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IEVADS 

 

 Tiesu prakses apkopojums “Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā ” 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. Ņemot vērā, ka pieejamo nolēmumu skaits bija neliels, tika analizēti visi iegūtie 

tiesu nolēmumi. Sodu piemērošanas prakse analizēta netika, ņemot vērā to, ka liela daļa 

noziedzīgo nodarījumu izdarīta pirms 10 un vairāk gadiem, kā arī nelielo apsūdzēto skaitu, 

kas neļautu izdarīt kādus vērā ņemamus secinājumus. 

Apkopojums ir izstrādāts trīs nodaļās. Pirmajā nodaļā tiek aplūkota uzņēmējdarbība 

bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) (KL 207.pants) un aizliegta 

uzņējdarbība (KL 208.pants). Savukārt otrās nodaļas ietvaros ir aplūkoti noziedzīgi 

nodarījumi sasitībā ar maksātnespējas procesu (KL 123., 124. un 125. pants). Noslēdzošajā – 

trešajā nodaļā analizēta negodīga konkurence, maldinoša reklāma un negodīga komercprakse 

KL 211.panta ietvaros. 

 Apkopojumā ietverti tiesu nolēmumi par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti 

Krimināllikuma 207.pantā, proti, par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez atļaujas 

(licences), 208.pantā par aizliegtu uzņēmējdarbību, kā arī par Krimināllikuma 213., 214. un 

315.pantā paredzētajiem nodarījumiem, kas saistīti ar noziedzīgiem nodarījumiem 

maksātnespējas procesā. Tiesu nolēmumi par citiem noziedzīgiem nodarījumiem 

uzņēmējdarbībā – piemēram, par negodīgu konkurenci, maldinošu reklāmu un negodīgu 

komercpraksi (KL 211.pants), netika iegūti, tāpēc jautājums par šo kategoriju lietu juridisko 

izvērtējumu tiks aplūkots Eiropas Savienības normatīvu un nacionālā regulējuma ietvaros. 

 Apkopojuma izstrādē analizēti 35 Latvijas tiesu nolēmumi (par KL 207.pantu analizēti 

8 nolēmumi, par KL 208.pantu – 8, par KL 213.pantu 4, par KL 214.pantu – 1 un par KL 

215.pantu – 14 nolēmumi).    
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1. UZŅĒMĒJDARBĪBA BEZ REĢISTRĒŠANAS UN BEZ 

ATĻAUJAS (LICENCES) (KL 207.PANTS); AIZLIEGTA 

UZŅĒMĒJDARBĪBA (KL 208.PANTS) 

 

Krimināllikuma 207. un 208.pantā paredzētie noziedzīgie nodarījumi tiks aplūkoti 

vienā nodaļā, jo pētījuma gaitā secināts, ka analizētie tiesu nolēmumi norāda uz aizliegtas 

uzņēmējdarbības sastāva pazīmju neizpratni un līdz ar to arī kļūdainu šo nodarījumu juridisko 

izvērtējumu, nenorobežojot no KL 207.pantā ietvertā noziedzīgā nodarījuma. Aplūkojot abus 

nodarījumus vienlaikus, tiks izslēgta atkārtošanās, jo sastāvu pazīmju analīzes gaitā tiks 

risināti arī norobežošanas jautājumi. 

1.1. KL 207.panta redakcijas 

 

Saskaņā ar Krimināllikuma (turpmāk arī – KL) 207.panta otro daļu noteikta atbildība 

par uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās 

nepieciešamību nosaka likums, vai par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu 

pēc rīkojuma par tā darbības pārtraukšanu, ja tāda uzņēmējdarbība vai darbības turpināšana 

izdarīta ievērojamā apmērā vai ja tā radījusi būtisku kaitējumu valstij vai ar likumu 

aizsargātām personas interesēm, par ko paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

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

konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu 

komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no 

diviem līdz pieciem gadiem. 

Sākotnējā KL 207.panta redakcija tā pirmajā daļā noteica atbildību par 

uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību 

nosaka likums, vai par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma 

par tā darbības apturēšanu, ja šādas darbības izdarītas atkārtoti gada laikā. Kvalificētu sastāvu 

šā panta otrajā daļā veidoja tādas pašas darbības, ja ar tādu uzņēmējdarbību vai darbības 

turpināšanu radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām personas tiesībām un 

interesēm. 

Ar grozījumiem, kas izdarīti ar 2012.gada 13.decembra likumu, no KL 207.panta tika 

izslēgta pirmā daļa, panta otro daļu saglabājot iepriekšējā redakcijā, tikai izslēdzot norādi uz 

būtiska kaitējuma radīšanu personas ar likumu aizsargātām tiesībām. 

Ar 2005.gada 29.oktobra likumu KL 207.panta otrās daļas dispozīcijā līdz ar būtisku 

kaitējumu norādīts arī uz uzņēmējdarbības bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas 

(licences), ja tās nepieciešamību nosaka likums, vai uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības 

turpināšanas pēc tā darbības apturēšanas izdarīšanu ievērojamā apmērā. Šāda KL 207.panta 

otrās daļas dispozīcija saglabāta arī aktuālajā redakcijā. 

Aktuālās redakcijas sankcija noteikta ar 2012.gada 13.decembra likumu, paredzot 

brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu 

darbu, vai naudas sodu, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas un atņemot tiesības uz 

noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt 

noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem. 
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Sākotnējā šā panta otrās daļas sankcijā bija noteikta brīvības atņemšana uz laiku līdz 

pieciem gadiem vai naudas sods līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, atņemot 

tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem vai bez tā. Ar 

2004.gada 12.februāra likumu. kas stājās spēkā ar 2005.gada 1.janvāri, sankcija papildināta ar 

jaunu pamatsodu – piespiedu darbu. 

1.2. KL 208.panta redakcijas 

 

Krimināllikuma 208.pantam bijušas trīs redakcijas, taču panta dispozīcija palikusi 

nemainīga, nosakot atbildību par nodarbošanos ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv 

speciāls aizliegums. Laika gaitā mainījās tikai panta sankcija. 

Sākotnējā panta redakcijā par aizliegtu uzņēmējdarbību bija paredzēta brīvības 

atņemšana uz laiku līdz pieciem gadiem vai arests, vai naudas sods līdz astoņdesmit 

minimālajām mēnešalgām, atņemot tiesības veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz 

pieciem gadiem.  

Ar 2004.gada 12.februāra likumu sankcija papildināta ar diviem pamatsodiem – 

piespiedu darbu un mantas konfiskāciju, savukārt 2012.gada 13.decembra redakcijā brīvības 

atņemšana samazināta uz laiku līdz trim gadiem, arests aizstāts ar īslaicīgu brīvības 

atņemšanu, bet mantas konfiskācija kā pamatsods izslēgta, alternatīvi nosakot to kā 

papildsodu. Tāpat grozīts papildsoda saturs attiecībā uz tiesību ierobežošanu, nosakot obligātu 

tiesību atņemšanu uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai 

tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem. 

1.3. Tiesiskais regulējums 

1.3.1. Uzņēmējdarbības jēdziens 

Tā kā abos analizējamajos pantos ietverta norāde uz kriminālsodāmiem nodarījumiem 

uzņēmējdarbības jomā, vispirms noskaidrojams jēdziena “uzņēmējdarbība” saturs.  

1990.gada 26.septembra likuma “Par uzņēmējdarbību”, kas bija spēkā līdz 2006.gada 

19.maijam, un kura darbības laikā izdarīti vairāki analizējamie noziedzīgie nodarījumi, 

1.pantā uzņēmējdarbība bija definēta kā ilgstoša vai sistemātiska darbība un kapitāla 

ieguldīšana, kas vērsta uz preču ražošanu, realizāciju, darbu izpildi, tirdzniecību, pakalpojumu 

sniegšanu nolūkā iegūt peļņu.  

Patlaban uzņēmējdarbība nav normatīvi definēts jēdziens, taču 2000.gada 13.aprīļa 

Komerclikuma 1.panta otrajā daļā ir skaidrots, ka komercdarbība – atklāta saimnieciska 

darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants, ir viens no uzņēmējdarbības 

veidiem. Savukārt, saskaņā ar šā panta trešajā daļā noteikto, saimnieciskā darbība ir jebkura 

sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību. 

Saimnieciskās darbības saturs skaidrots arī 2012.gada 29.novembra Pievienotās 

vērtības nodokļa likuma 4.pantā, tā pirmajā daļā nosakot, ka saimnieciskā darbība ir jebkura 

sistemātiska, patstāvīga darbība par atlīdzību (tai skaitā jebkuru ražotāju, tirgotāju vai 

pakalpojumu sniedzēju darbība, lauksaimnieciska darbība). Panta otrajā daļā papildus 

norādīts, ka materiāla vai nemateriāla īpašuma izmantošanu nolūkā sistemātiski gūt no tā 

ienākumus arī uzskata par saimniecisku darbību šā likuma izpratnē. 
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Saimnieciskās darbības skaidrojums tāpat rodams arī 1993.gada 11.maija likuma “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” 11.panta pirmajā prim daļā, proti, par fiziskās personas 

saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču ražošanu, darbu 

izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā darbība ietver arī 

ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, profesionālo darbību, nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās 

personas īpašumā esoša individuāla uzņēmuma (arī zemnieka vai zvejnieka saimniecības) 

darbību.  

Šāda saimnieciskās darbības izpratne nostiprināta arī Augstākās tiesas judikatūrā.1   

Tādējādi var secināt, ka saimnieciskās darbības kā viena no uzņēmējdarbības veidiem 

izpratne atbilst Padomes 2006.gada 28.novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo 

pievienotās vērtības nodokļa sistēmu 9.pantā skaidrotajam, ka jebkuru ražotāju, tirgotāju vai 

pakalpojumu sniedzēju darbību, tostarp kalnrūpniecību, lauksaimniecisku darbību un brīvo 

profesiju darbību, uzskata par saimniecisku darbību. Materiāla vai nemateriāla īpašuma 

izmantošana ar nolūku gūt no tā ilglaicīgus ienākumus jo īpaši ir uzskatāma par saimniecisku 

darbību. 

1.3.2. Uzņēmējdarbības reģistrācija 

Komercdarbības reģistrāciju reglamentē Komerclikums, savukārt likuma “Par 

iedzīvotāju ienākuma nodokli” 28.panta 6.punkts nosaka maksātāja pienākumu pirms 

saimnieciskās darbības uzsākšanas reģistrēties Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās 

darbības veicējam, norādot saimnieciskās darbības jomu, kurā maksātājs veiks saimniecisko 

darbību. Pievienotās vērtības maksātāja reģistrācijas noteikumus un kārtību nosaka 2013.gada 

29.novembra Pievienotās vērtības nodokļa likuma VIII nodaļa. 

Kārtību, kādā nodokļu maksātājus un nodokļu maksātāju struktūrvienības, kas nav  

jāreģistrē Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā, reģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, 

reglamentē Ministru kabineta 2015.gada 12.februāra noteikumi Nr.537 “Noteikumi par 

nodokļu maksātāju un nodokļu maksātāju struktūrvienību reģistrāciju Valsts ieņēmumu 

dienestā”.  

1.3.3  Speciālas atļaujas (licences) nepieciešamība 

Komerclikuma 4.panta trešajā daļā norādīts, ka likumā var būt noteikta atsevišķu 

veidu komercdarbība, kuras veikšanai nepieciešama atļauja (licence) vai arī kuru drīkst veikt 

komersants atbilstoši likumā noteiktajām prasībām.  

Tā speciālas atļaujas (licences) nepieciešamība noteikta 2004.gada 22.aprīļa 

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta pirmajā daļā, kur norādīts, ka alkoholisko 

dzērienu vairumtirdzniecībai un alkoholisko dzērienu mazumtirdzniecībai ir nepieciešama 

speciāla atļauja (licence), bet, ja alkoholisko dzērienu mazumtirgotāji tirgo tikai alu, tiem ir 

nepieciešama alus mazumtirdzniecības licence. 

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites 

kārtība” 11.pants noteic, kādiem komercdarbības veidiem izsniedz speciālo atļauju (licenci), 

tostarp minot alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu un 

 
1 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 9.marta lēmums lietā SKK-13/2017 (15830111508); 
2017,gada 10.oktobra lēmums lietā SKK-532/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1010.15830406610). 
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degvielas vairumtirdzniecību, kā arī alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas 

mazumtirdzniecību, kas aktuāls arī šajā pētījumā analizētajiem prakses piemēriem. 

1.3.4. Aizliegta uzņēmējdarbība  

Iepriekš minētais Komerclikuma 4.pants nodala komercdarbību, kurai ir nepieciešama 

speciāla atļauja (licence), un komercdarbību, kura ir aizliegta ar likumu vai uz kuru ir noteikts 

valsts monopols. Tā, piemēram, ar Alkoholisko dzērienu aprites likuma 4.panta pirmo daļu ir 

noteikts, ka spirta realizācija mazumtirdzniecībā ir aizliegta, bet šā panta ceturtajā daļā 

ietverts aizliegums mazajai alkoholisko dzērienu darītavai iegādāties un ražot spirtu.  

Alkoholisko dzērienu aprites likuma 9.panta pirmā daļa tāpat noteic, ka ir aizliegta 

alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai 

uzglabāšana alkoholisko dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu 

aparātu, ierīču, iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana. 

 

1.4. KL 207.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses pazīmes 

1.4.1. Nodarījuma objektīvās izpausmes    

No objektīvās puses analizējamo noziedzīgo nodarījumu, kas klasificēts kā mazāk 

smags noziegums (turpmāk – arī noziegums), atbilstoši KL 207.panta otrās daļas dispozīcijā 

noteiktajam, var veidot aktīvas darbības: 1) nodarbošanās ar uzņēmējdarbību bez 

reģistrēšanas; vai 2) nodarbošanās ar uzņēmējdarbību bez speciālas atļaujas (licences, kuras 

nepieciešamību nosaka likums; vai 3) uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšana 

pēc rīkojuma par tā  darbības apturēšanu.   

Pieejamajā tiesu praksē konstatēta tikai nodarbošanās ar uzņēmējdarbību bez 

reģistrēšanas, kas izpaudusies kā ilgstošas un sistemātiskas saimnieciskas darbības – lietotu 

transportlīdzekļu realizēšana un darījumi ar nekustamajiem īpašumiem ar mērķi gūt peļņu 

veikšana bez šādas darbības reģistrācijas likumā noteiktajā kārtībā.  

1.4.2. Kriminālatbildības nosacījumi par KL 207.pantā paredzēto 

noziegumu 

KL 207.pantā pantā paredzētais nodarījums ir materiāla sastāva noziegums, jo 

kriminālatbildība par panta dispozīcijā norādītajām darbībām iestājas, ja tāda uzņēmējdarbība 

vai darbības turpināšana izdarīta ievērojamā apmērā vai ja tā radījusi būtisku kaitējumu valstij 

vai ar likumu aizsargātām personas interesēm. Jāpiezīmē, ka laikā, kad tika izdarīti 

analizējamie noziedzīgie nodarījumi, kriminālatbildības nosacījums bija tikai būtisks 

kaitējums.  

Atbilstoši likuma “Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un piemērošanas kārtību” 23.1 

panta pirmajā daļā noteiktajam, atbildība par Krimināllikumā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu, kas izdarīts ievērojamā apmērā, iestājas, ja noziedzīga nodarījuma priekšmeta 

kopējā vērtība nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijusi mazāka par desmit tai laikā Latvijas 

Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu.  

Savukārt no šā likuma 23.panta izriet, ka atbildība par Krimināllikumā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu, ar kuru radīts būtisks kaitējums, iestājas, ja noziedzīgā nodarījuma 

rezultātā iestājušās kādas no zemāk minētajām sekām: 1) nodarīts mantisks zaudējums, kas 

noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks par piecu tai laikā Latvijas 
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Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, un apdraudētas vēl citas ar likumu 

aizsargātās intereses; 2) nodarīts mantisks zaudējums, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas 

brīdī nav bijis mazāks par desmit tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu 

apmēru (spēkā no 2015.gada 3.decembra); 3) ievērojami apdraudētas citas ar likumu 

aizsargātās intereses. 

Kā izriet no iepriekš minētā, tad „ievērojams apmērs” apzīmē noziedzīga nodarījuma 

priekšmeta vērtību, savukārt būtiska kaitējuma gadījumā likumdevējs norāda uz mantisku 

zaudējumu. 

Augstākā tiesa, 2018.gadā apkopojot tiesu praksi lietās, kurās noziedzīga nodarījuma 

sastāva pazīme ir būtisks kaitējums, vērsa vērību, ka, konstatējot citu interešu apdraudējumu 

reizē ar mantisku zaudējumu, kas noziedzīga nodarījuma izdarīšanas brīdī nav bijis mazāks 

par piecu tai laikā Latvijas Republikā noteikto minimālo mēnešalgu kopsummu, kā arī citu ar 

likumu aizsargātu interešu ievērojamu apdraudējumu,  apsūdzībā būtu ne vien jāuzskaita 

likumā norādītās apdraudētās intereses, bet arī jādod izvērsts apraksts, norādot, kāda tieši 

interese ar konkrēto nodarījumu ir aizskarta un kā tieši izpaužas tās apdraudējums. 

