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Augst ākās tie sas Ci vil lie tu de par ta ments 2014. ga da 
8. ap rī lī pa pla ši nā tā sa stā vā iz ska tī ja mak sāt ne spē jī gās 
fi  zis kās per so nas A.V. ad mi nis tra to ra ka sā ci jas sū dzī bu 
AS SEB ban ka pra sī bā pret A.V. par pa rā da pie dzi ņu.

Ci vil lie tu de par ta ments šī sprie du ma ie tva rā no rā dī-
ja uz kre di to ru pra sī ju mu pie teik ša nas ter mi ņa no zī mi 
mak sāt ne spē jas pro ce sā. Pro ti, kre di to ru pra sī ju mu, kas 
vēr sti pret mak sāt ne spē jī go pa rād nie ku (gan fi  zis ko, gan 
ju ri dis ko per so nu), ie snieg ša nu li kum de vējs ap ro be žo jis 
ar sa īsi nā tu ter mi ņu (Mak sāt ne spē jas li ku ma 73. pan ta 
pirm ā un ot rā da ļa), kurš ir ma te ri āli pre klu zīvs jeb li ku-
misks ter miņš un ku ra at jau no ša na tie sī bu nor mās nav 
pa re dzē ta, at šķi rī bā no pro ce su āli tie sis kā ter mi ņa, ku ru 
sa ska ņā ar Ci vil pro ce sa li ku ma 51. pan tu tie sa vai ties ne-
sis var at jau not.

Ma te ri āli tie sis ka pre klu zī va ter mi ņa il gu mu no teic 
li kum de vējs, iz da rot po li tis ku iz šķir ša nos at tie cī bā uz 
jau tā ju mu, kāds laiks do dams kā das tie sī bas īs te no ša nai. 
Mak sāt ne spē jas li ku mā ie kļau ta jās spe ci āla jās tie sī bu 
nor mās šāds ter miņš no teikts, lai, no vie nas pus es, ra dī tu 
skaid rī bu par kre di to ru un mak sāt ne spē jī gā pa rād nie ka 
man tis ka jām at tie cī bām, ko ne var sa sniegt, ja ad mi nis-
tra to ram nav ie spē jams ap zi nāt kre di to ru pra sī ju mu 
re ģis trā fi k sē ja mo pa rād nie ka neiz pil dī to sais tī bu pret 
kre di to riem ap mē ru, no ot ras pus es, no dro ši nā tu kre di-
to riem vie nā das ie spē jas, pie sa kot pra sī ju mu pre cī zi ap-
zī mē tā lai ka pos mā, pie da lī ties mak sāt ne spē jas pro ce sā 
un sa ņemt sa vu pra sī bu ap mie ri nā ju mu.

Tā kā pre klu zīvs ter miņš ir sub jek tī vo tie sī bu iz bei-
dzošs ter miņš, to pa lai žot ga rām, ie stā jas no il gums, ku ra 
dēļ iz bei dzas ne vien pra sī bas tie sī ba, bet arī pa ti sais tī-
ba (Ci vil li ku ma 1893. un 1910. pants). Ci tiem vār diem, 
līdz ar pre klu zī vā ter mi ņa iz beig ša nos zūd arī pa šas tie-
sī bas. Ka sā ci jas in stan ces tie sas ju di ka tū rā no stip ri nā ta 

Augst ākās tie sas (AT) Ci vil lie tu de par ta ments 2014. 
ga da 15. jan vā rī pa pla ši nā tā sa stā vā iz ska tī ja pra sī bu pret 
Rī gas ap ga bal tie sas ie cir kņa Nr. 69 zvē ri nā tu tie su iz pil-
dī tā ju Mār ti ņu Eg lī ti, lū dzot kon sta tēt, ka at bil dē tājs, 
at mak sā jot ne kus ta mā īpa šu ma no so lī tā jam vi ņa ie mak-
sā to no dro ši nā ju mu dzī vok ļa pir ma jai iz so lei, ir rī ko jies 
pre ttie sis ki, un pie dzīt no at bil dē tā ja šīs rī cī bas re zul tā tā 
pra sī tā jam no da rī tos zau dē ju mus, ta jā skai tā li ku mis kos 
no ka vē ju ma pro cen tus. Pirm ās un ape lā ci jas in stan ces 
tie sas pra sī bu no rai dī ja. Kaut arī ape lā ci jas in stan ces tie-
sa kon sta tē ja at bil dē tā ja pre ttie sis ku rī cī bu, tā to mēr at zi-
na, ka ar to pra sī tā jam nav no da rī ti zau dē ju mi.

