/16-0077/17 

(11130031016); Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 12.septembra spriedums lietā Nr.K71-0268-18/15 

(11130090414). 
254 Kuldīgas rajona tiesas 2017.gada 11.aprīļa spriedums lietā Nr.K19-0029-17/2 (11250003814). 
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4.decembra spriedumā, ar kuru konstatēts, ka A ilgstoši, laikā no 2015.gada 12.marta līdz 

2015.gada 21.augustam, formēja kredītus C un D vārdā, nodarot kredītiestādēm zaudējumus 

3778 euro apmērā (Valmieras rajona tiesas 2017.gada 4.decembra spriedums lietā Nr.K39-

0300/17 (11131080315). Tāds pat pamatojums rodams arī krimināllietā A apsūdzībā, kura 67 

reizes nelikumīgi izmantojusi maksāšanas līdzekli, nodarot zaudējumus kredīiestādēm 500, 

425, 725, 50, 200, 550, 50, 725, 550, 845, 725, 350 euro apmērā, bet pārējos gadījumos 

aizdevums atteikts (Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 7.marta spriedums lietā Nr.K71-18/15 

(11130027015), un krimināllietā B apsūdzībā, kurš, divreiz nelikumīgi izmantojot svešus 

maksāšanas līdzekļus, katram no cietušajiem nodarīja zaudējumu 1000 euro apmērā.255  

 

11.1.2. Vainīgā personības raksturojums 
 

Krimināltiesībās tiek atzīts, ka vainīgā personība ir svarīgākā sastāvdaļa soda 

individualizācijā, savukārt soda individualizācijas princips ir cieši saistīts ar taisnīguma 

principu,256 kas arī nosaka šā kritērija būtiskumu soda veida izvēles procesā. 

Pārskats par soda piemērošanu apstiprina jau iepriekš veiktajos pētījumos secināto, ka 

tieši ziņām, kas raksturo vainīgā personību, nolēmumos tiek pievērsta vislielākā uzmanība. 

Spriedumos tiek uzskaitītas ziņas, kas raksturo apsūdzētā fizisko stāvokli – vecums, veselības 

stāvoklis, invaliditāte, grūtniecība, personības sociālo statusu – galvenokārt ģimenes 

stāvoklis, apgādājamo personu esamība, nodarbinātība, deklarētā dzīvesvieta, personas 

tiesisko statusu – likumpaklausība, dzēsta sodāmība, nozieguma izdarīšana nedzēstas 

sodāmības laikā, administratīvie pārkāpumi. Ziņas, kas raksturo apsūdzētā fizisko stāvokli un 

sociālo statusu, nereti gan tiek norādītas pēc paša apsūdzētā vārdiem. 

Lai arī personību raksturojošo ziņu klāsts ir visai plašs, tas visbiežak ir tikai šo ziņu 

uzskaitījums bez kādas norādes par to ietekmi uz nosakāmā soda veidu. Kā izņēmumu var 

minēt jau iepriekš norādīto Kuldīgas rajona tiesas 2017.gada 11.aprīļa spriedumu, kurā tiesa, 

piespriežot brīvības atņemšanu, atzinusi, ka apsūdzēto A un B personība kopumā vērtējama 

kā negatīva, īpaši uzsverot, ka iepriekšējie sodi (A sodīts 13 reizes, arī ar brīvības atņemšanu 

par analogiem noziegumiem, B – sodīts 5 reizes), nav atturējuši no jaunu noziedzīgu 

nodarījumu izdarīšanas.  

Arī Madonas rajona tiesa 2017.gada 30.augusta spriedumā, raksturojot A personību, 

norādījusi, ka viņa 31 gada vecumā tiek tiesāta 14.reizi, regulāri izdara administratīvos 

pārkāpumus. A pat nav mēģinājusi uzsākt cietušajiem nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu, lai 

gan pēc noziedzīgu nodarījumu izdarīšanas ir pagājis vairāk kā pusgads, kas liecinot par viņas 

vienaldzīgo attieksmi pret savas darbības izraisītajām sekām. A esot arī vienaldzīga attieksme 

pret viņai noteiktā soda izciešanu, jo iepriekš tikusi sodīta ar piespiedu darbu, šo sodu nav 

izcietusi un tas aizstāts ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. Tiesa uzskatot, ka apsūdzētā 

 
255 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 9.maija spriedums lietā Nr.K71-0418-18/15 (11130059717). 
256 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII2 nodaļa). Otrais papildinātais 

izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2018, 197.lpp. 
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stūrgalvīgi negrib dzīvot likumpaklausīgu dzīvi, secina, ka tāpēc viņa ir sodāma ar brīvības 

atņemšanu.257  

11.1.3. Atbildību mīkstinošie un atbildību pastiprinošie apstākļi 
 

No KL 47.panta pirmajā daļā norādītajiem septiņiem atbildību mīkstinošiem 

apstākļiem analizētajos spriedumos konstatēti tikai divi – vienā spriedumā konstatēts 

apstāklis, kas norādīts 3.punktā – vainīgais labprātīgi atlīdzinājis cietušajam ar noziedzīgo 

nodarījumu radīto kaitējumu,258 bet citā spriedumā – KL 47.panta pirmās daļas 5.punktā 

norādītais, ka noziedzīgais nodarījums izdarīts cietušā prettiesiskas uzvedības ietekmē, par ko 

nedaudz plašāk. 

Ar Valmieras rajona tiesas 2015.gada 11.novembra spriedumu konstatēts, ka D, 

būdams alkohola ietekmē, no E naudas maka nozaga viņam izsniegto Visa Elektron norēķinu 

karti, ko izmantoja, izņemot no E konta skaidru naudu. Vidzemes apgabaltiesa, izskatot 

krimināllietu sakarā ar D apelācijas sūdzību, kurš savu vainu E norēķinu kartes zādzībā 

neatzina, secināja, ka D pamatoti inkrimētas divas darbības ar E norēķinu karti – tās 

nolaupīšana un nelikumīga izmantošana, kas gan kļūdaini kvalificētas kā divi atsevišķi 

noziedzīgi nodarījumi, jo veido atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu.  

Izvērtējot D sodu ietekmējošos apstākļus, apelācijas instances tiesa, atsaucoties uz 

lietā konstatēto, ka līdz noziedzīga nodarījuma izdarīšanai E alkohola iegādes mērķim 

apsūdzībā rīcībā nodeva viņam izsniegto bankas norēķinu karti, kā arī izpauda konfidenciālu 

informāciju-   kartes PIN kodu, atzina, ka šādas prettiesiskas cietušā E uzvedības ietekmē D 

izdarīja noziegumu, atzīstot to par atbildību mīkstinošu apstākli.259  

Nav pamata iebilst tam, ka E pārkāpa A/S „Swedbank“ līguma noteikumus, kas 

nepieļauj kartes nodošanu lietošanā citām personām, taču diez vai var piekrist, ka šāda rīcība 

uzskatāma par prettiesisku KL 47.panta pirmās daļas 5.punkta izpratnē. Augstākās tiesas 

judikatūrā skaidrots, ka šis apstāklis atzīstams par atbildību mīkstinošu gadījumos, kad paša 

cietušā rīcība izpaudusies vardarbībā, smagā goda aizskaršanā vai citās prettiesiskās darbībās 

pret vainīgo vai kādu citu personu.260  

Visi pārējie apstākļi atzīti par atbildību mīkstinošiem, pamatojoties uz KL 47.panta 

otro daļu. Tiesas aktīvi izmantojušas šā panta otrajā daļā noteikto iespēju par atbildību 

mīkstinošu apstākli atzīt arī citu ar izdarīto noziedzīgo nodarījumu saistītu apstākli, kurš KL 

47.panta pirmajā daļā nav paredzēts, un atzinušas par atbildību mīkstinošu apstākli vaļsirdīgu 

atzīšanos un izdarītā nožēlošanu, pie kā vēl atgriezīšos turpmākajā izklāstā, bet 

kriminālprocesā A un B apsūdzībā KL 193.panta otrajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanā 

 
257Madonas rajona tiesas 2017.gada 30.augusta spriedums lietā Nr.K23-0122-17 

(ECLI:LV:MART:2017:08.30.11300002717.1.S). 
258 Rīgas rajona tiesas 2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K33-0170-19/26 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0424.11410063116.1.S), 
259 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 29.marta spriedums lietā Nr.KA05-0065-

16/2 (11130014313). 
260 Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 11.jūnija lēmums lietā SKK-313/2008 (11515001207).  
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kā apsūdzēto atbildību mīkstinošs apstāklis norādīta vainas atzīšana, par izdarītā nožēlošanu 

neko neminot.261  

Saskaņā ar KL 47.panta otro daļu vienam apsūdzētajam par atbildību mīkstinošu 

apstākli  atzīts ar cietušo noslēgtais izlīgums, kādā citā krimināllietā - daļēja radītā kaitējuma 

atlīdzināšana 1000 euro apmērā, kas sastāda vairāk nekā pusi no 1800 euro, kas bija 

nelikumīgi iegūti, izmantojot cietušā norēķinu karti.262 Tai pat laikā Rīgas apgabaltiesas 

2016.gada 18.februāra spriedumā, noraidot apelācijas sūdzību, pamatoti norādīts, ka 

apsūdzētā norāde par iespējām kompensēt cietušajam nodarīto zaudējumu, nevar būt par 

pamatu, lai mīkstinātu sodu. Vēlme kompensēt zaudējumu liecina par apsūdzētā patieso 

nožēlu un apņemšanos turpmāk neizdarīt likumpārkāpumus, ko pirmās instances tiesa jau 

atzina par atbildību mīkstinošu apstākli.263  

Madonas rajona tiesa 2016.gada 18.marta spriedumā pamatoti norādījusi, ka par A 

atbildību mīkstinošu apstākli nav atzīstams tas, ka viņa noziedzīgu nodarījumu izdarījusi, 

būdama grūtniecības stāvoklī, jo lietā nav ziņu, ka noziedzīga nodarījuma izdarīšanu kaut 

kādā veidā būtu ietekmējis apsūdzētās kā grūtnieces īpašais fizioloģiskais un psihiskais 

stāvoklis.264  

Lielākajai daļai apsūdzēto atbildību pastiprinoši aptākļi nav konstatēti. No KL 

48.panta pirmajā daļā norādītajiem atbildību pastiprinošiem apstākļiem visbiežāk norādīts tas, 

ka noziedzīgais nodarījums veido noziedzīgu nodarījumu recidīvu, vairākos gadījumos par 

atbildību pastiprinošu apstākli atzīta arī noziedzīga nodarījuma izdarīšana personu grupā.  

Te gan jāpiezīmē, ka konstatējama arī kļūdaina KL 48.panta pirmās daļas 2.punktā 

ietvertā apstākļa izpratne. Tā krimināllietā A un B apsūdzībā KL 193.1 panta pirmajā daļā un 

193.panta otrajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos to izdarīšana personu grupā par 

atbildību pastiprinošu atzīta nepamatoti, jo A atzīts par vainīgu KL 193.1 panta pirmajā daļā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma organizēšanā.265 Arī krimināllietā C apsūdzībā viltotu 

maksāšanas līdzekļu izmantošanā pirmās instances tiesa par apsūdzētā atbildību pastiprinošu 

apstākli atzina nozieguma izdarīšanu personu grupā. Izskatot lietu apelācijas kārtībā un 

atzīstot šādu secinājumu par kļūdainu, Rīgas apgabaltiesa 2016.gada 18.februāra spriedumā 

norādīja, ka „nošķirama nozieguma izdarīšana dalībā no līdzdalībā izdarīta noziedzīga 

nodarījuma. No pirmās instances tiesas spriedumā pierādītā noziedzīgā nodarījuma apraksta 

secināms, ka C izmantoja viltotu maksāšanas līdzekli līdzdalībā ar citu personu, kurš pildīja 

nozieguma organizatora lomu, kas Krimināllikuma 19.panta izpratnē nav atzīstams par 

nozieguma izdarīšanu grupā“.266  

Vienam apsūdzētajam par atbildību pastiprinošu apstaākli atzīta noziedzīga 

nodarījuma izdarīšana alkohola ietekmē, kas nav raksturīgi analizētā nozieguma izdarītājiem, 

 
261 Daugavpils tiesas 2018.gada 21.jūnija spriedums krimināllietā Nr.11181125116).  
262 Valmieras rajona tiesas 2017.gada 14.jūnija spriedums lietā Nr.K39-035516, - 0077/17 (11130031016). 
263 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 18.februāra spriedums lietā Nr.KA04-0356-

16/17 (11410051810).  
264 Madonas rajona tiesas 2016.gada 8.marta spriedums krimināllietā Nr.11300018915). 
265 Kuldīgas rajona tiesas 2017.gada 11.aprīļa spriedums lietā Nr.K19-0029-17/2 (11250003814). 
266 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 18.februāra spridums lietā Nr.KA04-0356-16/17 

(11410051810). 
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tikai vienā gadījumā par apsūdzētā atbildību pastiprinošu apstākli saskaņā ar KL 48.panta 

pirmās daļas 3.punktu atzīts tas, ka viņš ļaunprātīgi izmantojis citas personas uzticību, lai arī 

tādas situācijas konstatējamas virknē nodarījumu.  

Minami arī vairāki nolēmumi, ar kuriem par apsūdzēto atbildību pastiprinošu apstākli 

saskaņā ar KL 48.panta pirmās daļas 11.punktu atzīts tas, ka viņi noziedzīgu nodarījumu 

izdarījuši mantkārīgu tieksmju dēļ.267  

Vidzemes apgabaltiesa, izskatot krimināllietu sakarā ar D apelācijas sūdzību par 

Madonas rajona tiesas 2016.gada 6.septembra spriedumu, atzina, ka pirmās instances tiesa 

nepamatoti par apsūdzētā atbildību pastiprinošu apstākli atzinusi to, ka KL 193.panta otrajā 

daļā paredzētie noziedzīgie nodarījumi izdarīti mantkārīgu tieksmju dēļ. Apgabaltiesa 

norādīja, ka „maksāšanas līdzekļa izmantošana pati par sevi saistāma ar mantkārību – vēlmi 

gūt materiālu labumu, kas ietilpst Krimināllikuma 193.pantā paredzētā nozieguma sastāvā, 

līdz ar to Krimināllikuma 48.panta ceturtā daļa liedz šo apstākli atzīt arī par atbildību 

pastiprinošu“.268Tādu pašu atziņu paudusi arī Rīgas apgabaltiesa jau minētajā 2016.gada 

18.februāra spriedumā lietā Nr.KA04-0356-16/17, izslēdzot no pirmās instances tiesas 

sprieduma noziedzīgu nodarījumu izdarīšanu mantkārīgu tieksmju dēļ kā atbildību 

pastiprinošu apstākli. 

 

11.2. Citi apstākļi, kas ņemti vērā pie soda noteikšanas 
 

Ņemot vērā to, ka analizētajos 35 gadījumos krimināllietas izskatītas bez pierādījumu 

pārbaudes tiesas izmeklēšanā, papildus KL 47. un 48.pantā norādītajiem atbildību 

mīkstinošiem un atbildību pastiprinošiem apstākļiem tiesas pie soda noteikšanas ņem vērā 

apstākli, ka apsūdzētais ir izmantojis savas Kriminālprocesa likuma 21.pantā paredzētās 

tiesības uz sadarbību ar kriminālprocesa veikšanai pilnvaroto personu, kas izpaužas 

vienkāršāka procesa veida izvēlē, tādā veidā nodrošinot efektīvāku krimināltiesisko attiecību 

taisnīgu noregulējumu. Tas atbilst Augstākās tiesas judikatūrā norādītajam, ka tas fakts, ka 

vainīgais izmantojis savas tiesības uz sadarbību vienkāršāka procesa izvēlē pastiprina savas 

vainas atzīšanu un nožēlošanu, bet nav atzīstams par patstāvīgu viņa atbildību mīkstinošu 

apstākli.269 Tas, ka apsūdzētais izmanto savas tiesības uz sadarbību vienkāršotāka procesa 

izvēlē, pastiprina savas vainas atzīšanu un nožēlošanu, bet nav atzīstams par patstāvīgu viņa 

atbildību mīkstinošu apstākli.270  

Tai pat laikā visai diskutbla šķiet iepriekš minētā apstākļa – lūdzis izskatīt lietu bez 

pierādījumu pārbaudes, papildināšana vēl ar norādi, ka pie soda noteikšanas tiek ņemts vērā 

 
267 Piemēram, Madonas rajona tiesas 2016.gada 8.marta spriedums krimināllietā Nr.11300018915 un 2016.gada 

6.septembra spriedums krimināllietā Nr.11300044115; Tukuma rajona tiesas 2017.gada 28.februāra 

spriedums lietā Nr.K37-0094-17/2 (11221121116).  
268 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 8.novembra spriedums lietā Nr.KA05-0215-

16/13 (113000044115). 
269 Augstākās tiesas 2018.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-J-348/2018 

(RCLI:LV:AT:2018:0619.11519007816.2.L).   
270 Augstākās tiesas 2008.gada 21.aprīļa lēmums lietā SKK-232/2008 (11819005707). 
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tas, ka apsūdzētais sadarbojies ar izmeklēšanu un tiesu, nav apstrīdējis lietā savāktos 

pierādījumus, citiem vārdiem sakot, pildījis savus procesuālos pienākumus.271  

11.3. Soda noteikšanas prasību izvērtējums 
 

No Augstākās tiesas judikatūras izriet, ka tiesai ir pienākums noteikt vainīgajai 

personai tiesisku, pamatotu un taisnīgu sodu saskaņā ar Krimināllikuma 46.pantā norādītajiem 

soda noteikšanas vispārīgajiem principiem, ievērojot Krimināllikuma 35.pantā noteikto soda 

mērķi. Tiesai nav pienākuma ikreiz noteikt vainīgajam visvieglāko likumā paredzēto sodu, 

piemērojot visus iespējamos labvēlīgos likuma nosacījumus.272 Soda tiesiskums, pamatotība 

un taisnīgums ir atkarīgs arī no tā, kā tiek ievēroti likuma priekšraksti par soda noteikšanu par 

vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, kā arī par nosacītu 

notiesāšanu. 