Eiropas Cilvēktiesību tiesa 2009.gada 25.jūnija spriedumā lietā „Liivik v. Estonia”, 

(iesniegums Nr. 12157/05), norādījusi, ka “kritēriji, uz kuriem šajā gadījumā atsaucās tiesas, 

konstatējot faktu, ka iesniedzējs ir nodarījis „būtiskus” nemateriālus zaudējumus, un tieši: 

viņa kā amatpersonas statusu apgabalā, kas piesaista sabiedrības paaugstinātu interesi, kā arī 

viņa darbību nesamērojamību ar „vispārējo priekšstatu par taisnīgumu”, ir ļoti neskaidri. Tiesa 

neuzskata, ka iesniedzējam bija saprātīgs pamats paredzēt, ka viņa darbības tiks kvalificētas 

kā būtiska nemateriāla kaitējuma nodarīšana valsts interesēm, un viņš par šādām darbībām 

tiks notiesāts”. Kopumā tiesa atzina, ka attiecīgā krimināltiesību panta interpretācija un 

piemērošana šajā gadījumā notika, izmantojot pārāk plašus jēdzienus un pārāk neskaidrus 

kritērijus, lai tie būtu uzskatāmi par atbilstošiem Konvencijas 7.panta prasībām attiecībā uz 

tiesību normu kvalitāti šo normu pārkāpumu seku precizitātes un paredzamības ziņā.  

 Vērā ņemama arī Augstākās tiesas judikatūrā nostiprinātā atziņa, ka „ [...] ne katrs 

Latvijas Republikas Satversmē garantēto tiesību aizskārums pats par sevi, bez aizskāruma 

izvērtējuma atzīstams par būtisku kaitējumu likuma „Par Krimināllikuma spēkā stāšanās un 

piemērošanas kārtību” 23.panta izpratnē. Būtisks kaitējums nosakāms, pamatojoties uz tiesā 

pārbaudītiem pierādījumiem, izvērtējot interešu apdraudējuma veidu, saturu, intereses nesēja 

jeb personas, pret kuru vērsts apdraudējums, īpašības un attieksmi pret konkrēto interešu 

apdraudējumu”.2 

1.5. Tiesu prakse 

Par laika posmu no 2016.gada līdz 2019.gadam no anonimizēto nolēmumu arhīva 

iegūti 12 tiesu nolēmumi, kas taisīti septiņās krimināllietās septiņu personu apsūdzībā KL 

207.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā 

laika periodā no 2004.gada līdz 2009.gadam. Divos gadījumos, kad personas nodarbojušās ar 

lietotu automašīnu tirdzniecību, šāda nodarījumu kvalifikācija, veidojot noziedzīgo 

nodarījumu reālo kopību, atzīstama par pamatotu. 

 
2 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 29.septembra lēmums lietā SKK-190/2016 
(11816003310). 



Tiesiskā aizsardzība, maksātnespēja, negodīga konkurence un komercprakse, maldinoša reklāma, atbildība 

uzņēmējdarbībā. Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā Krimināltiesību jomā (2016.-2019. gads) 

 9 

Tā ar Jelgavas tiesas 2016.gada 1.jūlija spriedumu konstatēts, ka D laika periodā no 

2004.gada 24.augusta līdz 2007.gada 27.oktobrim veicis ilgstošu un sistemātisku 

saimniecisko darbību un kapitāla ieguldīšanu, kas vērsta uz preču tirdzniecību nolūkā gūt 

peļņu – iepirka un ieveda no ārzemēm, kā arī iepirka Latvijā lietotas automašīnas, kuras 

pārdeva Latvijā ar uzcenojumu, veicot nereģistrētu uzņēmējdarbību un gūstot peļņu. Lai arī 

spriedumā norādīts, ka ar tādu uzņēmējdarbību valstij radīts būtisks kaitējums, tā pamatojums 

nav dots. 

Tāpat D atzīts par vainīgu izvairīšanās no nodokļu nomaksas izdarīšanā, nodarot 

valstij zaudējumus lielā apmērā, nenomaksājot valsts budžetā iedzīvotāju ienākuma nodokļa 

pamatparādu un pievienotās vērtības nodokļa pamatparādu, kopā Ls 62 440,10 apmērā. 

Lieta iztiesāta bez pierādījumu pārbaudes tiesas izmeklēšanā, tiesai atzīstot, ka būtu 

nosakāms sods piespiedu darba veidā, piemērojot papildsodu – atņemt tiesības veikt 

uzņēmējdarbību. Taču, ņemot vērā, ka nav ievērotas apsūdzētā tiesības uz procesa pabeigšanu 

saprātīgā termiņā, tiesa nosprieda atzīt D par vainīgu KL 207.panta otrajā daļā un 218.panta 

otrajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos un saskaņā ar KL 59.panta trešo daļu un 

58.panta piekto daļu no soda atbrīvot.3  Te gan jāpiezīmē, ka sprieduma rezolutīvajā daļā 

tiesa, nosakot, ka atbrīvo D no soda saskaņā ar KL 59.panta trešo daļu un 58.panta piekto 

daļu, nav norādījusi apsūdzētajam piespriestā soda veidu un mēru.    

Par vainīgu KL 207.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu izdarīšanā ar Jelgavas tiesas 2017.gada 19.decembra spriedumu atzīts arī. D, tiesai 

tāpat konstatējot, ka viņš laika periodā no 2006.gada līdz 2008.gadam, bez reģistrācijas kā 

individuālā darba veicējs, veica uzņēmējdarbību – ilgstošu un sistemātisku darbību un 

kapitāla ieguldīšanu, kas vērsta uz automašīnu ievešanu no ārzemēm un pārdošanu Latvijā, 

gūstot peļņu, un nenomaksājot iedzīvotāju nodokļa pamatparādu un pievienotās vērtības 

nodokļa pamatparādu kopā Ls 23,875,51 (33 971,79 euro), kas vērtēts kā būtisks kaitējums 

valstij, veicot uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas, un zaudējums valstij lielā apmērā sakarā ar 

izvairīšanos no nodokļu nomaksas.4  

Šajā gadījumā nav ievērota iepriekš minētajā apkopojumā par tiesu praksi lietās, kurās 

noziedzīga nodarījuma sastāva pazīme ir būtisks kaitējums, paustā atziņa. ka, kvalificējot 

noziedzīgu nodarījumu, jāņem vērā, ka viens un tas pats mantiskais zaudējums apmērā, kas 

atzīstams par būtisku kaitējumu, var veidot tikai viena, nevis vairāku atsevišķu noziedzīgu 

nodarījumu sastāvu.  

Pārējiem pieciem apsūdzētajiem inkriminēta uzņēmējdarbības veikšana bez  

reģistrēšanas, iegādājoties, labiekārtojot, sadalot un pārdodot citām fiziskām personām 

nekustamos īpašumus – zemes gabalus, kas paredzēti apbūvei, gūstot ienākumus un peļņu, 

kas kvalificēts saskaņā ar KL 207.panta otro daļu, norādot uz radīto būtisku kaitējumu valstij. 

Apsūdzētajiem tāpat inkriminēta izvairīšanās no iedzīvotāju ienākuma nodokļa nomaksas lielā 

apmērā, kas kvalificēts saskaņā ar KL 218.panta otro daļu. Tiesas nolēmumu analīze ļauj 

secināt, ka jautājums par noziedzīgo nodarījumu kvalifikāciju saskaņā ar KL 207.panta otro 

daļu risināts pareizi, savukārt apsūdzība KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā 

nodarījumā visos gadījumos atzīta par nepamatotu un apsūdzētie šajā noziedzīgajā nodarījumā 

 
3 Jelgavas tiesas 2016.gada 1.jūlija spriedums lietā Nr.K15-0008-16/7 (15830405209). 
4 Jelgavas tiesas 2017.gada 19.decembra spriedums lietā Nr.K15-0006-17/7 
(ECLI:LV:JET:2017:1219.15839407709.1.S). 
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atzīti par nevainīgiem un attaisnoti, ievērojot noziedzīgo nodarījumu izdarīšanas laikā 

pastāvošo kļūdaino likuma “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” 9.panta pirmās daļas 1.punkta 

”c” apakšpunkta tulkojumu un nevienveidīgo piemērošanas praksi iedzīvotāju ienākuma 

nodokļa iekasēšanā par darījumiem ar nekustamo īpašumu. 

Tā, piemēram, Rīgas rajona tiesa ar 2015.gada 1.decembra spriedumu atzina, ka B 

laika periodā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2006.gada 1.decembrim, apzināti nereģistrējoties, 

veica saimniecisko darbību un guva no tās ienākumus, un tādējādi izvairījās no iedzīvotāju 

ienākuma nodokļa nomaksas, nodarot valstij būtisku kaitējumu un zaudējumus lielā apmērā. 

Apsūdzētās darbības kvalificētas saskaņā ar KL 207.panta otro daļu un 218.panta otro daļu. 

Rīgas apgabaltiesa ar 2016.gada 27.aprīļa spriedumu5 pirmās instances tiesas 

spriedumu atcēla un taisīja jaunu spriedumu, atzīstot, ka B veica uzņēmējdarbību bez 

reģistrēšanās, kuras nepieciešamību nosaka likums, nodarot valstij būtisku kaitējumu, proti, 

B, nereģistrējusies kā saimnieciskās darbības veicēja, veikusi lielu skaitu – 156 darījumus, 

saistītus ar nekustamo īpašumu atsavināšanu, gūstot no tā ar nodokli apliekamus ienākumus 

kopsummā par Ls 256 753,91 jeb 365 327,90 euro, līdz ar to nodarot valstij būtisku 

kaitējumu, kas izpaudās zaudējuma nodarīšanā lielā apmērā, neaprēķinot un nemaksājot 

iedzīvotāju ienākuma nodokli, tas ir, izdarīja KL 207.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo 

nodarījumu. 

Apelācijas instances tiesa, pirmkārt, kā nepamatotu atzina pirmās instances tiesas 

secinājumu, ka B noziedzīgās darbības, kas paredzētas KL 207.panta otrajā daļā un 218.panta 

otrajā daļā, veido noziedzīgu nodarījumu ideālo kopību, tādējādi nesniedzot noziedzīgā 

nodarījuma aprakstu par katru noziedzīgo nodarījumu atsevišķi, kas ir pretrunā ar tiesu praksē 

(Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2014.gada 28.augusta lēmums lietā SKK-0441-

14) nostiprināto atziņu, ka šajās krimināltiesību normās ir paredzēti atšķirīgi noziedzīgā 

nodarījuma sastāvi – “atšķirīga objektīvās puses izpausme”. Pamatojumam minēts arī 

juridiskajā literatūrā paustais, ka gadījumā, kad viens noziedzīgs nodarījums ir kā līdzeklis, lai 

sasniegtu citu noziedzīgu rezultātu, ko tiesa attiecinājusi arī uz KL 207. un 218.panta otrajā 

daļā paredzētajiem noziegumiem, un tas nav paredzēts šī cita noziedzīga nodarījuma pazīmju 

skaitā, katrs nodarījums jākvalificē atsevišķi, kā to paredz noziedzīgu nodarījumu reālās 

kopības noteikumi.6 

Otrkārt, par nepamatotu tāpat tika atzīts pirmās instances tiesas secinājums, ka B 

darbības veido KL 218.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu, proti, 

subjektīvo pusi, ko raksturo tiešs nodoms un konkrēts mērķis (nolūks) – izvairīties no nodokļu 

un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas.  

Augstākā tiesa ar 2017.gada 9.marta lēmumu lietā SKK-13/2017 Rīgas apgabaltiesas 

2016.gada 27.aprīļa spriedumu atstāja negrozītu, atzīstot, ka apsūdzētās noziedzīgās darbības 

saskaņā ar KL 207.panta otro daļu ir kvalificētas pareizi, jo viņa trīs gadu laikā veica 

ievērojamu darījumu skaitu – 156 darījumus, iegūstot no tiem ienākumus. Ievērojot īpašumu 

tirdzniecības darījumu sistemātiskumu un peļņas gūšanas nolūku, apsūdzētajai sava 

saimnieciskā darbība bija jāreģistrē Valsts ieņēmumu dienestā, lai maksātu no darījumiem 

 
5 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.aprīļa spriedums lietā Nr.KA04-0450-16/17 
(15830111508). 
6 Krastiņš U., Liholaja V. Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I-VIII1  nodaļa). Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2015, 
133.lpp. 
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nodokli, un viņas bezdarbība ir cēloniskā sakarā ar valstij nodarītajiem zaudējumiem, 

nenomaksājot iedzīvotāju ienākuma nodokli lielā apmērā. 

.Tāpat Augstākā tiesa atzina, ka pamatoti noraidīta kaitējuma kompensācija, jo 

kaitējuma kompensācijas apmērā ietilpstošā summa tiek piedzīta piespiedu kārtā, un, 

pamatojoties uz nolēmumiem administratīvajā procesā, apsūdzētā jau uzsākusi nodokļu 

parāda atmaksu. Kasācijas instances tiesa atgādināja, ka jau 2010.gada 14.oktobra lēmumā 

lietā SKK-461/2010 izteikta atziņa, ka, tulkojot Kriminālprocesa likuma 1. un 350.pantu pēc 

savas saturiskās jēgas, no 352.panta pirmās daļas 1.punkta izriet, ka vienu un to pašu nodokļu 

piedziņa par vienu un to pašu periodu (nodarījumu) valsts labā gan administratīvā procesa 

ietvaros, gan vienlaicīgi arī kriminālprocesa ietvaros, nav tiesiska.7  

Līdzīgi jautājums par nodarījumu kvalifikāciju risināts arī krimināllietā A apsūdzībā, 

kurš ar Valmieras rajona tiesas 2016.gada 25.oktobra spriedumu atzīts par vainīgu KL 

207.panta  otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā, 

proti, ka viņš bez reģistrēšanās 2005.-2007.gadā veica saimniecisko darbību - nekustamo 

īpašumu tirdzniecību, gūstot ienākumus un peļņu, nav uzrādījis šos ienākumu deklarācijās un 

nav nomaksājis iedzīvotāju ienākuma nodokli 52 494.17 euro (Ls 36 893,11), nodarot valstij 

būtisku kaitējumu, kas piedzīts valsts labā. 

Vidzemes apgabaltiesa ar 2018.gada 11.janvāra.spriedumu atzina A par nevainīgu KL 

218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un attaisnoja. Atzīstot A par 

vainīgu KL 207.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, tiesa norādīja, ka A, 

nereģistrējoties kā saimnieciskās darbības veicējs, laika periodā no 2005.gada 1.janvāra līdz 

2007.gada 31.decembrim sistemātiski veica uzņēmējdarbību – nekustamo īpašumu 

tirdzniecību par atlīdzību – iegādājās, sadalīja, labiekārtoja un pārdeva dzīvojamo māju 

apbūvei paredzētus zemes gabalus, tādā veidā gūstot peļņu un nodarot valstij būtisku 

kaitējumu nenomaksāto nodokļu veidā.   

Augstākā tiesa ar 2018.gada 5.jūnija lēmumu lietā SKK-310/2018 apelācijas instances 

tiesas spriedumu atcēla daļā par kaitējuma kompensāciju, pārējā daļā atstājot to negrozītu. 

Apelācijas instances spriedums daļā par kaitējuma kompensācijas piedziņu tika atcelts, jo 

pirmās instances tiesa bija atzinusi, ka šis kaitējums nodarīts, izdarot KL 207. un 218.pantā 

paredzētos noziedzīgos nodarījumus, taču apelācijas instances tiesa, attaisnojot A apsūdzībā 

saskaņā ar KL 218.panta otro daļu, pirmās instances tiesas spriedumu daļā par kaitējuma 

kompensācijas piedziņu atstāja negrozītu.8 

Vidzemes apgabaltiesa, izskatot lietu no jauna robežās, kādas noteikusi Augstākā tiesa 

2018.gada 5.jūnija lēmumā, apmierināja Valsts ieņēmumu dienesta pieteikto kaitējuma 

kompensāciju un piedzina no A par labu valstij 52 494, 17 euro (Ls 36 893,11), kas radušies 

KL 207.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma rezultātā.9  

Arī B. ar Tukuma rajona tiesas 2016.gada 29.septembra spriedumu atzīta par vainīgu 

KL 207.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzētajos noziedzīgajos nodarījumos. 

Zemgales apgabaltiesa ar 2017.gada 11.aprīļa spriedumu pirmās instances tiesas spriedumu 

 
7 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 9.marta lēmums lietā SKK-13/2017 (15830111508). 
8 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 5.jūnija lēmums lietā SKK-3102018 (ECLI:LV:AT:2018: 
0605.15830112308.2.L). 
9 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 29.novembra spriedums lietā Nr.KA05-0124-
18/10 (ECLI:LVVAT:2018:1129.15830112308.3.S). 
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atcēla daļā par B. noteikto sodu un pie tā noteikšanas piemēroja KL 49.1 panta pirmās daļas 

1.punktu. 

Augstākā tiesa ar 2017.gada 10.oktobra lēmumu lietā SKK-532/2017, apmierinot 

kasācijas protestu un B aizstāvja kasācijas sūdzību,  apelācijas instances tiesas spriedumu 

atcēla, norādot uz tā neatbilstību Kriminālprocesa likuma prasībām, jo tiesa nav izvērtējusi un 

atzinumus pamatojusi ar likumu, pārbaudītajiem, novērtētajiem pierādījumiem par apelācijas 

sūdzībā norādītajiem juridiski nozīmīgiem apstākļiem: par noziedzīgu nodarījumu, kas 

paredzēti KL 207.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā, sastāvu esamību vai neesamību 

apsūdzētā B. rīcībā, ņemot vērā lietas faktiskos apstākļus, judikatūru, apsūdzības 

formulējumu, kā arī par citiem apstākļiem krimināltiesisko attiecību taisnīgā noregulējumā.  