Ci vil lie tu de par ta ments no rā dī ja, ka ape lā ci jas in stan-
ces tie sa sa vu se ci nā ju mu pa ma to ja ar Ci vil li ku ma nor mas 
vār dis ko no zī mi, pro ti, ka nau das sum mu, ku ru at bil dē tājs 
no sa va de po zī ta kon ta pre ttie sis ki iz mak sā ja ci tai per so-
nai, nav pa ma ta uz ska tīt ne par pra sī tā ja ta ga dē jās man tas 
sa ma zi nā ju mu, ne par sa gai dā mās peļ ņas at rā vu mu Ci vil li-
ku ma 1772. pan ta iz prat nē. Ta ču ape lā ci jas in stan ces tie sa 
ne ti ka ana li zē ju si ne li ku mī gi pār skai tī tās nau das sum mas 
kā ie spē ja mā man tis ki no vēr tē ja mā pa me tu ma rak stu ru. 
Mi nē to sum mu ne var uz ska tīt par pra sī tā ja ta ga dē jās man-
tas sa ma zi nā ju mu, jo tā to brīd vēl ne ti ka li ku mā no teik ta jā 
kār tī bā vi ņam pār skai tī ta. Ta ču tie sa sprie du mā nav no rā-
dī ju si ne kā du pa ma to ju mu tam, ka pra sī bā mi nē tā nau das 
sum ma nav sa gai dā mās peļ ņas at rā vums.

Ci vil lie tu de par ta men ta ie ska tā, kon sta tē jot, ka ar 
at bil dē tā ja rī cī bu pra sī tā jam lieg ta ie spē ja ie gūt sa gai dā-
mu man tas vēr tī bas pie augu mu, ir pa rei zi pie mē rot Ci-
vil li ku ma 1772. un 1779. pan tu.

Pra sī tā jam bi ja li ku mī gas tie sī bas sa ņemt šo nau du 
no at bil dē tā ja, ta ču tie su iz pil dī tā ja pre ttie sis kā rī cī ba bi-
ja par ie mes lu nau das ne sa ņem ša nai. Tā dē jā di tie su iz pil-
dī tājs ir lie dzis pra sī tā ja sa gai dā mās man tas vēr tī bas pie-
augu mu. Līdz ar to lie tā kon sta tē tie ap stāk ļi pēc bū tī bas 
at bilst Ci vil li ku ma 1772. pan ta tie sis ka jam sa stā vam.

Mi nē tā tie sī bu nor mas in ter pre tā ci ja ir sa ska nī ga ar 
tie sī bu dok trī nā iz vir zī ta jām ak tu āla jām tē zēm, skaid ro-
jot at rau tās peļ ņas jē dzie nu arī kā ne gū to la bu mu vai 
zu du šo ie nā ku mu. Tur klāt Ei ro pas lī gu mu tie sī bu prin-
ci pu (! e Prin cip les of Eu ro pe an Con tract Law) 9:501. 
pan ta ot ra jā da ļā pa re dzē tie nā kot nes zau dē ju mi (fu tu re 

loss), kas ir ne vis no dro ši nā mi, bet gan at lī dzi nā mi, ir 
kva li fi  cē ja mi kā at rau tā peļ ņa, ja to ie stā ša nās ir ar lie lu 
ti ca mī bas pa kā pi un ir no sa kāms to ap joms (sk. Tor gāns 
K. Lī gu mu un de lik tu tie sī bu pro blē mas. Rī ga: Tie su na-
mu aģen tū ra, 2013, 21., 217. un 227. lpp.). Kon krē ta jā 
lie tā ir kon sta tē ja mi abi mi nē tie kri tē ri ji, un, ie vē ro jot 
mi nē to, ka sā ci jas in stan ce at cē la ape lā ci jas in stan ces tie-
sas sprie du mu, no do dot lie tu jaun ai iz ska tī ša nai.