Jau no iepriekš veiktā pārskata par sodu ietekmējošo apstākļu lomu soda noteikšanas 

procesā tika izsecināts, ka ne visi KL 46.panta otrājā un trešajā daļā norādītie kritēriji tiek 

pienācīgi izvērtēti, nereti aprobežojoties vien ar norādi, ka tiesa tos ņem vērā, nosakot sodu. 

Un, lai arī nav pamata apgalvot, ka tas vienmēr ir tikai formāls sodu ietekmējošo apstākļu 

uzskaitījums, daudzos spriedumos trūkst galvenā – pamatojuma, kāpēc un kā tieši spriedumā 

norādītie un vērā ņemtie KL 46.panta otrajā un trešajā daļā ietvertie kritēriji ietekmējuši soda 

veidu un mēru konkrētajam apsūdzētajam konkrētajā kriminālprocesā. Tas savukārt rada 

pamatotas šaubas par soda adekvātumu izdarītajam noziedzīgajam nodarījumam.  

Tā, piemēram, ar Limbažu rajona tiesas 2017.gada 24.novembra spriedumu konstatēts, 

ka A, nelikumīgi izmantojot viņai uzticēto B maksāšanas līdzekli – A/S „DNB banka“ 

internetbankas paroli, internetbankas lietotāja numuru, autorizācijas kodu karti, laika posmā 

no 2015.gada 23.marta līdz 2015.gada 19.aprīlim veica 10 naudas pārskaitījumus no B 

norēķinu konta, nodarot viņam mantisku kaitējumu 4300 euro apmērā. Bez tam laika posmā 

no 2016.gada 1.novembra līdz 2017.gada 31.janvārim, izmantojot uz zemnieku saimniecības 

[X] vārda A/S „Swedbank“ izdoto debetkarti un PIN kodu, ko bija saņēmusi no B zemnieku 

saimniecības maksājumu veikšanai, kopumā 84 reizes veica pārskaitījumu no zemnieku 

saimniecība norēķinu konta, nodarot tai mantisku kaitējumu 4652 euro apmērā. A nodarījumi 

kvalificēti saskaņā ar KL 193.panta otro daļu un 193.panta otro daļu. 

Atzīstot A par vainīgu viņai inkriminēto noziegumu izdarīšanā, tiesa norādīja: 

„Nosakot konkrētu sodu, tiesa ņem vērā atbildību mīkstinošo apstākli savas vainas vaļsirdīgu 

atzīšanu un nožēlošanu un to, ka viņa iepriekš nav sodīta, apgādībā ir viens bērns. Nestrādā. 

Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētais ir smags noziegums, par ko ir paredzēti sodi 

brīvības atņemšana līdz 5 gadiem, īslaicīga brīvības atņemšana, piespiedu darbs vai naudas 

sods. Ņemot vērā iepriekš teikto, tiesa uzskata, ka /pers. A/ sodāma ar piespiedu darbu, kura 

 
271 Rēzeknes tiesas 2017.gada 19,janvāra spriedums lietā Nr.K26-0183-17/9 (11331069415); Rēzeknes 

tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 (11331107213).   
272 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-J-348/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0619.11519007816.2.L). 
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galīgais termiņš nosakāms 180 stundas“, par katru no šiem noziegumiem nosakot piespiedu 

darbu uz 100 stundām.273  

Krimināllietā B un C apsūdzībā KL 193.panta otrajā daļā konstatēts, ka apsūdzētie 

(tēvs un dēļs) kopā ar izmeklēšanā nenoskaidrotu personu, pret kuru kriminālprocess izdalīts 

atsevišķā lietvedībā, nolaupīja E izsniegto akciju sabiedrības „Swedbanka“ bankas karti un 

pēc tam trijās reizēs, izmantojot C zināmo PIN kodu, ko viņš bija slepus noskatījis brīdī, kad 

E veica naudas iemaksu bankas automātā, no E bankas konta noņēma kopsummā 1800 euro, 

kurus kopīgi izlietoja pēc saviem ieskatiem. 

Izskatot lietu vienošanās procesā, atšķirībā kā no iepriekš analizētā sprieduma, tā arī 

no  citu nolēmumu vairākuma, sniegts visai plašs sodu ietekmējošo apstākļu pārskats, 

atzīmējot gan prokurores norādītos, gan arī tiesas papildus konstatētos, un atzīstot, ka 

prokurores lūgtais soda veids un mērs atbilst KL 35.panta otrās daļas un 46.panta otrās un 

trešās daļas prasībām un soda veids ir  adekvāts apsūdzēto izdarītā nozieguma raksturam un 

radītajam kaitējumam, kā arī apsūdzēto personībām, savukārt soda mērs ir adekvāts atbildību 

mīkstinošajiem un pastiprinošajiem apstākļiem apsūdzēto rīcībā, attiecībā par ko atļaušos 

plašāku izklāstu. 

Tā par noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto kaitējumu norādīts, ka KL 193.panta 

otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums ir klasificēts kā smags noziegums un 

apsūdzētie ir izdarījuši tīšu noziegumu pret tautsaimniecību. Ar izdarīto noziegumu aizskartas 

valsts tautsaimniecības interese finanšu jomā. Tāpat ar to cietušajam E nodarīti materiālie 

zaudējumi 1800 euro apmērā, kas ir daļēji atlīdzināti. 

Par B noskaidrots, ka viņš pirms šā nozieguma izdarīšanas sodīts divreiz par KL 

193.pantā paredzēto nozigumu, atbrīvots no brīvības atņemšanas soda iziešanas nosacīti pirms 

termiņa, noziegumu izdarījis papildsoda – policijas kontroles izciešanas laikā (citas sodāmības 

dzēstas). Apkopojot Valsts probācijas dienesta izvērtēšanas ziņojumu, secināts, ka B nav 

gatavs mainīt savu uzvedību un novērst atkārtotu likumpārkāpumu iespējamību, jo savas 

noziedzīgās darbības uzskata par normālu dzīvesveidu un izdarītos noziedzīgos nodarījumus 

nenožēlojot. B uzvedības un attieksmes modelis liecina, ka viņam ir augsts risks nākotnē 

izdarīt jaunu noziedzīgu nodarījumu. 

C pirmo reizi sodīts četrpadsmit gadu vecumā, pirms šā nozieguma izdarīšanas ar 

prokurora priekšrakstu par sodu sodīts par KL 253.2 panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanu ar piespiedu darbu uz 50 stundām, kas aizstāts ar īslaicīgu brīvības 

atņemšanu. Pārējas sodāmības dzēstas. Pēc nozieguma izdarīšanas 2017.gada 3.aprīlī sodīts 

par KL 193.panta otrajā daļa paredzēto noziegumu ar piespiedu darbu uz 260 stundām, 

vairākas reizes sodīts administratīvi. Strādā, pēc viņa norādītajām ziņām apgādībā ir viens 

nepilngadīgs bērns. Arī par C Valsts probācijas izvērtējuma ziņojums nesatur kādas pozitīvas 

ziņas – nav gūta pārliecība tam, ka viņš ir gatavs mainīt savu uzvedību, nav izdarījis 

secinājumus par izdarīto. C ir sniedzis Valsts probācijas dienesta amatpersonai vēlamas un 

formālas atbildes, lai pārliecinātu par viņa uzvedības uzlabošanos, tomēr viņš necenšas 

 
273 Limbažu rajona tiesas 2017.gada 24.novembra spriedums lietā Nr.K21-0143-17/2 

(ECLI:LV:LIRT:2017:1124.11280004517.1.S). 
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analizēt savas rīcības cēloņus un sekas. Soda izpildes laikā īpaša uzmanība jāpievērš C 

uzvedības un attieksmes maiņai.  

Par B un C atbildību mīkstinošiem apstākļiem atzīts tas, ka viņi vaļsisrdīgi atzinušies 

un izdarīto nožēlojuši, kā arī labprātīgi daļēji atlīdzinājuši cietušajam nodarīto materiālo 

zaudējumu. Atbildību pastiprinošie apstākļi B un C rīcībā ir tas, ka noziegums veido 

noziedzīgu nodarījumu recidīvu un tas, ka noziegums izdarīts personu grupā. 

Un tagad tiesas secinājums: „Tiesa, ņemot vērā to, ka apsūdzētie /pers. B/ un /pers. C/ 

kriminālprocesā noteiktu laiku atradušies apcietinājumā, apsūdzētie /pers. B/ un /pers. C/ līdz 

tiesas sēdei ir atlīdzinājuši cietušajam /pers. E/ lielāko daļu no ar noziedzīgo nodarījumu 

nodarītajiem materiālajiem zaudējumiem, turklāt apsūdzētie /pers. B/ un /pers. C/ ir 

izvēlējušies vienkāršāku procesa veidu (vienošanos procesu) un tādējādi ir veicinājuši 

kriminālprocesa ātrāku norisi, secina, ka apsūdzēto /pers. B/ un /pers. C/ taisnīga sodīšana šajā 

gadījumā ir iespējama, nosakot apsūdzētajiem /pers. B/ un /pers. C/ par izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu sodu, kas nav saistīts ar brīvības atņemšanu, proti, piespiedu darbu“.274  

Abi apsūdzētie sodīti ar piespiedu darbu uz 280 stundām, taču, ieskaitot apcietinājumā 

pavadīto laiku, secināts, ka B jau izcietis 184 stundas no piespriestā piespiedu darba, bet C 

viņam piespriesto piespiedu darbu jau ir izcietis pilnībā.   

11.4. Soda noteikšana vienošanās procesā  

 
Augstākā tiesa ir noteikusi, ka tiesai, apstiprinot starp prokuroru un apsūdzēto 

noslēgto vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, atbilstoši Kriminālprocesa likuma 543.panta 

otrās daļas nosacījumiem jānovērtē noslēgtās vienošanās pamatotība arī daļā par 

apsūdzētajam nosakāmo sodu. Tiesai jāsniedz apsūdzētajam izraudzītā soda veida un mēra 

izvērtējums atbilstoši Krimināllikuma 46.panta otrās un trešās daļas nosacījumiem, ievērojot 

Krimināllikuma 35.panta otrajā daļā noteikto soda mērķi, un nosacītas notiesāšanas 

pamatojums atbilstoši Krimināllikuma 55.panta pirmās daļas nosacījumiem. Proti, tiesa 

spriedumā sniedz ziņas par apsūdzētā izdarīto noziedzīgo nodarījumu raksturu un radīto 

kaitējumu, viņa personību, atbildību mīkstinošiem un pastiprinošiem apstākļiem, norāda 

motīvus, kā šo ziņu izvērtējums ietekmējis soda veida un mēra izvēli apsūdzētajam, kā arī 

norāda apstākļus, kas bijuši par pamatu nosacītas notiesāšanas piemērošanai. Kriminālprocesa 

likuma 543.panta normas neuzliek tiesai pienākumu īpaši motivēt soda piemērošanu 

gadījumā, ja šādu motivāciju satur noslēgtā vienošanās un tiesa tai pievienojusies.275  

Salīdzinot iepriekš minētājā piemērā norādīto ar šo Augstākās tiesas atziņu, jāsecina, 

ka iztrūkst motivācija par to, kā šo ziņu izvērtējums ietekmējis soda veida un mēra izvēli, kas 

savukārt nepārliecina par izvēlētā soda adekvātumu un taisnīgumu. 

Kādā citā spriedumā, kurš tāpat taisīts vienošanās procesā, konstatējot, ka apsūdzētais 

A izdarījis 91 KL 193.panta otrajā daļā paredzēto noziegumu, vien norādīts, kad viņš dzimis, 

 
274 Valmieras rajona tiesas 2017.gada 14.jūnija spriedums lietā Nr.K39-0355-16-0077/17 (11130031016).   
275 Augstākās tiesas Senāta  2019.gada 31.oktobra lēmums lietā SKK-384/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1031.11410086515.6.L). 

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/393842.pdf
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ir Latvijas pilsonis, norādīta deklarētā un vienlaikus faktiskā dzīvesvieta, precējies, apgādībā 

trīs nepilngadīgi bērni, ar vidējo izglītību, nestrādā. Administratīvi sodīts, KL 63.panta 

izpratnē nesodīts. Saskaņā ar KL 47.panta otro daļu par apsūdzētā atbildību mīkstinošu 

apstākli atzīstams, ka viņš atzīst savu vainu un izdarīto nožēlo un ir parakstīts izlīgums ar 

cietušo, saskaņā ar KL 48.pantu atbildību pastiprinoši apstākļi netika konstatēti. Kāpēc 

piemērotais brīvības atņemšanas sods būtu nosakāms nosacīti, spriedumā nekas nav teikts.276  

Jānorāda, ka sprieduma tekstā ne vienmēr tiek skaidri norādīts, kādus apstākļus 

prokurors izvērtējis, slēdzot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, un kā motivēta to 

ietekme uz soda veida un mēra izvēli, tāpēc grūti saprast, vai nolēmumā minētie sodu 

ietekmējošie apstākļi izriet no vienošanās protokola, kam tiesa pievienojas, vai arī tie ir tiesas 

norādīti. Domājams, ka no  Augstākās tiesas 2019.gada 31.oktobra lēmuma lietā SKK-

384/2019 skaidri izriet tas, kā šis process būtu atspoguļojams spriedumā – tiesa norāda, kādus 

sodu ietkmējošos apstākļus prokurors ir norādījis vienošanās protokolā un izsaka savu 

viedokli par pievienošanos izraudzītajam sodam un tā motivācijai. Gadījumā, ja vienošanās 

protokols nesatur vajadzīgo informāciju par apstākļiem, kas izvērtēti pie soda veida un mēra 

izvēles, tad tiesa veic soda veida un mēra izvērtējumu atbilstoši KL 46.panta otrajā un trešajā 

daļā norādītajiem kreitērijiem un pamato to ietekmi uz nosakāmo sodu.    

11.5. Krimināllikuma 55.panta piemērošana 
 

Atziņas par Krimināllikuma 55.panta piemērošanas pamatu un nosacījumiem 

vairākkārt ir paustas Augstākās tiesas judikatūrā. Tā, piemēram, Augstākās tiesas 2018.gada 

8.augusta lēmumā lietā SKK-434/2018 noteikts: „Lemjot par iespēju notiesāt personu 

nosacīti, ir jāievēro kriminālsoda mērķi. Proti, ir jāizvērtē, kā konkrētās krimināltiesiskās 

represijas piemērošana sekmēs taisnīguma atjaunošanu, noziedzīgu nodarījumu recidīvu 

novēršanu, aizsargās sabiedrisko drošību, atturēs citu personu no noziedzīgu nodarījumu 

izdarīšanas, sekmēs notiesāto personu resocializāciju. Jāievēro ne tikai vainīgā personību 

raksturojošie dati, bet arī fakti, kas saistīti ar noziedzīgu nodarījumu (noziedzīgu nodarījumu 

smagums, izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits, nodarītais kaitējums utt.). Turklāt tiesai pēc 

visu šo minēto apstākļu izvērtēšanas ir jārodas pārliecībai, ka, sodu neizciešot, vainīgais 

turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus.277  

No Augstākās tiesas 2019.gada 5.decembra lēmuma lietā SKK-590/2019 izriet, ka 

noziedzīga nodarījuma raksturs ir viens no Krimināllikuma 55.pantā paredzētajiem 

apstākļiem, kas tiesai jāizvērtē, lemjot par iespēju noteikt sodu nosacīti. Formāla norāde uz 

Krimināllikumā definēto noziedzīgo nodarījumu klasifikāciju nav atzīstama par sodu 

ietekmējošo apstākļu izvērtēšanu pēc būtības un ir nepietiekama, lai konstatētu apstākļus, kas 

raksturo konkrēto noziedzīgo nodarījumu un atšķir to no citiem tāda paša veida noziedzīgiem 

nodarījumiem.278  

 
276 Rīgas rajona 2017.gada 2.maija spriedums krimināllietā Nr.11310065216). 

 
277 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-434/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0808.11087170715.4.L). 
278 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 5.decembra lēmums lietā SKK-590/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:1205.11905004416.5.L).  

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/396620.pdf
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Savukārt Augstākās tiesas 2007.gada 16.oktobra lēmumā lietā SKK-602 skaidrots, ka 

tiesai nav pienākums noteikt nosacītu sodu pat tad, ja nepastāv atbildību pastiprinoši apstākļi. 

Viens no nosacītas notiesāšanas priekšnoteikumiem ir tiesas pārliecība, ka apsūdzētais, sodu 

neizciešot, turpmāk neizdarīs likuma pārkāpumus.279  

Ja pamatā likuma prasības un judikatūras atziņas tiek ievērotas, tomēr atzīmējami arī 

pretēji gadījumi, kā tas konstatēts iepriekš minētajā Rīgas rajona tiesas 2017.gada 2.maija 

spriedumā.  