Kasācijas instances tiesa spriedumā tāpat norādīts, ka KL 207. un 218.pantā paredzētie 

noziedzīgie nodarījumi veido noziedzīgu nodarījumu reālo kopību, bet no pirmās instances 

tiesas sprieduma redzams, ka pierādīto noziedzīgo nodarījuma apraksti, kuru juridiskā 

kvalifikācija noteikta pēc KL 207.panta otrās daļas un 218.panta otrās daļas, pamatā 

atkārtojas. Šajā daļā apelācijas instances tiesa atstājusi negrozītu pirmās instances tiesas 

spriedumu. Par Krimināllikuma 207.panta otrajā daļā un 218.panta otrajā daļā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu sastāvu, tostarp, subjektīvās puses esamību vai neesamību B. rīcībā, 

par ko bija iesniegta apelācijas sūdzība, nedz pirmās instances tiesa, nedz apelācijas instances 

tiesa nav norādījusi un izvērtējusi pierādījumus par katru noziedzīgo nodarījumu, kā to nosaka 

Kriminālprocesa likuma 527.pants.10  

Atkārtoti izskatot lietu apelācijas kārtībā, Zemgales apgabaltiesa ar 2018.gada 

11.aprīļa spriedumu atcēla Tukuma rajona tiesas 2016.gada 29.septembra spriedumu daļā par 

B atzīšanu par vainīgu  KL 218.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā un 

attaisnoja viņu, par ko iesniegts prokurora kasācijas protests, Valsts ieņēmumu dienesta un 

apsūdzētā aizstāvja kasācijas sūdzības. 

Augstākā tiesa ar 2019.gada 30.janvāra lēmumu atzina, ka šis apelācijas instances 

tiesas spriedums atceļams daļā par B. atzīšanu par vainīgu KL 207.panta otrajā daļā 

paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, pamatojot, ka apelācijas instances tiesas spriedums 

neatbilst Kriminālprocesa likuma prasībām, jo apelācijas instances tiesa nav izvērtējusi un 

atzinumus pamatojusi ar likumu, pārbaudītajiem, novērtētajiem pierādījumiem par apelācijas 

sūdzībā norādītajiem juridiski nozīmīgiem apstākļiem. Tā apelācijas instances tiesa jau 

atkārtoti nav izvērtējusi aizstāvības argumentus par dubulto sodīšanu attiecībā uz D. 

inkriminēto noziedzīgi nodarījumu saskaņā ar KL 207.panta otro daļu, kas novedis pie 

nelikumīga nolēmuma, tāpat atzīmēts, ka ir pamats vērtēt, vai nav noticis Kriminālprocesa 

likuma 14.panta pirmajā daļā nosauktā kriminālprocesa principa pārkāpums, jo lieta jau otro 

reizi ir nosūtīta izskatīšanai apelācijas instances tiesā. Apgabaltiesas nolēmums daļā par 

attaisnojoša sprieduma taisīšanu atstāts negrozīts, jo pamatoti konstatēta KL 218.panta otrajā 

daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva subjektīvās puses neesamība, proti, nav 

konstatējams mērķis (nolūks) izvairīties no nodokļu nomaksas.11 

Secinājumi:  

 
10 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 10.oktobra lēmums lietā SKK-532/2017 
(ECLI:LV:AT:2017:1010.15830406610.1.L) 
11 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 30.janvāra lēmums lietā SKK-9/2019 
(ECLI:LV:AT:2019:0130.1583040610.4.L). 
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1) Analizētajos tiesu nolēmumos Krimināllikuma 207.panta otrā daļa inkriminēta 

pamatoti, jo visi apsūdzētie veikuši ilgstošu un sistemātisku saimniecisko darbību, 

apzināti nereģistrējoties atbilstoši Latvijas Republikā pastāvošo normatīvo aktu 

prasībām kā saimnieciskās darbības veicēji.  

2) Lai personu atzītu par vainīgu KL 207.pantā paredzētajā noziegumā, jākonstatē, ka 

vainīgais uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās 

nepieciešamību nosaka likums, izdarījis ievērojamā apmērā vai ar to radījis būtisku 

kaitējumu valstij vai ar likumu aizsargātām personas interesēm, noziedzīga nodarījuma 

aprakstā  norādot, kāda tieši interese ar konkrēto nodarījumu ir aizskarta un kā tieši 

izpaužas tās apdraudējums. 

3) Ja persona, veicot uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) 

un gūstot ar nodokļiem apliekamus ienākumus, izvairās no nodokļu nomaksas, 

nenodrošinot normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu aprēķināšanu un nomaksu, ar to 

nodarot zaudējumus valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, veidojas KL 207.pantā un 

218.panta otrajā daļā paredzēto noziegumu reāla kopība 

 

1.6. KL 208.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās izpausmes 

 

Septiņos tiesu nolēmumos risināts jautājums par nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar 

Krimināllikuma 208.pantu, kurā, kā jau minēts, paredzēta atbildība par nodarbošanos ar 

uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums, vienlaikus apsūdzot arī 

nelikumīgās darbībās ar akcīzes precēm.   

Ja iepriekš aplūkotās uzņēmējdarbības bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas 

(licences) kvalificēšana problēmas neradīja, tad aizliegtas uzņēmējdarbības juridiskās 

izvērtēšanas process un tā rezultāts nav bijis vienveidīgs ne tikai visā pētījuma periodā, jo 

neizpratne par šajā krimināltiesību normā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmēm 

atklājās vismaz 2011.gadā, izskatot tā saucamo Preiļu lietu, kurā personas bija apsūdzētas KL 

207.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā. Lai iezīmētu problēmu, 

nepieciešams pakavēties pie tiesu nolēmumiem šajā krimināllietā. 

Ar Preiļu rajona tiesas 2011.gada 9.novembra spriedumu 14 apsūdzētie atzīti par 

vainīgiem KL 208.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, tiesai konstatējot, ka 

viņi nodarbojās ar aizliegtu uzņēmējdarbību, lai gūtu peļņu, neiesniedzot pieteikumu 

ierakstīšanai komercreģistrā un nesaņemot licenci, iepirka nelegāli ievestu spirtu, pēc tam 

realizējot gan spirtu, gan alkoholiskos dzērienus, kas bija iegūti, atšķaidot spirtu ar ūdeni. 

Spriedumā norādīts, ka apsūdzētie tādējādi pārkāpa Alkoholisko dzērienu aprites likuma 

3.panta pirmo daļu, 4.panta pirmo daļu, 12.panta pirmo daļu, kā arī likuma  “Par akcīzes 

nodokli” 2.panta sestās daļas 4. un 5.punktu un 33.panta otro un trešo daļu.  

Ar Latgales apgabaltiesas 2013.gada 18.februāra spriedumu pirmās instances tiesas 

spriedums daļā par apsūdzēto atzīšanu par vainīgiem KL 208.pantā paredzētajā noziedzīgajā 

nodarījumā atcelts, pamatojot, ka pirmās instances tiesa, kvalificējot nodarījumu saskaņā ar 

KL 208.pantu, ir pasliktinājusi apsūdzēto stāvokli, jo KL 208.panta sankcija ir smagāka par 

apsūdzībā inkriminētā KL 207.panta sankciju, tā kā paredz obligātu papildsodu, kas savukārt 

KL 207.panta otrajā daļā minēts kā alternatīva iespēja. Atzīstot pirmās instances tiesas 

secinājumu par to, ka apsūdzētie nodarbojušies ar aizliegtu uzņēmējdarbību, proti, ka viņi 

izdarījuši KL 208.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, par pareizu, apelācijas instances 
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tiesa tai pat laikā norādīja, ka pirmās instances tiesa pēc savas iniciatīvas nedrīkstēja kvalificēt 

apsūdzēto darbības saskaņā ar KL 208.pantu, jo šī panta sankcijā paredzēts smagāks sods un 

tiesības grozīt apsūdzību ir tikai prokuroram. 

Turklāt apelācijas instances tiesa uzsvēra, ka konkrētajā lietā strīds ir par to, vai ir 

pierādīta katra apsūdzētā vaina būtiska kaitējuma radīšanā, kas ir obligāta KL 207.panta otrajā 

daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma objektīvās puses pazīme. Ņemot vērā, ka apelācijas 

instances tiesas ieskatā lietā netika iegūti konkrēti pierādījumi katra apsūdzētā vainai cilvēku 

saslimšanai vai nāvei un nav iespējams konstatēt būtiska kaitējuma nodarīšanu, visas 14 

personas apsūdzībā par KL 207.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu 

tika attaisnotas. 

Par apelācijas instances tiesas spriedumu iesniegts kasācijas protests, apstrīdot tiesas 

secinājumus attiecībā par KL 207.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva, 

tostarp, būtiska kaitējuma neesamību. 

Augstākā tiesa ar 2013.gada 15.novembra lēmumu lietā SKK-371/201312 atzina par 

pamatotu apelācijas instances tiesas secinājumu, ka apsūdzēto darbībās nav 207.panta otrajā 

daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva, bet gan saskatāmas KL 208.pantā paredzētā 

noziedzīgā nodarījuma pazīmes, tas ir, nodarbošanās ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru 

pastāv speciāls aizliegums.   

Augstākā tiesa norādīja, ka 207.panta otrajā daļā paredzēta kriminālatbildība par 

uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību 

nosaka likums, vai par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšanu pēc rīkojuma 

par tās darbības apturēšanu, ja ar tādu uzņēmējdarbību vai darbības turpināšanu radīts būtisks 

kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām personas interesēm. To, ka apsūdzēto darbībās nav 

KL 207.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva, bija atzinusi pirmās 

instances tiesa un savu atzinumu pamatojusi. Apelācijas instances tiesa pirmās instances tiesas 

spriedumu atzinusi par pamatotu un pievienojusies tās secinājumam, atzīstot, ka pirmstiesas 

izmeklēšanā apsūdzēto darbības ir nepareizi kvalificētas saskaņā ar KL 207.panta otro daļu, jo 

tās atbilst KL 208.pantā paredzētajam noziedzīgā nodarījuma sastāvam.  

Kasācijas instances tiesa norādīja, ka tās ieskatā abu instanču tiesas pareizi atzinušas, 

ka apsūdzēto darbībās nav KL 207.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva, jo 

situācijā, kad konstatēts ka apsūdzētie uzņēmējdarbību veica ar nelikumīgiem (mājas 

apstākļos izgatavotiem) alkoholiskajiem dzērieniem un nezināmas izcelsmes spirtu, kas 

atsevišķos gadījumos saturēja arī toksiskas un indīgas vielas, tad neapšaubāmi, ka šāda 

darbība kvalificējama kā aizliegta uzņēmējdarbība, jo atļauju darbībām ar nelikumīgiem 

alkoholiskajiem dzērieniem valsts neizsniedz. Šāds secinājums izdarāms, ņemot vērā 

Komerclikumā un Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto regulējumu.  

Tā saskaņā ar Komerclikuma 4.panta pirmo daļu komercdarbības ierobežojumus var 

noteikt tikai saskaņā ar likumu vai pamatojoties uz likumu. Likums, kas aizliedz 

komercdarbību ar nelikumīgiem alkoholiskajiem dzērieniem, ir Alkoholisko dzērienu aprites 

likums, kura 4.pantā noteikts, ka spirta realizācija mazumtirdzniecībā ir aizliegta. Šā likuma 

9.pants noteic, ka alkoholisko dzērienu ražošana mājas apstākļos ir aizliegta. No minētā 

likuma 12.panta pirmās daļas izriet, ka Latvijas teritorijā atļauts realizēt tikai tādus 

 
12 Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 15.novembra lēmums lietā SKK-371/2013 (11320080006). 
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alkoholiskos dzērienus, kuri atbilst normatīvajos aktos noteiktajām obligātajām nekaitīguma 

un kvalitātes prasībām, un panta ceturtajā daļā noteikts, ka alkoholiskie dzērieni, kuri neatbilst 

obligātajām nekaitīguma un kvalitātes prasībām vai arī nelegāli ražoti vai nelegāli ievesti, 

uzskatāmi par cilvēka veselībai un dzīvībai bīstamiem. Tāpēc uzskatāms, ka komercdarbība, 

kas izpaužas kā šādu alkoholisko dzērienu tirdzniecība, ir aizliegta.  

Pamatojot šo atziņu, Augstākā tiesa norādīja, ka prokurore kasācijas protestā, 

atsaucoties uz publikācijā13 pausto, ir citējusi tikai atsevišķu teikumu no raksta, bet nav 

norādījusi uz tajā izteikto galveno atziņu par nodarījumu kvalifikāciju pēc Krimināllikuma 

207. vai 208.panta, proti, šajā rakstā norādīto: “Ievērojot to, ka nodarbošanās aizliegums un 

ierobežojums atšķiras pēc sava satura un juridiskajām sekām, tas ir strikti nodalāms 

noziedzīga nodarījuma kvalifikācijas procesā. Domājams, ka risinājums atkarīgs no tā, vai 

alkoholiskie dzērieni ir likumīgi vai nelikumīgi – ja darbības notiek ar likumīgiem 

alkoholiskajiem dzērieniem, bet netiek ievērota normatīvajos aktos paredzētā kārtība, tad 

jārunā par uzņēmējdarbību bez speciālas atļaujas (licences), savukārt, ja tie ir nelikumīgi 

alkoholiskie dzērieni, tad, ņemot vērā, ka jebkāda saimnieciskā darbība ar šādiem dzērieniem 

ir aizliegta, ir konstatējama uzņēmējdarbība, uz kuru pastāv speciāls aizliegums.”  

Jautājums par KL 207. un 208.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu norobežošanu 

nezaudēja savu aktualitāti arī turpmākajos gados, par ko liecina šādi piemēri no tiesu prakses, 

kuros pie visai līdzīgiem lietas apstākļiem nodarījuma juridiskais izvērtējums ir atšķirīgs.  

Vispirms aplūkojami daži spriedumi, ar kuriem apsūdzētie atzīti par vainīgiem KL 

208.pantā paredzētā nozieguma izdarīšanā. 

 A apsūdzēts un ar Valmieras rajona tiesas 2016.gada 19.maija spriedumu atzīts par 

vainīgu KL 208.pantā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, ka viņš laika posmā no 

2012.gada sākuma līdz 2012.gada maijam Latvijas Republikas teritorijā veica sistemātisku 

ekonomisko darbību, kas vērsta uz akcīzes preču – tabakas izstrādājumu iegādi un realizāciju 

zināmam personu lokam nolūkā gūt peļņu. No tiesas konstatētā izriet, ka A nodarbojās ar 

uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums, t.i., tabakas izstrādājumu 

mazumtirdzniecību drīkst veikt tikai Latvijas Republikā reģistrēts komersants, kurš saņēmis 

speciālu atļauju – licenci. Savukārt A, nesaņēmis licenci komercdarbībai ar akcīzes precēm, 

nodarbojās ar uzņēmējdarbību, uz kuru pastāv speciāls aizliegums, kas esot noteikts Ministru 

kabineta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” 12.punktā, proti, ka 

komercdarbību ar akcīzes precēm drīkst veikt komersants, kurš šo noteikumu 11.punktā 

minētajos gadījumos ir saņēmis attiecīgu licencēšanas komisijas izsniegtu speciālo atļauju 

(licenci).14 

C apsūdzēts KL 208.pantā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, ka viņš, 

pārkāpjot Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites 

kārtība”12.punkta prasības, nebūdams komercreģistrā reģistrēts komersants un nebūdams 

saņēmis speciālo atļauju (licenci), veicis sistemātisku ekonomisko darbību, kas vērsta uz 

akcīzes preču – degvielas, alkoholisko dzērienu un tabakas izstrādājumu iegādi un realizāciju, 

nolūkā gūt peļņu.  

 
13 Hamkova D., Liholaja V. Nelikumīgas darbības ar alkoholiskajiem dzērieniem un tabakas izstrādājumiem. 
Jurista Vārds, 28.08.2012, Nr.35. 
14 Valmieras rajona tiesas 2016.gada 19.maija spriedums krimināllietā Nr.11904006012. 
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Ar Valmieras rajona tiesas 2015.gada 27.aprīļa spriedumu C celtajās apsūdzībās atzīts 

par nevainīgu un attaisnots, par ko iesniegts apelācijas protests un Valsts ieņēmumu dienesta 

apelācijas  sūdzība, uzskatot. ka C nodarbojies ar aizliegtu uzņēmējdarbību, nevis 

uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas un bez speciālas atļaujas (licences). 

Vidzemes apgabaltiesa, izskatot lietu apelācijas kārtībā, 2017.gada 30.oktobra 

spriedumā15 atzina, ka C, nereģistrējoties kā komersants un nesaņemot speciālo atļauju 

(licenci), veica sistemātisku ekonomisko darbību, kas vērsta uz akcīzes preču iegādi un 

realizāciju – nodarbojās ar uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums, 

nolūkā gūt peļņu, kas tika kvalificēts saskaņā ar KL 208.pantu.  

Pamatojot nodarījuma kvalifikāciju saskaņā ar KL 208.pntu, apelācijas instances tiesa 

norādīja: “no lietas materiāliem redzams, ka C nav reģistrējies komercreģistrā kā komersants 

un viņam nav ieņēmumu dienesta izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar 

degvielu. Arī C. kā SIA [..] amatpersonai šāda speciālā atļauja (licence) nav izsniegta. 

