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1. nodaļa.

JĒDZIENS PARSAISTĪBAM, KAS RADUŠAS NO

ZAUDĒJUMU NODARĪŠANAS

Lielā Staļina Konstitūcija un visa padomju likum-

došana, kas nodrošina sociālistisko tiesisko kārtību,
iziet uz to, lai nostiprinātu sociālistisko iekārtu, aiz-

sargātu un aizstāvētu sabiedrisko sociālistisko un pri-
vāto īpašumu, nostiprinātu sociālistiskās valsts vare-

nību, nodrošinātu visplašākām iedzīvotāju masām

kulturālu un pārtikušu dzīvi un aizstāvētu darba ļau-
žu personīgo cieņu.

Sociālistiskās tiesiskās kārtības aizskārums ir tiesī-

bu aizskārums, par ko aizskārējam jāatbild. Tomēr

ne visos gadījumos tiesību aizskārumam seko krimi-

nālā vai administrātīvā atbildība. Ja arī par nodarī-

jumu nebūtu jāatbild kriminālā vai administrātīvā

kārtībā, tad tomēr šis nodarījums var būt prettie-

sisks, t. i. tāds, ar ko aizskartas tiesības. Tajos gadī-

jumos, kad aizskartās tiesības atjaunošanai pietiek

atjaunot agrāko stāvokli vai atlīdzināt nodarītos zau-

dējumus, mums ir darīšana ar civiltiesisku aizskā-

rumu, kuram seko civīlā atbildība.

Civīlā atbildība var rasties no dažādiem pama-

tiem: plāna pārkāpšanas, līguma nepildīšanas, liku-

ma apiešanas un taml. Šajos gadījumos aizskārējam
uzliek pienākumu samaksāt soda naudu, atlīdzināt

zaudējumus vai izpildīt savu pienākumu spaidu kār-

tā. Piemēram, par pārvadāšanas plāna pārkāpšanu
kravas nosūtītājam jāmaksā soda nauda; par pirku-

ma cenas nesamaksu pircējam jāatlīdzina pārdevē-
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jam zaudējumi; tēvu, kas izvairās maksāt alimentus,

var piespiest tos samaksāt. Augstāk minētos piemēros
norādītā soda nauda, zaudējumu un alimentu pie-

spiedu piedzīšana ir šajos gadījumos civilās atbildī-

bas formas. Savienoto republiku CX paredzēta ci-

vīlā atbildība arī par zaudējumu nodarīšanu cita per-

sonībai vai mantai.

Saskaņā ar KPFSR Civīlkodeka 403. p. un atbil-

stošiem pārējo savienoto republiku CX pantiem zau-

dējumu nodarītājiem cita personībai vai mantai jāat-
līdzina nodarītie zaudējumi. Viņš atbrīvojas no šā

pienākuma, ja pierāda, ka nav varējis novērst zau-

dējumus, vai ka bijis pilnvarots zaudējumus nodarīt,

vai ka zaudējumi radušies paša cietušā ļauna nolūka

vai rupjas neuzmanības dēļ.
Civīlo atbildību var uzlikt arī soda veidā par kri-

mināltiesisku aizskārumu. Piem., saskaņā ar KPFSR

XX 20. un 44. p., notiesātam var uzlikt pienākumu
segt nodarītos zaudējumus, ja tiesa atzīst par liet-

derīgu, lai pats notiesātais novērstu izdarītā tiesību

aizskāruma vai cietušām nodarītā kaitējuma sekas.

Civīlā atbildība var pastāvēt arī kopā ar kriminālo

atbildību. Tā, par ievainojumu nodarīšanu, mēģinot

izdarīt aplaupīšanu, noziedzniekam jāizcieš ne tikai

attiecīgos XX pantos paredzētais sods, bet jāatlīdzi-

na arī cietušām nodarītie zaudējumi. Pie tam civil-

prasību var pieteikt kā, lūkojot cauri_ krimināllietu,

tā ari atsevišķi — civīltiesāsanas kārtībā. Lietas par

slepenu paņemšanu un izšķērdēšanu valsts tirdznie-

cībā un kooperācijā tiesām ir pienākums rūpēties

par civilprasības nodrošināšanu un piespriest zaudē-

jumu atlīdzību, neatkarīgi no tā, vai civilprasība

bijusi pieteikta vai ne (KPFSR KPK 330. p.). Savkart

līdz ar civīlo atbildību var iestaties arī kriminālā at-

bildība. Tā, piemēram, par pārvadāšanas plāna pār-

kāpšanu kravas nosūtītāju var saukt ari pie discip-
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līnāras un kriminālas atbildības, saskaņā ar Dzelz-

ceļu nolikuma 62. p.; par ļaunprātīgu izvairīšanos no

alimentu maksāšanas tēvu var sodīt ar ieslodzījumu
cietumā līdz 2 gadiem (KPFSR XX 158. p.) v. t. t.

Turpmāk jautājums par pienākumu atlīdzināt no-

darītos zaudējumus aplūkots no civiltiesiskās puses.

Atsaucēs uz likumu domāts KPFSR CX. Starp citu

jānorāda, ka visos savienoto republiku civīlkodekos

saistības, kas radušās, nodarot zaudējumus, regla-
mentētas vienādi.

2, nodaļa.

CIVĪLAS ATBILDĪBAS lESTĀŠANAS NOSACĪJUMI

PAR NODARĪTIEM ZAUDĒJUMIEM

No minētā CX 403. p. teksta redzams, ka saukšana

pie civilās atbildības par zaudējumu nodarīšanu ie-

spējama tikai ar zināmiem nosacījumiem, un proti:

ja konstatēta zaudējumu esamība, zaudējuma nodarī-

juma prettiesīgums, cēloniskā sakarība starp prettie-
sisko darbību un zaudējumiem, zaudējumu nodarī-

tāja vaina un cietušā nevainīgums.

1. Kas saprotams ar zaudējumiem? 403. p. izšķir

zaudējumus, kas nodarīti personībai, un zaudējumus,
kas nodarīti cita mantai. Ar zaudējumiem, kas no-

darīti personībai, saprot kaitējumu, kas nodarīts cie-

tušā veselībai vai miesas neaizskaramībai. Piemēram,

vilciens uzbraucis pa dzelzceļa stigu ejošam kolek-

tīvsaimniecības dalībniekam un nobraucis viņam kā-

ju; neuzmanības dēļ bērnam ar bisi izšauta acs. Zau-

dējumiem, kas nodarīti personībai, var pieskaitīt arī

sekas, kas ceļas no neslavas celšanas, draudiem, iz-

bailēm un taml. Piemēram, neslavas celšanas rezul-
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tātā satricināta darba cilvēka speciālista autoritāte;

stipru izbaiļu ietekmē izcēlies smags nervu satrici-

nājums; draudu dēļ cietušais nav izpildījis savu pie-
nākumu.

Ar zaudējumiem saprot arī kaitējumu, kas izdarīts

mantai. Piemēram, tramvajs uzbrauc vieglai mašī-

nai un sabojā tai virsbūvi. Šī iemesla dēļ automo-

biļa īpašnieks spiests taisīt izdevumus, lai savestu

mašīnu kārtībā. Zaudējumi var izpausties ne tikai

tieši īpašuma vērtības zudumā vai samazinājumā, bet

arī peļņas zaudēšanā. Ja sabojātais automobilis bi-

jis izīrējama mašīna, piemēram, taksometrs, tad tā

īpašnieka zaudējumi izpaužas ne tikai tajos izdevu-

mos, kas viņam jātaisa, savedot mašīnu agrākā stā-

voklī, vai cenas starpībā, pārdodot mašīnu par paze-

minātu cenu, bet zaudējumi rodas arī no tā, ka pa

remonta vai sabojātās mašīnas pārdošanas un jaunas

nopirkšanas laiku viņš zaudē tos ienākumus, ku-

rus viņš būtu varējis saņemt, ekspluatējot mašīnu,

ja tā nebūtu sabojāta. Šādus zaudējumus sauc par

zudušo peļņu.

Ļoti bieži viena un tā paša cēloņa rezultātā izceļas
reizē zaudējumi kā mantai, tā personībai. Piemēram,

no dabūta sakropļojuma cietušais kļūst invalids un

zaudē arī izpeļņu; tramvajs nobrauc cietušām roku

un saplēš viņam kažoku un taml.

2. Stichisko dabas spēku nodarītie zaudējumi jā-
nes pašam cietušām, ja tikai tos neuzliek apdroši-
nāšanas orgāniem: valsts apdrošināšanas vai sociālās

apdrošināšanas orgāniem. Sociālās nodrošināšanas

kārtībā cietušais saņem palīdzību no valsts un ar to

pašu arī atbrīvojas no kaitējuma sekām. Tomēr vi-

sos šajos gadījumos zaudējumu atlīdzība notiek vai

nu uz apdrošināšanas līguma, vai uz sociālās apdroši-
nāšanas un nodrošināšanas likumdošanas pamata, bet
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ne pēc CX noteikumiem par zaudējumu nodarīšanu.

Atbildība pēc CX 403. p. iestājas tikai tanī gadījumā,
kad zaudējumi radušies atsevišķas personas — zau-

dējumu nodarītāja rīcības dēļ, ja pie tam šī rīcība

bijusi prettiesīga.
Rīcība izpaužas nodarījumos. Nodarījumi var iz-

pausties aktīvās darbībās. Piemēram, pilsonis kaut

ko izdarījis, runājis un taml. Par nodarījumu uzska-

tāma arī izvairīšanās no darbības (bezdarbība), ja
atbildīgai personai pienākums kādu darbību veikt.