Rēzeknes tiesa, izskatot krimināllietu A apsūdzībā KL 193.panta otrajā daļā 

paredzētajā noziegumā, un 2017.gada 27.februāra spriedumā norādot, ka sodāmība dzēsta, 

aktīvu administratīvo sodu nav, apgādībā nepilngadīgs bērns, nestrādā, atbildību mīkstinošais 

apstāklis – vainas atzīšana un izdarītā nožēlošana, bet atbildību pastiprinoši apstākļi nav 

konstatēti, atzina, ka atrod par iespējamu piemērot KL 55.panta nosacījumus, jo tiesas ieskatā 

apsūdzētā nav tik bīstama, ka būtu jāizolē no sabiedrības, jo pēc krimināllietas nodošanas 

tiesai jaunus noziedzīgus nodarījumus nav izdarījusi. Tas, ka apsūdzētā izdarījusi tīšu smagu 

noziegumu un 11 gadījumos nelikumīgi ieguvusi nepilnus 10 000 euro nav izvērtēts. nav 

pausta arī tiesas pārliecība par A turpmāko likumpaklausību.280  

Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 28.marta spriedumā, ar kuru konstatēts, ka 

apsūdzētais izdarījis divus KL 193.panta otrajā daļā paredzētus smagus noziegumus (kopā 56 

epizodes) par apsūdzēto norādīts, ka sodāmība dzēsta, administratīvi nesodīts, pēc paša 

sniegtās informācijas esot 2. grupas invalīds, ilglaicīgi strādā apsardzes uzņēmumā, apgādībā 

viena nepilngadīga persona. Par atbildību mīkstinošu apstakli atzīts tas, ka vainu atzinis un 

izdarīto nožēlojis, atbildību pastiprinoši apstākļi nav konstatēti. Secinot, ka piespiedu darbu 

nevar piemērot, savukārt naudas soda noteikšanu apgrūtina tas, ka apgādībā ir persona un 

apsūdzētā ienākumi ir minimālās mēnešalgas apmērā, tiesa par katru no noziegumiem noteica 

brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem, bet galīgo sodu – brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem ar 

pārbaudes laiku uz 1 gadu. Pamatojums – „Ņemot vērā apsūdzētā personību, attieksmi pret 

izdarītajiem noziegumiem, apstākli, ka jaunus likumpārkāpumus apsūdzētais nav izdarījis, 

tiesa nonāk pie pārliecības, ka piemēroto sodu iespējams noteikt nosacīta soda veidā, 

piemērojot KL 55.panta nosacījumus.281  

Konstatēti arī cita veida likuma pārkāpumi, kas saistīti ar nosacītu notiesāšanu.  Tā ar 

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 9.februāra spriedumu B atzīta par 

vainīgu KL 193.panta otrajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanā, proti, ka viņa nolaupīja C 

izdoto kredītkarti ar PIN kodu un to nelikumīgi izmantoja, nodarot C. mantisko zaudējumu 

1815,56 euro apmērā, un sodīta ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu ar pārbaudes laiku uz vienu 

gadu. Par šo spriedumu daļā par noteikto sodu iesniegts apelācijas protests, lūdzot spriedumu 

atcelt un taisīt jaunu spriedumu, nosakot īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 mēnešiem.  

 

 
279 Augstākās tiesas Senāta 2007.gada 16.oktobra lēmums lietā SKK-602/2007 (12830503206). 
280 Rēzeknes tiesas 2017.gada 27.februāra spriedums lietā Nr.K26-0089-17 (11290026815). 
281Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 28.marta spriedums (ECLI:LVKURT:2019:0328.11261111016.2.S). 
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Rīgas apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, protestu apmierināja, konstatējot, 

ka pirmās instances tiesa, nosakot B brīvības atņemšanas sodu nosacīti, ir pārkāpusi KL 

55.panta vienpadsmitajā daļā noteikto, jo B agrāk bijusi sodīta ar brīvības atņemšanu un 

sodāmība nav dzēsta vai noņemta.282  

Rīgas rajona tiesas 2017.gada 9.marta spriedumā nav ievērots KL 55.panta trešajā daļā 

noteiktais, ka, nosacīti notiesājot, nosaka pārbaudes laiku, kurš sākas ar tiesas sprieduma 

spēkā stāšanās dienu. Tiesa, atzīstot A par vainīgu KL 193.panta otrajā daļā un 15.panta 

ceturtajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzētajos noziegumos, sodīja viņu ar brīvības 

atņemšanu attiecīgi uz 5 mēnešiem un 4 mēnešiem. Saskaņā ar KL 50.panta pirmo daļu sods 

pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, ietverot vieglāko sodu smagākajā, noteikts brīvības 

atņemšana uz 5 mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 1 gadu un 8 mēnešiem. Saskaņā ar 

KL 50.panta piekto daļu noteikts sods pēc spriedumu kopības, daļēji pieskaitot sodu, kas 

piespriests ar Rīgas rajona tiesas 2015.gada 3.jūnija spriedumu, galīgo sodu nosakot brīvības 

atņemšanu uz 1 gadu un diviem mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 1 gadu un 8 mēnešiem. 

Nosacīta soda pārbaudes termiņš skaitīts no 2015.gada 16.jūnija, tas ir, no Rīgas rajona tiesas 

sprieduma spēkā stāšanās dienas, un uzskatīts, ka pārbaudes laiks beidzies. 

Apmierinot apelācijas protestu, Rīgas apgabaltiesa pirmās instances tiesas spriedumu 

šajā daļā atcēla, norādot, ka nosacītas notiesāšanas pārbaudes laika sākuma tecējums ir 

nosakāms pēc galīgā soda noteikšanas, tas ir, ar Rīgas rajona tiesas 2017.gada 9.marta 

sprieduma spēkā stāšanās dienu.283  

 

11.6. Soda noteikšana par katru noziedzīgo nodarījumu un saskaņā 

ar KL 50.panta noteikumiem  
 

Saskaņā ar KL 50.panta pirmajā daļā noteikto, ja persona izdarījusi vairākus 

noziedzīgus nodarījumus, tiesa, taisot spriedumu, nosaka sodu atsevišķi par katru noziedzīgo 

nodarījumu. Šādā gadījumā galīgais sods nosakāms pēc noziedzīgu nodarījumu kopības, 

ietverot vieglāko sodu smagākajā vai arī pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos sodus. Ja 

vismaz viens noziedzīgais nodarījums, kas veido noziedzīgu nodarījumu kopību, ir smags vai 

sevišķi smags noziegums, galīgais sods tiek noteikts, pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos 

sodus (panta trešā daļa). Atbilstoši KL 50.panta piektajā daļā noteiktajam, tādā pašā kārtībā 

tiesa nosaka sodu, ja pēc sprieduma spēkā stāšanās konstatēts, ka persona vainīga vēl citā 

noziedzīgā nodarījumā, ko tā izdarījusi pirms sprieduma spēkā stāšanās pirmajā lietā. Šajā 

gadījumā soda laikā ieskaitāms sods, kas pilnīgi vai daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma. 

Tādējādi gadījumos, kad apsūdzētais izdarījis virkni nelikumīgu darbību ar svešu 

maksāšanas līdzekli, kas netiek atzīts par turpinātu noziedzīgu nodarījumu, tiesai vispirms 

jānosaka sods par katru noziedzīgu nodarījumu, ievērojot KL 35.panta otrajā daļā  un 46.panta 

otrajā un trešajā daļā noteikto, nodrošinot, lai sods būtu tiesisks, pamatots un taisnīgs. 

 
282 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 8.jūnija spriedums lietā Nr.KA04-0575-17/13 

(11094077416). 
283 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 21.jūnija spriedums lietā Nr.KA04-0654-17/10 

(11355011010). 
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Teorētiski jau viss it kā skaidrs, taču praksē var rasties zināmas grūtības, izvēloties sodu par 

katru no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, jo konstatētie sodu ietekmējošie apstākļi 

ir vienādi attiecināmi uz visiem izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, piemēram, visi 

nodarījumi ir smagi noziegumi, personu raksturojošās ziņas attiecināmas uz visu noziedzīgās 

darbības laiku,  ir viens atbildību mīkstinošs apstāklis – vainu atzīst un izdarīto nožēlo, 

atbildību pastiprinoši apstākli nav konstatēti. Lielākoties atšķiras radītais kaitējums, taču, 

ņemot vērā KL 46.panta trešajā daļā noteikto,  tas nav attiecināms uz soda mēra izvēli.  

Lai saprastu, kā šis jautājums tiek risināts praksē, ir vērts iepazīties ar Kurzemes 

rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedumu. Pēc noziedzīgo nodarījumu rakstura, radītā 

kaitējuma un par personību iegūto ziņu izvērtēšanas, tiesa atzina, ka soda mērķis nav 

sasniedzams, nosakot kādu no KL 193.pantas otrās daļas, KL 193.1 panta pirmās un otrās 

daļas sankcijā paredzētajiem vieglāka soda veidiem. Nosakot soda mēru, ņemts vērā atbildību 

mīkstinošais apstāklis – savu vainu visos noziegumos vaļsirdīgi atzinis un nožēlojis izdarīto, 

un atbildību pastiprinošais apstāklis, ka izdarītie noziegumi veido noziedzīgu nodarījumu 

recidīvu. Nosakot sodu, tāpat ņemts vērā apstāklis, ka apsūdzētais ir izmantojis savas 

Kriminālprocesa likuma 12.pantā paredzētās tiesības uz sadarbību ar kriminālprocesa 

veikšanai pilnvaroto personu, kas izpaužas vienkāršāka procesa veida izvēlē, tādā veidā 

nodrošinot efektīvāku krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu. 

Tiesas secinājums – “Tādējādi, izvērtējot lietas apstākļus kopumā, tiesa uzskata, ka 

par visiem noziedzīgajiem nodarījumiem pēc katra Krimināllikuma panta /pers. A/ 

piemērojams vienāds soda mērs, jo tie izdarīti analoģiskos apstākļos, un nodarīto zaudējumu 

apmērs tajos būtiski neatšķiras, turklāt par smagākajiem noziegumiem nosakāms bargāks 

sods”. Tiesa nosprieda: par katru no četriem KL 193.1 panta pirmajā daļā paredzētajiem 

noziegumiem brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem, par katru no četriem KL 193.1 panta otrajā 

daļā paredzētajiem noziegumiem – brīvības atņemšanu uz 5 mēnešiem un par katru no četriem 

KL 193.panta otrajā daļā paredzētajiem noziegumiem – brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem. 

Tā kā tika konstatēts atbildību mīkstinošs apstāklis, tiesa uzskatīja, ka, nosakot sodu pēc 

noziedzīgu nodarījumu kopības, piemērojams sodu daļējas saskaitīšanas princips, un saskaņā 

ar KL 50.panta pirmo un trešo daļu sodīja A ar brīvības atņemšanu uz 2 gadiem.284  

Arī Zemgales rajona tiesa, izskatot lietu rakstveida vienošanās procesā, ar saīsināto 

spriedumu atzinusi, ka A laika posmā no 2016.gada 2.janvāra līdz 2016.gada 14.jūlijam 158 

reizes nelikumīgi izmantojusi svešu maksāšanas līdzekli, nodarot cietušajam zaudējumu 

14 483 euro apmērā. A par katru noziegumu 158 reizes piespriesta īslaicīga brīvības 

atņemšana uz 20 dienām, galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 2 gadiem ar pārbaudes 

laiku uz 2 gadiem.285  

Līdzīgi arī Daugavpils tiesa atzina C par vainīgu 19 KL 193.panta otrajā daļā 

paredzētu noziegumu izdarīšanā, par katru no tiem nosakot īslaicīgu brīvības atņemšanu uz 3 

mēnešiem. Daļēji saskaitot piespriestos sodus, galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 2 

 
284 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0328-18 

(ECLI:LV:KURT:2018:0412.11151017315.1.S).  
285 Zemgales rajona tiesas 2018.gada 5.marta spriedums lietā Nr.K73-0083-18/39 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0305.11310051516.3.S). 
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gadiem ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem. No saīsinātā sprieduma kāda motivācija kā par 

izvēlēto sodu, tā par nosacītas notiesāšanas piemērošanu neizriet.286  

Arī Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 17.janvāra spriedumā, 

izskatot lietu rakstveida vienošanās procesā, konstatēts, ka A 28 reizes izdarījusi sveša 

maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, nodarot kaitējumu kredītiestādēm 3286,93 euro 

apmērā. Taču, salīdzinot par katru noziegumu noteikto sodu ar konkrētajā gadījumā radīto 

kaitējumu, saskatāma zināma saistība. Tā, piemēram par aizdevuma 1200 euro apmērā 

saņemšanu A sodīta ar brīvības atņemšanu uz 4 mēnešiem, par aizdevuma 800 euro apmērā 

saņemšanu noteikta īslaicīga brīvības atņemšana uz 3 mēnešiem, par aizdevuma saņemšanu 

350 euro apmērā – īslaicīga brīvības atņemšana uz 2 mēnešiem, par aizdevuma saņemšanu 

300 euro apmērā – īslaicīga brīvības atņemšana uz 1 mēnesi 15 dienām, īslaicīga brīvības 

atņemšana uz 1 mēnesi galvenokārt noteikta gadījumos, kad aizdevums ticis atteikts. 

Galīgais sods pēc noziedzīgu nodarījumu kopības noteikts brīvības atņemšana uz 2 

gadiem 6 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 2 gadiem 6 mēnešiem. Tiesas atzinusi, ka 

vienošanās protokolā noteiktais sods ir samērīgs izdarītajam noziedzīgajam nodarījumam un 

atbilst A personībai, par kuru spriedumā norādīts dzimšanas gads, ka ir Latvijas Republikas 

pilsone, neprecējusies, apgādājamo nav, ar vidējo speciālo izglītību, oficiālu darbu nestrādā, 

agrāk nesodīta un ir dzīvesvieta. Par atbildību mīkstinošu apstākli atzīts tas, ka A ir vaļsirdīgi 

atzinusies un izdarīto nožēlo, atbildību pastiprinoši apstākļi nav konstatēti.287  

Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 3.jūlija spriedumā tieši norādīts, ka par 

nodarījumiem, kas kvalificēti saskaņā ar KL 193.panta otro daļu, soda termiņš diferencējams 

atkarībā no noziedzīgo nodarījumu rezultātā nodarīto zaudējumu apmēra.288 Arī no Vidzemes 

rajona tiesas 2018.gada 4.decembra sprieduma izriet, ka “Nosakot apsūdzētajam soda mēru, 

tiesa ņem vērā ar noziegumiem saistīto materiālo kaitējumu, kas nodarīts cietušajiem. Tiesa, 

nosakot soda mēru, ņem vērā cietušai izkrāpto naudas summu apmēru – nosakot vieglāku 

sodu par tiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kuru rezultātā ir izkrāptas mazākas summas”.289  

Jau iepriekš minēts Rīgas rajona tiesas 2017.gada 2.maija spriedums, ar kuru A 

rakstveida vienošanās procesā atzīts par vainīgu 91 KL 193.panta otrajā daļā paredzētā 

nozieguma izdarīšanā laika posmā no 2015.gada 16.februāra līdz 2015.gada 27.decembrim, 

tiesai secinot, ka prokurora lūgtais soda veids un mērs atbilst KL 46.pantā paredzētajiem soda 

noteikšanas vispārīgajiem principiem.  

Apstiprinot vienošanos, A par katru no noziedzīgajiem nodarījumiem sodīts ar 

īslaicīgu brīvības atņemšanu, kas variē no 15 dienām līdz trim mēnešiem, piespriestie sodi 

daļēji saskaitīti un galīgais sods noteikts brīvības atņemšana uz 3 gadiem ar pārbaudes laiku 

uz 3 gadiem. Salīdzinot katra noziedzīgā nodarījuma aprakstā norādīto kaitējumu ar par to 

piespriesto sodu, tāpat secināms, ka soda mērs ir saistīts ar radīto kaitējumu kredītiestādēm, 

 
286 Daugavpils tiesas 2019.gada 13.februāra spriedums krimināllietā Nr.11181051318).  
287 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr.K29-0401/18 

(ECLI:LV:RLPT:2018:0117.11310010817.2.S).  
288 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 3.jūlija spriedums lietā Nr.K69-0447-18/30, K69-0567-18 

(ECLI:LV:KURT:2018:0703.11360013017.2.S). 
289 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 4.decembra spriedums lietā Nr.K-71-1004-18/7 

(ECLI:LV:VRT:2018:1204.11300027617.2.S).   
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noslēdzot aizdevuma līgumus uz B vārda, kā arī pašam B, noņemot no viņa konta skaidru 

naudu un norēķinoties par pirkumiem, kas gan būtu pretrunā ar KL 46.panta otrajā daļā 

noteikto. Iespējams, ka soda veida un mēra izvēles motivācija, kā arī pamatojums KL 

55.panta piemērošanai ietverts vienošanās protokolā, jo spriedumā par to nekāda informācija 

nav rodama. 

Augstākā tiesa 2014.gada 5.jūnija lēmumā lietā SKK-329/2014 norādījusi: „Tiesa, 

nemotivējot galīgā soda noteikšanu, pieļāva Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 

6.punkta pārkāpums, kas konkrētā lietā atzīts par Kriminālprocesa likuma būtisku pārkāpumu 

un norādītajā daļā noveda pie nelikumīga nolēmuma.290  

No Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 6.punkta izzriet, ka notiesājoša 

sprieduma motīvu daļā norāda motīvus par konkrēta soda piemērošanu, kas attiecināms kā uz 

soda noteikšanu par katru izdarīto noziedzīgo modarījumu, tā arī nosakot sodu par vairākiem 

noziedzīgiem nodarījumiem un pēc vairākiem spriedumiem, kad tiesai ir iespēja izvēlēties 

veidu, kādā noteikt galīgo sodu, ievērojot izdarīto noziedzīgo nodarījumu klasifikāciju.  

Tā kā lielākajai apsūdzēto daļai vienlaikus inkriminēti gan KL 193.panta otrajā daļā, 

gan KL 193.1 panta pirmajā daļā paredzētie noziedzīgie nodarījumi, kas atiecīgi klasificēti kā 

smags un mazāk smags noziegums, saskaņā ar KL 50.panta trešajā daļā norādīto, galīgo sodu 

var noteikt, pilnīgi vai daļēji saskaitot piespriestos sodus.   