Ievērojot, ka C kā fiziska persona šādu speciālo atļauju mazumtirdzniecībai ar degvielu 

saņemt nevarēja, jo, atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajam, fiziskām personām tāda netiek 

izsniegta, tiesa atzīst, ka apsūdzētais, realizējot no Krievijas Federācijas ievesto akcīzes preci 

– 95. markas benzīnu un gūstot no tā peļņu, ir nodarbojies ar aizliegtu uzņēmējdarbību – 

sistemātisku ekonomisko darbību, kas vērsta uz peļņas gūšanu, neskatoties uz to, ka viņam 

šāds uzņēmējdarbības veids ir aizliegts. Līdz ar to apgabaltiesa atzīst, ka apsūdzētā rīcība 

pareizi kvalificēta kā KL 208.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums”. 

KL 208.pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā apsūdzēts C, kurš ar 

Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 18.maija spriedumu atzīts par vainīgu par nodarbošanos ar 

uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv aizliegums. Tiesa konstatēja, ka C laika posmā no 

2015.gada marta līdz 2016.gada 3.februārim veica sistemātisku ekonomisko darbību, kas ir 

vērsta uz akcīzes preču – tabakas izstrādājumu un alkoholisko dzērienu iegādi un realizāciju, 

nolūkā gūt peļņu. Proti, C, būdams iegādājies tabakas izstrādājumus un alkoholiskos 

dzērienus bez Latvijas Republikas akcīzes nodokļa markām, minētās preces pārdeva par 

dārgāku naudas summu, nekā iepriekš tās bija iegādājies, piegādājot sev zināmam personu 

lokam. Spriedumā norādīts, ka C pārkāpis likuma “Par akcīzes nodokli” un Ministru kabineta 

2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” prasības, kas attiecas 

uz uzņēmējdarbības reģistrēšanu un licencējamo uzņēmējdarbību, veica nelikumīgu akcīzes 

preču realizāciju, tas ir uzņēmējdarbību.16 

Kā izriet no iepriekš aprakstītajiem kriminālprocesiem, inkriminējot KL 208.panta 

paredzēto noziegumu un norādot uz apsūdzēto vainīgumu aizliegtā uzņēmējdarbībā, 

apsūdzība pamatota ar norādi uz tādu normatīvo aktu pārkāpšanu, kas satur priekšrakstus par 

uzņēmējdarbības ar akcīzes precēm reģistrēšanas nepieciešamību un Valsts ieņēmumu 

dienesta izsniegtas speciālas atļaujas (licences) uzņēmējdarbībai ar akcīzes precēm esību, kas 

faktiski atbilst KL 207.pantā paredzētā nozieduma sastāvam. Kādas likuma normas, kas 

saturētu aizliegumu nodarboties ar uzņēmējdarbību ar akcīzes precēm, norādītas netiek.   

 
15 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 30.oktobra spriedums lietā Nr.KA05-0002-
17/6 (ECLI:LV:VAT:2017:1030.11904003212.1.S). 
16 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 18.maija spriedums lietā Nr.K71-0572-18/11 
(ECLI:LV:VRT:2018:0518.11300045616.1.S). 



Tiesiskā aizsardzība, maksātnespēja, negodīga konkurence un komercprakse, maldinoša reklāma, atbildība 

uzņēmējdarbībā. Tiesu prakse uzņēmējdarbības vides uzraudzībā Krimināltiesību jomā (2016.-2019. gads) 

 17 

Salīdzinājumam norādāmi nolēmumi, ar kuriem apsūdzētie, kuri izdarījusī nodarījumu 

līdzīgos apstākļos, atzīti par nevainīgiem KL 208.pantā paredzētajā noziegumā un attaisnoti. 

    Ar Madonas rajona tiesas 2016.gada 3.oktobra spriedumu C atzīts par vainīgu KL 

208.pantā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, savukārt ar Vidzemes apgabaltiesas 

2017.gada 15.februāra spriedumu C atzīts par nevainīgu pret viņu celtajā apsūdzībā saskaņā ar 

KL 208.pantu un attaisnots. Par apelācijas instances tiesas spriedumu iesniegts kasācijas 

protests, lūdzot atcelt to daļā par C attaisnošanu apsūdzībā par aizliegtu uzņēmējdarbību, jo 

viņš peļņas nolūkā ilgstoši ir realizējis plašam klientu lokam cigaretes, kas Latvijas Republikā 

ievestas nelikumīgi. Tāpat norādīts, ka apelācijas instances tiesas spriedumā nav ietverta 

atsauce uz Kriminālprocesa likuma 519.panta attiecīgo punktu, pamatojoties uz kuru C 

attaisnots. 

Augstākā tiesa ar 2017.gada 11.septembra lēmumu lietā SKK-329/201717 atcēla 

apelācijas instances tiesas spriedumu daļā par C atzīšanu par nevainīgu un attaisnošanu 

apsūdzībā saskaņā ar KL 208.pantu, pamatojot ar atsauci uz judikatūru, ka tiesa, taisot 

attaisnojošu spriedumu, nav konstatējusi un norādījusi spriedumā vienu no Kriminālprocesa 

likuma 519.pantā paredzētajiem attaisnošanas pamatiem.18 Ņemot vērā, ka, izskatot lietu 

atceltajā daļā no jauna, apelācijas kārtībā ir jāizvērtē arī D. celtās apsūdzības pēc KL 

208.panta atbilstība KPL 405.panta nosacījumiem, Augstākā tiesa kasācijas protestā minētos 

argumentus šajā daļā neizskatīja. 

 Izskatot lietu atkārtoti, Vidzemes apgabaltiesa ar 2018.gada 1.februāra spriedumu 

atzina, ka pirmās instances tiesas spriedums ir atceļams daļā par C atzīšanu par vainīgu un 

sodīšanu par KL 208.panta paredzēto noziedzīgo nodarījumu un atceltajā daļā saskaņā ar 

kriminālprocesa likuma 519.panta 1.punktu taisāms attaisnojošs spriedums, jo nodarījumā, 

par kuru C celta apsūdzība, nav šajā pantā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva. 

Pamatojot savu atzinumu, apelācijas instances tiesa norādīja, ka pret C saskaņā ar KL 

208.pantu celta apsūdzība par darbībām, kas faktiski satur KL 207.panta otrajā daļā paredzētā 

noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes. C celtā apsūdzība un pirmās instances tiesas 

spriedums nesatur norādi uz likumu, kas aizliedz Latvijas Republikā realizēt no Eiropas 

Kopienas muitas teritorijā neietilpstošajām valstīm ievestas cigaretes. 

Tāpat apelācijas instances tiesa norādīja, ka atbilstoši likuma “Par akcīzes nodokli” 

2.panta sestajai daļai tabakas izstrādājumu mazumtirdzniecībai vai vairumtirdzniecībai 

nepieciešama speciāla atļauja (licence). Izpildot Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta 

noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites kārtība” prasības, proti, reģistrējot uzņēmējdarbību 

un saņemot  speciālas licences, kas ļauj veikt komercdarbību ar akcīzes precēm, Latvijas 

Republikā ir iespējams peļņas gūšanas nolūkā veikt saimniecisko darbību ar Eiropas Kopienas 

muitas teritorijā no trešajām valstīm, piemēram, Krievijas Federācijas un Baltkrievijas 

Republikas, ievestām cigaretēm. 

Atzīstot, ka C inkriminētās darbības faktiski satur KL 207.panta otrajā daļā paredzētā 

noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes un abu pantu sankcijās paredzēts vienāds soda veids 

un mērs, apgabaltiesa pamatoti norādīja, ka tā neuzskata par iespējamu apelācijas instances 

tiesā apsvērt jautājumu par C nodarījuma pārkvalificēšanu saskaņā ar KL 207.panta otro daļu, 

 
17 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 11.septembra lēmums lietā SKK-329/2017 
(ECLI:LV:AT:2017:0911.113000144413.1.L). 
18 Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 28.maija lēmums lietā SKK-235/2008 (1108712146). 
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ņemot vērā, ka viņam saskaņā ar KL 208.pantu celtajā apsūdzībā nav inkriminēta būtiska 

kaitējuma radīšana, kas savukārt ir obligāta KL 207.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma sastāva pazīme.19 

No Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 23.marta sprieduma20 izriet, ka C apsūdzēts par 

to, ka viņš, pārkāpjot Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes 

preču aprites kārtība” 12.punkta prasības, kas nosaka, ka komercdarbību ar akcīzes precēm 

drīkst veikt komersants, kurš šo noteikumu 11.punktā minētajos gadījumos ir saņēmis 

attiecīgu Valsts ieņēmumu dienesta izsniegtu speciālo atļauju (licenci), 14.punkta prasības, 

kas nosaka, ka speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm Valsts ieņēmumu 

dienests izsniedz komercreģistrā reģistrētam komersantam, laika posmā no 2015.gada janvāra 

līdz 2015.gada 31.decembrim, nereģistrējot uzņēmējdarbību un nesaņemot speciālās licences, 

kas atļauj veikt komercdarbību ar akcīzes precēm, veica sistemātisku ekonomisko darbību, 

kas vērsta uz akcīzes preču iegādi un realizāciju nolūkā gūt peļņu, tādā veidā veicot 

uzņēmējdarbību, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums, kas kvalificēts saskaņā ar KL 

208.pantu. 

 Tiesa atzina C par nevainīgu un attaisnoja, nekonstatējot viņa darbībās KL 208.pantā 

paredzētā noziedzīga nodarījuma sastāvu. kā arī secināja, ka C darbībās šajā gadījumā 

saskatāmas KL 207.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, taču 

izpaliek ievērojams apmērs vai būtisks kaitējums, kas ir obligāta sastāva pazīme. 

Ar Vidzemes apgabaltiesas 2018.gada 16.oktobra lēmumu pirmās instances tiesas 

spriedums atstāts negrozīts. 

Izskatot lietu kasācijas kārtībā sakarā ar kasācijas protestu, Augstākā tiesa ar 

2019.gada 4.jūnija lēmumu lietā SKK-111/2019 apelācijas instances tiesas lēmumu atstāja 

negrozītu, pirmkārt, norādot, ka apsūdzētajam inkriminēta nevis aizliegta uzņēmējdarbība, bet 

gan nereģistrētas uzņēmējdarbības veikšana ar akcīzes precēm, nesaņemot speciālo licenci, 

kas atļauj veikt šādu darbību, otrkārt, norādot, ka kasācijas instances tiesai nav pamata 

apšaubīt apelācijas instances tiesas atzinumu, ka uzņēmējdarbība ar alkoholiskajiem 

dzērieniem un tabakas izstrādājumiem pieskaitāma uzņēmējdarbībai, kuras veikšanai 

nepieciešama speciāla atļauja (licence), nevis aizliegtai uzņēmējdarbībai. 

Augstākās tiesas atziņa noformulēta šādā tēzē: “Uzņēmējdarbība ar alkoholiskajiem 

dzērieniem un tabakas izstrādājumiem atzīstama par uzņēmējdarbību, kuras veikšanai 

nepieciešama speciāla atļauja (Krimināllikuma 207.pants), nevis aizliegtu uzņēmējdarbību 

(Krimināllikuma 208.pants”.21 

Tādējādi iepazīšanās ar Krimināllikuma 207.panta otrajā daļā un 208.pantā paredzēto 

noziedzīgo nodarījumu juridisko izvērtējumu ļauj secināt, ka praksē netiek nodalīta 

uzņēmējdarbība bez reģistrēšanas un bez atļaujas (licences) un aizliegta uzņēmējdarbība. 

Apsūdzības formulējums, kas faktiski satur KL 207.panta otrajā daļā ietvertā noziedzīgā 

nodarījuma sastāva pazīmes, ir pretrunā ar inkriminētā noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju 

 
19 Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 1.februāra spriedums lietā Nr.KA05-0022-
18/05 (ECLI:LV:VAT:2018:0201.113ooo14413.2.S). 
20 Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 23.marta spriedums lietā Nr.K71-0115-18/18 
(ECLI:LV:VRT:2018:0323.11300043315.1.S). 
21 Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 4.jūnija lēmums lietā SKK-111/2019 
(ECLI:LV:AT:2019:0604.11300043315.4.L). 
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saskaņā ar KL 208.pantu. Savukārt tiesa, atzīstot šādu noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju par 

kļūdainu, nevar nodarījumu kvalificēt atbilstoši lietā konstatētajiem faktiskajiem apstākļiem, 

jo KL 207.panta otrajā daļā norādītais kriminālatbildības nosacījums – nodarījuma izdarīšana 

ievērojamā apmērā vai būtiska kaitējuma radīšana valstij vai ar likumu aizsargātām personas 

interesēm apsūdzētajam nav inkriminēts. 

Likumdevējs Komerclikuma 4.pantā ir nodalījis komercdarbību, kura ir aizliegta ar 

likumu, un komercdarbību, kuras veikšanai ir nepieciešama speciāla atļauja (licence), panta 

pirmajā daļā nosakot, ka komercdarbības ierobežojumus drīkst noteikt tikai ar likumu vai 

pamatojoties uz likumu, savukārt no panta trešās daļas izriet, ka likumā var būt noteikta 

atsevišķu veidu komercdarbība, kuras veikšanas nepieciešama atļauja (licence) vai arī kuru 

drīkst veikt komersants atbilstoši likumā noteiktajām prasībām. 

Kā jau iepriekš norādīts, aizliegumi attiecībā uz uzņēmējdarbību ar alkoholiskajiem 

dzērieniem ir ietverti Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kura 4.panta pirmajā daļā noteikts, 

ka spirta realizācija mazumtirdzniecībā ir aizliegta, bet šā panta ceturtajā daļā ietverts 

aizliegums mazajai alkoholisko dzērienu darītavai iegādāties un ražot spirtu. Alkoholisko 

dzērienu aprites likuma 9.panta pirmā daļa tāpat noteic, ka ir aizliegta alkoholisko dzērienu 

ražošana mājas apstākļos, izejvielu sagatavošana, iegāde vai uzglabāšana alkoholisko 

dzērienu izgatavošanai mājas apstākļos, kā arī to ražošanai paredzētu aparātu, ierīču, 

iepakojuma, etiķešu, korķu un vāciņu izgatavošana vai uzglabāšana. 

Speciālas atļaujas (licences) nepieciešamība alkoholisko dzērienu vairumtirdzniecībai 

un mazumtirdzniecībai noteikta Alkoholisko dzērienu aprites likuma 3.panta pirmajā daļā, 

savukārt Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumu Nr.662 “Akcīzes preču aprites 

kārtība” 11.pants noteic, kādiem komercdarbības veidiem izsniedz speciālo atļauju (licenci), 

tostarp minot alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un augu smēķēšanas produktu un 

degvielas vairumtirdzniecību, kā arī alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un degvielas 

mazumtirdzniecību. 

Tādējādi secināms, ka  

1) KL 207. un 208.panta norobežošanas kritēriji jau izriet no uzņēmējdarbības tiesiskā 

regulējuma, likumdevējam nosakot ierobežojumus atsevišķiem uzņēmējdarbības 

veidiem, kuru realizēšanai nepieciešama speciāla atļauja (licence), un uzņēmējdarbību, 

kura vispār ir aizliegta. 

2) KL 207. un 208.pantā ietvertie noziegumi atšķiras pēc sava satura, jo, izdarot KL 

207.pantā paredzēto noziegumu, persona pārkāpj likumā noteikto uzņēmējdarbības 

uzsākšanas un realizēšanas kārtību, savukārt, izdarot KL 208,pantā paredzēto 

noziegumu, tiek pārkāpts likumā noteiktais aizliegums nodarboties ar konkrētu 

uzņēmējdarbību. 

3) Abi noziegumi atšķiras arī pēc juridiskajām sekām, jo KL 207.pantā ir ietverts 

materiāla sastāva noziegums, kad jākonstatē panta dispozīcijā norādītās kaitīgās sekas 

un cēloņsakarība starp nodarījumu un šīm sekām. Savukārt KL 208.pantā paredzētais 

nodarījums ir formāla sastāva noziegums, kas ir pabeigts ar aizliegtas uzņēmējdarbības 

uzsākšanas brīdi. 

Šis kritērijs nostiprināts arī Augstākās tiesas judikatūrā, jau minētajā Senāta 2013.gada 

15.novembra lēmumā lietā SKK-371/2013 norādot, ka Krimināllikuma 208.pantā paredzētā 
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noziedzīgā nodarījuma sastāvs salīdzinājumā ar KL 207.panta otrajā daļā paredzēto nav 

materiāls, tas ir, likuma norma nesaista aizliegtās uzņēmējdarbības veikšanu ar kādu 

nelabvēlīgu seku iestāšanos  vai būtiska kaitējuma radīšanu, un tāpēc šajā gadījumā 

cēloniskais sakars un sekas nav pierādīšanas priekšmets.22  

 

  

 
22 Augstākās tiesas Senāta 2013.gada 15.novenbra lēmums lietā SKK-371/2013 (11320080006). 
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2. NOZIEDZĪGI NODARĪJUMI SAISTĪBĀ AR MAKSĀTNESPĒJAS 

PROCESU 

 

Krimināllikuma XIX nodaļā “Noziedzīgi nodarījumi tautsaimniecībā” ietvertas trīs 

krimināltiesību normas, kurās paredzēta atbildība par noziedzīgiem nodarījumiem, kas saistīti 

ar maksātnespējas procesu, proti, Novešana līdz maksātnespējai (KL 213.pants), Nepatiesa 

maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana (KL 214.pants) un Maksātnespējas procesa 

kavēšana (KL 215.pants), kas arī turpmāk tiks analizēti.  