Zaudējumu nodarītāja darbība tikai tad jāatzīst par

prettiesīgu, ja tās rezultātā izrādījušās aiskartas cie-

tušā ar Konstitūciju vai citiem likumiem garantē-
tās personīgās vai mantiskās tiesības un viņa per-
sonībai vai mantai izrādās nodarīti zaudējumi. Tā-

dā gadījumā iestājas nodarītāja atlīdzināšanas pie-
nākums.

Tomēr gadījumos, kad zaudējumu nodarītājs bi-

jis tieši uz to pilnvarots, viņš par to neatbild, jo šinī

gadījumā viņš ir rīkojies tiesīgi. Piemēram, slepka-
vība pati par sevi ir prettiesīga un krimināli so-

dāma, bet ja ugunsdrošības sargs nošāvis pa aizliegtu
joslu ejošu cilvēku, kuru viņš bija apsaucis, bet kurš

kurluma dēļ brīdinājumus nebija dzirdējis, tad sargs

pēc CX nav atbildīgs, ja tikai nodibināts, ka viņš

ievērojis šim gadījumam paredzētās dienesta instruk-

cijas prasības. Nav atbildīgs tas, kas zaudējumus no-

darījis, izpildot savus pienākumus. Piemēram, uguns-

dzēsējs, kas, aplejot ar ūdeni degošu namu, sabojājis

mājas iekārtas piederumus. Nav atbildīgs arī tas, kas

nepieciešamas aizsargāšanās stāvoklī un nepārkāp-
jot tās robežas nodarījis uzbrucējam zaudējumus, un

pie tam šie zaudējumi ir mazāk svarīgi, salīdzinot ar

novērstiem zaudējumiem. Tāpat atbrīvojas no atbil-

dības tas, kas nodarījis otram zaudējumus, atrazda-

mies galējas nepieciešamības stāvoklī. Piemēram,
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aizsargādamies no bandītu uzbrukuma, kasieris izsi-

tis veikala skatlogam stiklu. Ja tiesa noskaidro, ka

cietušais rīkojies tiesīgi, un sasistā stikla cena ir

mazāka par tām vērtībām, kuras viņš aizsargājis, tad

viņš neatbild veikalam par sasisto stiklu.

PSRS Konstitūcijas 130. p. uzliek visiem pilsoņiem

pienākumu cienīt sociālistiskās sadzīves noteikumus,

un tiesām šī prasība jāņem vērā, izšķirot strīdus par

zaudējumu nodarīšanu, neskatoties uz to, ka attie-

cīgos savienoto republiku CX nodalījumos par soci-

ālistiskās sadzīves noteikumiem nekas nav minēts.

Ciktāl mēs likumā neatrodam norādījumu par to,
kas saprotams ar sociālistiskās sadzīves noteikumiem,
tiesai katrā atsevišķā gadījumā pašai pienākas iz-

šķirt jautājumu, vai atbildētāja rīcība ir tāda, kas

pārkāpj sociālistiskās sadzīves noteikumus, vai ne.

Piemēra pēc norādīsim, ka mūsu likumdošana attie-

cībā uz dzīvokļiem jau sen noteikusi, ka personu, ku-

ras rīcība padara kopīgu dzīvi ar viņu par neiespēja-

mu, var no dzīvokļa izlikt. Tāda izturēšanās jāuzlūko

par sociālistiskās sadzīves noteikumu aizskaršanu,

par ko noteikta civīlā atbildība izlikšanas veidā.

3. Viena no lielākām grūtībām, kas izceļas, izsprie-
žot tiesu lietas par zaudējumu nodarīšanu, ir cēlonis-

kās sakarības noskaidrošana starp atbildētāja rīcību

un zaudējumiem, kuru atlīdzināšanu prasa prasītājs.
Ir tiesa, ka pusēm pašām jāpiegādā tiesai nepiecieša-
mie pierādījumi, tomēr pēc mūsu civilprocesa notei-

kumiem tiesa nav ierobežota ar pusu iesniegtiem ma-

teriāliem un paskaidrojumiem, un viņai pašai jāpalīdz
noskaidrot lietas patiesie apstākli. Daudzos gadījumos

puses nespēj iesniegt pierādījumus, un saskaņā ar

tiešu likuma norādījumu (CPK 5. p.) tiesai uz pašas
ierosmi jānoskaidro prāvnieku patiesās tiesības un

savstarpējās attiecības.
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Dažreiz cēloniskā sakarība starp atbildētāja rīcību

un prasītāja zaudējumiem ir acīm redzama vai arī

puses to neapstrīd. Piemēram, aiziedams darbā, tēvs

atstāj pie sienas pakārtu pielādētu medību bisi.

Viņa 11 g. vecais dēls, spēlējot ar otru zēnu pagal-
mā «karu» un nezinot, ka bise pielādēta, paņem

to, notēmē biedrā un izšauj. Rezultātā viņa biedram

izšauta acs, sašķaidīta deguna augšdaļa un ar iestrē-

gušo skrošu lādiņu izķēmota sejas pārējā daļa. Šinī

gadījumā cēloniskā sakarība starp zēna — zaudēju-
mu nodarītāja rīcību un pašiem zaudējumiem ir acīm

redzama. Ciktāl par mazgadīga darbību, kā mēs to

redzēsim zemāk, atbild viņa vecāki, šinī piemērā pa-

ceļas otrs, jau sarežģītāks jautājums: vai var saukt

pie civilās atbildības zēna — šāvēja tēvu, un vai ir

cēloniska sakarība starp viņa rīcību, kas izpaudās

pielādētas bises atstāšanā karājoties pie sienas, un

tiem zaudējumiem, kas nodarīti cietušām bērnam.

Arī šis jautājums atrisināms vienkārši. Ciktāl katram,
kam ir bērns, jāzina, ka bērnam pieejamā vietā ne-

var atstāt pielādētu bisi, un ciktāl par mazgadīga dar-

bību atbild viņa vecāki, tēvam šinī gadījumā ir jā-
atbild pēc CX 403. p. Sarežģītākos gadījumos cēlo-

niskās sakarības nodibināšanai tiesai nepieciešams
griezties pēc palīdzības pie kompetentas ekspertīzes
— techniskas, medicīniskas un taml. Piemēra dēļ mi-

nēsim šādu gadījumu: trešās grupas invalids strādā

kā rēķinvedis un saņem bez darba algas vēl arī pen-

siju. Viņu sabraucis karaspēka daļas pajūgs, sakarā

ar ko viņš iesniedzis prasību atlīdzināt viņam izde-

vumus par ārstēšanos, pastiprinātu uzturu un sabo-

jātām drēbēm. Tiesa prasību apmierinājusi pilnā ap-
mērā. Pēc diviem gadiem cietušais par jaunu iesnie-

dzis prasību pret to pašu atbildētāju uz tā pamata,
ka pēc nelaimes gadījuma viņš pilnīgi zaudējis pro-

fesionālo darba spēju, kādēļ no trešās invaliditātes
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grupas ticis pārskaitīts otrā grupā. Sakarā ar to tie-

sai jāizšķir jautājums, vai ir cēloniska sakarība starp
cietušā sabraukšanu ar pajūgu un viņa veselības pa-

sliktināšanos pēc tik ilga laika no nelaimes gadījuma.
Lietā izdarīta medicīniskā ekspertīze, kura noskaid-

rojusi, ka cietušais slimo ar vairākām ilgstošām chro-

niskām slimībām, kurām nav sakara ar ievainojumu,

kas cietušām nodarīts, sabraucot viņu ar pajūgu. Šā-

dos apstākļos tiesai bija pamats prasītāja otro prasību
noraidīt cēloniskās sakarības trūkuma dēļ starp ne-

laimes gadījumu un cietušā veselības stāvokļa pa-

sliktināšanos otrās prasības iesniegšanas momentā.

Vēl viens piemērs. Ar tiesas spriedumu noskaidrots,

ka kino lentu darbnīcas priekšnieka nolaidības dēļ

aizdegusies kino lenta un darbnīcā izcēlies uguns-

grēks. Glābjoties no uguns, kāds strādnieks, kas

strādājis vistālāk no izejas durvīm un izskrējis no

darbnīcas pēdējais, visā sparā ar galvu atsities pret

palodu un pēc divām dienām nomiris. Tiesmedicīnis-

kā ekspertīze atzinusi, ka cietušā nāves cēlonis ir

galvas kausa plīsums ar sekojošu asins izplūdumu
smadzenēs. KPFSR Augstākā Tiesa atzinusi, ka lietas

apstākli dod pamatu uzskatīt ugunsgrēku darbnīcā

par cietušā nāves cēloni, un tādēļ darbnīcai jāat-
bild cietušā ģimenei.

4. Zaudējumu nodarītājs atbrīvojas no atbildības

arī tad, ja zaudējumus izsaukuši apstākļi, kurus viņš

nav varējis novērst; citiem vārdiem, ja zaudējumi
radušies gadījuma dēļ, bet ne nodarītāja vainas dēļ.

Lai gan CX 403. p. nepiemin zaudējumu nodarītāja

vainu, bet runā tikai par cietušā vainu, tomēr, ja

nodarītājs varējis zaudējumus novērst, bet to nav

darījis, tad tas nozīmē, ka viņš zaudējumus nodarī-
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jis ļaunā nolūkā vai aiz neuzmanības, t. i. vainoja-
mā veidā, kādēļ uz 403. p. pamata viņam zaudējumi
jāatlīdzina.