Tiesas nolēmumu izpēte liecina, ka, ar retiem izņēmumiem, tiek piemērota daļēja sodu 

saskaitīšana, kuras izvēli tiesa vienā no spriedumiem ir pamatojusi šādi: “Tiesa, ņemot vērā 

to, ka apsūdzētais/pers. B/ ir izdarījis astoņus patstāvīgus noziedzīgus nodarījumus, no kuriem 

septiņi ir smagi noziegumi, atzīst, ka saskaņā ar Krimināllikuma 50. panta pirmās un trešās 

daļas noteikumiem apsūdzētajam /pers. B/ ir nosakāms galīgais sods pēc noziedzīgo 

nodarījumu kopības. Tiesa, ņemot vērā apsūdzētā /pers. B/ izdarīto noziedzīgo nodarījumu 

raksturu, ar tiem radīto kaitējumu, personību raksturojošās ziņas, atbildību mīkstinošo apstākli 

un atbildību pastiprinošo apstākli apsūdzētā/pers. B/ rīcībā, kā arī ievērojot par katru no 

noziedzīgajiem nodarījumiem noteiktā soda veidu un apmēru, secina, ka šajā gadījumā ir 

piemērojami Krimināllikuma 50. panta trešās daļas vislabvēlīgākie noteikumi par piespriesto 

sodu daļēju saskaitīšanu. Apsūdzētajam /pers. B/ galīgais sods pēc noziedzīgo nodarījumu 

kopības ir nosakāms – brīvības atņemšana uz astoņiem mēnešiem. Tiesa, ņemot vērā to, ka 

konkrētajā gadījumā nav ievērotas apsūdzētā /pers. B/ tiesības uz kriminālprocesa pabeigšanu 

saprātīgā termiņā, secina, ka, nosakot apsūdzētajam/pers. B/ galīgo sodu pēc noziedzīgo 

nodarījumu kopības, nav piemērojami Krimināllikuma 50. panta trešās daļas bargākie 

noteikumi par piespriesto sodu pilnīgu saskaitīšanu. Tiesa uzskata, ka minētais galīgā soda 

pēc noziedzīgo nodarījumu kopības apmērs ir samērīgs, kā arī ir pietiekams, lai panāktu   

krimināltiesisko attiecību taisnīgu noregulējumu un sasniegtu soda mērķi”.291 Līdzīgi 

pamatota daļēja soda saskaitīšana, nosakot galīgo sodu par 68 noziedzīgiem nodarījumiem, arī 

krimināllietā A apsūdzībā.292 

 
290Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 5.jūnija lēmums lietā SKK-329/2014 (11410018411).  
291 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 19.septembra spriedums lietā Nr.K71-0278-18/15 (11130026515). 
292 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 7.marta spriedums lietā Nr.K71-0295-18/15 (11130027015).  
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Taču visbiežāk galīgā soda veida izvēle vai nu vispār netiek pamatota, vai arī 

pamatojums nav pietiekami pārliecinošs. Tā, piemēram, kādā spriedumā rodama norāde: “Tā 

kā tika konstatēts atbildību mīkstinošs apstāklis, tiesa uzskata, ka nosakot sodu pēc 

noziedzīgu nodarījumu kopības, piemērojams sodu daļējas saskaitīšanas princips”293, citā 

vienkārši norādīts, ka sods pēc noziedzīgu nodarījumu kopības nosakāms saskaņā ar KL 

50.panta pirmās un trešās daļas nosacījumiem, piemērojot sodu daļējas saskaitīšanas principu, 

kas ir vairāk labvēlīgāks apsūdzētajam, to pašu norādot  arī par soda noteikšanu saskaņā ar 

KL 50.panta piekto daļu.294  

No tiesu nolēmumiem tāpat nevar saprast, kāpēc daudzos  gadījumos, nosakot galīgo  

sodu par virkni patstāvīgu noziegumu saskaņā ar KL 50.panta pirmo un trešo daļu, tas ir 

daudz mazāks par sodu, kāds panta sankcijā ir paredzēts par viena noziedzīga nodarījuma 

izdarīšanu. KL 193.panta otrās daļas sankcijā par nelikumīgu maksāšanas līdzekļa 

izmantošanu ir paredzēta brīvības atņemšana līdz 5 gadiem, taču par tādiem 158 

noziegumiem, izskatot lietu vienošanās procesā,  galīgais sods ir noteikts brīvības atņemšana 

uz 2 gadiem, pie tam vēl nosacīti. 295 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

A par 91 KL 193.panta otrajā daļā paredzētā nozieguma izdarīšanu galīgais sods ir noteikts 

brīvības atņemšana uz 3 gadiem ar pārbaudes laiku uz 3 gadiem;296 A par 56 KL 193.pantā 

paredzētajiem noziegumiem sodīts ar brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem ar pārbaudes laiku 

uz 1 gadu;297 A, kura divu gadu laikā noformēja ne mazāk kā 89 kredītus uz citas personas 

vārda, par to sodīta ar piespiedu darbu uz 180 stundām, tai laikā, kad likumdevējs par vienu 

tādu darbību paredzējis maksimālo robežu – 280 stundas298, utt. 

Domājams, vietā akcentēt Krimināllikuma 50.panta trešajā daļā norādīto, ka tad, ja 

vismaz viens noziedzīgais nodarījums, kas veido noziedzīgu nodarījumu kopību, ir smags vai 

sevišķi smags, kopējais soda apmērs vai laiks drīkst pārsniegt maksimālo soda apmēru vai 

laiku, kāds paredzēts par smagāko no izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, bet ne 

vairāk kā par pusi no maksimālā soda apmēra vai laika, kāds paredzēts par smagāko no 

izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem, kas brīvības atņemšanas sodam KL 193.panta 

otrās daļas gadījumā būtu 7 gadi 6 mēneši. Šāda iespēja analizētajos nolēmumos izmantota 

tikai vienu reizi, daļēji saskaitot B piespriestos sodus un nosakot galīgo sodu - piespiedu 

darbu uz 420 stundām, vērtējot to kā taisnīgu un atbilstošu soda mērķim.299  

Kā jau minēts, tad gadījumā, ja pēc sprieduma spēkā stāšanās konstatēts, ka persona 

vainīga vēl citā noziedzīgā nodarījumā, ko tā izdarījusi pirms spēkā stāšanās pirmajā lietā, 

 
293 ( Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 3.jūlija spriedums lietā Nr.K69-0447-18/30 K69-0567-18 

(ECLI:LV:KURT:2018:0703.11360013017.2.S). 
294 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.maija spriedums lietā Nr.K30-0075-17/16 

(11091141812). 
295 Zemgales rajona tiesas 2018.gada 5.marta spriedums lietā Nr.K73-0083-18/39 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0305.11310051516.3.S). 
296 Rīgas rajona tiesas 2017.gada 2.maija spriedums krimināllietā Nr.11310065216). 
297 Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 28.marta spriedums lietā  (ECLI:LV:KURT:2019:0328.11261111016.2.S). 
298 Daugavpils tiesas 2019.gada 21.februāra spriedums krimināllietā Nr.11320011518). 
299 Zemgales rajona tiesas 2018.gada 20.jūlija spriedums lietā Nr.K73-0246-18/41 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0720.11310003813.5.S).   
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atbilstoši KL 50.panta piektajā daļā noteiktajam, soda laikā ieskaitāms sods, kas pilnīgi vai 

daļēji jau izciests pēc pirmā sprieduma.  

Tā kā ne visos spriedumos ietverta informācija par to, kāds sods bijis noteikts pirmajā 

spriedumā un kāda tā daļa izciesta vai arī izciests viss sods, nav iespējams izdarīt kādus 

apkopojošus secinājumus par KL 50.panta piektās daļas piemērošanas praksi.  

Atsevišķos gadījumos atbildi var izsecināt no sprieduma satura, jo, ja, piemēram, tiesa 

raksta, ka “saskaņā ar Krimināllikuma  50.panta piekto daļu šim sodam (brīvības atņemšana 

uz 1 gadu 5 mēnešiem – V.L.) pilnībā pievienot ar Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 

27.novembra spriedumu piespriesto sodu, pēc noziedzīgo nodarījumu kopības galīgo sodu 

/pers. A/ noteikt brīvības atņemšanu uz 1 (vienu) gadu un 6 (sešiem) mēnešiem un piespiedu 

darbu uz 220 (divi simti divdesmit) stundām”, tad ir skaidrs, ka galīgais sods ir noteikts 

atbilstoši KL 50.panta piektās daļas prasībām.300 Tas pats sakāma arī par Kurzemes rajona 

tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedumu, no kura izriet, ka saskaņā ar KL 50.panta piekto daļu 

šajā spriedumā noteiktajam sodam – brīvības atņemšana uz 2 gadiem “pieskaitīt sodu, kas 

piespriests ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 14.februāra spriedumu, 

un sodu /pers. A/ pēc spriedumu kopības noteikt, piespriestos sodus pilnīgi saskaitot, brīvības 

atņemšanu uz 2 (diviem) gadiem 1 (viens) mēnesi”.301  

Nav pamata apgalvot, ka šis jautājums nebūtu risināts pareizi arī krimināllietā A 

apsūdzībā, kam, daļēji saskaitot piespriestos sodus par septiņiem KL 193.panta otrajā daļā 

paredzētajiem noziegumiem, sods pēc noziedzīgu nodarījumu kopības noteikts ar brīvības 

atņemšanu uz 10 mēnešiem, pēc kā tiek noteikts sods saskaņā ar KL 50.panta piekto daļu. 

Taču droši var teikt, ka no spriedumā norādītā: “Saskaņā ar Krimināllikuma 50.panta piekto 

daļu sodu, kas noteikts ar šo spriedumu, saskaitīt ar sodiem, kas noteikti ar Vidzemes 

apgabaltiesas 2016.gada 8.novembra spriedumu, Madonas rajona tiesas 2016.gada 

14.novembra spriedumu un Madonas rajona tiesas 2017.gada 9.janvāra spriedumu, galīgais 

sods pēc kuriem noteikts ar Madonas rajona tiesas 2017.gada 22.marta lēmumu, kā arī  ar 

sodu, kas noteikts ar Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 28.augusta spriedumu un aizstāts ar 

Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 24.maija lēmumu, un galīgo sodu pēc vairākiem 

spriedumiem /pers. A/ noteikt – brīvības atņemšana uz 1 (vienu) gadu 5 (pieciem) mēnešiem 

un piespiedu darbs uz 310 (trīs simti desmit) stundām” tādu secinājumu izdarīt nevar.302  

Minams arī spriedums krimināllietā, ar kuru B atzīts par vainīgu KL 193.1 panta 

pirmajā daļā, 193.1 panta otrajā daļā un 193.panta otrajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanā, 

galīgo sodu pēc noziedzīgu nodarījumu kopības nosakot piespiedu darbus uz 280 stundām. 

Tiesa norādījusi – “ņemot vērā, ka izskatāmie noziedzīgie nodarījumi ir izdarīti pirms Ludzas 

rajona prokuratūras prokurora 2015.gada 9.decembra priekšraksta par sodu taisīšanas, /pers. 

B/ galīgais sods ir nosakāms pēc spriedumu kopības, daļēji saskaitot sodus un /pers. B/ soda 

izciešanā ir ieskaitāms pilnībā izciestais sods 140 stundas   Saskaņā ar Krimināllikuma 

 
300 Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr.K69-0154-19/17 

(ECLI:LV:KURT:2019:0110.11360007918.5.S). 
301 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0328-18 

(ECLI:LV:KURT:2018:0412.11151017315.1.S). 
302 Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.K71-0027-19/18 

(ECLI:LV:VRT:2019:0926.11300036116.6.S). 
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50.panta piekto daļu, pie noteiktā soda daļēji pieskaitīt sodu, kas noteikts ar Ludzas rajona 

prokuratūras prokurora 2015.gada 9.decembra priekšrakstu par sodu un galīgo sodu pēc 

spriedumu kopības noteikt – piespiedu darbu uz 330 (trīs simti trīsdesmit) stundām./pers. B/ 

soda izciešanā ieskaitīt sodu, kas pilnībā izciests pēc Ludzas rajona prokuratūras prokurora 

2015.gada 9.decembra priekšraksta par sodu un noteikt, ka /pers. B/ izpildāmais sods – 

piespiedu darbs – sastāda 190 (viens simts deviņdesmit) stundas“.303Izskatās, ka šī 

matemātika ir pārāk sarežģīta, lai saprastu, kādēļ rezultātā apsūdzētajam ir jāizcieš mazāks 

sods, nekā tiesa sākotnēji bija noteikusi.  

11.7. Soda noteikšana saskaņā ar KL 51.pantu 
 

Augstākā tiesa 2020.gada 17.decembra lēmumā lietā SKK-216/2020 norādījusi, ka 

saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu, ja notiesātais pēc sprieduma taisīšanas, bet pirms 

pilnīgas soda izciešanas izdarījis jaunu noziedzīgu nodarījumu, tiesa jaunajā spriedumā 

noteiktajam sodam pilnīgi vai daļēji pievieno sodu, kas nav izciests pēc iepriekšējā 

sprieduma. Nosakot galīgo sodu, neizciestā soda daļa pēc iepriekšējā sprieduma jānosaka uz 

pirmās instances tiesas sprieduma taisīšanas dienu.304  

Tā, piemēram, no sprieduma krimināllietā A apsūdzībā redzams, ka apsūdzētais šajā 

lietā inkriminētos nodarījumus izdarījis neizciesta naudas soda laikā, kas aizstāts ar īslaicīgu 

brīvības atņemšanu uz 40 dienām. Ņemot vērā, ka apsūdzētais ir turpinājis izdarīt noziedzīgus 

nodarījumus, ignorējot neizciestu sodu pēc iepriekšējā sprieduma, tiesa atzina, ka, nosakot 

sodu saskaņā ar KL 51.panta pirmo daļu, piemērojams personai nelabvēlīgākais – sodu 

pilnīgas saskaitīšanas princips.305  

Taču arī KL 51.panta piemērošanas gadījumos ne vienmēr var izsecināt, vai galīgā 

soda noteikšana pēc vairākiem spriedumiem atbilst šajā pantā noteiktajam regulējumam, nav 

arī pamatojuma galīgā soda notreikšanas veida izvēlei. 

Tā ar Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedumu A  saskaņā ar KL 

50.panta pirmo un trešo daļu sods pēc noziedzīgo nodarījumu kopības, sodus daļēji saskaitot, 

noteikts brīvības atņemšanas veidā uz 2 gadiem. Saskaņā ar KL 50.panta piekto daļu noteikta 

brīvības atņemšana uz 2 gadiem 1 mēnesi, un šim sodam saskaņā ar KL 51.pantu daļēji 

pievienots neizciestais sods pēc Rīgas rajona tiesa lēmuma, ar kuru neizciestā probācijas 

uzraudzība aizstāta ar brīvības atņemšanu uz 6 mēnešiem 16 dienām, nosakot galīgo sodu – 

brīvības atņemšanu uz 2 gadiem 3 mēnešiem.306 Kāds soda laiks vispār nav izciests un kāpēc 

tiesa izvēlējās šo labvēlīgāko galīgā soda noteikšanas principu, no sprieduma nevar izsecināt.  

Bauskas rajona tiesa ar 2017.gada 27.marta spriedumu konstatējusi, ka D, būdams 

notiesāts ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem 6 mēnešiem nosacīti ar pārbaudes laiku uz 4 

gadiem, nosacīta soda izciešanas laikā izdarījis divus KL 193.panta otrajā daļā paredzētos 

 
303 Rēzeknes tiesas 2017.gada 19.jūnija spriedums lietā Nr.K26-0183-17/9 (113310694150). 
304 Augstākās tiesas Senāta 2020.gada 17.februāra lēmums lietā SKK-216/2020  

( ECLI:LV:AT:2020:0217.11094045119.3.L).   
305 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 21.februāra spriedums krimināllietā Nr.11380020817.  
306 Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0328-18 

(ECLI:LV:KURT:2018:0412.11151017315.1.S).   

https://manas.tiesas.lv/eTiesasMvc/nolemumi/pdf/405772.pdf
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noziegumus, par ko, daļēji saskaitot piespriestos sodus, noteikta brīvības atņemšana uz 5 

mēnešiem. Saskaņā ar KL 51.pantu sodam daļēji pieskaitīta neizciestā soda daļa pēc 

iepriekšējā sprieduma un galīgais sods noteikts ar brīvības atņemšanu uz 3 gadiem 7 

mēnešiem. Atzīstot, ka noziedzīgu nodarījumu izdarīšana nosacīta soda izciešanas laikā 

liecina par to, ka apsūdzētais nav sapratis savas rīcības noziedzīgo raksturu, turpina ignorēt 

likuma normas, līdz ar to, nav vēlējies laboties, turpat pausts tiesas uzskats, gan bez kādas 

motivācijas, ka saskaņā ar Krimināllikuma 51.pantu D noteiktajam sodam daļēji pievienojams 

neizciestais sods pēc Bauskas rajona tiesas 2012.gada 25.maija sprieduma.307  

Savukārt jau minētajā Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 19.septembra spriedumā tiesa 

atzina, ka nav iespējams šā kriminālprocesa ietvaros noteikt apsūdzētajiem A un B galīgo 

sodu pēc spriedumu kopības, jo „tiesai nav iesniegtas visu to spriedumu kopijas/ noraksti, ar 

kuriem apsūdzētais /pers. A/ ir notiesāts pēc konkrētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, 

turklāt tiesai nav ziņu par apsūdzētajam /pers. A/ piespriestā soda izciešanu pēc spriedumiem, 

ar kuriem apsūdzētais /pers. A/ notiesāts pēc konkrētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas, 

tāpat tiesai nav iesniegta tā sprieduma kopija/noraksts, ar kuru apsūdzētais /pers. B/ ir 

notiesāts pēc konkrētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas“. 308 

11.8. Atbrīvošana no soda 

 
Augstākās tiesas 2016. gada 7.jūnija lēmumā lietā SKK- 213/2016 norādīts, ka, 

atbrīvojot personu no soda saskaņā ar Krimināllikuma 58.panta pirmo daļu, tiesai ir jāizvērtē 

radītā kaitējuma smaguma pakāpe un jāpamato, kādēļ radītais kaitējums nav tāds, lai 

vajadzētu piespriest kriminālsodu. Nesniedzot šādu ar noziedzīgo nodarījumu radītā kaitējuma 

smaguma pakāpes vērtējumu un atbrīvojot apsūdzēto no soda, pamatojoties vienīgi uz 

apsūdzētā personību raksturojošo apstākļu un atbildību mīkstinošo apstākļu vērtējumu, tiesa 

nepareizi piemēro Krimināllikuma Vispārīgās daļas 58.panta pirmo daļu.309  

Pētījuma gaitā identificēts viens spriedums, ar kuru konstatējot, ka A nelikumīgi 

izmantojis savas mirušās vecāmātes maksāšanas līdzekli, tiesa nospriedusi atzīt A par vainīgu 

četru KL 193.panta otrajā daļā paredēto noziegumu izdarīšanā un saskaņā ar Krimināllikuma 

58.panta pirmo daļu un 59.panta trešo daļu atbrīvot viņu no soda. Tiesa gan atsaucas uz 

iepriekš minētajā Augstākās tiesas lēmumā un Augstākās tiesas 2014.gada 10.septembra 

lēmumu lietā SKK-417/2014 ietverto norādi par nepieciešamību šādā gadījumā izvērtēt radītā 

kaitējuma smaguma pakāpi un pamatot, kādēļ radītais kaitējums nav tāds, lai vajadzētu 

piespriest kriminālsodu, taču aprobežojas vien ar frāzi: „Tiesa atzīst, ka konkrētajā gadījumā 

ar noziedzīgu nodarījumu nav radīts tāds kaitējums, lai vajadzētu piespriest kriminālsodu, un 

krimināltiesisko attiecību taisnīgs regulējums ir iespējams bez soda piemērošanas“.310 Te vēl 

jāpiebilst, ka kaitējuma apmērs, izdarot kopumā 16 nelikumīgas sveša maksāšanas līdzekļa 

izmantošanas, spriedumā nemaz nav norādīts.  