 

2.1. Novešana līdz maksātnespējai (KL 213.pants) 

 

2.1.1. Likuma redakcijas 

 

 Sākotnējā redakcijā KL 213.panta “Uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešana līdz 

maksātnespējai un bankrotam” pirmā daļa noteica atbildību par uzņēmuma 

(uzņēmējsabiedrības) novešanu līdz maksātnespējai vai bankrotam nolaidības dēļ, ja ar to 

radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm. Savukārt 

panta otrajā daļā tika paredzēta atbildība par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) tīšu novešanu 

līdz maksātnespējai vai bankrotam ( ļaunprātīgs bankrots), ja ar to radīts būtisks kaitējums 

valstij, pašvaldībai, citam uzņēmumam (uzņēmējsabiedrībai) vai ar likumu aizsargātām citas 

personas tiesībām un interesēm. 

Ar 2007.gada 13.decembra likumu, kas spēkā no 2008.gada 12.janvāra, KL 213.panta  

nosaukums grozīts uz “Novešana līdz maksātnespējai”, citādā redakcijā izteikta arī panta 

pirmās un otrās daļas dispozīcija. Proti, panta pirmajā daļā paredzēta atbildība par juridiskās 

personas maksātnespējas procesa subjekta novešanu līdz maksātnespējai nolaidības dēļ, ja ar 

to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām un interesēm, bet 

panta otrajā daļā – par juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekta tīšu novešanu līdz 

maksātnespējai, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas tiesībām 

un interesēm. Savukārt ar 2012.gada 13.decmbra likumu (spēkā no 2013.gada 1.aprīļa) no abu 

panta daļu dispozīcijām izslēgta norāde uz būtiska kaitējuma radīšanu citas personas tiesībām, 

atstājot tikai norādi uz interesēm. 

Grozījumi KL 213.panta sankcijās izdarīti ar 2004.gada 12.februāra likumu (spēkā no 

2005.gada 1.janvāra), kad panta otrās daļas sankcija papildināta ar piespiedu darbu kā 

pamatsodu, un ar 2012.gada 13.decembra likumu, kad panta pirmajā daļā tika samazināts 

brīvības atņemšanas sods, nosakot to uz laiku līdz vienam gadam triju gadu vietā, un tika 

izslēgts arests, aizstājot to ar īslaicīgu brīvības atņemšanu. Līdzīgi arī panta otrajā daļā 

brīvības atņemšanas sods noteikts uz laiku līdz trim gadiem astoņu gadu vietā un ietverta 

īslaicīga brīvības atņemšana, izslēdzot arestu. Ar grozījumiem, kas tika izdarīti ar 2012.gada 

13.decembra likumu, papildsods - tiesību atņemšana veikt uzņēmējdarbību, kas panta pirmajā 

daļā bija paredzēta uz laiku līdz trim gadiem, bet panta otrajā daļā – uz laiku no diviem līdz 

pieciem gadiem, tika aizstāts ar tiesību atņemšanu uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību 

vai uz noteiktu nodarbošanos vai ieņemt noteiktu amatu uz tādu pašu laiku. 
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Spēkā esošā KL 213.panta redakcija tā pirmajā daļā nosaka atbildību par juridiskās 

personas maksātnespējas procesa subjekta novešanu līdz maksātnespējai nolaidības dēļ, ja ar 

to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas interesēm, par ko soda ar 

brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar 

piespiedu darbu, vai ar naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu 

komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku līdz 

trim gadiem. Savukārt panta otrajā daļā paredzēta atbildība par juridiskās personas 

maksātnespējas procesa subjekta tīšu novešanu līdz maksātnespējai, ja ar to radīts būtisks 

kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas interesēm, nosakot sodu ar brīvības atņemšanu 

uz laiku līdz trim gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas 

sodu, atņemot tiesības uz noteiktu vai visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu nodarbošanos 

vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem. 

 

2.1.2. Tiesiskais regulējums  

Maksātnespējas jautājumi vispārīgā veidā reglamentēti 2010.gada 20.jūlija 

Maksātnespējas likumā, ievērojot Eiropas Padomes un Parlamenta 2015.gada 20.maija 

Regulas (ES) 2015/848 par maksātnespējas procedūrām noteikumus, un vadoties no Regulas 

7.pantā noteiktā, ka, ja vien šajā regulā nav noteikts citādi, uz maksātnespējas procedūru un 

tās sekām attiecas tās dalībvalsts tiesības, kuras teritorijā šāda procedūra ir sākta (“procedūras 

sākšanas valsts”). 

No Maksātnespējas likuma 4.panta pirmās daļas izriet, ka juridiskās personas 

maksātnespējas process ir tiesiska rakstura pasākumu kopums, kura ietvaros no parādnieka 

mantas tiek segti kreditoru prasījumi, lai veicinātu parādnieka saistību izpildi. Panta otrajā 

daļā skaidrots, ka juridiskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad tiesa 

ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa pieņem 

lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu. Saskaņā ar likuma 2.panta otro daļu,  

attiecībā uz valsti, pašvaldību vai citu publisko tiesību juridisko personu šajā likumā noteikto 

maksātnespējas procesu nepiemēro. 

Kredītiestāžu maksātnespējas procesu regulē 1995.gada 5.oktobra Kredītiestāžu 

likums, kura 1.panta 26.punktā skaidrots, ka maksātnespēja ir ar tiesas spriedumu konstatēts 

kredītiestādes stāvoklis, kad tā nespēj izpildīt savas parādu saistības, bet faktiskā 

maksātnespēja (1.panta 27.punkts) – kredītiestādes stāvoklis, kad tā nespēj izpildīt savas 

parādu saistības līdz maksātnespējas lietas ierosināšanai. Savukārt no šā likuma 1.panta 

28.punkta izriet, ka maksātnespējas process ir process, kas risinās kredītiestādē no dienas, kad 

maksātnespējas pieteikums iesniegts tiesā, līdz dienai, kad tiesa pieņem lēmumu par 

maksātnespējas pieteikuma noraidīšanu vai maksātnespējas procesa izbeigšanu. 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 56.pntā noteikto, juridiskās personas 

maksātnespējas procesa subjekti ir juridiskā persona, personālsabiedrība, individuālais 

komersanta, ārvalstī reģistrēta persona, kas veic pastāvīgu saimniecisko darbību Latvijā, un 

šajā likumā noteiktie speciālie subjekti. 

 Maksātnespējas likuma 57.panta pirmajā daļā norādītas tās juridiskās personas 

maksātnespējas procesa pazīmes, kad, konstatējot kādu no šīm pazīmēm,  parādniekam 

piemēro juridiskās personas maksātnespējas procesu.  
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2.1.3. Tiesu prakse 

 

 Par Krimināllikuma 213.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu anonimizēto 

nolēmumu arhīvā par laika periodu no 2016.gada līdz 2019.gadam atrasti nolēmumi četrās 

krimināllietās, kuru analīze sniegta turpmākajā izklāstā.  

 Krimināltiesību teorijā atzīts, ka juridiskā personas maksātnespējas procesa subjekta 

novešana līdz maksātnespējai nolaidības dēļ var izpausties kā iesaistīšanās nedrošās 

uzņēmējdarbības operācijās, neapdomīga neizpildāmu saistību uzņemšanās, elementāras 

piesardzības trūkums darījumu vešanā, neefektīva resursu pārvaldīšana, nepietiekamā 

izdevumu kontrole, mantas neapdrošināšana pret negadījumiem u.tml. Savukārt tīša novešana 

līdz maksātnespējai izpaužas, piemēram, kā savas mantas izšķērdēšana, neizdevīgu kredītu 

izmantošana, aizdevumu izsniegšana personām, apzinoties, ka tās nebūs spējīgas nokārtot 

savas parādsaistības, atteikšanās no izdevīgu darījumu slēgšanas u.tml.23 

 B, SIA [X] amatpersonai, celta apsūdzība saskaņā ar KL 213.panta pirmo daļu (likuma 

redakcijā līdz 2008.gada 12.janvārim) par uzņēmuma (uzņēmējsabiedrības) novešanu līdz 

maksātnespējai nolaidības dēļ, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas 

personas tiesībām un interesēm. B inkriminēts, ka viņš noslēdzis aizdevuma līgumu ar 

Krievijas uzņēmumu par 36 000 000 rubļu aizdevumu uz četriem gadiem, lai gan SIA rīcībā 

naudas līdzekļu vispār nebija un tika aizdots no Vācijas un Somijas firmām saņemtais avanss, 

kas bija paredzēts kokmateriālu iegādei, tādējādi iesaistoties nedrošās uzņēmējdarbības 

operācijās. Izsniegtais aizdevums netika atgriezts. 

 Ar Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesas 2015.gada 12.marta spriedumu B 

atzīts par vainīgu KL 213.panta pirmajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā un 

sodīts ar piespiedu darbu uz 80 stundām, atņemot tiesības uz visu veidu uzņēmējdarbību uz 1 

gadu.  Ar Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 22,maija spriedumu pirmās instances tiesas 

spriedums atcelts, B atzīts par nevainīgu tam inkriminētajā noziedzīgajā nodarījumā un 

attaisnots, nekonstatējot noziedzīgā nodarījuma subjektīvās puses pazīmes. Cietušā pieteiktā 

kaitējuma kompensācija atstāta bez izskatīšanas. 

 Augstākā tiesa, izskatot lietu kasācijas kārtībā sakarā ar kasācijas protestu, ar 

2018.gada 23.marta lēmumu lietā SKK-14/2018 apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla 

un lietu nosūtīja jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā, konstatējot, ka apelācijas 

instances tiesa pieļāvusi Kriminālprocesa likuma 574.panta 2.punktā norādīto pārkāpumu – 

nepareizi piemērojusi Krimināllikuma pantu, kvalificējot noziedzīgo nodarījumu. Tāpat arī 

tika norādīts, ka nav ievērotas kriminālprocesa likuma prasības, izvērtējot pierādījumus. 

Izskatot lietu atkārtoti, Rīgas apgabaltiesa ar 2019.gada 15.februāra spriedumu daļā 

par noziedzīgā nodarījuma kvalifikāciju atstāja negrozītu, atzīstot, ka B nodarījums ir pareizi 

kvalificēts saskaņā ar KL 213.panta pirmo daļu, jo pirmās instances tiesa pamatoti atzinusi, ka 

B nolaidīgi pildīja savus pienākumus, noslēdza nedrošu aizdevuma līgumu, neizpildīja ar 

līgumiem uzņemtās saistības, novirzot citiem mērķiem saņemtos naudas līdzekļus, kā 

 
23 Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa XVIII-XXV nodaļa). Otrais 
papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 195.lpp.; Krastiņš U., Liholaja V., Niedre A. 
Krimināltiesības. Sevišķā daļa. Trešais papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2009, 458.lpp. 
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rezultātā noveda uzņēmumu līdz maksātnespējai. Ievērojot apelācijas instances tiesā papildus 

noskaidroto, ka apsūdzētais ir pensionārs un 2. grupas invalīds, tātad uzskatāms par 

darbnespējīgu personu, B sods tika noteikts naudas soda veidā.24    

 Pārējās krimināllietās apsūdzētajiem inkriminēts KL 213.panta otrajā daļā paredzētais 

noziedzīgais nodarījums – juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekta tīša novešana 

līdz maksātnespējai, ja ar to radīts būtisks kaitējums ar likumu aizsargātām citas personas 

interesēm. 

 No A celtās apsūdzības izriet, ka viņš laika posmā no 2008.gada 10.jūlija līdz 

2010.gada 8.decembrim, būdams SIA [X] dalībnieks un atbildīgā persona – valdes loceklis ar 

tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, pastāvot SIA [X] ievērojamām nenokārtotām 

parādsaistībām ar vairākiem kreditoriem, izsniedza aizdevumus saistītam uzņēmumam SIA 

[Y] kopsummā Ls 81 100 apmērā, radot būtisku kaitējumu SIA [X] kreditoru interesēm. 

Saskaņā ar apsūdzību, A apzinājās, ka SIA [Y] aizdoto naudas līdzekļu atgriešana varētu būt 

neiespējama, jo aizdevumu izsniegšanas laikā tika ierosināta SIA [Y] maksātnespējas procesa 

lieta, process izbeigts, taču pēc tam tiesā iesniegts jauns maksātnespējas pieteikums un 

2010.gada 20.decembrī SIA [Y] pasludināta par maksātnespējīgu. Aizdevuma Ls 81 100 

apmērā izsniegšana SIA [Y] kļuva par iemeslu tam, ka SIA [X] vairs nespēja nokārtot savas 

parādsaistības – kreditoru prasījumu Ls 81 161 un tika novesta līdz maksātnespējai. Tika 

atzīts, ka A tādējādi tīši radīja ievērojamu mantisku zaudējumu valstij Ls 19 703, 

nenomaksāto nodokļu un nodevu apmērā, kā arī apdraudēja ar likumu aizsargātās 

tautsaimniecības intereses ekonomiskās darbības sfērā, izkropļojot brīvas konkurences tirgu 

un nostādot viņa vadīto uzņēmumu izdevīgākā situācijā par uzņēmumiem, kas ir kārtīgi 

nodokļu maksātāji, kā arī nodarīja ievērojamu materiālu zaudējumu Ls 8709,58 apmērā 

nekustamā īpašuma kopīpašniekiem B un C, pret kuriem SIA [X] sakarā ar iestājušos 

maksātnespēju nespēja izpildīt savas parādsaistības – apmaksāt rēķinus par telpu nomu, 

aizskarot iznomātāju ar likumu aizsargātās intereses saņemt sev pienākošos samaksu par 

sniegtajiem pakalpojumiem.  

 Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa ar 2016.gada 9.maija spriedumu A atzina 

par nevainīgu apsūdzībā saskaņā ar KL 213.panta otro daļu un attaisnoja, nekonstatējot 

inkriminētā noziedzīgā nodarījuma subjektīvo pusi, proti tīšu novešanu līdz maksātnespējai.  

Par pirmās instances tiesas spriedumu iesniegts apelācijas protests un Valsts ieņēmumu 

dienesta apelācijas sūdzība. 

 Rīgas apgabaltiesa ar 2016.gada 18.oktobra spriedumu konstatēja, ka A tīši noveda 

juridisko personu – maksātnespējas procesa subjektu līdz maksātnespējai, jo viņš laika posmā 

no 2008.gada 10.jūlija līdz 2010.gada 8.decembrim, būdams SIA [X] dalībnieks un atbildīgā 

persona – valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi, veicot SIA 

saimniecisko darbību, neskatoties uz to, ka 2010.gada sākumā uzņēmumam izveidojās 

ievērojamas nenokārtotas parādsaistības ar vairākiem kreditoriem, tajā skaitā arī parāds valsts 

budžetam par aprēķinātajiem un neveiktajiem nodokļu maksājumiem, izsaimniekoja 

uzņēmuma mantu un, nenorēķinoties ar kreditoriem – Valsts ieņēmumu dienestu un iznomātā 

nekustamā īpašuma kopīpašniekiem B un C, apzināti atsavināja uzņēmuma naudas līdzekļus, 

izsniedzot aizdevumus saistītajam uzņēmuma SIA [Y] par kopējo summu Ls 81 000, kas 

 
24 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2019.gada 5.februāra spriedums lietā Nr.KA04-40-19/7 
(ECLI:LV:RAT:2019:0205.11514006007.1.L). 
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atbilst 115 394,90 euro, radot būtisku kaitējumu SIA kreditoriem, apzinoties, ka SIA [Y] 

aizdoto naudas līdzekļu atgriešana varētu būt neiespējama, jo aizdevuma izsniegšanas laikā 

tika ierosināta SIA [Y] maksātnespēja. 

Tiesa pamatoti secināja, ka tieši aizdevuma izsniegšana kļuva par iemeslu SIA [X] 

novešanai līdz maksātnespējai, jo, ja nebūtu veikti šie skaidras naudas aizdevumi un atgūti 

debitoru parādi, SIA [X] būtu bijis spējīgs norēķināties ar kreditoriem. A apzinātas rīcības 

rezultātā ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 7.decembra spriedumu 

SIA [X] tika pasludināta par maksātnespējīgu.25 

Ar Saldus rajona tiesas 2017.gada 13.decembra spriedumu26 B atzīts par vainīgu KL 

213.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, proti, B kā SIA [X] vienīgais 

īpašnieks un atbildīgā amatpersona, mantkārīgu motīvu vadīts, ignorējot SIA ekonomiskās 

intereses un uzņēmuma neizpildītās saistības pret kreditoriem, no uzņēmuma norēķinu 

kontiem veica vairākkārtīgus skaidras naudas pārskaitījumus uz saviem personīgiem norēķinu 

kontiem kopsummā 845 040,86 euro apmērā, kurus izlietoja savām vajadzībām, kā rezultātā 

SIA nespēja izpildīt savas saistības un iestājās uzņēmuma faktiskā maksātnespēja, un ar 

Saldus rajona tiesas 2015.gada 19.augusta spriedumu tika pasludināts SIA maksātnespējas 

process. Tiesa atzina, ka B tīši noveda SIA [X] līdz maksātnespējai, kā rezultātā radīts būtisks 

kaitējums citas personas ar likumu aizsargātajām interesēm, jo kopējais SIA [X] kreditoru 

galvenais prasījums kopā pieteikts un atzīts 620 773,89 euro apmērā. 

B nodarījuma pamatotā kvalifikācija netika apstrīdēta nedz apelācijas, nedz kasācijas 

kārtībā.27  

 

2.2.  Nepatiesa maksātnespējas procesa pieteikuma iesniegšana (KL 214.pants) 

 

2.2.1. Panta redakcijas 

 

Krimināllikuma sākotnējā redakcijā 214.panta “Maksātnespējas pieteikuma 

neiesniegšana un nepatiesa pieteikuma iesniegšana” pirmajā daļa tika paredzēta atbildība par 

maksātnespējas pieteikuma neiesniegšanu likumā paredzētajos gadījumos, bet panta otrajā 

daļā – par tāda maksātnespējas pieteikuma iesniegšanu, kuru iesniedzis parādnieks vai 

kreditors un kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ 

parādnieks var tikt atzīts vai tika atzīts par maksātnespējīgu (apzināti nepatiess 

maksātnespējas pieteikums). 