Kas ir ļauns nolūks un neuzmanība, par to tuvāk

būs runa vēlāk, šeit tikai norādīsim, ka, izšķirot kādu

konkrētu lietu, tiesai katru reizi jāpārbauda, vai

tiešām atsaukšanās uz gadījumu var atbrīvot zaudē-

jumu nodarītāju no atbildības. Pie tam jāņem vērā,
ka no atbildības atbrīvo kā vienkāršs gadījums, tā

arī nepārvarama vara, par kuru būs runā zemāk. Tā,

piemēram, ja gājējs paslīdēs uz ietnes un krītot sa-

lauzīs kāju, tad mājas īpašnieks, kas atbild par iet-

nes stāvokli, atbrīvosies no atbildības cietušām, ja

pierādīs, ka ietne bijusi kārtībā un tā tad krišana

notikusi vai nu gadījuma dēļ, vai arī tās iemesls mek-

lējams pašā cietušā. Tādā pat kārtā nav atbildīgs
mājas īpašnieks, ja viesulis norauj viņa mājai jumtu,
kas krītot nosit kaimiņa sētā atrodošos zirgu. Ciktāl

viesuļa laikā mājas jumts ne ar izgatavošanai lietoto

materiālu, ne ar savu konstrukciju nav atšķīries no

citu māju īpašnieku jumtiem un vispār bijis kārtībā,
— šinī gadījumā mājas īpašnieks var atsaukties uz

to, ka viņš nav varējis zaudējumus novērst.

5. Beidzot 403. p. tieši norādīts, ka paša cietušā

ļauns nolūks vai rupja neuzmanība, t. i. viņa paša
vaina, ir tāds apstāklis, kas atbrīvo no atbildības.

Ar ļaunu nolūku jāsaprot tīša rīcība. Piemēram,
vilciena sabrauktās mātes meita ceļ pret dzelzceļu
prasību par zaudējumu atlīdzību sakarā ar mātes

nāvi. Ciktāl tiesā noskaidrojas, ka sabrauktā pati me-

tusies zem vilciena pašnāvības nolūkā, t. i. ar ļaunu
nolūku, prasība nav apmierināma, jo dzelzceļš uz CX

404. p. pamata neatbild par zaudējumiem, kas radu-

šies paša cietušā ļauna nolūka dēļ.
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Kas attiecas uz rupju neuzmanību, tad tiesai ir

ne tikai tās grūtības, ka katru reizi rupja neuzmanība

jāatšķir no ļauna nolūka, bet arī vēl tas, ka bez rup-
jas neuzmanības ir vēl tāda cietušā rīcība, kas ir

vienkārši neuzmanīga (viegla neuzmanība). Cietušā

vieglas neuzmanības gadījumā zaudējumu nodarī-

tājs saskaņā ar CX 403. p. neatbrīvojas no atbildī-

bas. Par cietušā rupjas neuzmanības piemēru noder

šāds gadījums: pasažieris, pabraucis garām stacijai,
līdz kurai viņš izpircis biļeti, un ieraudzījis logā, ka

vilciens tuvojas jau kādai citai stacijai, izlec no va-

gona, nenogaidījis tā apstāšanos, nokļūst zem vagona

riteņiem un zaudē kāju. Pasažiera rīcība jākvalificē
kā rupja neuzmanība ne tikai tādēļ, ka viņš pārkāpis
dzelzceļa noteikumus, kas aizliedz pasažieriem vil-

ciena kustības laikā iekāpt un izkāpt, bet arī tā-

dēļ, ka viņam kā kuram katram citam bija jāsaprot,
ka, lecot no ejoša vilciena, viņš riskē nokļūt zem va-

gona, kas šinī gadījumā tiešām arī noticis.

Par vieglas neuzmanības piemēru noder cits gadī-
jums: automobilis, kas atvedis uz teātri grupu pil-

soņu, apstājas pie teātra piebrauktuves, pie kam visi

pasažieri izkāpj uz ietnes, izņemot vienu, kas, steig-
damies ātrāk izkļūt no mašīnas, izkāpis ielas pusē.
Tanī pat brīdī kāds cits automobilis, kas ātri pie-
brauc teātrim, notriec viņu no kājām, no kā viņš da-

bū sakropļojumu. Sakarā ar to, ka automobilis iekār-

tots tā, ka no viņa pēc vēlēšanās var izkāpt ir uz labo,
ir uz kreiso pusi, un izkāpšana no automobiļa uz ielas

pusi nav aizliegta, tās mašīnas šoferim, kas uzbrau-

kusi cietušām, vajadzēja būt, piebraucot teātrim, se-

višķi uzmanīgam. Tādēļ cietušā izkāpšana ielas pusē

nevar tikt atzīta par rupju neuzmanību. Tanī pat
laikā viņa rīcība jāatzīst tomēr par neuzmanīgu, jo

viņam bija jāzina, ka, izkāpjot no mašīnas ielas pusē,

pa kuru notiek automobiļu kustība, viņš riskē no-
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kļūt zem kāda automobiļa. Šis risks jo sevišķi liels

drūzmas laikā, kāda parasti vakaros mēdz būt pie
teātriem pirms izrādes sākuma.

Nereti tiesai, izspriežot lietu, jāsaduras ne tikai ar

cietušā prasītāja, bet arī ar atbildētāja rupju neuz-

manību. Piemēram, transportkooperātīva arteļa ve-

dējs segtos ratos ved veikalam maizi.. Baidīdamies,

ka rati uz veikala piebrauktuves neapgāžas, vedējs
iet ratiem blakus un atbalsta tos ar plecu. Neraugo-
ties uz to, rati apgāžas un ar visu savu svaru saspiež

vedēju, kuram izrādās salauztas ribas un bļodas
kauli. Sakarā ar to vedējs cēlis prasību pret maizes

veikalu par zaudējumu atlīdzību uz tā pamata, it kā

veikala piebrauktuve bijusi slikti izbūvēta. Jau pirms
tam rati ar maizi tanī pat vietā reiz apgāzušies, un

kā transporta artelis, tā arī milicijas orgāni jau vai-

rākkārtīgi veikala administrācijai aizrādījuši uz pie-
brauktuves slikto stāvokli. Veikala administrācija

bijusi pat jau sodīta par milicijas priekšrakstu neiz-

pildīšanu. Sakarā ar veikala administrācijas iebildu-

miem pret prasību, atsaucoties uz rupju neuzmanību

no vedēja puses, kurš neprātis veikalam piebraukt,
tiesai nepieciešami jānoskaidro ratu apgāšanās un

ar to saistītās cietušā sakropļošanas iemesli. Tiesu

prakse stingri turas pie tā, ka tanī gadījumā, ja zau-

dējumi ir kā vienas, tā otras puses nepareizas, ne-

uzmanīgas vai nolaidīgas darbības rezultāts, tad

strīds jāizšķir jauktas atbildības veidā, katrai pusei

jāatbild par zaudējumiem tādā daļā, kādu nodibina

tiesa. Ja pievestā piemērā tiesa atzīst, ka rati apgā-

zušies ne tikai slikta piebraucamā ceļa dēļ, par ko at-

bild veikals, bet arī cietušā vedēja nemākulīgas
braukšanas dēļ, tad tiesai ir tiesība vedēja prasību

apmierināt vai nu pusē, vai trešdaļā, vai kādā citā

daļā, atkarībā no katras puses atbildības pakāpes.
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Saskaņā ar CX 403. p. zaudējumu nodarītājam pa-

šam jāpierāda apstākļi, kas viņu atbrīvo no atbildī-

bas, bet tas tomēr neierobežo tiesas pašas ierosmi

visu lietas apstākļu noskaidrošanā.

6. Šīs nodaļas noslēgumā nepieciešams atzīmēt, ka

CX pieļauj zaudējumu atlīdzību arī tanī gadījumā,
kad zaudējumu nodarītājam saskaņā ar 403. pantu
nav pienākuma to atlīdzināt. Pie tam tiesai jāņem
vērā zaudējumu nodarītāja un cietušā mantiskā stā-

vokļa novērtējums. Piemēram, atbildētājs pierādījis,
ka pilsoni saspiedis zirgs viņa paša rupjas neuzmanī-

bas dēļ. Uz CX 403. p. pamata zirga īpašnieks šinī ga-

dījumā neatbild par nodarītiem zaudējumiem. Tomēr

uz CX 406. p. pamata atbildētājam var pienākties
atlīdzināt zaudējumus, kad tiesa atzīst, ka, ievērojot

partu mantisko stāvokli, cietušām nav iespējams ek-

sistēt, ja atbildību par zaudējumu sekām atstātu vi-

ņam pašam, bet šīs atbildības uzlikšana atbildētājam
nerada pēdējam sevišķas grūtības. Tomēr šis notei-

kums piemērojams tikai tanī gadījumā, ja abas pu-

ses ir pilsoņi.

3. nodaļa.

ZAUDĒJUMU ATLĪDZĪBA

Zaudējumu nodarītāja pienākums ir tos atlīdzināt.

Likumā norādīts, kādā kārtā zaudējumi jāatlīdzina.

Saskaņā ar CX 410. p. zaudējumi jāatlīdzina tādā

kārtā, ka atjauno agrāko stāvokli, bet ciktāl tāSa at-

jaunošana nav iespējama — atlīdzina nodarītos zau-

dējumus. Piemēram, šūšanas darbnīcas piegriezēja
nemākulīgas rīcības dēļ sabojāta uzvalka drēbe.