Sa gai dā mās 
peļ ņas at rā vums 
Ci vil li ku ma 
1772. pan ta 
iz prat nē

Kre di to ru pra sī ju mu 
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kār tī ba pret 
mak sāt ne spē jī gu 
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Strī da par tie sī bām 
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at zi ņa, ka pre klu zī va ter mi ņa no ka vē jums ir ab so lūts 
ma te ri āl tie sisks šķēr slis pra sī bas ap mie ri nā ša nai (sk., 
pie mē ram, Se nā ta 2009. ga da 8. ap rī ļa sprie du ma lie tā 
Nr. SKC–117, 2009. ga da 16. de cem bra sprie du mu lie tā 
Nr. SKC–1072, 2010. ga da 27. ok tob ra sprie du mu lie-
tā Nr. SKC–945, 2011. ga da 25. mai ja sprie du mu lie tā 
Nr. SKC–699, 2012. ga da 14. de cem bra sprie du mu lie tā 
Nr. SKC–886).

Strī dos par kre di to ra pra sī ju miem pret mak sāt ne spē-
jī gu pa rād nie ku pie mē ro ja mas Mak sāt ne spē jas li ku ma 
spe ci ālās tie sī bu nor mas, kas no teic spe ci ālu kār tī bu, kā-
dā pie sa kā mi kre di to ru pra sī ju mi un ku ru neie vē ro jot 
kre di to ram jā rē ķi nās ar ne lab vē lī gām se kām – no il gu ma 
ie stā ša nos. To ne gro za pat ap stāk lis, ja kre di tors, ap ejot 
Mak sāt ne spē jas li ku mā no teik to pra sī ju mu pie teik ša nas 
kār tī bu, pirms vai pēc pa rād nie ka mak sāt ne spē jas pro ce-
sa pa slu di nā ša nas cē lis pra sī bu tie sā.

Bez tam vien vei dī gas tie su prak ses vei do ša nas no lū-
kā AT Ci vil lie tu de par ta ments uz ska tī ja par ne pie cie ša-
mu pa pil dus no rā dīt, ka strīds par tie sī bām, kas ra dies 
starp ie spē ja mo kre di to ru un pa rād nie ku, pa ra lē li mak-
sāt ne spē jas pro ce sam vis pā rī gā pra sī bas ties ve dī bas kār-
tī bā iz šķi rams vie nī gi tad, ja tie sa, iz ska tī da ma sū dzī bu 
par ad mi nis tra to ra lē mu mu, no di bi na šā da strī da esa mī-
bu. Pro ti, at bil sto ši Mak sāt ne spē jas li ku ma 74. pan ta pir-
ma jai da ļai kre di to ra pra sī ju ma pa ma to tī bas pār bau de 
no do ta mak sāt ne spē jas pro ce sa ad mi nis tra to ra kom pe-
ten cē. Ja, iz vēr tē jot pie teik to pra sī ju mu, ad mi nis tra tors 
to ne at zīst vai at zīst da ļē ji, ie spē ja mam kre di to ram pie-
šķir tas tie sī bas ad mi nis tra to ra pie ņem to lē mu mu pār sū-
dzēt tie sā, ku ra pa slu di nā ju si at tie cī gā sub jek ta mak sāt-
ne spē jas pro ce su (Mak sāt ne spē jas li ku ma 80. pants). Kā 
tas no teikts Ci vil pro ce sa li ku ma 363.17 pan tā (ju ri dis kās 
per so nas mak sāt ne spē ja) vai 363.32 pan tā (fi  zis kās per so-
nas mak sāt ne spē ja), šā du sū dzī bu tie sa iz ska ta se viš ķās 
tie sā ša nās kār tī bā. Ga dī ju mā, kad sū dzī bas iz ska tī ša nas 
gai tā tiek kon sta tēts strīds par tie sī bām, tie sa no teic ter-
mi ņu, ku rā kre di to ram jā ceļ pra sī ba.