Ar 2007.gada 13.decembra likumu (spēkā no 2008.gada 12.janvāti) panta otrā daļa 

izteikta jaunā redakcijā, nosakot atbildību par tāda maksātnespējas procesa iesniegšanu, kurā 

sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja pieteikuma dēļ var tikt pasludināts vai 

tika pasludināts maksātnespējas process (apzināti nepatiess maksātnespējas procesa 

pieteikums). 

 
25 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 18.oktobra spriedums lietā Nr.KA04-0940-16/19 
(128140058110. 
26 Saldus rajona tiesas 2017.gada 13.decembra spriedums lietā Nr.k34-0138-17/1  
(ECLI:LV:SART:2017:1213.15830008516.1.S). 
27 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-388/2018 

(ECLI:LV:AT:2018;0808.15830008516.  
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Ar 2010.gada 21.oktobra likumu (spēkā no 2011.gada 1.janvāra) mainīts KL214.panta 

nosaukums”, apzīmējot to kā “Nepatiesa maksātnespēja procesa pieteikuma iesniegšana” un 

izslēgta panta pirmā daļa. 

Grozījumi KL 214.pantā noteiktajās sankcijās izdarīti ar 2004.gada 12.februāra 

likumu, abās panta daļās kā pamatsodu paredzot piespiedu darbu, un ar 2012.gada 

13.decembra likumu, panta otro daļu papildinot ar pamatsodu – īslaicīga brīvības atņemšana 

un izslēdzot papildsodu – tiesību atņemšanu veikt uzņēmējdarbību uz laiku no diviem līdz 

pieciem gadiem. 

Spēka esošā KL 215.panta otrajā daļā noteikta atbildība par tāda maksātnespējas 

procesa pieteikuma iesniegšanu, kurā sniegtas apzināti nepatiesas ziņas vai ziņas slēptas, ja 

pieteikuma dēļ var tikt pasludināts vai tika pasludināts maksātnespējas process (apzināti 

nepatiess maksātnespējas procesa pieteikums), par ko soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz 

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

 

2.2.2. Tiesiskais regulējums 

 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 60.panta pirmajā daļā noteikto, juridiskās personas 

maksātnespējas procesa pieteikumu šajā likumā paredzētajos gadījumos tiesai var iesniegt:1) 

kreditors vai kreditori, ja pastāv kāda no šā likuma 57.panta pirmās daļas 1., 2., 3. vai 

4.punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa pazīmēm; 11) kreditors vai 

kreditori, ja pastāv šā likuma 51.panta trešās daļas 2.punktā minētā pazīme; 12) šā likuma 

42.panta trešajā daļā noteiktā kreditoru vairākuma pārstāvis, ja pastāv kāda no šā likuma 

51.panta trešajā daļā minētajām pazīmēm; 2) parādnieks, ja pastāv kāda no šā likuma 57.panta 

pirmās daļas 5., 6. vai 9.punktā minētajām juridiskās personas maksātnespējas procesa 

pazīmēm; 3) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 37. panta 1. punkta 

"a" apakšpunktā norādītā persona, lai pret parādnieku ierosinātu šīs regulas 3. panta 2. punktā 

noteikto maksātnespējas procedūru 

Šā panta otrā daļa noteic, ka juridiskās personas maksātnespējas procesa pieteikumu 

atbilstoši šā likuma 57.panta 4.punktā minētajai maksātnespējas procesa pazīmei var iesniegt 

darbinieks, kuram ir vai ir bijušas darba tiesiskās attiecības ar parādnieku. 

Atbilstoši Maksātnespējas likuma 133.panta pirmajā daļā norādītajam, fiziskās 

personas maksātnespējas procesa pieteikumu šajā likumā paredzētajos gadījumos tiesai var 

iesniegt:1) parādnieks, ja pastāv kāda no šā likuma 129. panta pirmajā daļā minētajām 

pazīmēm; 2) Eiropas Parlamenta un Padomes regulas Nr. 2015/848 37. panta 1. punkta 

"a" apakšpunktā norādītā persona; 3) parādnieks kopā ar šā likuma 131. panta pirmās daļas 1. 

un 2. punktā noteiktajām ieinteresētajām personām, ja katrai no tām pastāv šā likuma 

129. panta pirmās daļas 3. punktā minētā pazīme. 

Juridiskās personas maksātnespējas pieteikumā ietveramais saturs ir norādīts 

1998.gada 14.oktobra Civilprocesa likuma 46.1 nodaļas 363.2, 363.3, 363.5 pants, savukārt 

fiziskās personas maksātnespējas procesa pieteikuma saturs izklāstīts šā likuma 36323 pantā.  
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2.2.3. Tiesu prakse 

 

Pētījumam iegūts viens prakses piemērs par personas saukšanu pie kriminālatbildības 

saskaņā ar KL 214.panta otro daļu. Cēsu rajona tiesa ar 2016.gada 9.maija spriedumu 

konstatēja, ka A. 2014.gada 20.februārī Cēsu rajona tiesā iesniedza zemnieku saimniecības 

[X] maksātnespējas pieteikumu, pamatojot to ar fiktīvām parādsaistībām pret SIA [Y] 

7313,56 apmērā, kas veidojušās par faktiski nenotikušiem siena piegādes darījumiem, tādējādi 

radot pamatu zemnieku saimniecības pasludināšanai par maksātnespējīgu, nolūkā izvairīties 

no patieso kreditoru (akciju sabiedrība Citadeles banka un citu kreditoru) prasībām. 2014.gada 

19.marta ar Cēsu rajona tiesas spriedumu civillietā Nr. C11946214 pasludināts zemnieku 

saimniecības [X] maksātnespējas process. 

Apsūdzētais A. tāpat atzīts par vainīgu darījumus pamatojošu dokumentu viltošanā, 

kurus izmantoja, lai pamatotu zemnieku saimniecības maksātnespējas pieteikumu, kā arī 

grāmatvedības un statistiskās informācijas pārkāpšanā, kas attiecīgi kvalificēts saskaņā ar KL 

275.panta otro daļu un 217.panta otro daļu.28  

 

2.3. Maksātnespējas procesa kavēšana (KL 215.pants) 

 

2.3.1. Panta redakcijas 

 

Sākotnēji 215.pants Krimināllikumā ievietots ar nosaukumu “Maksātnespējas procesa 

noteikumu pārkāpšana”, tā pirmajā daļā nosakot atbildību par maksātnespējas procesa 

noteikumu apzinātu pārkāpšanu, ja to izdarījis kreditors vai cita procesā ieinteresētā persona. 

Panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums izpaudās kā informācijas slēpšana no 

tiesas vai kreditoru sapulces, vai citām likumā paredzētajām personām vai to maldināšana, kā 

arī darījumu veikšana par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas 

rēķina, ja to tīši izdarījis administrators maksātnespējas procesā. Savukārt panta trešajā daļā 

tika noteikta atbildība par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka rīcībā 

izpaužas kā tiesas, administratora, kreditoru sapulces vai citu likumā noteikto personu 

pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, izvairīšanās no 

piedalīšanās lietas izskatīšanā, nelikumīga īpašuma atsavināšana, īpašuma vai darījumu 

slēpšana, dokumentu slēpšana, iznīcināšana vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē 

maksātnespējas procesa gaitu. 

Ar 2007.gada 13.decembra likumu (spēkā no 2008.gada 12.janvāra 315.panta otrās 

daļas dispozīcijā vārdu kopa “informācijas slēpšana” aizstāta ar vārdiem “informācijas 

nesniegšana”,  bet panta otrās daļas dispozīcija izteikta jaunā redakcijā, nosakot atbildību par 

šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka (juridiskās personas 

maksātnespējas procesa subjekts) pārstāvja vai fiziskās personas (fiziskās personas 

maksātnespējas procesā) rīcībā izpaužas kā izvairīšanās no piedalīšanās lietas izskatīšanā vai 

kreditoru sapulcē juridiskās personas maksātnespējas procesā, tiesas vai administratora 

pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana vai slēpšana, nelikumīga mantas 

 
28 Cēsu rajona tiesas 2017.gada 9.maija spriedums lietā Nr.K11-0070-16 (11514004614). 
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atsavināšana, mantas vai darījumu slēpšana, dokumentu nenodošana, slēpšana, iznīcināšana 

vai viltošana vai citas tīšas darbības, kuras kavē maksātnespējas procesa gaitu. 

Ar 2010.gada 21.oktobra likumu 215.panta nosaukums mainīts uz “Maksātnespējas 

procesa kavēšana” un izslēgta panta pirmā daļa.  

KL 215.pantā paredzētās sankcijas grozītas  četras reizes – ar 2004.gada 12.februāra 

likumu visas trīs panta daļas papildinātas ar pamatsodu – piespiedu darbs; ar 2007.gada 

13.decembra likums no panta otrās daļas izslēgts papildsods – tiesību atņemšana ieņemt 

administratora amatu; ar 2012.gada 13.decembra likumu panta otrās un trešās daļas sankcija 

papildināta ar pamatsodu – īslaicīga brīvības atņemšana.  

Aktuālā redakcija, kas noteikta ar 2017.gada 8.jūnija likumu (spēkā no 2018.gada 

1.janvāra), panta otrajā daļā paredz atbildību par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu tiesai, 

kreditoru sapulcei vai citām likumā paredzētajām institūcijām vai personām, kā arī par 

darījumu veikšanu par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas kreditoru daļas rēķina, 

ja to izdarījis administrators maksātnespējas procesā, paredzot par to brīvības atņemšanu uz 

laiku līdz diviem gadiem vai īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai piespiedu darbu, vai naudas 

sodu.  

Panta otrajā daļā noteikta atbildība par šķēršļu likšanu maksātnespējas procesa gaitā, 

kas parādnieka (juridiskās personas maksātnespējas procesa subjekts) pārstāvja vai fiziskās 

personas (fiziskas personas maksātnespējas procesā) rīcībā izpaužas kā apzināti nepatiesu 

ziņu sniegšana tiesai vai administratoram, darījumu nelikumīga veikšana, mantas vai darījumu 

slēpšana, dokumentu slēpšana, iznīcināšana vai viltošana, par ko soda ar brīvības atņemšanu 

uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar 

naudas sodu, atņemot tiesības uz noteiktu vai uz visu veidu komercdarbību vai uz noteiktu 

nodarbošanos vai tiesības ieņemt noteiktu amatu uz laiku no diviem līdz pieciem gadiem. 

 

 

2.3.2. Tiesiskais regulējums 

 

Kā jau minēts, atbilstoši Maksātnespējas likuma 4.panta otrajā daļā un 5.panta daļā 

noteiktajam, juridiskās un fiziskās personas maksātnespējas process tiek uzsākts ar dienu, kad 

tiesa ar nolēmumu pasludinājusi maksātnespējas procesu, un noris līdz dienai, kad tiesa 

pieņem lēmumu par maksātnespējas procesa izbeigšanu. Kā norādīts Eiropas Padome un 

Parlamenta 2015.gada 20.maija Regulas (ES) Nr.2015/848 par maksātnespējas procedūrām 

2.panta 8.punktā, “procedūras sākšanas laiks” ir laiks, kurā nolēmums par maksātnespējas 

procedūras sākšanu stājas spēkā neatkarīgi no tā, vai nolēmums ir vai nav galīgs. 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 19.panta pirmajā daļā noteikto, administratoru 

juridiskās personas maksātnespējas procesā un fiziskās personas maksātnespējas procesā ieceļ 

tiesa šā likuma un Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā. 

No maksātnespējas likuma 9.panta pirmās daļas izriet, ka maksātnespējas procesa 

administrators ir fiziskā persona, kura ir iecelta administratora amatā un kurai ir šajā likumā 

noteiktās tiesības un pienākumi. Amata darbībā administratori ir pielīdzināti valsts 

amatpersonām. Savukārt šā panta otrajā daļā noteikts, ka šajā likumā un citos normatīvajos 

aktos noteiktās administratora tiesības un pienākumi ir arī administratoram Eiropas 
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Parlamenta un Padomes 2015. gada 20. maija regulas (ES) Nr. 2015/848 par maksātnespējas 

procedūrām izpratnē.  

Maksātnespējas likuma 26.panta otrā daļa noteic, ka  administrators nodrošina 

efektīvu un likumīgu juridiskās personas maksātnespējas procesa un fiziskās personas 

maksātnespējas procesa norisi un mērķu sasniegšanu, bet šā panta trešajā norādīti tādi 

administratora pienākumi, kā 1) sniegt informāciju par juridiskās personas maksātnespējas 

procesa un fiziskās personas maksātnespējas procesa norisi tiesai, 

kreditoriem, Maksātnespējas kontroles dienestam un citām normatīvajos aktos noteiktajām 

personām un institūcijām; 2) pēc Maksātnespējas kontroles dienesta pieprasījuma sniegt savas 

darbības pārskatu, dokumentus un ziņas par to juridiskās personas maksātnespējas procesu vai 

fiziskās personas maksātnespējas procesu norisi, kuros administrators ir pildījis vai pilda 

pienākumus; 3) ja finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka darbības uzraudzību saskaņā ar 

normatīvo aktu prasībām veic Finanšu un kapitāla tirgus komisija, pēc tās pieprasījuma sniegt 

šai komisijai informāciju vai pārskatu par minētā finanšu un kapitāla tirgus dalībnieka vai 

juridiskās personas maksātnespējas procesa norisi. Administratora pienākumi maksātnespējas 

procesos, kas uzsākti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes regulu Nr. 2015/848, 

noteikti Maksātnespējas likuma 66.pantā. 

Saskaņā ar Maksātnespējas likuma 68.pantu, administrators nosaka parādnieka 

pārstāvi, kura pienākumi noteikti šā likuma 70. un 71.pantā. Tā no likuma 70.panta izriet, ka 

1) parādnieka pārstāvja pienākums ir ierasties uz visām kreditoru sapulcēm un tiesas sēdēm, 

uz kurām viņš uzaicināts, kā arī sniegt savā rīcībā esošās ziņas par parādnieku un 2) 

parādnieka pārstāvis ar pieņemšanas un nodošanas aktu nodod administratoram visu 

parādnieka mantu, organizatoriskos, personāla un grāmatvedības dokumentus, rīkojumus, 

izziņas, pārskatus un saraksti, kā arī parādnieka zīmogu un spiedogu administratora noteiktajā 

termiņā, kas nevar būt īsāks par trim dienām un garāks par 10 dienām pēc juridiskās personas 

maksātnespējas procesa pasludināšanas dienas. Parādnieka pārstāvja pienākums ir sagatavot 

nododamās parādnieka mantas un dokumentu sarakstu. Parādnieka pārstāvis dokumentus 

administratoram nodod, sakārtojis tos atbilstoši lietvedības noteikumiem. 

Maksātnespējas likuma 71.pantā tieši veltīts parādnieka pārstāvja pienākumam sniegt 

ziņas administratoram un tiesai, norādot: 1) parādnieka pārstāvim ir pienākums tiesas vai 

administratora pieprasītās ziņas par parādnieku sniegt nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 dienu 

laikā pēc pieprasījuma nosūtīšanas dienas; 2) ja parādnieka pārstāvja rīcībā nav pieprasīto 

ziņu, viņam nekavējoties par to jāinformē administrators vai tiesa, norādot iemeslus, kāpēc 

šādu ziņu viņa rīcībā nav; 3) parādnieka pārstāvis iesniedz pieprasītās ziņas vai attiecīgu 

paziņojumu par to, ka viņš nevar rakstveidā sniegt pieprasītās ziņas, apliecinot to ar parakstu; 

4) ja administrators ar ierakstītu pasta sūtījumu uz parādnieka pārstāvja dzīvesvietas adresi 

nosūtījis pieprasījumu sniegt ziņas, uzskatāms, ka parādnieka pārstāvis šo pieprasījumu ir 

saņēmis septītajā dienā pēc nosūtīšanas un tā saturs viņam ir zināms. 
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2.3.3. Tiesu prakse 

2.3.3.1.  KL 215.panta otrā daļa  

 

KL 215.panta otrajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums objektīvi var izpausties 

kā aktīvas darbības, ko izdarījis administrators maksātnespējas procesā: 1) sniedzot apzināti 

nepatiesas ziņas tiesai, kreditoru sapulcei vai citām likumā paredzētajām institūcijām vai 

personām,  vai 2) veicot darījumus par labu vienam vai vairākiem kreditoriem uz citas 

kreditoru daļas rēķina. Tas ir tīšs nodarījums, ko raksturo tiešs nodoms, jo vainīgais apzinās 

sava nodarījuma (darbības vai bezdarbības) kaitīgumu un to apzināti veic. 

Par Krimināllikuma 215.panta otrajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu (likuma 

redakcijā līdz 2013.gada 31,martam) pie atbildības saukta viena persona B, kurš apsūdzēts un 

ar Limbažu rajona tiesas 2012.gada 12.aprīļa spriedumu atzīts par vainīgu par to, ka viņš pēc 

atcelšanas no administratora pienākumu pildīšanas neizpildīja tiesas uzlikto pienākumu 

sastādīt maksātnespējīgo sabiedrību [X] un [Y] dokumentu un mantas pieņemšanas un 

nodošanas aktus un likumā noteiktajā kārtībā un termiņā citam administratoram dokumentus 

un mantu nenodeva, kā arī nesniedza pieprasīto informāciju, tādējādi liekot šķēršļus SIA [X] 

un SIA [Y] maksātnespējas procesam. 