Darbnīca, kurai pašai ir tāda pat drēbe, atlīdzina



15

pasūtītājam nodarītoszaudējumus, pašujot viņam uz-

valku no sava materiāla, un tādā kārtā atjauno ag-
rāko stāvokli. īstenībā ne vienmēr ir iespējams at-

jaunot agrāko stāvokli, atvietojot sabojāto vai iznī-

cināto mantu ar citu tādā pat vērtībā, tādas pašas

šķiras un labuma. Pa lielākai daļai šādos gadījumos

zaudējumu nodarītāja pienākums izpildāms, samak-

sājot cietušām samērīgu naudas atlīdzību, piemē-

ram, sabojātās vai iznīcinātās mantas vērtību. Ja no-

darīti zaudējumi cietušā personībai, — piemēram, sa-

bojāta veselība, — tad atbildīgai personai jāsagādā
cietušām iespēja atjaunot savu veselību. To var iz-

darīt, samaksājot cietušām ārstēšanās izdevumus, ce-

ļu uz dziedniecības vietu un taml. Ja cietušām celta

neslava, tad neslavas cēlāja pienākums atjaunot cie-

tušā reputāciju, piemēram, ar sienas vai centrālās

avīzes palīdzību, atkarībā no tā, kādā ceļā cietu-

šām neslava celta. Bet ne vienmēr veselību un miesas

veselumu var atjaunot. Ja kaitējuma rezultātā cie-

tušais pazaudējis roku, kāju, aci vai taml., tad par

agrākā stāvokļa atjaunošanu vispār nevar runāt. Tā-

dā gadījumā jārunā tikai par nodarītā zaudējuma at-

līdzību.

Nosakot zaudējumu atlīdzības apmēru, tiesai vi-

sos gadījumos jāņem vērā cietušā un zaudējumu no-

darītāja mantas stāvoklis (CX 411. p.). Piemēram,

ja atbildētājs ir strādnieks vai kalpotājs ar mazu

algu, un, piespriežot no viņa pilnu zaudējuma atlī-

dzību, viņš īstenībā tiktu pilnīgi izpostīts, tad tiesai,

nosakot maksājamās sumas apmēru, ir tiesība daļu

zaudējumu atstāt pašam cietušām. Tomēr 411. p. ne-

var piemērot personām, kas izšķērdējušas vai piesavi-

nājušās viņām uzticēto mantu. Tālāk, 411. p. noteiku-

mu var piemērot tikai tanī gadījumā, ja abas puses ir

pilsoņi; turpretim, ja prasītājs ir valsts vai kooperā-
tīva organizācija, tad jāņem vērā tikai atbildētāja
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viena paša, bet ne abu pusu mantas stāvoklis. Ja iz-

darīti noziegumi bez savtīgiem nolūkiem, tad civil-

prasību lūko cauri tanī pat krimināllietā un izšķir,
uzliekot atbildētājiem pienākumu segt zaudējumus

samērīgi ar viņu materiālo stāvokli.

Šie noteikumi par CX 411. p. piemērošanu izstrā-

dājušies ilgā tiesu praksē. Nepieciešams tomēr pa-

turēt vērā, ka strādnieku un kalpotāju atbildība par
viņu nodarītiem materiāliem zaudējumiem darba de-

vējam apspriežama nevis uz noteikumu pamata par

saistībām, kas radušās, nodarot zaudējumus, bet gan

saskaņā ar darba likumdošanas normām.

4. nodaļa.

ATBILDĪBA PAR DARBĪBU, KAS SAISTĪTA AR

PAAUGSTINĀTAM BRIESMĀM

Saskaņā ar CX 404. p. personas un uzņēmumi, ku-

ru darbība saistīta ar paaugstinātām briesmām ap-

kārtējiem, piemēram, dzelzceļi, tramvajs, fabriku —

rūpnīcu uzņēmumi, degvielu tirgotāji, savvaļas kus-

toņu turētāji, personas, kas ceļ ēkas un citas celt-

nes, un taml. atbild par zaudējumiem, ko nodarījis

paaugstināto briesmu cēlonis, ja viņi nepierāda, ka

zaudējumi radušies nepārvaramas varas dēļ vai paša
cietušā ļauna nolūka vai rupjas nolaidības dēļ. Tādā

kārtā Civīlkodeks atsevišķi definē to personu un uz-

ņēmumu civīlo atbildību, kuru darbība saistīta ar

paaugstinātām briesmām apkārtējiem.

1. Piemērojot šo pantu, vispirms rodas jautājums,
kādu personu un uzņēmumu darbība ir saistīta ar

paaugstinātām briesmām. Uz dažiem šādas darbības

veidiem norāda pats 404. pants. Tomēr nav grūti sa-
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skatīt, ka minētais uzskaitījums ne tuvu neaptver vi-

sas šīs katēgorijas personas un uzņēmumus, kādēļ
tas ievērojami jāpaplašina. Pie šīs katēgorijas, pie-
mēram, jāpieskaita visi uzņēmumi, kas ekspluatē
transporta līdzekļus ar mēchanisko un elektrisko dzi-

nējspēku, un citi rūpniecības uzņēmumi; uzņēmumi,
kas ražo un sadala elektrisko enerģiju; uzņēmumi,
kas veic meža darbus, un tāpat tie, kas veic lauk-

saimniecības darbus, pielietojot mēchaniskos vai

elektriskos dzinējspēkus un mašīnas, kuras iedar-

bina tādi paši dzinējspēki; uzņēmumi, kas ražo, pie-
lieto vai glabā sprāgstošas, viegli uzliesmojošas vai

indīgas vielas, vai arī mikrobioloģiskus preparātus,
kas rada aplipšanas briesmas. Pie šīs pašas katēgori-
jas jāpieskaita atsevišķi pilsoņi, kuriem pieder pri-
vātā īpašumā personīgai lietošanai transporta lī-

dzekļi, piemēram, automobiļi, motocikleti, motorlai-

vas un taml.

Neskatoties uz to, ka šis uzskaitījums ievērojami
papildina CX 404. pantā pievesto, tomēr arī viņš ne-

izsmeļ visus iespējamos apkārtējiem bīstamās dar-

bības veidus, jo ar jaunu technisku līdzekļu un spē-
ku parādīšanos var rasties jauni paaugstinātu bries-

mu cēloņi iedzīvotājiem. Tādēļ, izspriežot lietas par
CX 404. p. piemērošanu, tiesai katru reizi jāizšķir

iepriekš jautājums, vai atbildētāja darbība ir paaug-

stināto briesmu cēlonis vai ne. Un tajos gadījumos,
kad šis jautājums izšķirts apstiprinoši, tiesai jāiz-
šķir otrs iepriekšējs jautājums, un proti, vai zaudē-

jumi nodarīti sakarā ar to atbildētāja darbību, kura

ir paaugstināto briesmu cēlonis vai ne. Piemēram,

KPFSR Augstākā Tiesa ir atzinusi, ka vilcienā brau-

cošam kasierim, viņu aplaupot, nodarītie sakropļo-

jumi nav uzskatāmi par dzelzceļa kā paaugstināto
briesmu cēloņa nodarītu kaitējumu. Ir tiesa, dzelz-
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ceļš pats par sevi ir paaugstinātu briesmu cēlonis,

bet aplaupīšanas gadījumā kasieris varēja dabūt sa-

kropļojumus ne tikai vilcienā, bet arī kādā citā vietā.

Ja kaitējums būtu nodarīts vilcienā braucošam ka-

sierim dzelzceļa katastrofas rezultātā, tad gan dzelz-

ceļam būtu jāatbild, jo dzelzceļa katastrofa ir dzelz-

ceļa kā transporta uzņēmuma paaugstināto briesmu

izpausme. Citā gadījumā KPFSR Augstākā Tiesa at-

zinusi, ka sakropļojums, ko vedējs meža materiālu

sagatavošanas darbos dabūjis tādēļ, ka zirgs trako-

jot izmetis viņu no ragavām, nedod vedējam tiesību

uz CX 404. p. pamata prasīt nodarīto zaudējumu at-

līdzību.

Pēc CX 404. p. atbild paaugstināto briesmu radī-

tāja objekta īpašnieki, kā fiziskas, tā arī juridiskas

personas. Kopā ar viņiem atbild arī tās juridiskās
un fiziskās personas, kuras pēc līguma ar īpašnieku
reālizē to darbību, kas rada paaugstinātas briesmas

apkārtējiem. KPFSR Augstākā Tiesa ir norādījusi,
ka nomnieki un uzņēmēji atbild solidāri ar paaugsti-
nāto briesmu radītāja objekta īpašniekiem. Piemē-

ram, celtniecības trests uz būvniecības darbuzņē-

muma līguma pamata izdara rajona dzīvokļu pārval-
des uzraudzībā esošam namam virsbūves darbus. Ga-

rāmgājējam, ko neāpžogotā vietā sakropļo no būves

nokritis ķieģelis, ir tiesība celt prasību kā pret tres-

tu, tā arī pret dzīvokļu pārvaldi vai pret abiem kopā.