 
307 Bauskas rajona tiesas 2017.gada 27.marta spriedums lietā Nr.K10-0069-17 (11120090215). 
308 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 19.septembra spriedums lietā Nr.K71-0278-18/15 (11130026515).  
309 Augstākās tiesas krimināllietu departamenta 2016.gada 7.jūnija lēmums lietā SKK-213/2016 (11520058713).  
310 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 12.februāra spriedums lietā Nt.K30-nav norādīts 

(ECLI:LV:RVPT:2019:0212.11092060814.2.S). 
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Lemjot jautājumu par personas atbrīvošanu no kriminālatbildības un soda saskaņā ar 

KL 58.panta panta pirmo daļu un 59.panta trešo daļu, turpmāk ņemams arī vērā likuma „Par 

Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību“ 19.2 pantā noteiktais, ka 

maznozīmīgs noziedzīgs nodarījums ir noziedzīgs nodarījums, kura rezultātā nodarīts 

mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas laikā bijis mazāks par pusi no tai 

laikā Latvijas Republikā noteiktās minimālās mēnešalgas, vai kura radītais ar likumu 

aizsargāto interešu aizskārums ir neliels, kas tāpat ir vērtējuma kritērijs.     

11.9. Soda mīkstināšana, konstatējot jaunu atbildību mīkstinošu 

apstākli vai izslēdzot atbildību pastiprinošu apstākli 
 

Judikatūrā nostiprināta atziņa, ka atzīstot par apsūdzētā atbildību mīkstinošu tādu 

apstākli, kuru nebija konstatējusi pirmās instances tiesa  un kuru pirmās instances tiesa, 

nosakot sodu, nebija ņēmusi vērā, apelācijas instances tiesai ir pamats soda mēra 

pārskatīšanai. Minētais attiecināms arī uz atbildību pastiprinoša apstākļa izslēgšanu, kas ir 

pamats apsūdzētajam noteiktā soda mīkstināšanai.311  

Jau iepriekš, analizējot atbildību mīkstinošos un pastiprinošos apstākļus, kas ņemami 

vērā pie soda mēra noteikšanas, tika minēts Rīgas rajona tiesas 2015.gada 10.novembra 

spriedums, ar kuru par C atbildību pastiprinošiem apstākļiem nepamatoti bija atzīta 

noziedzīga nodarījuma izdarīšana personu grupā un mantkārīgu tieksmju dēļ. Apelācijas 

instances tiesa, izslēdzot šos apstākļus, atzina, ka apsūdzētajam noteiktais brīvības atņemšanas 

sods ir mīkstināms, brīvības atņemšanas termiņu samazinot par vienu mēnesi, jo vēl lielāka 

soda samazināšana neatbilstu izdarītā nozieguma raksturam, apsūdzētais C ar savām 

noziedzīgām darbībām nodarīja cietušajam ievērojamu materiālu zaudējumu 1712,38 euro, 

turklāt tas nav atlīdzināts.312  

Ar Vidzemes apgabaltiesas 2016.gada 8.novembra spriedumu pārskatīts ar Madonas 

rajona tiesas spriedumu D noteiktais par katru no trim KL 193.panta otrajā daļā paredzētajiem 

noziegumiem brīvības atņemšanas sods uz 6 mēnešiem un saskaņā ar KL 50.panta pirmo daļu 

noteiktais galīgais sods – brīvības atņemšana uz 8 mēnešiem ar pārbaudes laiku uz 1 gadu 2 

mēnešiem, jo tika izslēgts atbildību pastiprinošais apstāklis – noziegumu izdarīšana 

mantkārīgu tieksmju dēļ, katru sodu samazinot par vienu mēnesi un pārbaudes laiku par 

diviem mēnešiem. Domājams, ka ņemot vērā to, ka D izdarījis trīs smagus noziegumus, 

kopumā no desmit  kredītiestādēm izkrāpis ievērojamu summu – 3840 euro, soda mēra 

samazinājums tādā apmērā uzskatāms par adekvātu, lai arī tiesa motivāciju nav sniegusi. 313 

 
311 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 17.marta lēmums lietā SKK-154/2016 (11370038213, 

11370047413); 2018.gada 24.maija lēmums lietā SKK-150/2018 

(ECLI:LV:AT:2018:0524.11270005914.2.L). 
312 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 18.februāra spriedums lietā Nr.KA04-0356-

16/17 (11410051810).  
313 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 8.novembra spriedums lietā Nr.KA05-0215-

16/13 (11300044115).  
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Ar Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 22.maija spriedumu B atzīts par vainīgu KL 

193.panta otrajā daļā paredzētajā noziegumā un sodīts ar brīvības atņemšanu uz 1 gadu 3 

mēnešiem.  

Izskatot lietu apelācijas kārtībā sakarā ar apsūdzētā apelācijas sūdzību daļā par 

noteikto sodu, cita starpā norādot, ka par viņa atbildību mīkstinošu apstākli nepamatoti nav 

atzīta savas vainas atzīšana un izdarītā nožēlošana, Vidzemes apgabaltiesa ar 2018.gada 

8.oktobra spriedumu atzina, ka sods pamatoti noteikts brīvības atņemšanas veidā, jo izdarīts 

smags noziegums, radīts kaitējums pieciem cietušajiem, kas nav atlīdzināts. Uz noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanas brīdi, ko veido astoņas epizodes, B bija sodīts trīs reizes, tostarp 

divreiz arī par KL 193.panta otrajā daļā paredzēto noziegumu, pie tam ar brīvības atņemšanu 

nosacīti, pēc noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas vēl sodīts septiņas reizes, no tām sešas reizes 

par KL 193. un 193.1 pantā paredzētajiem nodarījumiem, ir sodīts administratīvā kārtā. Par 

atbildību pastiprinošu apstākli atzīts noziedzīgu nodarījumu recidīvs. 

Tai pat laikā apelācijas instances tiesa konstatēja, ka ar Valmieras rajona tiesas 

2016.gada 2.februāra spriedumu B tika atzīts par vainīgu KL sešu KL 177.1 pantu pirmajā 

daļā un triju KL 193.panta otrajā daļā paredzēto noziegumu izdarīšanā. Šajā spriedumā tiesa 

atzina, ka B savu vainu visos noziedzīgajos nodarījumos atzinis un izteicis nožēlu par izdarīto, 

atzīstot šo apstākli par atbildību mīkstinošu un ņemot to vērā pie soda noteikšanas.  

Lieta apelācijas kārtībā izskatīta sakarā ar aizstāves apelācijas sūdzību par soda 

bargumu.  Ar Vidzemes apgabaltiesas 2016.gada 5.septembra lēmumu pirmās instances tiesas 

spriedums atcelts sakarā ar Kriminālprocesa likuma 499.panta nepareizu piemērošanu. 

Izskatot lietu no jauna, Vidzemes rajona tiesa apsūdzētā rīcībā nekonstatēja Krimināllikuma 

47.pantā norādītos atbildību mīkstinošos apstākļus, lai gan prokurors par šo faktu apelācijas 

protestu nebija iesniedzis. Šādu viedokli pirmās instances tiesa pamatojusi ar B attieksmi pret 

viņam celto apsūdzību, jo sākotnēji sevi par vainīgu neesot atzinis, bet vēlāk mainījis savu 

attieksmi. Tiesai neesot radusies pārliecība, ka B savu pretlikumīgo darbību nožēlo. 

Vidzemes apgabaltiesa atzina, ka B attieksme pret inkriminētā noziedzīgā nodarījuma 

izdarīšanu nebija mainījusies un viņš to nemainīja arī apelācijas instances tiesā, tāpēc 

Vidzemes rajona tiesa nepamatoti neatzinusi atbildību mīkstinoša apstākļa esamību, kas 

apelācijas kārtībā netika apšaubīta, un tas radīja B nosakāmā soda pastiprināšanu. Saskaņā ar 

Krimināllikuma 47.panta otro daļu Vidzemes apgabaltiesa par atbildību mīkstinošu atzina 

apstākli, ka B vaļsirdīgi atzinies un nožēlojis izdarīto. un ka jauna atbildību mīkstinoša 

apstākļa atzīšana apelācijas instances tiesā ir par pamatu B noteiktā brīvības atņemšanas soda 

mēra samazināšanai par trim mēnešiem.314 

Apzinoties tiesas prerogatīvu soda noteikšanā un neiedziļinoties apcerē par vaļsirdīgo 

atzīšanos un izdarītā nožēlošanu šajā gadījumā, būtu vēlme saprast, kāpēc pirmās instances 

tiesas spriedums samazināms tieši par trim mēnešiem, bet nevis teiksim, par diviem vai 

četriem mēnešiem, kā to prasa Kriminālprocesa likuma 527.panta otrās daļas 6.punkts, proti, 

motīvus par konkrētā soda piemērošanu. 

 
314 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 8.oktobra spriedums lietā Nr.KA05-0139-

18/2 (ECLI:LV:VAT:2018:1008.11130010215.2.S).  
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Varētu jau pamatot, ka apsūdzētais, vaļsirdīgi atzīstoties un nožēlojot izdarīto, tādējādi 

paudis savu apņemšanos turpmāk būt likumpaklausīgam un tiesa, tam ticot, atzīst to par 

atbildību  mīkstinošu apstākli, kas arī ietekmē piespriežamā soda mēru. Un apsūdzētie, to 

zinot, ar maziem izņēmumiem, atzīstas un nožēlo, ko apliecina gan autores visi iepriekšējie 

prakses apkopojumi, gan arī šis, jo no 200 personām labi ja desmit bija tādi, kas savu vainu 

tiem inkriminētajos noziedzīgajos nodarījumos noliedza. Pie tam vaļsirdīgi atzīstas un nožēlo 

izdarīto kā personas, kuras šādu noziedzīgu nodarījumu izdarījušas pirmo reizi un vienu vai 

pāris epizodes, tā arī tādas, kuru izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits mērojams desmitos un 

pat simtos, un kurām ir bagātīga kriminālā pieredze.  

Šāda situācija, kad tiesa gandrīz simtprocentīgi atzīst kā atbildību mīkstinošu apstākli 

to, ka apsūdzētais atzīst savu vainu izdarītajā un to nožēlo, izveidojās pēc Augstākās tiesas 

2007.gada 8.janvāra pamatota skaidrojuma, ka KL 47.panta pirmās daļas 1.punktā paredzētais 

atbildību mīkstinošais apstāklis veidojas tikai visu tajā norādīto darbību kopumā315, kas tika 

akcentēts arī Augstākās tiesas 2008.gada 11.jūnija lēmumā lietā SKK-313/2008, norādot, ka 

KL 47.panta pirmās daļas 1.punktā paredzētais atbildību mīkstinošais apstāklis ir 

konstatējams, pastāvot tikai visiem trim tajā ietvertajiem elementiem kopā.316 Tika arī 

izskaidrots, ka gadījumā, ja noziedzīgu nodarījumu izdarījusī persona nav pieteikusies par 

vainīgu, taču savu vainu tai inkriminētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā vaļsirdīgi un 

pilnībā atzīst un izdarīto nožēlo, var lemt par šāda apstākļa atzīšanu par atbildību mīkstinošu 

Krimināllikuma 47.panta otrajā daļā noteiktajā kārtībā. 

Šī norāde “var lemt” praksē tika atzīta turpat vai par imperatīvu, lai arī zinot, cik liela 

nozīme tādam pozitīvam lēmumam var būt pie soda noteikšanas, vienošanās noslēgšanas, 

izlīguma, lietas izskatīšanas bez pierādījumu pārbaudes tiesas izmeklēšanā, tā pieņemšana 

nedrīkstētu būt formāla, bet, dažkārt, pat absurda, kad persona, noliedzot savu vainu 

inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā pirmstiesas izmeklēšanā, pirmās instances tiesā, pat 

apelācijas sūdzībā, cerot uz mīkstāku sodu, vai nu pati izdomājusi, vai arī paklausot 

padomam, sāk “vaļsirdīgi” atzīties un tik “ļoti” nožēlot, ka panāk savu.  

Noslēgumā, pirmkārt, secināms, ka sodu piemērošanas prakse būtu pilnveidojama, 

izslēdzot formālu pieeju sodu ietekmējošo apstākļu izvērtēšanai un veicot to atbilstoši likuma 

priekšrakstiem un judikatūras atziņām.  

Otrkārt, veiktais pārskats par soda noteikšanu par KL 193.panta otrajā daļā paredzēto 

noziegumu, apstiprina jau citos prakses apkopojumos izdarīto secinājumu, ka ar 2012.gada 

13.decembra likumu izdarītie grozījumi Krimināllikuma 46.pantā, nodalot kritērijus, kas 

ņemami vērā pie soda veida un soda mēra izvēles, nav atzīstami par veiksmīgiem un 

nenodrošina tiesiska, pamatota un taisnīga soda noteikšanu par izdarīto noziedzīgo 

nodarījumu. Tas attiecināms tieši uz soda mēra noteikšanu, kad, atbilstoši  KL 46.panta trešajā 

daļā noteiktajam, ņem vērā atbildību mīkstinošos un atbildību pastiprinošos apstākļus. Sevišķi 

aktuāli tas ir gadījumos, kad personai inkriminēti daudzi atsevišķi tādi paši noziedzīgi 

nodarījumi, kā tas bija redzams arī šajā pētījumā, kad par katru no tiem ir jānosaka sods 

noteiktā apmērā, taču dažkārt vispār nav ko izvērtēt, jo nav konstatēti ne atbildību mīkstinoši, 

 
315 Augstākās tiesas Senāta 2007.gada 8.janvāra lēmums lietā SKK-35/2007. 
316 Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 11.jūnija lēmums lietā SKK-313/2008 (11515001207). 
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nedz atbildību pastiprinoši apstākļi, vai arī personas rīcībā konstatēts viens atbildību 

mīkstinošs apstāklis – savas vainas atzīšana un izdarītā nožēlošana, kas, lai dažbrīd arī ir 

apšaubāms, tad arī nosaka, kāds sods par konkrēto noziedzīgo nodarījumu būs izciešams. 

Tādos gadījumos, izvēloties soda apmēru par katru noziedzīgo nodarījumu, nereti tiek ņemts 

vērā ar katru noziedzīgo nodarījumu radītais kaitējums, kas teorētiski jau izvērtēts, izvēloties 

soda veidu par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.  

Autores ieskatā, tieši radītais kaitējums ir vienīgais kritērijs, kas objektīvi var liecināt, 

kāda kaitīguma pakāpe ir tam vai citam noziedzīgam nodarījumam, tādējādi nodalot tos, tādēļ, 

domājams, ka adekvāta soda noteikšanai par katru kopību veidojošo noziedzīgo nodarījumu, 

un, ņemot vērās prakses vajadzības, būtu apsverams jautājums par soda veida un soda mēra 

noteikšanu ietekmējošo kritēriju pārdali, KL 46.panta otrajā daļā nosakot, ka pie soda veida 

noteikšanas ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un vainīgā personību, bet panta 

trešajā daļā  norādot, ka pie soda mēra noteikšanas ņem vērā radīto kaitējumu, atbildību 

mīkstinošus un atbildību pastiprinošus apstākļus.   

Un,  treškārt, autoresprāt, būtu diskutējams jautājums par nepieciešamību pārskatīt 

regulējumu attiecībā par saīsinātajiem spriedumiem, kuri, pēc skaita 76, šajā apkopojumā 

netika plašāk analizēti, jo atbilstoši aktuālajam kriminālprocesuālajam regulējumam soda 

noteikšana tajos nav jāmotivē. Likumdevējs ir definējis gan soda noteikšanas vispārīgos un 

speciālos principus, gan ir noteicis, ka notiesājošā spriedumā ir jāmotivē noteiktais sods. Sods 

ir piespiedu līdzeklis, ko valsts vārdā piespriež tiesa, un tiesas motivācija, no kuras izrietētu 

skaidrojums, kādi apstākļi noteikuši konkrēta soda izvēli par konkrētu noziedzīgu nodarījumu, 

sekmētu kā speciālās, tā ģenerālās prevencijas mērķa sasniegšanu.          
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KOPSAVILKUMS 
 

Pētījuma rezultātā tā autori nonākuši pie šādiem secinājumiem: 

 

1. Tiesu praksē laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim lietās par 

noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskā vidē visu instanču tiesu spriedumos lietas ir vai 

nu datornoziegumi vai ar datoru saistīti noziegumi.  

 

2. Pirmās instances tiesu praksē laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim 

lietās par noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskā vidē nolēmumi galvenokārt ir pieņemti 

vienkāršoto kriminālprocesu ietvaros, līdz ar to vairumā gadījumu nav iespējams iepazīties 

ar izvērstu tiesas motivāciju attiecīgajos jautājumus. 