Tālāk krimināllieta virzījās pa tiesu instancēm šādā hronoloģiskā secībā: Vidzemes 

apgabaltiesa ar 2012.gada 4.decembra spriedumu pirmās instances tiesas spriedumu atcēla, 

atzina B. par nevainīgu un attaisnoja; ar Augstākās tiesas 2013.gada 30.maija lēmumu šis 

apelācijas instances tiesas spriedums atcelts un lieta nosūtīta jaunai izskatīšanai; izskatot lietu 

no jauna, Vidzemes apgabaltiesa ar 2014.gada 28.maija spriedumu atzina B par vainīgu KL 

215.panta otrajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā; Augstākā tiesa ar 2015.gada 

10.februāra lēmumu šo apelācijas instances tiesas spriedumu atcēla pilnībā un nosūtīja lietu 

jaunai izskatīšanai; ar Vidzemes apgabaltiesas 2016.gada 14.janvāra spriedumu pirmās 

instances tiesas spriedums atcelts daļa par B atzīšanu par vainīgu noziedzīgā nodarījuma 

epizodē par informācijas nesniegšanu attiecībā uz maksātnespējīgo SIA [X] un šajā daļā 

attaisnoja. 

Augstākā tiesa ar 2016.gada 30.septembra lēmumu, izskatot lietu kasācijas kārtībā 

sakarā ar apsūdzētā un viņā aizstāvja kasācijas sūdzībām, kurās tika lūgts izbeigt 

kriminālprocesu, atzīstot apsūdzēto par nevainīgu, Vidzemes apgabaltiesas 2016.gada 

14.janvāra spriedumu atcēla un nosūtīja lietu jaunai izskatīšanai. Atzīstot, ka apelācijas 

instances tiesa apsūdzētā darbībās konstatējusi visas obligātās KL 215.panta otrajā daļā 

paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, tostarp – subjektīvo pusi, kā arī izvērtējusi 

pierādījumus, kas apstiprina apsūdzētā vainīgumu minētajā noziedzīgajā nodarījumā, 

kasācijas instances tiesa vienlaikus atzina, ka apelācijas instances tiesas spriedums ir 

pretrunīgs, jo, pirmkārt, sniedzot sprieduma motīvu daļā jaunu par pierādītu atzītā noziedzīgā 

nodarījuma aprakstu B apsūdzībā saskaņā ar KL 215.panta otro daļu, sprieduma rezolutīvajā 

daļā tiesas lēmums par to, ka apsūdzētais atzīts par vainīgu, nav norādīts. Otrkārt, norādot 

sprieduma motīvu daļā, ka apsūdzētajam nosakāms naudas sods triju minimālo mēnešalgu 

apmērā jeb 1110 euro, un, ņemot vērā to, to, ka nav ievērotas apsūdzētā tiesības uz 

kriminālprocesa pabeigšanu saprātīgā termiņā, pamatojoties uz KL 58.panta piekto daļu un 
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59.panta trešo daļu, viņš atbrīvojams no soda, rezolutīvajā daļā nav norādīts apsūdzētajam 

piespriestā soda veids un mērs, no kura viņš tiek atbrīvots.29 

Ar Rīgas apgabaltiesas 2017.gada 15.jūnija spriedumu Limbažu rajona tiesas 

2012.gada 12.aprīļa spriedums par B notiesāšanu par KL 215.panta otrajā daļā paredzētā 

noziedzīgā nodarījuma izdarīšanu atcelts, B. atzīts par vainīgu šķēršļu likšanā 

maksātnespējīgas SIA [X] maksātnespējas procesam, savukārt kriminālprocess daļā par 

šķēršļu likšanu attiecībā uz SIA [Y] tika izbeigts sakarā ar prokurora atteikšanos no 

apsūdzības šajā daļā. B. tika atzīts par vainīgu KL 215.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanā un atbrīvots no soda saskaņā ar Krimināllikuma 59.panta trešo daļu.30  

Augstākās tiesas Krimināllietu departaments ar 2017.gada 3.oktobra lēmumu šo 

spriedumu atstāja negrozītu, norādot, ka jau 2016.gada 30.septembra lēmumā, izvērtējot 

apsūdzētā B un viņa aizstāvja kasācijas sūdzībās izklāstītos motīvus, atzina, ka apelācijas 

instances tiesa pamatoti B darbībās konstatējusi visas obligātās Krimināllikuma 215.panta 

otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāva pazīmes, tostarp – subjektīvo pusi. 

Konstatējot, ka apsūdzētā un viņa aizstāvja kasācijas sūdzībās par Rīgas apgabaltiesas 

2017.gada 15.jūnija spriedumu daļēji atkārtoti tie paši motīvi, kuri jau iepriekš izvērtēti un 

argumentēti noraidīti, un kasācijas instance jau 2016.gada 30.septembra lēmumā izteikusi 

savas atziņas par kasācijas sūdzībās minētajiem motīviem, tika norādīts, ka tie vēlreiz šajā 

lēmumā netiks izvērtēti.31 

2.3.3.2. KL 215.panta trešā daļa 

KL 215.panta trešajā daļā norādītā šķēršļu likšana maksātnespējas procesa gaitā 

objektīvi vat izpausties kā 1) apzināti nepatiesu ziņu sniegšana tiesai vai administratoram; 2) 

darījumu nelikumīga veikšana; 3) mantas vai darījumu slēpšana; 4) dokumentu slēpšana, 

iznīcināšana vai viltošana. Par noziedzīgā nodarījuma subjektu šajā gadījumā atzīstams 

parādnieks (fiziskās personas maksātnespējas procesā) un parādnieka pārstāvis (juridiskās 

personas maksātnespējas procesā).  

No 12 personām, kuras apsūdzētas KL 215.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā 

nodarījuma izdarīšanā, divas personas pie atbildības sauktas kā parādnieki fiziskās personas 

maksātnespējas procesā. 

Tā ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 9.maija spriedumu atzīts 

par pierādītu, ka A, būdams SIA “Citadele līzings un faktorings” parādnieks, lika šķēršļus 

maksātnespējas procesa gaitā, zinādams, ka viņam piederošais nekustamais īpašums tiks 

pārdots izsolē, nelikumīgi atsavināja ½ nekustamā īpašuma domājamās daļas, noslēdzot 

dāvinājuma līgumu ar B, dēļ kā tika kavēta maksātnespējas procesa gaita, administratorei 

pārtraucot nekustamā īpašuma izsoli. Norādot, ka A tādējādi pārkāpa Maksātnespējas likuma 

134.panta otrajā daļā norādīto, ka parādnieks zaudē tiesības rīkoties ar visu savu mantu, kā arī 

viņa valdījumā vai turējumā esošo trešajām personām piederošo mantu (izņemot mantu, uz 

kuru nevar vērst piedziņu), un šīs tiesības iegūst administrators, kā arī šā likuma 136.panta 

 
29 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2016.gada 30.septembra lēmums lietā SKK-0216-16 
(11280049211). 
30 Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 15.jūnija spriedums lietā Nr.KA04—200-17/5 
(11280049211). 
31 Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta  2017.gada 3.oktobra lēmums lietā SKK-598/2017 
(ECLI:LV:AT:2017:1003.11280049211.1.L). 
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pirmās daļas priekšrakstu, ka parādniekam pēc fiziskās personas maksātnespējas procesa 

pasludināšanas ir aizliegts veikt darbības, ar kurām tiek nodarīti zaudējumi kreditoriem, tiesa 

secināja, ka tādā veidā A. lika šķēršļus maksātnespējas procesa gaitā, kavējot maksātnespējas 

procesa gaitu un nodarot mantisku kaitējumu SIA “Citadele līzings un faktorings” 15 728,50 

euro apmērā.32  

Savukārt ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2018.gada 5.jūnija spriedumu 

konstatēts, ka A., būdama parādniece, lika šķēršļus maksātnespējas procesa gaitā, kas 

izpaudās kā apzināti nepatiesu ziņu sniegšana administratoram, apgalvojot, ka aktīvas 

mantojuma lietas nav, kā arī darījuma nelikumīga veikšana un slēpšana, dzēšot īpašumtiesības 

uz mantoto dzīvokli un nostiprinot īpašumtiesību iegūšanu tēvam, ko slēpa no 

administratores. Tika atzīts, ka ar savu rīcību A. kavēja maksātnespējas procesa gaitu, kas 

veido KL 213.panta trešajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma sastāvu, un nodarīja 

mantisku zaudējumu A/S Swedbanka 26 607,70 euro apmērā.33 

Pārējās personas apsūdzētas kā parādnieka pārstāvji, kas likuši šķēršļus juridiskās 

personas maksātnespējas procesa gaitā, tādējādi pārkāpjot Maksātnespējas likuma 27.panta 1. 

un 4.punktā norādīto, ka administratoram ir tiesības pieprasīt un saņemt no parādnieka un tā 

pārstāvjiem juridiskās personas maksātnespējas procesā nepieciešamo informāciju, iepazīties 

ar parādnieka finansiālo stāvokli un visiem dokumentiem, pieprasīt un saņemt visus 

dokumentus, kā arī no minētā likuma 70.un 71.panta izrietošo par parādnieka pārstāvja 

pienākumiem administratora prasību izpildīšanā. 

Prakses piemēru analīze liecina, ka visbiežāk šķēršļu likšana izpaudusies kā 

administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana, dokumentu 

nenodošana, mantas slēpšana.34  

Secinot, ka analizētajos nolēmumos inkriminēto noziedzīgo nodarījumu juridiskais 

izvērtējums kopumā veikts pareizi un apsūdzēto darbības pamatoti kvalificētas kā KL 

215.panta trešajā daļā paredzētais noziedzīgais nodarījums, tai pat laikā nepieciešams atzīmēt, 

ka atsevišķos gadījumos konstatējama apsūdzības nekonkrētība, kas bijis par pamatu tās 

precizēšanai. 

Tā, piemēram, ar Liepājas tiesas 2015.gada 10.jūnija spriedumu G atzīts par vainīgu 

KL 215.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, kas izpaudies kā 

administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas slēpšana, mantas un darījumu 

slēpšana, un konkrēti: nododot grāmatvedības dokumentus un sniedzot informāciju par 

parādnieku, G paskaidroja, ka nekāda manta SIA nepieder, nepaziņoja, ka SIA ir atvērts 

norēķinu konts Lietuvā, tā slēpjot no administratora informāciju par šo kontu. Laika posmā no 

2009.gada 7.janvāra līdz 15.decembrim, rīkojoties ar šo kontu, veica tajā dažādas maksājuma 

 
32 Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2019.gada 9.maija spriedums lietā Nr.K29-373-19/6 
(ECLI:LV:RLPT:2019:0509.11514000818.1.S). 
33 Rīgas pilsētas Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 5.jūnija spriedums lietā K29-
0584-18/7 (ECLI:LV:RLPT:2018:0605.11514005016.2.S).  
34 Skat, piemēram,  Bauskas rajona tiesas 2017.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.K10-0313-17 
(ECLI:LB:BSRT:2017:1123.11120064316.1.S); Liepājas tiesas 2016.gada 1.novembra spriedums krimināllietā 
Nr.11261044616; Valmieras rajona tiesas 2016.gasa 12.decembra spriedums krimināllietā Nr.111300736513; 
2016.gada 9.marta spriedums lietā Nr.K39-0160-16/5 (11130075914; 2017.gada 8.novembra spriedums lietā 
Nr.K39-0050-17 (11130024116). 
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operācijas un izņēma skaidru naudu kopā 12 480 euro, par ko administratoru neinformēja, 

naudas līdzekļus viņam nenodeva, tā slēpjot darījumus un mantu. 

Kurzemes apgabaltiesa ar 2016.gada 18.maija spriedumu pirmās instances tiesas 

spriedumu atcēla, pamatojot, ka apsūdzētais atzīts par vainīgu arī tādās darbībās, kas 

apsūdzētā faktisko darbību aprakstā nav konkretizētas, līdz ar to liedzot apsūdzētajam tiesības 

uz aizstāvību un vienlaikus pasliktinot apsūdzētā stāvokli. Tiesa atzina par pamatotu aizstāves 

iebildumu attiecībā par to, ka tiesas norādītais par apsūdzētā rīcību ar norādīto kontu laika 

periodā no 2009.gada 7.janvāra līdz 15.decembrim, veicot tajā dažādas maksājuma operācijas, 

pēc būtības neatklāj, kādas tad darbības (darījumus, pārskaitījumus, kuri varētu būt 

pretlikumīgi) konkrēti apsūdzētais veicis, un norādi  uz to no apsūdzības izslēdza.35  

Talsu rajona tiesas 2017.gada 2.maija spriedumā konstatēts, ka A., kurš apsūdzēts un 

atzīts par vainīgu KL 215.panta trešajā daļā paredzētajā noziedzīgajā nodarījumā, lika šķēršļus 

maksātnespējas procesa gaitā, kas parādnieka pārstāvja rīcībā izpaudās kā administratora 

pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana, dokumentu nenodošana un slēpšana 

un citas tīšas darbības, kuras kavē maksātnespējas procesa gaitu. Spriedumā, kas taisīts 

rakstveida vienošanās procesā, uzskaitīti dokumenti un informācija, kuru bija pieprasījusi 

administratore, un norādīts, ka A pieprasīto informāciju neiesniedza, nenodeva un slēpa 

dokumentus, nepaziņoja jaunās dzīvesvietas adresi, līdz ar to neievērojot Maksātnespējas 

likumā noteiktos parādnieka pārstāvja pienākumus. Par kādām vēl citām darbībām varētu būt 

runa, nedz apsūdzībā, nedz spriedumā nav norādīts.36 

Līdzīgi arī Liepājas tiesas 2017.gada 10.februāra spriedumā var lasīt, ka C 

maksātnespējas procesa gaitā lika šķēršļus, kas parādnieka pārstāvja rīcībā izpaudās kā 

administratora pieprasītās likumā paredzētās informācijas nesniegšana, savukārt B – 

parādnieka pārstāvja rīcībā izpaudās kā administratora pieprasītās likumā paredzētās 

informācijas nesniegšana un citas darbības, kas kavē maksātnespējas gaitu.37 Lieta skatīta 

apelācijas kārtībā sakarā ar apelācijas protestu par papildsoda kļūdainu noteikšanu G, 

jautājums par nodarījuma juridisko izvērtējumu netika aktualizēts. 

Apsūdzības nekonkrētība bijusi par pamatu A attaisnošanai apsūdzībā par KL 

215.panta trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu. Zemgales apgabaltiesa ar 2016.gada 

15.marta spriedumu38 atzina, ka Liepājas tiesa ar 2015.gada 1.aprīļa spriedumu pamatoti 

secinājusi, ka ar tādām darbībām, kā tas norādīts apsūdzībā, A nav izdarījis KL 215.panta 

trešajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, nav konstatējama noziedzīgā nodarījuma 

objektīvā un subjektīvā puse, tāpēc A atzīstams par nevainīgu un attaisnojams, pamatojoties 

uz Kriminālprocesa likuma 519.panta 1.punktu. 

Jāatzīmē, ka Augstākā tiesa vairākkārt vērsusi vērību uz to, ka Kriminālprocesa 

likuma 405.pants, kurā norādītas prasības apsūdzības saturam, jāaplūko kopsakarā ar šā 

likuma 20.panta pirmo daļu, kas paredz personas tiesības uz aizstāvību, proti, apsūdzībai jābūt 

tādai, lai apsūdzētā persona varētu zināt ne tikai par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tā 

 
35 Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 18.maija spriedums krimināllietā 
Nr.15830301210). 
36 Talsu rajona tiesas 2017.gada 2.maija spriedums krimināllietā Nr.11380039816. 
37 Liepājas tiesas 2017.gada 10.februāra spriedums krimināllietā Nr.11261002616. 
38  Zemgales apgabaltiesas  Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 15.marta spriedums krimināllietā 
Nr.15830315806. 
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tiek apsūdzēta, bet arī kādas konkrēti un kādos apstākļos izdarītas darbības tai tiek 

inkriminētas uzrādītās apsūdzības ietvaros. Minētais nosacījums ietver sevī arī prasību par 

apsūdzības konkrētību. Apsūdzībai jābūt tādai, kas pilnībā ļauj saprast tās būtību, nemeklējot 

papildu izskaidrojumus krimināllietas materiālos.39 

Virknē Augstākās tiesas lēmumu tāpat norādīts, ka pareizai noziedzīgu nodarījumu 

kvalifikācijai ir jākonstatē pilnīga atbilstība 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, kas noskaidrotas ar attiecināmiem, pieļaujamiem, ticamiem, pietiekamiem 

pierādījumiem, 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.40 

Iepriekš minētais  korespondē Eiropas Cilvēktiesību tiesas paustajai atziņai, ka 

saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta prasībām, lai netiktu pārkāptas tiesības 

uz taisnīgu tiesu, apsūdzībai ir jābūt precīzai, t.i., tai jāsatur ne vien precīzs faktisko apstākļu 

uzskaitījums, bet arī precīza šo apstākļu juridiskā kvalifikācija (Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

1999.gada 25.marta sprieduma lietā Pellisier et Sassi v.. France 51-53.punkts).   