Ja paaugstinātās bīstamības radītājs objekts zau-

dējumu nodarīšanas brīdī ir tādas personas pārziņā,
kas atrodas ar uzņēmuma īpašnieku darba attiecībās,

tad šī persona atbild cietušām ne pēc CX 404. p., bet

gan pēc 403. p. Piemēram, šoferis vai lokomotīves

mašīnists var atbildēt cietušām tikai pēc. CX 403. p.,

jo ne automobilis, ne lokomotīve viņiem nepieder
un viņi arī nav to nomnieki.
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2. CX 404. panta īpatnība tomēr nav tā, ka tajā
paredzēta to personu un uzņēmumu atbildība, kuru

darbība saistīta ar paaugstinātām briesmām, bet gan

tā, ka paaugstinātās bīstamības radītāja objekta īpaš-
nieka atbildība cietušām ir sevišķi stingra. Ja pēc
CX 403. p. zaudējumu nodarītājs atbrīvojas no at-

bildības, pierādot, ka viņš nav varējis zaudējumus

novērst, vai ka bijis tiesīgs zaudējumus nodarīt, vai

arī, ka zaudējumi izcēlušies paša cietušā ļauna no-

lūka vai rupjas neuzmanības dēļ, tad pēc CX 404. p.

atbildētājs atbrīvojas no atbildības tikai tajos gadī-

jumos, kad zaudējumi radušies nepārvaramas varas

vai paša cietušā ļauna nolūka, vai rupjas nolaidības

dēļ. Tādā kārtā pēc CX 404. p. zaudējumu nodarītāja
atbildība nav atkarīga no viņa vainas.

Šinī pantā minētā rupjā nolaidība nozīmē to pašu,
ko rupja neuzmanība, kas minēta CX 403. p. Starp
šiem jēdzieniem nav nekādas izšķirības. Par nepārva-

ramu varu jāsaka, ka šis jēdziens ir relātīvs: vienu

un to pašu notikumu vienā gadījumā var atzīt par

pamatu atsvabināšanai no atbildības, bet otrā gadī-

jumā ne. Augstāk minētā piemērā ar māju, kurai ti-

cis norauts jumts, viesulis jāatzīst mājas īpašniekam

par nepārvaramu varu. Bet ja tas pats viesulis kai-

miņos aerodromā sagrābj nepiesietu aeroplānu, kurš

ieurbjas mājā un nodara tai bojājumu, tad aerodromu

šinī gadījumā nevar atbrīvot no atbildības par no-

darītiem zaudējumiem, jo ir pavisam dabīgi, ka stip-
rā vētrā, vēl jo vairāk viesulī, nekur nepiestiprināts

aeroplāns var nenoturēties uz vietas. Šinī gadījumā
viesuli nevar atzīt par nepārvaramu varu un tāpēc
arī tas nav apstāklis, kas atbrīvo aerodromu no at-

bildības.

Lai atbrīvotos no CX 404. p. paredzētās atbildības

nepārvaramas varas dēļ, ir nepieciešams, lai zaudē-

jumi būtu nodarīti sakarā ar paaugstinātās bīstamī-
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bas radītājam objektam parasti piemītošo darbību.

Tādēļ gadījums ar aeroplānu iz jāizšķir 403. p. kār-

tībā, bet nevis pēc 404., jo aeroplāns ieurbās mājā
nevis kā lidaparāts, ne kā gaisa kuģis starta, lido-

juma vai nosēšanās laikā, bet tanī laikā, kad tas ne-

bija iedarbināts.

Jāņem vērā, ka saskaņā ar Gaisa kodeka 78. p.

īpašnieki un personas, kas ekspluatē civilus gaisa
kuģus, vispār nav atbrīvoti no atbildības par nāves

sagādāšanu vai miesas bojājumu nodarīšanu šo gaisa
kuģu pasažieriem startējot, lidojot vai nosēžoties, tā-

pat nav atbrīvoti no atbildības par zaudējumiem, kas

nodarīti tādām personām vai viņu mantai, kuras ne-

atrodas šajā gaisa kuģī, piemēram, ja gaisa kuģis uz-

krīt mājai. Saskaņā ar gaisa kodeku tikai paša cie-

tušā ļauns nolūks un rupja neuzmanība ir pamats
atbrīvošanai no atbildības; nedz gadījums, nedz ae-

pārvarama vara no atbildības neatbrīvo.

5. nodaļa.

VAIRĀKU PERSONU ATBILDĪBA PAR KOPĪGI

NODARĪTIEM ZAUDĒJUMIEM

Nav izslēgta iespēja, ka zaudējumus nodara vai-

rākas personas kopīgi; tiesu praksē šādi gadījumi ir

zināmi. CX šinī jautājumā nosaka, ka personas, kas

zaudējumus nodarījušas kopīgi, atbild cietušām soli-

dāri (408. p.). Solidārās atbildības jēdziens atrodams

CX 115. pantā. Saskaņā ar šo pantu solidārās saistī-

bas kreditoram, šinī gadījumā — cietušām, ir tiesība

prasīt izpildījumu kā no visiem parādniekiem kopīgi,
tā arī no katra atsevišķi, pie tam kā visa parāda ap-

mērā, tā arī kādā daļā. Ja piedziņa no viena parād-
nieka bijusi nesekmīga, kreditors var piedzīt visu iz-
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trūkstošo izpildījumu no pārējiem parādniekiem. Ja

cietušām zaudējumus atlīdzinājis viens no solidāriem

atbildētājiem, tad šī persona var atprasījuma (regre-
sa) kārtībā pieprasīt no sava līdzdalībnieka to maksā-

juma daļu, kāda no viņa pienākas. Visi līdzdalīb-

nieki atbild līdzīgās daļās. Viena kopparādnieka ne-

samaksātais sadalāms līdzīgās daļās starp pārējiem

atbildētājiem. Ņemsim piemērus. Tramvajam sadu-

roties ar automobili, garāmgājējs dabūjis sakropļo-
jumu. Šinī gadījumā tramvaja pārvalde un automo-

biļa īpašnieks — abi atbild cietušām pēc CX 408. p..

t. i. solidāri. Pievedīsim sarežģītāku gadījumu. Pil-

soņu grupa noslēdz ar ganu līgumu, pēc kura ganam

jāatbild par viņam ganīšanai uzticēto lopu pazušanu,
ievainošanu vai kropļošanu, kas notikusi gana vai-

nas dēļ. Ganāmpulkam atrodoties ganībās, kāda govs

iebadījusi otrai sānos, kādēļ cietušo govi vajadzējis

pārdot gaļā, no kā viņas īpašniekam cēlušies zaudē-

jumi. Jau pirms šī gadījuma citu lopu īpašnieki bija

brīdinājuši badītājas govs saimnieku un norādījuši
uz nepieciešamību nozāģēt viņai ragus vai arī uzlikt

tiem uzmavas, jo šī govs jau arī agrāk bija badīju-
sies. Paceļas jautājums, kas atbild par nodarītiem

zaudējumiem: gans, vai badītājas govs īpašnieks, vai

abi kopā? Izšķirot šo jautājumu, jāņem vērā, ka lī-

gumā paredzētā gana atbildība nenozīmē to, ka vi-

ņam jāatbild par katru lopiem ganībā nodarīto kai-

tējumu. Ja zaudējumi radušies kustoņa īpašnieka

rupjas nolaidības dēļ un ja īpašnieks zinājis, ka viņa

govs badās, un ja šo īpašnieku jau vairākkārt brīdi-

nājuši citu kustoņu īpašnieki, pieņemot pat speciālu
lēmumu ar prasību spert aizsardzības soļus (nogriezt
ragus, uzlikt uzmavas), tad gana solidārai atbildībai

nevar būt vietas. Saskaņā ar CX 408. p. solidārā at-

bildība iestājas tikai tanī gadījumā, ja zaudējumi no-

darīti kopīgi, kas šinī gadījumā nav noticis.
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Jautājumā par zaudējumu atlīdzību, kas radušies

vairāku personu kopīga nozieguma dēļ, KPFSR Aug-
stākā Tiesa paskaidrojusi, ka nozieguma dalībnieki

var un viņiem vajaga solidāri atbildēt pilnā mērā

par cietušām nodarītiem zaudējumiem tikai tajos

gadījumos, kad viņi atzīti par nozieguma dalībnie-

kiem, kaut arī kā pabalstītāji, uzkūdītāji un taml.

Turpretim, ja daži apsūdzētie notiesāti par patvaļīgu
paņemšanu, bet citi par apzinātu zagtas mantas pirk-
šanu, tad viņi neatbild solidāri, bet katrs par savu

noziegumu patstāvīgi.

6. nodaļa.

ATBILDĪBA CITU PERSONU VIETĀ

Principā katrs zaudējuma nodarītājs atbild par sevi

pats. Tomēr ir vairāki gadījumi, kad vienai personai
jāatbild par citu darbību.

1. Rīcības nespējīgas personas (mazgadīgie, kas nav

sasnieguši 14 gadu vecumu, garā slimie un plānprā-

tīgie) neatbild par viņu nodarītiem zaudējumiem.

Viņu vietā atbild personas, kurām viņi jāuzrauga:

vecāki, aizbildņi un to iestāžu personāls, kuru uzrau-

dzībā viņi atrodas (skolas, bērnu nami, psīchiatriskās
dziedniecības un taml.) (CX 405. p.). Visas uzskaitī-

tās personas atbild CX 403. p. paredzētā kārtībā un

uz turpat minētiem noteikumiem.

Tāpēc augstāk minētā gadījumā ar sakropļojumu,
ko nodarījis 11 gadus vecais zēns ar bises šāvienu,

par nodarītiem zaudējumiem atbildīgi ir viņa vecāki.