 

3. Pirmās instances tiesu praksē laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim 

lietās par ar datoru saistību krāpšanu, precīzāk, izkrāpjot aizdevumus no mikro aizņēmumu 

pakalpojumu sniedzējiem internetā, tiesas, galvenokārt, pareizi kvalificē tajās 

Krimināllikuma 177.panta pazīmes. 

 

4. Divos gadījumos pirmās instances tiesas tiesu praksē laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 

2018.gada 31.decembrim kļūdaini atzina par datorkrāpšanu – ar datoru saistītus krāpšanas 

gadījumus. 

 

5. Tiesu praksē Latvijā laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim nav 

konstatēs neviens noziedzīga nodarījuma gadījums informācijas sistēmu drošības jomā. 

 

6. Tāpat kā tiesību doktrīnā un legāldefinīcijā nav viennozimīga kriptovalūtas definīcija, tā arī 

tiesu praksē laikā no 2016.gada 1.janvāra līdz 2018.gada 31.decembrim lietās par 

noziedzīgiem nodarījumiem elektroniskā vidē tiek lietoti abi jēdzieni – kriptovalūta un 

virtuālā valūta – ar to apzīmējot vienu un to pašu mantu. 

 

7. Tiesu nolēmumu analīze ļauj secināt, ka tiesu praksē nav vienveidīgas izpratnes par 

jēdzieniem „maksāšanas līdzeklis“ un „datiem, kas dod iespēju izmantot maksāšanas 

līdzekli“. 

 

7.1. Likumdevējs KL 193.panta otrajā daļā un KL 193.1panta pirmajā un otrajā daļā ir 

noteicis atbildību par darbībām ar atšķirīgiem noziedzīga nodarījuma priekšmetiem, 

kuru izpratne ir priekšnoteikums pareizai noziedzīga nodarījuma kvalifikācijai. KL 

193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets ir maksāšanas 

līdzeklis, savukārt KL 193.1pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma priekšmets ir tādi 

dati, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli. 

7.2. Bezskaidras naudas maksāšanas līdzeklis funkcionāli ir vērtējams kā elementu 

kopums, kas rada tā lietotājam iespēju pārskaitīt naudu vai monetāru vērtību vai 

iniciēt maksājuma uzdevumu. Faktiski tiešsaistes maksāšanas līdzeklis nav nodalāms 

no bankas izsniegtajiem autentifikācijas datiem. 
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7.3. Tiesu praksē ar Kredītiestāžu likuma 1.panta 38.punktā ietverto formulējumu 

“maksāšanas līdzeklis ir arī “attālināta elektronisko kredītiestāžu operāciju (globālajā 

datortīklā vai izmantojot datoru vai tālruni) programmatūra”, pamatā tiek saprasta 

“internetbanka”.  

7.4. Ar datiem, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, jāsaprot 

informācija, kas ir pietiekama, lai veiktu ar to darījumu. Augstākā tiesa skaidrojusi, 

ka ar jēdzienu „dati“ KL 193.1panta izpratnē saprotams jebkāds datu (informācijas) 

kopums, kas dod iespēju izmantot finanšu instrumentu vai maksāšanas līdzekli.317  

7.5. Būtiska nozīme ir to datu apjoma noteikšanai, kas ļauj maksāšanas līdzekli izmantot. 

Judikatūrā pausta atziņa, ka “datu kopumam jābūt pietiekamam, lai bez papildu 

informācijas varētu izdarīt Krimināllikuma 193.panta otrajā daļā paredzētās darbības 

– finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu”.318 

  

8. Tiesu praksē pamatā pareizi tiek kvalificēti nodarījumi, kad persona, nolaupot maksājuma 

karti, vienlaicīgi iegūst arī šīs kartes PIN kodu. Augstākā tiesa ir norādījusi, ka “gadījumā, 

kad apsūdzētais vienlaikus ar maksājuma kartes nolaupīšanu ir nolaupījis (ieguvis) arī šīs 

kartes PIN kodu, tādā veidā radot iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli – 

nolaupīto karti – turklāt pēc tam arī nelikumīgi izmantojis šo nolaupīto karti, apsūdzētā 

darbības kvalificējamas saskaņā ar Krimināllikuma 193.panta otro daļu un papildus pēc 

Krimināllikuma 193.1panta otrās daļas nav jākvalificē”.319  

 

9. Augstākā tiesa skaidrojusi, ka ar maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu jāsaprot 

prettiesiski darījumi vai materiāla labuma gūšana ar maksāšanas līdzekļa palīdzību, tostarp 

naudas izņemšana no bankomāta.320  

 

10. Gadījumos, kad persona, izmantojot svešu maksāšans līdzekli, izņem skaidru naudu no 

bankomāta, veic samaksu par pirkumiem vai pakalpojumiem, pārskaita naudas līdzekļus no 

sveša konta uz savu vai citas personas kontu, tiesu praksē tiek ievērotas judikatūrā 

nostiprinātās atziņas, ka mantas nolaupīšana un maksāšanas līdzekļa nelikumīga 

izmantošana nav jākvalificē kā noziedzīgo nodarījumu ideālā kopība. Krimināllikuma 

193.panta otrajā daļā norādītā maksāšanas līdzekļa izmantošana uzskatāma par speciālo 

normu attiecībā pret normām, kurās paredzēta atbildība par mantas nolaupīšanu.321 

 

11. Gadījumos, kad personai, izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – maksājuma karti, 

neizdodas norēķināties par preci vai pakalpojumu vai arī izņemt no bankomāta skaidru 

naudu, nodarījums pareizi tiek kvalificēts kā maksāšanas līdzekļa izmantošanas 

mēģinājums saskaņā ar KL 15.panta ceturto daļu un 193.panta otro daļu. 

 
317 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā Nr. SKK 453/2014 

(11210051613). 
318 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā SKK 453/2014 

(11210051613). 

319 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 2.oktobra lēmums lietā SKK-453/2014 

(11210051613). 
320 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-J-405/2017 

(11360038715). 
321 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-J-405/2017 

(11360038715). 
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12. Tiesu praksē, ievērojot judikatūrā paustās atziņas, pareizi tiek kvalificēti nodarījumi, kad 

persona nelikumīgi izmanto maksāšanas līdzekli pēc tā lietotāja nāves. Augstākā tiesa 

attiecībā uz mirušas personas maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu ir paudusi 

divas būtiskas atziņas: 

1) internetbankas izmantošanas kodu karte ir bankas īpašums, kuru banka nodod 

lietošanā kartes lietotājam. Kodu karte ir derīga līdz tās derīguma termiņa beigām, un pēc 

lietotāja nāves pastāv iespēja, ka svešo maksāšanas līdzekli var nelikumīgi izmantot cita 

persona, ja karte ir nokļuvusi tās rīcībā un bankai neviens nav paziņojis par bankas 

apstiprinātā kartes lietotāja nāvi.  

2) mantkārīga motīva neesamība pati par sevi nerada pamatu apsūdzētās personas 

attaisnošanai noziedzīgā nodarījuma sastāva trūkuma dēļ apsūdzībā par sveša 

maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu, jo svešu internetbankas izmantošanas 

kodu karti persona var nelikumīgi izmantot ne tikai mantkārīgā nolūkā, bet arī citu 

motīvu vadīta.322 

  

13. No aplūkotajiem tiesu nolēmumiem izriet, ka gadījumos, kad persona vairākkārt 

nelikumīgi izmanto citas personas maksāšanas līdzekli, personas nodarījums tiek 

kvalificēts gan kā atsevišķs (vienots) turpināts noziedzīgs nodarījums, gan arī tiek veidota 

vairāku noziedzīgu nodarījumu reālā kopība. 

13.1. Lai arī analizētajos spriedumos iztrūkst argumentācija vienam vai otram 

kvalifikācijas variantam, tik atšķirīgs juridiskais izvērtējums, visticamāk, nav 

pamatots. 

13.2. Izvērtējot to, vai personas nodarījums atbilst atsevišķa (vienota) turpināta 

noziedzīga nodarījuma pazīmēm, būtu ieteicams pieturēties pie KL 23.panta trešajā 

daļā normatīvi nostiprinātajām pazīmēm, kurām ir obligāts raksturs, savukārt tiesu 

nolēmumos un tiesu prakses apkopojumos norādītās pazīmes būtu piemērojamas, 

individuāli izvērtējot konkrētās lietas apstākļus. 

 

14. Pētījuma ietvaros tika analizēti kriminālprocesi, kuros maksājuma kartes nolaupīšana un 

nelikumīga tās izmantošana kvalificēta kā vairāku patstāvīgu noziedzīgu nodarījumu reālā 

kopība.  

Ja persona viena nodarījuma ietvaros ir izdarījusi gan maksājumu kartes nolaupīšanu, gan 

tai sekojošu tās izmantošanu, persona saucama pie kriminālatbildības par vienu 

noziedzīgu nodarījumu (kas no objektīvās puses raksturojas ar divām alternatīvām 

darbībām), nevis par diviem noziedzīgiem nodarījumiem.  

 

15. Lai arī no analizētajiem tiesu nolēmumiem izriet, ka datu, kas dod iespēju nelikumīgi 

izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošana (KL 193.1 panta otrajā daļa) inkriminēta 

salīdzinoši bieži, faktiski nevienā no aplūkotajiem kriminālprocesiem nodarījuma 

kvalifikācija saskaņā ar šo tiesību normu neatbilda apsūdzībā ietvertā nodarījuma 

aprakstam. 

 

 
322 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2013.gada 19.jūnija lēmums lietā SKK-238/2013 

(11181047211). 
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16. No aplūkotajiem spriedumiem secināms, ka KL 193.1panta otrajā daļā ietvertais jēdziens 

„datu izmantošana” jānošķir no KL 193.panta otrajā daļā paredzētās maksāšanas līdzekļa 

izmantošanas, kas praksē tiek risināts visai nevienveidīgi. 

No KL 193.1panta otrās daļas dispozīcijas izriet, ka likumdevējs atbildību paredzējis par 

tādu datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanu, nevis 

par paša maksāšanas līdzekļa izmantošanu. Tādējādi gadījumos, kad persona, izmantojot 

tādus datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, veic māksājumu vai 

īsteno kādu citu no maksāšanas līdzekļa funkcijām, kas norādītas Kredītiestāžu likuma 

1.panta 38.punktā, nodarījums kvalificējams saskaņā ar KL 193.panta otro daļu. 

 

17. Gadījumos, kad persona speciāli atvērusi bankas kontu, sniedzot apzināti nepatiesas ziņas 

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, bet datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

nodevusi ieinteresētajai personai, personas nodarījums kvalificējams kā KL 193.
1
panta 

pirmajā daļā un KL 195.
1
panta pirmajā daļā paredzēto noziegumu reālā kopība. 

 

18. Tiesu praksē nav vienveidības, izvērtējot, vai persona ir ieguvusi datus, kas dod iespēju 

nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, vai nolaupījusi maksāšanas līdzekli. 

 Iegūstot internetbankas pieslēgšanās vārdu, piekļūšanas paroli un autorizācijas kodu karti, 

persona ir ieguvusi datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli – 

internetbanku, nevis nolaupījusi maksāšanas līdzekli. 

 

19. Tiesu prakses apkopojuma ietvaros tika konstatēts atšķirīgs juridiskais izvērtējums 

gadījumos, kad persona ir ieguvusi datus, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot 

maksāšanas līdzekli, un pēc tam izdarījusi arī maksāšanas līdzekļa izmantošanu. Ir tiesu 

nolēmumi, kuros nodarījums kvalificēts saskaņā ar KL 193.panta otro daļu un KL 

193.
1
panta pirmo daļu, un ir tiesu nolēmumi, kuros kvalifikācija veikta tikai saskaņā ar 

KL 193.panta otro daļu.  

19.1. Maksāšanas līdzekļa nelikumīgas izmantošanas objektīvā puse neaptver tādas 

darbības kā datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, 

iegūšanu. Pirmkārt, šīs darbības ir laika ziņā nošķirtas – sākotnēji tiek iegūti dati, 

kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, un tikai pēc tam tiek 

īstenota maksāšanas līdzekļa izmantošana; otrkārt, katra no minētajām darbībām 

raksturojas ar atšķirīgu, saturiski specifisku objektīvo pusi. 

19.2.  Datu, kas dod iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, iegūšana ir 

uzskatāma par līdzekli, lai sasniegtu citu noziedzīgu rezultātu, proti, lai izmantotu 

svešu maksāšanas līdzekli, un tā nav paredzēta šī cita noziedzīga nodarījuma 

sastāva pazīmju skaitā. No krimināltiesību doktrīnas atziņām izriet, ka šādos 

gadījumos katrs noziedzīgais nodarījums ir jākvalificē atsevišķi, kā to paredz 

noziedzīgu nodarījumu reālās kopības noteikumi. 

 

20. No analizētajiem tiesu nolēmumiem izriet, ka praksē dažkārt tiek veidota datu, kas dod 

iespēju nelikumīgi izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanas (KL 193.1panta otrā daļa) 
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un maksāšanas līdzekļa izmantošanas (KL 193.panta otrā daļa) ideālā vai reālā kopība. 

Aplūkoto noziedzīgo nodarījumu ideālā kopība nav jāveido, jo personas nodarījums veido 

atsevišķu (vienotu) noziedzīgu nodarījumu, kas atbilst viena noziedzīga nodarījuma 

sastāva pazīmēm, konkrētajā gadījumā KL 193.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīga 

nodarījuma pazīmēm. Tā kā bezskaidras naudas maksāšanas līdzekļa izmantošana nav 

īstenojama bez datu, kas dod iespēju izmantot maksāšanas līdzekli, izmantošanas, - jo tas 

ir vienots process, - tad nevar veidoties arī noziedzīgu nodarījumu reālā kopība.  

21. Attiecībā uz ātro kredītu izkrāpšanas kvalifikāciju judikatūrā ir norādīts, ka, kvalificējot 

apsūdzētā darbības (kredīta izkrāpšana, nelikumīgi izmantojot svešu maksāšanas līdzekli – 

ar internetbankas palīdzību), tiesai jāizvērtē, vai tās nav kvalificējamas tikai pēc 

Krimināllikuma 193.panta otrās daļas, tāpat kā tas ir gadījumos, kad, nelikumīgi 

izmantojot svešu bankas maksājumu karti, no bankomāta tiek izņemta nauda, samaksāts 

par pirkumu vai pakalpojumu.323  

21.1. Augstākā tiesa ir skaidrojusi, ka KL 193.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu 

viens no pamatsastāviem ir sveša finanšu instrumenta vai maksāšanas līdzekļa 

nolaupīšana, iznīcināšana, bojāšana vai nelikumīga izmantošana. Savukārt KL 

177.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu vienu no pamatsastāviem veido 

svešas mantas vai tiesību uz šādu mantu iegūšana, ļaunprātīgi izmantojot 

uzticēšanos vai ar viltu (krāpšana). Līdz ar to autoru ieskatā pēc noziedzīgā 

nodarījuma priekšmeta KL 193. pants atzīstams par speciālo normu, bet pēc 

noziedzīgā nodarījuma sastāva objektīvās puses – par plašāka satura normu, nekā 

KL 177.pants. Ar maksāšanas līdzekļa nelikumīgu izmantošanu jāsaprot 

prettiesiski darījumi vai materiāla labuma gūšana ar maksāšanas līdzekļa 

palīdzību, tajā skaitā naudas izņemšana no bankomāta. Līdz ar to izveidojusies 

normu konkurence, proti, izdarīts viens noziedzīgs nodarījums, kurš atbilst 

vairāku noziedzīgu nodarījumu sastāvu pazīmēm, bet KL 193. pants attiecībā pret 

KL 177. pantu ir speciālā norma.324  

21.2. Neraugoties uz judikatūrā un tiesu praksē nostiprinātajām atziņām, šā pētījuma 

ietvaros tika konstatēti kriminālprocesi, kuros, ātro kredītu izkrāpšana, izmantojot 

svešu maksāšnas līdzekli, kvalificēta gan kā sveša maksāšanas līdzekļa 

nelikumīga izmantošana, gan arī  kā krāpšana.  

21.3. Autoru ieskatā, ātro kredītu izkrāpšanas, izmantojot svešu maksāšanas līdzekli, 

kvalifikācija tikai saskaņā ar KL 193. panta otro daļu ir vērtējama kā visai 

diskutabla.  

21.4. No tiesību normu interpretācijas viedokļa raugoties, ir iespējams rast 

argumentāciju kā vienam, tā arī otram kvalifikācijas variantam, -  nodarījuma 

kvalifikācijai tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu vai KL 193.panta otrajā daļā 

un attiecīgi KL 177./180.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu ideālās kopības 

veidošanai. Tomēr, ievērojot judikatūras nozīmi tiesību normu interpretācijā un 

tiesību tālākveidošanā, kā arī tās lomu vienveidīdīgas tiesu prakses nodrošināšanā, 

 
323 Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2015.gada 16.novembra  lēmums lietā SKK-542/2015 

(11331059113). 
324 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-J-405/2017 

(11360038715). 
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būtu lietderīgi pieturēties pie judikatūrā paustajām nostādnēm un ātro kredītu 

izkrāpšanas gadījumus kvalificēt tikai saskaņā ar KL 193.panta otro daļu. 

 

22. Atzīmējami tiesu nolēmumi, kuros pie soda veida un mēra noteikšanas nav norādīti un 

atsevišķi izvērtēti KL 46.panta otrajā un trešajā daļā noteiktie kritēriji. 

 

23. Lielākajā daļā analizēto spriedumu sadaļā par soda veida noteikšanu tiek norādīts, ka, 

nosakot soda veidu, tiesa ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma raksturu un radīto 

kaitējumu, taču šī norāde kopumā vērtējama kā formāla likuma teksta pārrakstīšana, jo 

nedz noziedzīgā nodarījuma raksturs, nedz radītais kaitējums pēc būtības, ar maziem 

izņēmumiem, analizēts netiek. Ņemot vērā to, ka likumdevējs paredzējis iespēju par šo 

smago noziegumu piemērot visus iespējamos pamatsodus,, pareizai soda veida izvēlei ir 

būtiski konstatēt tos apstākļus, piemēram, nozieguma izdarīšanas apstākļi, veids un 

paņēmieni, noziedzīgās rīcības ilgums, izdarīto noziegumu skaits, turpinātas nelikumīgas 

maksāšanas līdzekļu izmantošanas ilgums un to veidojošo epizošu skaits u.tml., kas 

raksturo tieši šo konkrēto noziegumu, atšķir to pēc kaitīguma pakāpes no citiem tāda paša 

veida noziegumiem.  