To mēr jā at zīst, ka sprie du mā iz da rī tais se ci nā jums 
par ie spē ja mā kre di to ra tie sī bām celt pra sī bu pret pa rād-
nie ku vie nī gi ga dī ju mā, ja tie sa ir kon sta tē ju si strī du par 
tie sī bām, ir dis ku tabls. Jau 2013. ga da 7. ok tob rī Sa tver-

smes tie sa tai sī ja lē mu mu par ties ve dī bas iz beig ša nu lie-
tā Nr. 2012–25–01. Sa tver smes tie sa lē mu mā se ci nā ja, 
ka „ne vie nai per so nai nav aiz liegts sa vu in ter ešu aiz sar-
dzī bai vēr sties tie sā ar pra sī bu pret pa rād nie ku pēc sa vas 
ini ci atī vas, ja tie sa, iz ska tot mak sāt ne spē jas pro ce sa lie tu, 
strī du par tie sī bām nav kon sta tē ju si. Ja tie sa ap mie ri na 
ie spē ja mā kre di to ra cel to pra sī bu, tas no zī mē, ka strīds 
par tie sī bām ir bi jis. Tā pēc šā du per so nas rī cī bu ne var uz-
ska tīt par tie su sis tē mu ap grū ti no šu vai mak sāt ne spē jas 
pro ce su ka vē jo šu. Tie sis ku ma un per so nas ci vi lo in tere-
šu aiz sar dzī bas prin ci piem šā dā ga dī ju mā ir pri ori tā te 
pār spe ci āla jiem mak sāt ne spē jas pro ce sa prin ci piem.” 
Tā pat Sa tver smes tie sa at zi na, ka līdz ar to „strīds par 
tie sī bām var tikt kon sta tēts di vē jā di: pirm kārt, kad to 
kon sta tē tie sa, iz ska tot ie spē ja mā kre di to ra sū dzī bu par 
ad mi nis tra to ra lē mu mu ne at zīt to par mak sāt ne spē jī gā 
ko mer san ta kre di to ru; otr kārt, kad to kon sta tē tie sa, kas 
iz ska ta pēc ie spē ja mā kre di to ra ini ci atī vas cel tu pra sī bu, 
ja ci ta tie sa, kas iz ska ta mak sāt ne spē jas pro ce sa lie tu, 
strī du par tie sī bām nav kon sta tē ju si. Abos ga dī ju mos ir 
skaidrs, ka strīds starp pus ēm pas tāv, at šķi ras vie nī gi šā 
strī da kon sta tē ša nas brī dis un veids. Tā dē jā di abas šīs 
si tu āci jas fak tis ki ir līdz īgas un nav strik ti no šķi ra mas.” 
No šīs Sa tver smes tie sa at zi ņas ir se ci nāms, ka Sa tver-
smes tie sas ie ska tā ie spē ja ma jam kre di to ram nav šķēr šļu 
celt pra sī bu tie sā arī tā dā ga dī ju mā, ja tie sa nav kon sta tē-
ju si strī du par tie sī bām, un tie sai šā da pra sī ba ir jā iz ska ta 
pēc bū tī bas.

Sa tver smes tie sa no rā dī ju si, ka „mak sāt ne spē jas pro-
ce sa āt rums ne var būt paš mēr ķis un tā dēļ ne drīkst tikt 
pie ļau ti bū tis ki per so nas tie sī bu aiz skā ru mi. Tā pat ne var 
ru nāt par mak sāt ne spē jas pro ce sa efek ti vi tā ti tad, ja ci tu 
kre di to ru pra sī ju mi tiek ap mie ri nā ti, ka mēr ne tiek ņem-
tas vē rā tā da kre di to ra in te re ses, ku ra pra sī jums no dro ši-
nāts ar hi po tē ku vai ko mer cķī lu, kas at zīs ta mas par vie-
nu no dro šā ka jiem aiz de vu ma no dro ši nā ju ma vei diem. 
Īpa ši šā dā ga dī ju mā ie spē ja mam kre di to ram va ja dzē tu 
būt vis maz ie spē jai sa gai dīt ga lī go tie sas no lē mu mu, ku-
rā no teikts, vai pra sī jums ir at zīs tams.”
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