14 gadu vecumu sasniegušie nepilngadīgie atbild

paši par viņu nodarītiem zaudējumiem. Līdz ar vi-

ņiem atbild tikai viņu vecāki un aizbildņi (405. p.).
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Tādēļ skola neatbild par 15 gadu veca skolnieka

rīcību, kurš iesit savam biedram pa elkoni tai brīdī,
kad tas tur rokā spalvu, un ar to tad izdur sev aci.

Šinī gadījumā cietušām atbild pats zaudējumu noda-

rītājs — pusaudzis un arī viņa vecāki vai aizbildņi.
Pilsoņi atbild par savu algoto strādnieku, piemēram,

mājkalpotāju, sētnieku un taml. nodarītiem zaudēju-
miem tanī gadījumā, ja noskaidrots, ka darba de-

vējs nav strādnieku pienācīgi uzmanījis vai arī iz-

raudzījis savam uzdevumam nepiemērotu strādnieku.

Darba devējs atbrīvojas no atbildības, ja zaudējumi
nodarīti ar strādnieka darbību, kas neietilpst viņa

pienākumos vai viņam uzdotā darbā.

2. Līdz ar atsevišķiem pilsoņiem atbild arī juri-
diskas personas — uzņēmumi, organizācijas v. t. t.

Faktiski juridiskas personas atbild par zaudējumiem,
ko ar savu darbību vai bezdarbību nodarījusi viņu

administrācija, kalpotāji vai strādnieki tikai tanī ga-

dījumā, ja minētās personas zaudējumus nodarīju-
šas, savus dienesta pienākumus izpildot. Uzņē-
mumi, kas ir paaugstinātu briesmu cēloņi, atbild

saskaņā ar CX 404. p., bet pārējās juridiskās perso-

nas — saskaņā ar CX 403. p.

Juridiskas personas neatbrīvojas no atbildības par

viņu strādnieku un kalpotāju nodarītiem zaudēju-
miem, ja pierāda, ka zaudējumu nodarītājs strād-

nieks vai kalpotājs nav bijis piemērots savam uzde-

vumam un administrācija nav pietiekoši uzraudzī-

jusi viņa darbību.

Tādā kārtā atsevišķi pilsoņi un tāpat juridiskas

personas atbild kā par sava strādnieka un kalpotāja
izvēli, tā arī par viņa darbības uzraudzību.

3. Civilkodeks atsevišķi apskata iestāžu atbildību

par amatpersonu darbību. Saskaņā ar CX 407. p. ie-
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stāde atbild par zaudējumiem, ko amatpersona no-

darījusi ar nepareizu dienesta darbību vienīgi liku-

mā sevišķi norādītos gadījumos, ja pie tam amatper-

sonas darbības nepareizību atzinis attiecīgs tiesas vai

administratīvs orgāns. 4

Ar šinī pantā minēto iestādi jāsaprot valsts orgāni,
kas strādā uz budžeta pamata: tautas komisāriāti, iz-

pildu komitejas, mācību iestādes un taml. Ar die-

nesta darbībām saprot valsts varas aktus, ko izdara

iestāžu amatpersonas. Tādā kārtā Civīlkodeka 407.

panta iedarbībai padoti tādu personu rīkojumi un

darbība, kas pilnvarotas izdot saistošus rīkojumus un

pavēles un izvest tos dzīvē spaidu līdzekļiem. Tā-

dēļ par amatpersonas dienesta darbību CX 407. p.
nozīmē jāatzīst ielas satiksmes rēgulētāja miliča sig-
nāls par kustības apturēšanu zināmā virzienā; IeTK

darbinieka pielietotie līdzekļi noziedznieka aizturē-

šanai; Satiksmes ceļu komisāriāta rīkojums aizliegt

preču iekraušanu noteiktā virzienā v. taml. Tomēr

amatpersonas nepareizās dienesta darbības, izpildot
valsts iestāžu saimnieciskas vai techniskas funkci-

jas, neietilpst CX 407. p. minētā amatpersonas die-

nesta darbības jēdzienā. Šais gadījumos valsts ie-

stādes atbild ne pēc CX 407. p., bet uz vispārējiem

pamatiem, t. i. pēc CX 403. p. Piemēram, valsts

banka atbild pēc CX 403. p. par sava kasiera darbību,
kas pieņēmis naudu, pārkāpjot šim gadījumam izdo-

tos noteikumus, un nodarījis ar to klientam zaudē-

jumus. Apgabala finanču nodaļa atbild par ietnes

stāvokli pie viņai piederošā nama, kādēļ viņas pie-
nākums CX 403. p. kārtībā atlīdzināt zaudējumus

gājējam, kurš nokrīt un salauž sev kāju tādēļ, ka

ietne noledojuma laikā nav bijusi notīrīta no ledus

un taml.

Atbildība pec 407. p. iestājas tikai tad, ja ta tieši

paredzēta speciālā likumā. Gadījumu skaits, par ku-
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riem likumā paredzēta civīlatbildība pēc CX 407. p.,

ir ļoti aprobežots. Ir nepieciešams, lai amata personas
darbības nepareizību būtu atzinusi tiesa ar sprie-
dumu vai attiecīgs administratīvs orgāns. Tādēļ
cietušām pirms zaudējumu atlīdzības pieprasīšanas

jāiesniedz sūdzība par zaudējumu nodarītājas amat-

personas nepareizo darbību. Ja iestāde apmierinājusi
cietušā prasījumus, tad viņai savkārt ir tiesība tai-

sīt amatpersonai uzrēķinu cietušām samaksātās atlī-

dzības apmērā.

4. lestāde atbild par amatpersonu dienesta dar-

bību un nolaidībām, kas notikušas viņu pilnvaru ro-

bežās, arī tajos gadījumos, kad cietušais nodevis ie-

stādei vai amatpersonai mantu vai naudu, lai izpil-
dītu likumu vai tiesas spriedumu, vai amatpersonas

likumīgu rīkojumu (CX 407/ ap.). Tomēr arī šinī ga-

dījumā iestādes atbildības priekšnoteikums ir tas, ka

jābūt tiesas vai administrātīva orgāna atzinumam,

ka amatpersonas darbība bijusi nepareiza, neliku-

mīga vai noziedzīga. Uz tiem pašiem noteikumiem

iestāde atbild tajos gadījumos, kad manta, ieskaitot

arī naudu, bijusi nodota cietušā labā. Piemēram, tau-

tas tiesa atbild par tiesu izpildītāja izšķērdētām hu-

mām, kas piedzītas cietušā labā.

5. Beidzot, zaudējumu nodarītāja vietā zaudējumu
atlīdzību izdara apdrošināšanas orgāni sociālās vai

valsts apdrošināšanas kārtībā un arī sociālās no-

drošināšanas orgāni, par ko sīkāk paskaidrots zemāk.
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7. nodaļa.

ATBILDĪBA PAR MIESAS BOJĀJUMU NODARĪŠANU

UN NĀVES SAGĀDĀŠANU

Civīlkodekā atbildība par miesas bojājumu noda-

rīšanu un nāves sagādāšanu regulēta īpašiem notei-

kumiem.

1. Par miesas bojājumu nodarīšanu tiesība pra-

sīt atlīdzību ir pašam cietušām. Nāves sagādāšanas
gadījumā tiesība uz atlīdzību pieder personām, ku-

ras mirušais uzturējis un kurām nav citu eksistences

līdzekļu (CX 409. p.). Tādā kārtā pēc 409. p. tiesība

uz atlīdzību pieder ne tikai tām personām, kurām

bijusi tiesība saņemt no cietušā uzturu, bet arī tām,
kas faktiski atradušās cietušā apgādībā un kurām

nav bijis citu eksistences līdzekļu. Ja persona, ku-

rai bijusi tiesība saņemt uzturu no atbildētāja pirms
viņa nāves, nav paspējusi iesniegt prasību par ali-

mentiemj tad viņai tiesība celt šo prasību pret per-

sonu, kas sagādājusi atbildētājam nāvi. Izdevumus

apbedīšanai atlīdzina personām, kas šos izdevumus

taisījušas.

Ja reizē ar nāves sagādāšanu nodarīti zaudējumi
arī mantai, tad tiesība saņemt mantisko zaudējumu
atlīdzību no nāves sagādātāja pieder personām, kas

pēc CX mantošanas tiesību normām ir mirušā man-

tinieki, bet nevis CX 409. p. norādītām personām.

2. Sociālās apdrošināšanas orgānos apdrošinātas

personas, iestājoties apdrošinājuma gadījumam, sa-

ņem apmierinājumu no sociālās apdrošināšanas or-

gāna (CX 412. p.). Pārejošas darba nespējas gadī-
jumā sociālās apdrošināšanas orgāna funkcijas paš-
laik izpilda arodbiedrības. Pensionāriem, kas ne-
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strādā uzņēmumā vai iestādē un kas saņem pensiju
valsts sociālās apdrošināšanas kārtībā, pensijas un

pabalstus izmaksā sociālās nodrošināšanas orgāni uz

valsts sociālās apdrošināšanas līdzekļu rēķina.