Savukārt radītā kaitējuma raksturojums praktiski vienmēr aprobežojas ar norādi uz to, 

kādu summu apsūdzētais ieguvis vai arī kāds zaudējums nodarīts cietušajam (cietušajiem) 

nelikumīgas maksāšanas līdzekļa izmantošanas rezultātā. 

24. Lai arī personību raksturojošo ziņu klāsts ir visai plašs un spriedumos tiek uzskaitītas 

ziņas, kas raksturo apsūdzētā fizisko stāvokli – vecums, veselības stāvoklis, invaliditāte, 

grūtniecība, personības sociālo statusu – galvenokārt ģimenes stāvoklis, apgādājamo 

personu esamība, nodarbinātība, deklarētā dzīvesvieta, personas tiesisko statusu – 

likumpaklausība, dzēsta sodāmība, nozieguma izdarīšana nedzēstas sodāmības laikā, 

administratīvie pārkāpumi, autoru ieskatā, tas visbiežak ir tikai šo ziņu uzskaitījums bez 

kāda pamatojuma par to ietekmi uz nosakāmā soda veidu. 

25. Atbilstoši KL 46.panta trešajā daļā noteiktajam, pie soda mēra noteikšanas ņem vērā 

atbildību mīkstinošos un atbildību pastiprinošos apstākļus. Taču dažkārt vispār nav ko 

izvērtēt, jo nav konstatēti ne atbildību mīkstinoši, nedz atbildību pastiprinoši apstākļi, vai 

arī personas rīcībā konstatēts viens atbildību mīkstinošs apstāklis – savas vainas atzīšana 

un izdarītā nožēlošana, kas, lai dažbrīd arī ir apšaubāms, arī nosaka, kāds sods par 

konkrēto noziedzīgo nodarījumu būs izciešams. Tad gadījumos, kad personai inkriminēti 

daudzi atsevišķi tādi paši noziedzīgi nodarījumi, vai nu par visiem nosaka vienādu soda 

mēru, vai arī ņemt vērā ar katru noziedzīgo nodarījumu radīto kaitējumu, kas teorētiski jau 

izvērtēts, izvēloties soda veidu par izdarītajiem noziedzīgajiem nodarījumiem. 

26. Domājams, ka adekvāta soda noteikšanai par katru kopību veidojošo noziedzīgo 

nodarījumu, un, ņemot vērās prakses vajadzības, autoru ieskatā būtu apsverams jautājums 

par soda veida un soda mēra noteikšanu ietekmējošo kritēriju pārdali, KL 46.panta otrajā 

daļā nosakot, ka pie soda veida noteikšanas ņem vērā izdarītā noziedzīgā nodarījuma 

raksturu un vainīgā personību, bet panta trešajā daļā norādot, ka pie soda mēra noteikšanas 

ņem vērā radīto kaitējumu, atbildību mīkstinošus un atbildību pastiprinošus apstākļus. 
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27. Sprieduma tekstā ne vienmēr tiek skaidri norādīts, kādus apstākļus prokurors izvērtējis, 

slēdzot vienošanos par vainas atzīšanu un sodu, un kā motivēta to ietekme uz soda veida 

un mēra izvēli, tāpēc grūti saprast, vai nolēmumā minētie sodu ietekmējošie apstākļi izriet 

no vienošanās protokola, kam tiesa pievienojas, vai arī tie ir tiesas konstatētie. No 

Augstākās tiesas 2019.gada 31.oktobra lēmuma lietā SKK-384/2019 skaidri izriet tas, kā 

šis process būtu atspoguļojams spriedumā – tiesa norāda, kādus sodu ietkmējošos 

apstākļus prokurors ir norādījis vienošanās protokolā un izsaka savu viedokli par 

pievienošanos izraudzītajam sodam un tā motivācijai. Gadījumā, ja vienošanās protokols 

nesatur vajadzīgo informāciju par apstākļiem, kas izvērtēti pie soda veida un mēra izvēles, 

tad tiesa veic soda veida un mēra izvērtējumu atbilstoši KL 46.panta otrajā un trešajā daļā 

norādītajiem kritērijiem un pamato to ietekmi uz nosakāmo sodu. 

28. Būtu diskutējams jautājums par nepieciešamību pārskatīt regulējumu attiecībā par 

saīsinātajiem spriedumiem, kuri pēc skaita 76 šajā apkopojumā netika plašāk analizēti, jo 

atbilstoši aktuālajam kriminālprocesuālajam regulējumam soda noteikšana tajos nav 

jāmotivē. Likumdevējs ir definējis gan soda noteikšanas vispārīgos un speciālos principus, 

gan ir noteicis, ka notiesājošā spriedumā ir jāmotivē noteiktais sods. Sods ir piespiedu 

līdzeklis, ko valsts vārdā piespriež tiesa, un tiesas motivācija, no kuras izrietētu 

skaidrojums, kādi apstākļi noteikuši konkrēta soda izvēli par konkrētu noziedzīgu 

nodarījumu, sekmētu kā speciālās, tā ģenerālās prevencijas mērķa sasniegšanu. 

29. Lemjot par iespēju notiesāt personu nosacīti, ir jāievēro kriminālsoda mērķi. Jāievēro ne 

tikai vainīgā personību raksturojošie dati, bet arī fakti, kas saistīti ar noziedzīgu 

nodarījumu (noziedzīgu nodarījumu smagums, izdarīto noziedzīgo nodarījumu skaits, 

nodarītais kaitējums utt.). Turklāt tiesai pēc visu šo minēto apstākļu izvērtēšanas ir jārodas 

pārliecībai, ka, sodu neizciešot, vainīgais turpmāk neizdarīs likumpārkāpumus 

30. Iepriekš minētais dod pamatu secinājumam, ka sodu piemērošanas prakse būtu 

pilnveidojama, veicot to atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2019.gada 17.aprīļa 

Direktīvā (ES) 2019/713 par krāpšanas un viltošanas apkarošanu attiecībā uz bezskaidras 

naudas maksāšanas līdzekļiem un ar ko aizstāj Padomes Pamatlēmumu 2001/413/TI 

norādītajiem minimālajiem noteikumiem par noziedzīgu nodarījumu un sankciju 

definēšanu saistībā ar krāpšanu un viltošanu attiecībā uz bezskaidras naudas maksāšanas 

līdzekļiem, likuma priekšrakstiem un judikatūras atziņām.  
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IZMANTOTO NOLĒMUMU SARAKSTS 
 

Eiropas Savienības tiesas nolēmumi 
 

1) Eiropas Savienības Tiesas 5.palātas 2015. gada 22. oktobra spriedums lietā 

Skatteverket/David Hedqvist,  C-264/14 , ECLI:EU:C:2015:718; 

 

Latvijas Republikas tiesu nolēmumi 

 

KL 144.pants 

 

2) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 10.decembra spriedums lietā Nr. 11352031117 

(ECLI:LV:RIRT:2018:1210.11352031117.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 

21.decembrī); 

KL 177.pants 

 
3) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 30.oktobra spriedums lietā Nr. 

11094001815 (ECLI:LV:RVPT:2018:1030.11094001815.7.S) (nepārsūdzēts, stājies 

spēkā 2019.gada 8.martā pēc 2 lēmumu par kļūdu labošanu pieņemšanas); 

4) Zemgales rajona tiesas 2018.gada 11.aprīļa spriedums lietā Nr. 11221117315 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0411.11221117315.4.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 

24.aprīlī). 

KL 177.1 pants 

 

5) Rīgas rajona tiesas Jūrmalas tiesu nama 2017.gada 10.novembra spriedums lietā Nr. 

K33-0964-17/26 (ECLI:LV:RIRTJ:2017:1110.11410047915.2.S);  

6) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 23.jūlija spriedums lietā Nr. 

11517074417 (ECLI:LV:RVPT:2018:0723.11517074417.4.S) (nepārsūdzēts, stājies 

spēkā 2018.gada 4.augustā); 

7) Valmieras rajona tiesas 2016.gada 12.aprīļa spriedums krimināllietā Nr.11130032815;  

8) Valmieras rajona tiesas 2018.gada 31.janvāra spriedums lietā Nr. 11140028416 

(ECLI:LV:VLRT:2018:0131.11140028416.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 

2018.gada 23.februārī); 

9) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 21.maija spriedums lietā Nr. 11221002616 

(ECLI:LV:VRT:2018:0521.11221002616.2.S) (nepārsūdzēts, stājies spēkā 2018.gada 

12.jūnijā); 

KL 193.pants 
 

10) Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2015.gada 16.novembra  

lēmums lietā SKK-542/2015  (11331059113); 

11) Augstākās tiesas Senāta Krimināllietu departamenta 2016.gada 19.septembra lēmums 

lietā SKK-496/201 (11130078713); 

12) Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 31.maija lēmums lietā SKK-

197/2017 (11354038014);  

13) Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 8.augusta lēmums lietā 

Nr.SKK-J- 405/2017 (11360038715);  
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14) Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 24.janvāra lēmums lietā 

SKK-12/2018 (ECLI.LV:AT:2018:0124.12300000215.1.L);    

15) Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 3.maija lēmums lietā Nr. 

SKK-171/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0503.11517093014.2.L);  

 

16) Kurzemes apgabaltiesas 2017.gada 27.marta spriedums lietā Nr.KA02-0083-17/6 

(11380053214); 

17) Kurzemes apgabaltiesas 2017.gada 15.novembra spriedums lietā Nr.KA02-0145-

17/8 (ECLI:LV:KVAT:2017:1115.11261127914.3S); 

18) Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 28.janvāra spriedums 

krimināllietā Nr. 11331059113; 

19) Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 18.februāra spriedums 

lietā Nr.KA04-0356-16/17 (11410051810); 

20) Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 8.jūnija spriedums lietā 

Nr.KA04-0575-17/13 (11094077416); 

21) Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 21.jūnija spriedums 

lietā Nr.KA04-0654-17/10 (11355011010);  

22) Vidzemes apgabaltiesas 2016.gada 29.marta spriedums lietā Nr.KA05-0065-16/2 

(11130014313); 

23) Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 8.novembra 

spriedums lietā Nr.KA05-0215-16/13 (11300044115); 

24) Vidzemes apgabaltiesas 2017.gada 16.maija spriedums lietā Nr.KA05-0091-17/13 

(12300000215); 

25) Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 8.oktobra 

spriedums lietā Nr.KA05-0139-18/2 (ECLI:LV:VAT:2018:1008.11130010215.2.S); 

 

26) Alūksnes rajona tiesas 2017.gada 1.augusta spriedums lietā Nr.K08-0107/17 

(11100005517); 

27) Aizkraukles rajona tiesas 2016.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.K07-0091-16/3 

(11370056315);  

28) Bauskas rajona tiesas 2017.gada 27.marta spriedums lietā Nr.K10-0069-17 

(11120090215);  

29) Bauskas rajona tiesas 2017.gada 29.marta spriedums lietā Nr.K10-0097-17 

(11120064915);  

30) Bauskas rajona tiesas 2017.gada 4.aprīļa spriedums lietā Nr.K10-0049-17 

(11120023715); 

31) Bauskas rajona tiesas 2017.gada 6.aprīļa spriedums lietā Nr.K10-0013-17 

(11120098112); 

32) Daugavpils tiesas 2018.gada 5.janvāra spriedums krimināllietā Nr.11181208316; 

33) Daugavpils tiesas 2018.gada 21.jūnija spriedums krimināllietā Nr.11181125116; 

34) Daugavpils tiesas 2018.gada 30.augusta spriedums lietā Nr.K12-0818-18 

(11181221281); 

35)  Daugavpils tiesas 2018.gada 2.oktobra spriedums lietā Nr.K12-0953-18/12 

(ECLI:LV:DAUT:2018:1002.11320026316.2.S); 

36) Daugavpils tiesas 2018.gada 3.decembra spriedums lietā Nr.K12-0957-18 

(11240012918);  
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37) Daugavpils tiesas 2019.gada 13.februāra spriedums krimināllietā Nr.11181051318;  

38) Daugavpils tiesas 2019.gada 21.februāra spriedums krimināllietā Nr.11320011518;   

39) Daugavpils tiesas 2019.gada 13.marta spriedums lietā Nr.K12-0536-19/14 

(ECLI:DAUT:2019:0313.11320013418.2.S);   

40) Daugavpils tiesas 2019.gada 22.jūlija spriedums lietā Nr.K12-0804-19 

(ECLI:LV:DAUT:2019:0722.11320037918.2.S);  

41) Daugavpils tiesas 2019.gada 3.oktobra spriedums lietā Nr.K12-0953-19 

(11240010619);  

42) Daugavpils tiesas 2019.gada 25.oktobra spriedums lietā Nr.K12-0930-19 

(11181009719);  

43) Gulbenes rajona tiesas 2016.gada 10.novembra spriedums lietā Nr.K14-0082-16 

(11170004616); 

44) Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 21.marta spriedums lietā Nr.K14-0021-17 

(11170016816);  

45) Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 16.augusta spriedums lietā Nr.K14-0018-17 

(11170004016); 

46) Gulbenes rajona tiesas 2017.gada 28.augusta spriedums lietā Nr.K14-12/17 

(11170016915);    

47) Jelgavas rajona tiesas 2017.gada 17.janvāra spriedums lietā Nr.K15-0146-17/18 

(11221055615); 

48) Kuldīgas rajona tiesas 2017.gada 11.aprīļa spriedums lietā Nr.K19-0029-17/2 

(11250003814); 

49) Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 21.februāra spriedums krimināllietā 

Nr.11380020817 

50)  Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 22.marta spriedums lietā Nr.K69-0378-18/20 

(ECLI:LV:KURT:2018:0322.11380048217.2.S); 

51) Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 12.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0328-18 

(ECLI:LV:KURT:2018:0412.11151017315.1.S); 

52)  Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 1.jūnija spriedums lietā Nr.K69-0657-18/1 

(ECLI:LV:KURT:2018:0601.11250027214.2.S); 

53) Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 3.jūlija spriedums lietā Nr.K69-0447-18/30, K69-

0567-18 (ECLI:LV:KURT:2018:0703.11360013017.2.S); 

54) Kurzemes rajona tiesas 2018.gada 31.oktobra spriedums lietā Nr.K69-1042-18/25 

(ECLI:LV:KURT:2018:1031.11250038915.2.S); 

55) Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr.K69-0154-19/17 

(ECLI:LV:KURT:2019:0110.11360007918.5.S); 

56) Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 28.marta spriedums 

(ECLI:LVKURT:2019:0328.11261111016.2.S); 

57) Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 17.maija spriedums lietā Nr.K69-0680-19/2 

(ECLI:LV:KURT:2019:0517.11221013916.2.S); 

58) Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 22.jūlija spriedums lietā Nr.K69-0122-19/13 

(ECLI:LV:KURT:2019:0722.13270000518.2.S); 

59) Kurzemes rajona tiesas 2019.gada 10.oktobra spriedums lietā Nr.K69-0970-19/2 

(ECLI:LV:KURT:2019:1010.11261069515.2.S); 

60) Limbažu rajona tiesas 2017.gada 24.novembra spriedums lietā Nr.K21-0143-17/2 

(ECLI:LV:LIRT:2017:1124.11280004517.1.S); 
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61) Madonas rajona tiesas 2016.gada 8.marta spriedums krimināllietā Nr.11300018915   

62) Madonas rajona tiesas 2017.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K23-0095-17 

(11300015316);  

63) Madonas rajona tiesas 2017.gada 10.maija spriedums lietā Nr.K23-0099-17 

(11300027216); 

64) Madonas rajona tiesas 2017.gada 28.jūnija spriedums lietā Nr. K23-0008-17 

(11300031414); 

65) Madonas rajona tiesas 2017.gada 30.augusta spriedums lietā Nr.K23-0122-17 

(ECLI:LV:MART:2017:08.30.11300002717.1.S); 

66) Rēzeknes tiesas 2017.gada 19.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0183-17/9 

(11331069415); 

67)  Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K26-0027-17/9 

(11331107213); 

68) Rēzeknes tiesas 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.K26-0090-17 

(11290041113);  

69) Rēzeknes tiesas 2017.gada 21.februāra spriedums lietā Nr.K26-0188-17 

(11331092715);   

70) Rēzeknes tiesas 2017.gada 24.februāra spriedums lietā Nr.K26-0240-17 

(11240034915); 

71)  Rēzeknes tiesas 2017.gada 27.februāra spriedums lietā Nr.K26-0089-17 

(11290026815);  

72) Rēzeknes tiesas 2017.gada 27.marta spriedums lietā Nr.K26-0071-17/1 

(11290016413); 

73)  Rēzeknes tiesas 2017.gada 8.maija spriedums lietā Nr.K26-0120-17/9 

(11320012215); 

74)  Rēzeknes tiesas 2017.gada 6.jūnija spriedums lietā Nr.K26-0451-17/9 

(11331035916); 

75)  Rēzeknes tiesas 2017.gada 11.oktobra spriedums lietā Nr.K26-0519-17 

(11290031416); 

76) Rēzeknes tiesas 2017.gada 14.decembra spriedums lietā Nr.K26-0024-17/1 

(ECLI:LV:REZT:2017:1214.11331070014.3.S); 

77) Rēzeknes tiesas 2018.gada 22.februāra spriedums lietā Nr.K26-0166-18 

(ECLI:LV:REZT:2018:0222.11331011716.1.S);  

78) Rēzeknes tiesas 2018.gada 28.februāra spriedums lietā Nr.K26-0221-18 

(ECLI:LV:REZT:2018:0228.11110015017.1.S); 

79)  Rēzeknes tiesas 2018.gada 14.maija spriedums lietā Nr.K26-0051-18/9 

(ECLI:LV:REZT:2018:051411331003316.3.S); 

80) Rēzeknes tiesas 2018.gada 4.jūnija spriedums lietā Nr.K26-0371-18/9 

(ECLI:LV:REZT:2018:0604.11331068617.2.S);  

81)  Rēzeknes tiesas 2018.gada 16.jūlija spriedums lietā Nr.K26-0015-18/1 

(ECLI:LV:REZT:2018:0716.11331112213.5.S); 

82) Rēzeknes tiesas 2018.gada 6.septembra spriedums lietā Nr.K26-0386-18/1 

(ECLI:LV:REZT:2018:0906.11903039711.1.S); 

83) Rēzeknes tiesas 2018.gada 6.decembra spriedums lietā Nr.K26-0495-18/9 

(ECLI:LV:REZT:2018:1206.11331032018.2.S);  
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84) Rēzeknes tiesas 2019.gada 19.februāra sprieduma lietā Nr.K26-0160-19/3 

(ECLI:LV:REZT:2019:0219.11331002316.1.S); 

85) Rēzeknes tiesas 2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K26-0114-19 

(ECLI:LV:REZT:2019:0424.11181102713.3.S);  

86) Rēzeknes tiesas 2019.gada 24.septembra spriedums lietā Nr.K26-0560-19 

(ECLI:LV:REZT:2019:0924.11110005719.1.S); 

87)  Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 26.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K29-0607/17/7 (11351018016); 

88)  Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 7.jūnija spriedums lietā 

Nr.K29-0459/17/7 (11088129116); 

89)  Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2017.gada 7.septembra spriedums lietā 

Nr.K29-0873-17/1 (ECLI:LV: RLPT 2017:0907.11088007808.1.S); 

90) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 17.janvāra spriedums lietā 

Nr.K29-0401/18 (ECLI:LV:RLPT:2018:0117.11310010817.2.S); 

91)  Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 3.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K29-445-18/11 (ECLI:LV:RLPT:2018:0403.11091063913.2.S); 

92) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 12.februāra spriedums lietā 

Nr.K29-81/19 (ECLI:LV:RLPT:2019:0212.11353030112.10.S); 

93) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 23.aprīļa spriedums lietā Nr. 