  

 
39 Skat., piemēram, Augstākās tiesas Senāta 2012.gada 4.jūnija lēmums lietā SKK-8/2012 (15890002505); 
2011.gada 28.janvāra lēmums lietā SKK-22/2011 (11331032409). 
40 Sk., piemēram, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 28.marta lēmums lietā SKK-J-
138/2018 11511002914); 2018.gada 19.jūlija lēmums lietā SKK-362/2018 (11331060914); 2018.gada 
6.septembra lēmums lietā SKK-186/2018 (11261000514). 
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3. NEGODĪGA KONKURENCE, MALDINOŠA REKLĀMA UN 

NEGODĪGA KOMERCPRAKSE (KL 211.PANTS) 

Kā jau minēts ievadā, noziedzīgu nodarījumu uzņēmējdarbības jomā satur arī KL 

211.pants, kurā paredzēta atbildība par negodīgu konkurenci, maldinošu reklāmu un negodīgu 

komercpraksi, ja ar to radīts būtisks kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām citas personas 

interesēm, attiecībā par kuru vēl nav izveidojusies tiesu prakse, lai arī šī norma 

Krimināllikumā iekļauta līdz ar tā pieņemšanu.   

Sākotnēji KL 211.pantā bija paredzēta atbildība par negodīgu konkurenci un 

maldinošu reklāmu, ja šādi nodarījumi izdarīti atkārtoti gada laikā. Ar 2007.gada 13.decembra 

likumu panta dispozīcija papildināta ar norādi uz negodīgu komercpraksi, bet ar 2012.gada 

13.decembra likumu izslēgta norāde uz atkārtotību gada laikā, aizstājot ar kriminālatbildības 

nosacījumu – būtiska kaitējuma radīšana valstij vai ar likumu aizsargātām citas personas 

interesēm.  

Negodīgas konkurences, maldinošas reklāmas un negodīgas komercprakses izpratne 

un to izpausmes rodamas Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) 2005.gada 11.maija Direktīvā 

2005/29/EK, kas attiecas uz uzņēmēju negodīgu komercpraksi iekšējā tirgū attiecībā pret 

patērētājiem un ar ko groza Padomes Direktīvu 84/450/EEK un Eiropas Parlamenta un 

Padomes Direktīvas 97/7/EK, 98/27/EK un 2002/65/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 

Regulu (EK) Nr. 2006/2004 (“Negodīgas komercprakses direktīva”), ar kuru tiek tuvināti 

dalībvalstu tiesību akti par negodīgu komercpraksi, tostarp negodīgu reklāmu, kas rada tiešu 

kaitējumu patērētāju ekonomiskajām interesēm, tādējādi radot netiešu kaitējumu likumīgu 

konkurentu ekonomiskajām interesēm. 

Tā Direktīvas 5.pantā nosakot, ka negodīga komercprakse ir aizliegta, skaidrots, 

ka   komercprakse ir negodīga, ja: a) tā ir pretrunā profesionālās rūpības prasībām un b) tā 

attiecībā uz produktu būtiski kropļo vai var būtiski kropļot tā vidusmēra patērētāja 

saimniecisko rīcību, kuru produkts sasniedz vai kuram tas adresēts, vai vidusmēra grupas 

pārstāvja saimniecisko rīcību attiecībā uz produktu, ja komercprakse ir vērsta uz īpašu 

patērētāju grupu. Jo īpaši komercprakse ir negodīga, ja: a) tā maldina vai b) tā ir agresīva. 

No Direktīvas 6.panta izriet, ka maldinoša komecprakse var izpausties maldinošās 

darbībās, sniedzot nepareizu informāciju, un tādēļ tā ir nepatiesa, vai ja tā jebkādā veidā, 

tostarp vispārējā sniegumā, maldina vai var maldināt vidusmēra patērētāju, pat ja informācija 

ir faktiski pareiza, attiecībā uz vienu vai vairākiem elementiem, piemēram, par produkta 

esamību un īpašībām, cenu vai cenas aprēķināšanas veidu, vajadzību pēc apkopes utt., un 

jebkādā gadījumā liek vai var likt patērētājam pieņemt lēmumu veikt darījumu, kādu viņš 

citādi nebūtu pieņēmis. Savukārt Direktīvas 7.pantā norādīts, ka tā var būt arī maldinoša 

noklusēšana, kad tā noklusē būtisku informāciju, kas vidusmēra patērētājam ir vajadzīga, lai 

varētu pieņemt uz informāciju balstītu lēmumu, un tādējādi vidusmēra patērētājam liek vai var 

likt pieņemt lēmumu veikt darījumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis. 

Atbilstoši Direktīvas 8.pantā skaidrotajam, komercpraksi uzskata par agresīvu, ja 

faktiski, ņemot vērā visas tās īpašības un visus apstākļus, tā ar uzmākšanos, piespiešanu, 

tostarp fiziska spēka izmantošanu vai nesamērīgu ietekmi, būtiski ietekmē vai var būtiski 

ietekmēt vidusmēra patērētāja izvēles vai rīcības brīvību attiecībā uz produktu un tādējādi liek 

vai var likt viņam pieņemt lēmumu veikt darījumu, ko viņš citādi nebūtu pieņēmis. 
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Šīs Direktīvas 5.panta piektajā daļā norādīts, ka I pielikumā dotajā sarakstā ietverti 

komercprakses veidi, kas visos apstākļos uzskatāmi par negodīgiem. To pašu vienotu sarakstu 

piemēro visas dalībvalstis, un to var grozīt tikai ar šīs Direktīvas pārskatīšanu.  

Ar šo Direktīvu grozīta Direktīva 84/450/EEK, tās 1.pantā nosakot, ka šīs direktīvas 

mērķis ir aizsargāt tirgotājus pret maldinošu reklāmu un tās negodīgām sekām, kā arī paredzēt 

nosacījumus, ar kādiem salīdzinoša reklāma ir atļauta.   

Direktīvās ietvertie priekšraksti ir iestrādāti Latvijas Republikas likumos, un, tā kā KL 

211.panta dispozīcija ir formulēta kā blanketa, pie noziedzīgu nodarījumu kvalifikācijas, 

nosakot to objektīvo pusi, ņemami vērā šajos likumos ietvertie skaidrojumi. 

Tā, nosakot negodīgas komercprakses esību, jāvadās no 2007.gada 22.novembra 

Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma, negodīgas konkurences izpausmes norādītas 

2001.gada 4.oktobra Konkurences likumā, savukārt maldinošas reklāmas pazīmes rodamas 

1999.gada 20.decembra Reklāmas likumā.  

Ņemot vērā, ka KL 211.pantā paredzētais krimināpārkāpums ir formulēts kā materiāls 

noziedzīgs nodarījums, obligāti konstatējams, ka ar pantā norādītajām darbībām radīts būtisks 

kaitējums valstij vai ar likumu aizsargātām citas personas interesēm un cēloņsakarība starp 

nodarījumu un radīto būtisko kaitējumu.41 

Tādējādi atzīstot, ka tiesiskais regulējums ir pilnīgs un skaidts, varētu izteikt 

pieņēmumu, ka praksē ir grūtības norobežot krimināltiesisko un administratīvo atbildību par 

negodīgu konkurenci, maldinošu reklāmu un negodīgu komercpraksi, tieši identificējot 

būtiska kaitājuma valstij vai ar likumu aizsargātām personas interesēm esību vai neesību, ko 

apstiprināt vai izslēgt varētu atsevišķs pētījums. 

 

  

 
41 Sk. Krastiņš U., Liholaja V., Hamkova D. Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa). Otrais 
papildinātais izdevums. Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2019, 183.-188.lpp. 
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KOPSAVILKUMS 

 

1. Par fiziskās personas saimniecisko darbību ir uzskatāma jebkura darbība, kas vērsta uz preču 

ražošanu, darbu izpildi, tirdzniecību un pakalpojumu sniegšanu par atlīdzību. Saimnieciskā 

darbība ietver arī ar uzņēmuma līguma izpildi saistīto darbību, nekustamā īpašuma 

apsaimniekošanu, komercaģenta, māklera un individuālā komersanta darbību, kā arī fiziskās 

personas īpašumā esoša individuālā uzņēmuma darbību. Komercdarbība – atklāta 

saimnieciska darbība, kuru savā vārdā peļņas gūšanas nolūkā veic komersants, ir viens no 

uzņēmējdarbības veidiem. 

2. Likumdevējs nodala komercdarbību, kuras veikšanai nepieciešama atļauja (licence), un kura 

ir aizliegta ar likumu vai uz kuru ir noteikts valsts monopols. 

3. KL 207.pantā paredzēto noziedzīgo nodarījumu var veidot aktīvas darbības: 1) nodarbošanās 

ar uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas; vai 2) nodarbošanās ar uzņēmējdarbību bez speciālas 

atļaujas (licences, kuras nepieciešamību nosaka likums; vai 3) uzņēmuma 

(uzņēmējsabiedrības) darbības turpināšana pēc rīkojuma par tā  darbības apturēšanu.   

4.  Lai personu atzītu par vainīgu KL 207.pantā paredzētajā noziegumā, jākonstatē, ka vainīgais 

uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences), ja tās nepieciešamību 

nosaka likums, izdarījis ievērojamā apmērā vai ar to radījis būtisku kaitējumu valstij vai ar 

likumu aizsargātām personas interesēm, noziedzīga nodarījuma aprakstā  norādot, kāda tieši 

interese ar konkrēto nodarījumu ir aizskarta un kā tieši izpaužas tās apdraudējums.  

5. Ja persona, veicot uzņēmējdarbību bez reģistrēšanas vai bez speciālas atļaujas (licences) un 

gūstot ar nodokļiem apliekamus ienākumus, izvairās no nodokļu nomaksas, nenodrošinot 

normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu aprēķināšanu un nomaksu, ar to nodarot 

zaudējumus valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, veidojas KL 207.pantā un 218.panta otrajā 

daļā paredzēto noziegumu reāla kopība 

6. KL 207. un 208.panta norobežošanas kritēriji jau izriet no uzņēmējdarbības tiesiskā 

regulējuma, likumdevējam nosakot ierobežojumus atsevišķiem uzņēmējdarbības veidiem, 

kuru realizēšanai nepieciešama speciāla atļauja (licence), un uzņēmējdarbību, kura vispār ir 

aizliegta. 

7. KL 207. un 208.pantā ietvertie noziegumi atšķiras pēc sava satura, jo, izdarot KL 207.pantā 

paredzēto noziegumu, persona pārkāpj likumā noteikto uzņēmējdarbības uzsākšanas un 

realizēšanas kārtību, savukārt, izdarot KL 208,pantā paredzēto noziegumu, tiek pārkāpts 

likumā noteiktais aizliegums nodarboties ar konkrētu uzņēmējdarbību. 

8. Abi noziegumi atšķiras arī pēc juridiskajām sekām, jo KL 207.pantā ir ietverts materiāla 

sastāva noziegums, kad jākonstatē panta dispozīcijā norādītās kaitīgās sekas un cēloņsakarība 

starp nodarījumu un šīm sekām. Savukārt KL 208.pantā paredzētais nodarījums ir formāla 

sastāva noziegums, kas ir pabeigts ar aizliegtas uzņēmējdarbības uzsākšanas brīdi. 

9. Secinot, ka analizētajos nolēmumos saistībā ar maksātnespēju inkriminēto noziedzīgo 

nodarījumu juridiskais izvērtējums kopumā veikts pareizi un apsūdzēto darbības pamatoti 

kvalificētas kā KL 213., 214. un 215.pantā paredzētais noziedzīgais nodarījums, tai pat laikā 

nepieciešams atzīmēt, ka atsevišķos gadījumos konstatējama apsūdzības nekonkrētība, kas 

bijis par pamatu tās precizēšanai. 

10. Augstākā tiesa vairākkārt vērsusi vērību uz to, ka Kriminālprocesa likuma 405.pants, kurā 

norādītas prasības apsūdzības saturam, jāaplūko kopsakarā ar šā likuma 20.panta pirmo daļu, 
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kas paredz personas tiesības uz aizstāvību, proti, apsūdzībai jābūt tādai, lai apsūdzētā persona 

varētu zināt ne tikai par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tā tiek apsūdzēta, bet arī 

kādas konkrēti un kādos apstākļos izdarītas darbības tai tiek inkriminētas uzrādītās 

apsūdzības ietvaros. Minētais nosacījums ietver sevī arī prasību par apsūdzības konkrētību. 

Apsūdzībai jābūt tādai, kas pilnībā ļauj saprast tās būtību, nemeklējot papildu izskaidrojumus 

krimināllietas materiālos. Iepriekš minētais  korespondē Eiropas Cilvēktiesību tiesas 

paustajai atziņai, ka saskaņā ar Eiropas Cilvēktiesību konvencijas 6.panta prasībām, lai 

netiktu pārkāptas tiesības uz taisnīgu tiesu, apsūdzībai ir jābūt precīzai, t.i., tai jāsatur ne vien 

precīzs faktisko apstākļu uzskaitījums, bet arī precīza šo apstākļu juridiskā kvalifikācija.    
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IZMANTOTO NOLĒMUMU SARAKSTS 

 

KL 207.pants 

1. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 9.marta lēmums lietā SKK-

13/2017 (15830111508) 

2. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 10.oktobra lēmums lietā 

SKK-532/2017 (ECLI:LV:AT:2017:1010.15830406610.1.L) 

3. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 5.jūnija lēmums lietā SKK-

310/2018 (ECLI:LV:AT:1018:0605.15830112308.2.L) 

4. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 30.janvāra lēmums lietā SKK-9/2019 

(ECLI:LV:AT:2019.0130.15830406610.4.L) 

5. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 27.aprīļa spriedums lietā 

Nr.KA04-0450-16/17 (15830111508) 

6. Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2018.gada 29.novembra 

spriedums lietā Nr.KA05-0124-18/10 

(ECLI:LV:VAT:2018:111.29.15830112308.3.S) 

7. Jelgavas tiesas 2016.gada 1,jūlija spriedums lietā Nr.K15-0008-16/7 (15830405209) 

8. Jelgavas tiesas 2017.gada 19.decembra spriedums lietā Nr.K15-0006-17/7 

(ECLI:LV:JET:2017:1219.15830407709.1.S) 

 

KL 208.pants 

1. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 11,septembra lēmums lietā 

SKK-329/2017 (ECLI:LV:AT:2017:0911.11300014413.1.L) 

2. Augstākās tiesas Senāta 2019.gada 4.jūnija lēmums lietā SKK-111/2019 

(ECLI:LV:AT:2019:0604.11300043315.4.L) 

3. Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 30.oktobra lēmums 

lietā Nr.KA05-0002-17/6 (ECLI:LV:VAT:2017:1030.11904003212.1.S) 

4. Vidzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģija 2018.gada 1.februāra spriedums 

lietā Nr.Kao5-0022-18/05 (ECLI:LV:VAT:2018:0201.11300013314413.2.S) 

5. Valmieras rajona tiesas 2016.gada 19.maija spriedums krimināllietā Nr.11904006012. 

6. Vidzemes rajona tiesas 2016.gada 19.maija spriedums krimināllietā Nr.11904006012 

7. Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 23.marta spriedums lietā Nr,K71-0115-18/18 

(ECLI:LV:VRT:2018:0323.11300043315.1.S) 

8. Vidzemes rajona tiesas 2018.gada 18.maija spriedums lietā Nr.K71-0572-18/11 

(ECLI:LV:VRT:2018:9518.113000045616.1.S)  

 

KL 213.pants 

1. Augstākās tiesas krimināllietu departamenta 2018.gada 23.marta lēmums lietā SKK-

14/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0323.11514006007.1.L) 

2. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2018.gada 8.augusta lēmums lietā SKK-

388/2018 (ECLI:LV:AT:2018:0808.1583008516.3.L) 

3. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 18.oktobra spriedums 

lietā Nrr.KA04-0940-16/19 (128140058110 
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4. Saldus rajona tiesas 2017.gada 13.decembra spriedums lietā Nr.K34-0138-17/1 

(ECLI:LV:SART:2017:1213.15830008516.1.S) 

 

KL 214.pants 

1. Cēsu rajona tiesas 2016.gada 9.maija spriedums lietā Mr.K11-0070-16 (11514004614( 

 

KL 215.pants 

1. Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta 2017.gada 3.oktobra lēmums lietā SKK-

598/2017 (ECLI:LV:AT:2017:100311280049211.1.L) 

2. Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 18.maija spriedums 

krimināllietā Nr.158303012100 

3. Kurzemes apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 18.aprīļa spriedums 

krimināllietā Nr.11261002616 

4. Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2017.gada 15.jūnija spriedums lietā 

Nr.KA04-200-17/5 (11280049211) 

5. Zemgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2016.gada 15.marta spriedums 

krimināllietā Nr.15830315806) 

6. Bauskas rajona tiesas 2017.gada 23.novembra spriedums lietā Nr.K10-0313-17 

(ECLI:LV:BSRT:2017:1123.11120064316.1.S) 

7. Liepājas tiesas 2016.gada 1.novembra spriedums krimināllietā Nr.11261044616 

8. Liepājas tiesas 2017.gada 10.februāra spriedums krimināllietā Nr.11261002616 

9. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 2018.gada 5.jūnija spriedums lietā Nr.K29-

0584-18/7 (ECLI:LV:RLPT:2018:0605.11514005016.2.S) 

10. Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas 2019.gada 9.maija spriedums lietā Nr.K29-

373/19-6 (ECLI:LV:RLPT:2019:0509.11514000818.1.S) 

11. Talsu rajona tiesas 2017.gada 2.maija spriedums krimināllietā Nr.113800039816 

12. Valmieras rajona tiesas 2016.gada 9.marta spriedums lietā Nr.K39-0160-16/5 

(111130075914) 

13. Valmieras rajona tiesas 2016.gada 12.decembra spriedums krimināllietā 

Nr.111300073513 

14. Valmieras rajona tiesas 2017.gada 8.novembra spriedums lietā Nr.K39-0234/16-

0050/17 (11130024116)  