Turpmāk nepieciešams izšķirt, vai zaudējumu no-

darītājs ir cietušā apdrošinājuma ņēmējs, t. i. kas

maksā par viņu apdrošinājuma iemaksas (prēmijas),
vai ne.

a) Ja zaudējumu nodarītājs ir cietušā apdrošinā-

juma ņēmējs, tad saskaņā ar CX 413. p. viņam nav

pienākuma atlīdzināt zaudējumus, kas radušies, ie-

stājoties apdrošinājuma gadījumam, jo, izdarot ap-

drošinājuma prēmiju iemaksas, viņš jau iepriekš ir

nodrošinājis cietušām iespēju saņemt zaudējumu at-

līdzību. Bet ja zaudējumi nodarīti cietušā apdrošinā-

juma ņēmēja noziedzīgas darbības vai bezdarbības

dēļ, tad šo apdrošinājuma ņēmēju nevar atbrīvot no

atbildības par viņa nodarītiem zaudējumiem. Šinī

gadījumā sociālās apdrošināšanas orgānam, kas ap-

mierinājis cietušo, uz CX 413. p. pamata ir tiesība

atprasīt no apdrošinājuma ņēmēja cietušām samak-

sāto pabalstu. Šai sociālās apdrošināšanas orgānu

atprasījuma tiesībai (regresam) ir liela nozīme, jo
dod sociālās apdrošināšanas orgāniem un tanī pat lai-

kā tiesai iespēju ar regresa prasību palīdzību cīnīties

par drošības technikas uzlabošanu uzņēmumos un

traumatismi samazināšanu. PSRS Augstākās Tie-

sas civillietu tiesas kolēģija Maskavas pilsētas so-

ciālās nodrošināšanas nodaļas prasībā pret «Goznak»

fabriku (žurn. «Sov. Just.» 1939. g. Nr. 3.) savā lē-

mumā norādījusi, ka regresa tiesības uz CX 413. p.

pamata pieder arī sociālās nodrošināšanas orgāniem,
ciktāl viņi uz valsts sociālās apdrošināšanas līdzekļu

rēķina izdara pensiju un pabalstu izmaksu nestrādā-

tājiem pensionāriem.
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b) Saskaņā ar to pašu 413. p. cietušām, ciktāl

viņš sociālās apdrošināšanas kārtibā nesaņem pilnīgu
zaudējumu atlīdzību, ir papildprasījuma tiesība pret
apdrošinājuma ņēmēju, kas zaudējumus nodarījis ar

savu noziedzīgu darbību vai bezdarbību. Piemēra

dēļ norādīsim uz sekojošu gadījumu no tiesu prak-
ses. Fabrikas «111 Internacionāle» strādniecei bijis
uzdots atpūtas dienā nomazgāt fabrikas otrā stāva

logus. Pielikusi kāpnes, viņa sākusi kāpt augšā.
Neizturot strādnieces svaru, kāpnes sākušas slīdēt un

ar augšgalu atmetušās logā, kas šī iemesla dēļ at-

vēries. Strādniece nokritusi uz ielas un dabūjusi

sakropļojumu. Apdrošināšanas kase atzinusi viņai
izvaliditāti uz sešiem mēnešiem un nolēmusi izmak-

sāt viņai V« izpeļņas. Šī iemesla dēļ cietušā cēlusi

pret fabriku prasību par atlikušās darba algas daļas

piedzīšanu. Tiesa atzinusi, ka fabrika ir atbildīga

par nodarītiem zaudējumiem, jo tiesā noskaidrots, ka

kāpnes bijušas bez smailēm, salauztas un tikai āt-

rumā sasistas naglām un ka logs, uz kura kāpnes

noslīdējušas, nebijis kārtīgi aiztaisīts. Aizstāvoties

pret prasību, fabrikas administrācija norādījusi, ka

strādniece bijusi apdrošināta un, kamēr no fabrikas

administrācijas neviens nelaimes gadījuma dēļ ne-

esot saukts pie kriminālās atbildības, tikmēr prasību
nevarot apmierināt. Tiesa apmierinājusi strādnieces

prasību un rīkojusies gluži pareizi, jo saskaņā ar

CX 413. p. uzņēmums atbild cietušām strādniekam

viņa darba algas un sociālās apdrošināšanas kārtībā

izmaksātā pabalsta starpības apmērā ne tikai uzņē-

muma administrācijas noziedzīgas darbības, bet arī

noziedzīgas bezdarbības dēļ; pēdējā šinī gadījumā
ir bijusi, un šā apstākļa noskaidrošanu var izdarīt

arī civillietas iztiesāšanas procesā. Šī iemesla dēļ

nepavisam nav vajadzīgs, lai darbība vai bezdarbī-

ba, kas bijusi cēlonis nelaimes gadījumam, katrā zi-
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ņā tiktu nodibināta krimināltiesašanas kārtība un

būtu sodāma pēc Kriminālkodeka.

c) Ja zaudējumu nodarītājs nav cietušā apdrošinā-

juma ņēmējs un cietušais sociālās apdrošināšanas
kārtībā nav dabūjis pilnīgu zaudējumu atlīdzību, tad

cietušām ir papildprasījuma tiesība pret zaudējumu

nodarītāju (CX 414. p.). Piemēram, cietušā apdrošinā-

juma ņēmējs ir mēchaniska fabrika, kurā viņš strādā

kā atslēdznieks, bet sakropļojumu viņš dabūjis, no-

kļūstot zem tramvaja. Šinī gadījumā cietušām ir tie-

sība celt prasību pret tramvaja pārvaldi par starpī-
bas samaksu starp sumu, ko viņam izmaksā uz so-

ciālās apdrošināšanas pamata, un viņa darba algu.

3. Cietušām piekrītošās atlīdzības apmēru aprēķi-

na, ņemot vērā izpeļņu, viņam palikušo profesionālo

un vispārējo darba spēju un viņa paša atbildības

daļu viņam nodarītos zaudējumos.
Par izpeļņu atzīstama cietušā pamatdarba alga zau-

dējumu nodarīšanas momentā. Ja bez pamatdarba al-

gas cietušais saņēmis arī procentuālo atlīdzību, tad

tiesai jānoskaidro, vai šī atlīdzība cietušām tiešām

bijusi darba ienākums. Izpeļņa par vairāku amatu

izpildīšanu, literāta honorārs un taml. nav jāņem
vērā.

Nosakot atlīdzības apmēru, jāņem vērā cietušām

palikušā darba spēja, kas tiesai jānoskaidro ar ties-

medicīniskas ekspertīzes palīdzību. Cietušām pali-
kušā vispārējā un profesionālā darba spēja eksper-
tīzei jānosaka procentos. Ar profesionālo darba spēju
saprot spēju normāli izpildīt savas profesijas darbu;

ar vispārējo darba spēju saprot spēju izpildīt nekvali-

ficēta strādnieka darbu. Piemēram, pulksteņu meis-

tars zaudējis pusi no vienas kājas pēdas; šinī gadī-

jumā viņa profesionālā darba spēja palikusi neskarta,
bet vispārējā darba spēja samazinājusies. Otrs pie-
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mērs: skatuves mākslinieks pazaudējis balsi; šinī ga-

dījumā viņa profesionālā darba spēja strauji pazemi-

nājusies vai zudusi pavisam, bet neaizskarta palikusi

vispārējā darba spēja. Nereti reizē pamazinājās vai

pazūd kā profesionālā, tā vispārējā darba spēja. Pie-

mēram, drēbnieks zaudējis roku; reizē ar to viņš ir

zaudējis vispārējo un profesionālo darba spēju.

Izpeļņas zudumu aprēķina samērīgi ar profesionā-
lās darba spējas pazemināšanos un, ņemot vērā pali-
kušo vispārējo darba spēju. Tādā kārtā, ja cietušais

pazaudējis daļu profesionālās darba spējas, tad vi-

ņam no zaudējumu nodarītāja piekrītošā atlīdzības

suma ir starpība starp viņa agrāko darba algu un so-

ciālās apdrošināšanas kārtībā saņemamo pabalstu,
atrēķinot vēl nost cietušām palikušo profesionālo
darba spēju. Piemēram, cietušais saņem darba algu
400 rubļu apmērā un pazaudē profesionālo darba

spēju par 75 proc; uz sociālās apdrošināšanas pa-

mata viņam izmaksā, pieņemsim, 100 rubļus. Šādos

apstākļos viņam tiesība saņemt no zaudējumu nodarī-

tāja ikmēnešus 200 rubļus.

Aprēķins: 400 r. — 100 r. — 100 r. = 200 r.

Ja profesionālā darba spēja pilnīgi zudusi, bet sa-

glabāta vispārējā darba spēja, tad, aprēķinot cietu-

šām piekrītošo atlīdzību, jāņem vērā izpeļņa, ko at-

tiecīgā apgabalā saņem nekvalificēts strādnieks, kas

saglabājis atbilstošu vispārējās darba spējas pro-

centu. Tādā kārtā cietušām ir tiesība prasīt no zau-

dējumu nodarītāja starpību starp savu agrāko darba

algu un nekvalificēta strādnieka atbilstošu darba al-

gas daļu, atskaitot nost sociālās apdrošināšanas kār-

tībā saņemto pabalstu. Piemēram, cietušais pilnīgi

zaudējis profesionālo darba spēju, bet saglabājis ne-

skartu vispārējo darba spēju. Ja viņam darba alga
bijusi 400 r., bet uz sociālās apdrošināšanas pamata
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viņš saņem ikmensšus 100 r., un nekvalificēta strād-

nieka izpeļņa šinī apgabalā ir 100 r. mēnesī, tad cie-

tušām no zaudējumu nodarītāja saņemamā suma sa-

stāda 200 r. mēnesī.

Aprēķins: 400 r. — 100 r. — 100 r.
= 200 r.