K29-0097-19/1 (ECLI:LV:RLPT:2019:0423.1132.0029516.4.S); 

94) Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2017.gada 23.marta spriedums krimināllietā 

Nr.11096216916; 

95) Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 13.decembra spriedums lietā Nr.K68-

813-18/21 (ECLI:LV:RPPT:2018:1213.11410040716.2.S); 

96) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 19.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K30-1250-17/25 (11087090 713);  

97) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.maija spriedums lietā 

Nr.K30-0075-17/16 (11091141812); 

98)  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 14.februāra spriedums lietā 

Nr.K30-0304-18/24 (11091187111);  

99) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.marta spriedums lietā 

Nr.K30-0764-18/1 (ECLI:LV:RVPT:2018:0309.11091053316.2.S); 

100) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 26.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K30-1653-18/11 (11092001316);  

101) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 13.augusta spriedums lietā 

Nr.K30-0162-18/16 (ECLI:LV:RPVP:2018:0813.11088068013.3.S); 

102)  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums lietā 

Nr.K30-2056-18/28 (ECLI:LV:RVPT:2018:1004.11816011617.3.S); 

103) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 19.decembra spriedums lietā 

Nr.K30-2038-18/38 (ECLI:LV:RVPT:2019:1219.11517002414.2.S); 

104) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 12.februāra spriedums lietā 

Nr.K30-nav norādīts (ECLI:LV:RVPT:2019:0212.11092060814.2.S); 

105) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 21.oktobra spriedums lietā 

Nr.K30-2231-19/10 (11087104716); 

106) Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2016.gada 28.aprīļa spriedums lietā Nr.K32-

0285-16/8 (11087134312); 
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107) Rīgas rajona tiesas 2017.gada 24.janvāra spriedums krimināllietā Nr.11353003212; 

108) Rīgas rajona tiesas 2017.gada 2.maija spriedums krimināllietā Nr.11310065216; 

109) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 4.janvāra spriedums lietā Nr.K33-0877-17/10 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0104.11351012415.1.S); 

110) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 5.jūlija spriedums krimināllietā Nr.11221156310 

111) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 5.decembra spriedums lietā Nr.K33-0576-18/14 

(ECLI:LV:RIRT:2018:1205.11354025017.3.S); 

112) Rīgas rajona tiesas 2019.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr.K33-0216-19/26 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0110.1141001615.1.S); 

113)  Rīgas rajona tiesas 2019.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K33-0170-19/26 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0424.11410063116.1.S); 

114) Rīgas rajona tiesas 2019.gada 16.jūlija spriedums 

(ECLI:LV:RIRT:2019:0716.11355028418.2.S); 

115) Rīgas rajona tiesas 2019.gada 17.septembra spriedums krimināllietā 

Nr.11091169417   Saldus rajona tiesas 2017.gada 8.septembra spriedums lietā 

Nr.K34-0023-17/3 (ECLI:LV:SART:2017:0908.11360002815.1.S);  

116)  Saldus rajona tiesas 2017.gada 1.decembra spriedums lietā Nr.K34-0160-17/1 

(ECLI:LV:SART:2017:1201.11360038715.1.S); 

117) Talsu rajona tiesas 2017.gada 28.februāra spriedums krimināllietā Nr.11380032116 

118) Talsu rajona tiesas 2017.gada 9.maija spriedums krimināllietā Nr.11380047816 

119) Tukuma rajona tiesas 2016.gada 16.decembra spriedums lietā Nr.K37-0255-16/6 

(11390045616); 

120)  Tukuma rajona tiesas 2017.gada 28.februāra spriedums lietā Nr.K37-0094-17/2 

(11221121116);  

121) Valmieras rajona tiesas 2016.gada 12.aprīļa spriedums krimināllietā 

Nr.11130032815 

122) Valmieras rajona tiesas 2017.gada 14.jūnija spriedums lietā Nr.K39-0355/16-

0077/17 (11130031016);  

123) Valmieras rajona tiesas 2017.gada 4.decembra spriedums lietā Nr.K39-0300/17 

(11131080315); 

124)  Valmieras rajona tiesas 2018.gada 12.septembra spriedums lietā Nr.K71-0268-18/15 

(11130090414);  

125) Valmieras rajona tiesas 2018.gada 19.septembra spriedums lietā Nr.K71-0278-18/15 

(11130026515);  

126) Valmieras rajona tiesas 2018.gada 18.decembra spriedums lietā Nr.K71-0322-18/23  

127) Ventspils tiesas 2017.gada 22.jūnija spriedums lietā Nr.K40-0001-17/4 

(11151002914); 

128) Ventspils tiesas 2018.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K40-0084-17 

(ECLI:LV:VENT:2018:0124.11151044816.6.S); 

129) Ventspils tiesas 2019.gada 18.aprīļa spriedums lietā Nr.K69-0454-19/30 

(ECLI:LV:KURT:2019:0418.11151027518.1.S); 

130) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 7.marta spriedums lietā Nr.K71-0295-18/15 

(11130027015); 

131) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 9.marta spriedums lietā Nr.K71-0321-18/23 

(ECLI:LV:VRT:2018:0309.11130017715.1.S);  
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132) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 9.maija spriedums lietā Nr.K71-0418/15 

(11130059717);  

133) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 27.jūnija spriedums lietā Nr.K71-0453-18/17 

(ECLI:LV:VRT:2018:0627.11140004117.2.S);  

134) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 12.septembra spriedums lietā Nr.K71-0268-18/15 

(11130090414);  

135)  Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 19.septembra spriedums lietā Nr.K71-0278-18/15 

(11130026515);  

136) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 1.oktobra spriedums lietā Nr.K71-0864-18/16  

(ECLI:LV:VRT:2018:1001.11100032317.1.S);  

137) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 3.decembra spriedums lietā Nr.K71-0603-18/17 

(ECLI:LV:VRT:2018:1203.11400050015.3.S); 

138) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 4.decembra spriedums lietā Nr.K-71-1004-18/7 

(ECLI:LV:VRT:2018:1204.11300027617.2.S);  

139) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 5.decembra spriedums lietā Nr.K71-0706-18/8 

(ECLI:LV:VRT:2018:1205.11400077417.2.S); 

140) Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 18.decembra spriedums lietā Nr.K71-0322-18/23 

(ECLI:LV:VRT:2018:1218.11130078414.5.S); 

141) Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 15.marta spriedums lietā Nr.K71-0276-19/18 

(ECLI:LV:VRT:2019:0315.11300007818.1.S); 

142) Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 26.jūnija spriedums lietā Nr.K71-0148-19/8 

(ECLI:LV:VRT:2019:0626.11280016116.4.S); 

143)  Vidzemes rajona tiesas 2019.gada 26.septembra spriedums lietā Nr.K71-0027-19/18 

(ECLI:LV:VRT:2019:0926.11300036116.6.S); 

144)  Zemgales rajona tiesas 2018.gada 5.marta spriedums lietā Nr.K73-0083-18/39 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0305.11310051516.3.S); 

145)  Zemgales rajona tiesas 2018.gada 14.marta spriedums lietā Nr.K73-0280-18/16 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0314.11370048214.2.S);  

146) Zemgales rajona tiesas 2018.gada 28.marta spriedums lietā Nr.K73-0645-18/7 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0328.11221040716.1.S); 

147) Zemgales rajona tiesas 2018.gada 24.aprīļa spriedums lietā Nr.K73-0957-18/41 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0424.11310029417.2.S); 

148) Zemgales rajona tiesas 2018.gada 11.jūnija spriedums lietā Nr.K73-0415-18/37 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0611.11210038915.2.S); 

149)  Zemgales rajona tiesas 2018.gada 12.jūlija spriedums lietā Nr.K73-1252-18/1 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0712.11221007816.1.S); 

150) Zemgales rajona tiesas 2018.gada 20.jūlija spriedums lietā Nr.K73-0246-18/41 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0720.11310003813.5.S); 

151) Zemgales rajona tiesas 2018.gada 17.augusta spriedums lietā Nr.K73-1599-18 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0817.11210053015.2.S); 

152)  Zemgales rajona tiesas 2018.gada 5.septembra spriedums lietā Nr.K73-1647-18/50 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0906.11390044114.3.S); 

153)  Zemgales rajona tiesas 2018.gada 19.septembra spriedums lietā Nr.K73-1697-18/39 

(ECLI:LV:ZRT:2018:0919.11310012318.2.S); 

154)  Zemgales rajona tiesas 2018.gada 22.novembra spriedums lietā Nr.K73-1357-18/37 

(ECLI:LV:ZRT:2018:1122.11210066217.1.S); 
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155) Zemgales rajona tiesas 2018.gada 5.decembra spriedums lietā Nr.K73-1864-18/28 

(ECLI:LV:ZRT:2018:1205.11200037316.1.S); 

156) Zemgales rajona tiesas 2018.gada 27.decembra spriedums lietā Nr.K73-1231-18/28 

(ECLI:LV:ZRT:2018:1227.11200064412.2.S); 

157) Zemgales rajona tiesas 2019.gada 14.janvāra spriedums lietā Nr.K73-0772-19/37 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0114.11210096715.2.S); 

158)  Zemgales rajona tiesas 2019.gada 18.februāra spriedums lietā Nr.K73-0389-19/7 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0218.11221084915.1.S);  

159) Zemgales rajona tiesas 2019.gada 4.marta spriedums lietā Nr.K73-0040-19/4 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0304.11221070715.3.S); 

160)  Zemgales rajona tiesas 2019.gada 21.marta spriedums lietā Nr.K73-0652-19 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0321.11210040911.2.S); 

161) Zemgales rajona tiesas 2019.gada 15.aprīļa spriedums lietā Nr.K73-0585-19/50 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0415.11400028816.3.S); 

162) Zemgales rajona tiesas 2019.gada 3.jūnija spriedums lietā Nr.K73-1297-19/50 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0603.11390077218.2.S); 

163)  Zemgales rajona tiesas 2019.gada 5.jūnija spriedums lietā Nr.K73-0923-19 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0605.11210038914.1.S); 

164)  Zemgales rajona tiesas 2019.gada 10.septembra spriedums lietā Nr.K73-1847-19/2 

(ECLI:LV:ZRT:2019:0910.11221090616.2.S); 

165)  Zemgales rajona tiesas 2019.gada 14.oktobra spriedums lietā Nr.K73-2041-19/42 

(ECLI:LV:ZRT:2019:1014.11310013918.2.S); 

166) Zemgales rajona tiesas 2019.gada 21.oktobra spriedums lietā Nr.K73-2218-19/18 

(ECLI:LV:ZRT:2019:1021.11370024019.2.S); 

 

KL 193.1 pants 

 
167) Daugavpils tiesas 2016.gada 6.decembra spriedums lietā Nr.K12-0910-16/15 

(11320044214); 

168) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2016.gada 28.novembra spriedums lietā 

Nr.K29-1012/6/7 (12812001215); 

169) Rīgas pilsētas Latgales  priekšpilsētas tiesas 2018.gada 3.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K29-0317-18/1 (ECLI:LV:RLPT:2018:0403.11354029715.2.S);   

170) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.jūnija spriedums lietā 

Nr.K29-0331-18/7 (ECLI:LV: RLPT:2018:0604.11817003417.2.S); 

171) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 19.marta spriedums lietā 

Nr.K29-476/19 (ECLI:LV:RLPT:2019:0319.11816019518.4.S); 

172) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 23.oktobra spriedums lietā 

Nr.K29-0087-19/14 (ECLI:LV: RLPT:2019:1023.11221154814.3.S); 

173) Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2018.gada 24.janvāra spriedums lietā Nr.K68-

0193-18/10 (ECLI:LV:RPPT:2018:0124.11351013217.2.S); 

174) Rīgas pilsētas Pārdaugavas tiesas 2019.gada 5.aprīļa spriedums lietā Nr.K68-0456-

19/2 (ECLI:LV: RPPT:2019:0405.11810006309.2.S); 

175) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2017.gada 15.marta spriedums lietā 

Nr.K30-0809-17/5 (11087025916); 
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176) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 10.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K32-1130-18 (ECLI:LV:RVPT:2018:0410.11221057513.2.S); 

177) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 26.jūnija spriedums lietā 

Nr.K30-1057-18/37 (ECLI:LV:RVPT:2018:0626.11181053713.1.S); 

178) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 31.jūlija spriedums lietā 

Nr.K30-1031-18/37 (ECLI:LV:RVPT:2018:0731.11331074313.1.S); 

179)  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 9.augusta spriedums lietā 

Nr.K30-1497-18/15 (ECLI:LV: RVPT:2018:0809.11094008918.1.S); 

180) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 3.septembra spriedums lietā 

Nr.K30-0790-18/13 (ECLI:LV:2018:0903.11091120810.3.S); 

181) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums lietā 

Nr.K30-1625-18/1 (ECLI:LV:RVPT:2018:1004.11816002218.2.S);  

182)  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 6.novembra spriedums lietā 

Nr.K30-2407-18/16 (ECLI:LV:RVPT:2018:1106.11816003817.2.S); 

183)  Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 25.februāra spriedums lietā 

Nr.K30-0158-19/13 (ECLI:LV:RVPT:2019:0225.11517065914.1.S);  

184) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 15.marta spriedums lietā 

Nr.K30-0679-19/32 (ECLI:LV:RVPT:2019:0315.11816001317.1.S);  

185) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2019.gada 25.aprīļa spriedums lietā 

Nr.K30-1505-19/36 (ECLI:LV:RVPT:2019:0425.11816002819.2.S); 

186)  Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesas 2018.gada 10.janvāra spriedums lietā Nr.K32-

0185-18/5 (ECLI:LV:RZRT:2018:0110.1135022416.2.S); 

187) Ventspils tiesas 2017.gada 16.augusta spriedums lietā Nr.K40-0143-17/3 

(ECLI:LV:VENT:2017:0816.11816001217.1.S);  

 

Nolēmumi, kuros lietota juridiskajā literatūrā piedāvātā legāldefinīcija “kriptovalūta” 

 
188) Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 2018.gada 9.oktobra spriedums krimināllietā 

Nr. 15840005718 (ECLI:LV:RLPT:2018:1009.15840005718.2.S); 

189) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 10.aprīļa spriedums krimināllietā Nr. 15890028417 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0410.15890028417.1.S); 

190) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 2.maija spriedums krimināllietā Nr. 15890023016 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0502.15890023016.2.S);  

191) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 13.jūlija spriedums krimināllietā Nr. 15840065418 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0713.15890003216.2.S); 

192) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 4.decembra spriedums krimināllietā Nr. 15840065418 

(ECLI:LV:RIRT:2018:1204.15840065418.3.S); 
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Nolēmumi, kuros lietota legāldefinīcija “virtuālā valūta” 

 
193) Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedums krimināllietā Nr. 

15890041316 (ECLI:LV:RAT:2018:0207.15890041316.2.S); 

194) Cēsu rajona tiesas 2016.gada 8.jūnija spriedums krimināllietā Nr. 11904011415 

195) Jelgavas tiesas 2018.gada 13.februāra spriedums krimināllietā Nr. 15890008717 

(ECLI:LV:JELT:2018:0213.15890008717.2.S); 

196) Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums 

krimināllietā Nr. 11816011617 (ECLI:LV:RVPT:2018:1004.11816011617.3.S); 

197) Rīgas rajona tiesas 2017.gada 7.novembra spriedums krimināllietā Nr. 15890073915 

(ECLI:LV:RIRT:2017:1107.15890073915.1.S); 

198) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 28.februāra spriedums krimināllietā Nr. 15890034215 

ECLI:LV:RIRT:2018:0228.15890034215.1.S); 

199) Rīgas rajona tiesas 2018.gada 4.oktobra spriedums krimināllietā Nr. 15890039216 

(ECLI:LV:RIRT:2018:0823.15890039216.1.S); 

 

 
 
 
 

 