Ja cietušais ne tikai pilnīgi pazaudējis profesio-
nālo darba spēju, bet arī daļu vispārējās darba spē-

jas, piemēram, 50%, tad no zaudējuma nodarītāja
ikmēneša saņemamā suma attiecīgi pavairojas un

minētā piemērā sastāda 250 rubļus mēnesī.

Pilnīgas vispārējās un profesionālās darba spējas
zuduma gadījumā cietušām izmaksā visu starpību

starp viņa agrāko darba algu un pensiju, ko viņš sa-

ņem sociālās apdrošināšanas kārtībā.

Ja tiesa konstatē jauktu atbildību, tad atlīdzība,

kas pienākas cietušām, jāsamazina atbilstoši viņa pa-

ša atbildībai. Piemēram, ja pēdējā piemērā cietušā

atbildība tiktu noteikta puses apmērā, tad viņam iz-

maksājamā atlīdzība būtu 100 rubļi, bet ja cietušā

atbildības apmērs būtu Vs,1 tad viņam izmaksājamā
atlīdzība būtu 150 r.

Nosakot atlīdzību cietušā apgādājamām personām,
tiesai jāizrēķina mirušā pamatdarba algas daļa, kas

tikusi izlietota apgādājamo uzturam (sievas, bērnu

v. t. t.), un jāatskaita no viņas tā suma, ko apgādāja-
mie saņem sociālās apdrošināšanas kārtībā. Pie tam

tiesai precīzi jānosaka katram apgādājamam pienā-

cīgās sumas apmērs. Atlīdzība bērniem jāmaksā līdz

16 gadu vecumam, bet tiem, kas mācās — līdz 18

gadiem. Piemēram: pilsonis — ģimenes galva izlēcis

no pilnā gaitā ejoša tramvaja pie pieturas, kurai va-

gona vadītājs pabraucis garām, un dabūjis nopietnus

galvas kausa ievainojumus, no kuriem vēlāk nomiris.

Nomirēja sieva cēlusi pret tramvaju pārvaldi atlīdzī-

1 Tulk. atzīme. Vi vietā laikam jābūt 1/t.
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bas prasību par 193 r. 46 k. mēnesī, izejot no seko-

joša aprēķina: bojā gājušais ģimenes galva pelnījis
466 r. 82 k. mēnesī; tā kā ģimene, ieskaitot pašu mi-

rušo, sastāvējusi no pieciem cilvēkiem, tad no šīs su-

mas jāatskaita Vs, t. i. 93 r. 36 k., kas piekrita uz mi-

rušā vīra daļu. Bez tam no šīs sumas jāatskaita 180 r.

pensijas. Tādā kārtā iznāk prasītājas pieteiktā suma:

466r. 82 k. — 93 r. 36 k. — 180 r. = 193 r. 46 k.

Tiesa atzinusi prasītājas aprēķinu par pareizu, bet

ciktāl prasītājas vīrs, lecot no pilnā gaitā ejoša tram-

vaja, pats pielaidis rupju neuzmanību, lietu izsprie-
dusi jauktas abu pusu atbildības veidā. Tādēļ tiesa

uzlikusi tramvaju pārvaldei pienākumu izmaksāt pra-

sītājai līdz viņas mūža beigām viņas pašas uzturam

ikmēnešus 24 r. 18 k. un 24 r. 18' k. ikmēnešus kat-

ram no trim bērniem līdz viņu pilngadībai.

Nosakot atlīdzību mazgadīgam, tiesai jāņem vērā,

ka, lai gan nelaimes gadījuma brīdī cietušām viņa
mazgadības dēļ nekādas izpeļņas nebija, bet ka to-

mēr viņa darba spēks nākamam laikam var būt sa-

mazināts vai pat pavisam pazaudēts. Tādēļ tiesai

tūliņ jāpiespriež cietušām pabalsts no tās dienas, kad

viņš sasniegs darba pilngadību (14 g.). Piespriežamā

pabalsta apmēru aprēķina, atvelkot to pensiju, kuru

uz attiecīga apgabala nekvalificēta strādnieka vidējās
darba algas pamata noteiks sociālās apdrošināšanas

orgāni.

Pie šīs kārtības cietušām, sasniedzot pilngadību,
nav vajadzības celt jaunu prasību, bet pietiek ie-

sniegt tiesu izpildītājam izpildu rakstu un sociālās ap-

drošināšanas orgānu uzziņu par minimumu, kas no-

teikts uz attiecīga apgabala nekvalificēta strādnieka

vidējās algas pamata.
Ja ir nopietns pamats uzskatīt, ka cietušais varēja

iegūt augstāku darba kvalifikāciju, tad var celt pra-
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sību par piespriestās atlīdzības apmēra paaugstinā-
šanu.

4. Atlīdzības izmaksa pielaižama tikai periodisku
maksājumu veidā.

Periodiskie maksājumi izdarāmi atkarībā no ap-

stākļiem vai nu visu mūžu, vai zināmu laiku pašam
cietušām vai personām, kurām uz CX 409. p. pamata
ir tiesība uz atlīdzību.

Maksājumu kapitālizācija un tāpat arī visu pienā-
košos maksājumu samaksa uz reizi nav atļauta. Tanī

gadījumā, ja uzņēmums, kuram uzlikts pienākums
izmaksāt atlīdzību, ir jālikvidē, tad šim uzņēmumam

maksājumu kapitālizētā suma jāiemaksā Valsts ap-

drošināšanas orgānam, kurš tad izdara cietušām pēc

sprieduma pienācīgo sumu izmaksu — tādā pat kār-

tībā un termiņos, kā tas bija jādara likvidētam uzņē-

mumam.

Bez pabalsta cietušām ir tiesība saņemt no zaudē-

jumu nodarītāja izdevumus par ārstēšanos, pastipri-
nātu uzturu un par protēžu izgatavošanu un iegū-

šanu; pēdējā gadījumā periodiski noteiktos termiņos.

Sociālās apdrošināšanas kārtībā neapdrošinātai per-

sonai nav tiesības saņemt vairāk par to, ko šinī gadī-

jumā saņemtu apdrošināta persona no sociālās ap-

drošināšanas orgāna un zaudējumu nodarītāja uz CX

414. p. pamata. Pie tam cietušā persona saskaņā ar

CX 415. p. pielīdzināma, pēc tiesas ieskata, atbilsto-

šai strādnieku vai kalpotāju katēgorijai, ņemot vērā

viņas mantas stāvokli un sociālā derīguma pakāpi.

Ja cietušām vai tām personām, kas saņem atlī-

dzību kā cietušā apgādājamie, darba spējas paaugsti-
nās vai uzlabojas mantiskais stāvoklis, tad zaudē-

jumu nodarītājam ir tiesība tiesas ceļā prasīt atbil-

stošu izmaksājamās atlīdzības samazinājumu.
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5. Kolektivsaimniecības atbild par viņu nodarī-

tiem zaudējumiem uz vispārējā pamata pēc CX 403.

panta vai 404. p. ne tikai trešām personām, bet arī

saviem locekļiem. Saskaņā ar PSRS Augstākās Tie-

sas civillietu tiesas kolēģijas lēmumu, tiesām visos

gadījumos no kolektīvsaimniecībām piekrītošā atlī-

dzība piespriežama naudā, nevis diendarbu veidā, jo

zaudējumu atlīdzības piespriešana no kolektīvsaim-

niecības tās locekļiem un citām personām diendarbu

veidā runā pretim lauksaimniecības arteļa paraug-

statūtiem un diendarbi tiek sarēķināti tikai kolek-

tīvsaimniecības locekļiem par viņu darbu kolektīv-

saimniecības ražošanā un par kolektīvsaimniecības

apkalpošanu («Sov. Just.» 1938. g. Nr. 23.-24.). Pie-

dzenot atlīdzību no kolektīvsaimniecības, tiesai jā-

ņem vērā kolektīvsaimniecības saimnieciskais stip-

rums un cietušā mantiskais stāvoklis.
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8. nodaļa.

PRASĪBAS NOILGUMS

Prasības noilgums saistībām, kas radušās no zau-

dējumu nodarīšanas, sāk tecēt no tā momenta, kad

cietušais varēja vai viņam vajadzēja zināt to, ka vi-

ņam nodarīti zaudējumi. Tādā kārtā, lai gan, piemē-
ram, miesas bojājums atklājies labu laiku pēc tam,

kad, teiksim, cietušais dabūjis sitienu, prasības noil-

gums sāk tecēt no tā momenta, kad cietušais atklāj
sev miesas bojājumu, bet ne no sitiena dabūšanas

momenta.

Prasību celšanai dēļ atlīdzības piedzīšanas par no-

darītiem zaudējumiem ir spēkā vispārējais 3-gadīgais

noilgums. Tikai prasībām, kas ceļamas uz CX 404. p.

pamata, noteikts speciāls, saīsināts noilguma termiņš
— divi gadi. (UPSR arī šinī gadījuma ir speķa vis-

pārējais noilguma termiņš — viens gads).

Prasībām, kas pamatotas uz CX 404. p. un celtas

pret valsts organizācijām, prasības noilguma termiņu
tecēšana apstājas no tās dienas, kad cietušais vai

viņa apgādājamās personas griezušās pie attiecīga so-

ciālās apdrošināšana orgāna, līdz pensijas piešķirša-
nai vai noraidīšanai. Bez tam prasības noilguma ter-

miņu tecēšana apstājas aiz iemesliem, kas minēti CX

vispārējos noteikumos par prasības noilgumu. (CX
44.—51. p. p.).
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