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SAĪSINĀJUMI

Pamati — PSR Savienības un savienoto republiku lau-

lības un ģimenes likumdošanas pamati
LĢK — Latvijas PSR laulības un ģimenes kodekss

CX — Latvijas PSR civilkodekss

CPK — Latvijas PSR civilprocesa kodekss

APK — Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodekss

XX — Latvijas PSR kriminālkodekss

KPK — Latvijas PSR kriminālprocesa kodekss

DLX — Latvijas PSR darba likumu kodekss

DzK — Latvijas PSR dzīvokļu kodekss

LDK — Latvijas PSR labošanas darbu kodekss

LVN — Latvijas PSR likums «Par valsts notariātu»

Civilstāvokļa aktu pamatnoteikumi — Civilstāvokļa aktu

ierakstu grozīšanas, atjaunošanas un anulēšanas kārtī-

bas un aktu grāmatu glabāšanas kārtības un termiņu

pamatnoteikumi
CAR Instrukcija — Instrukcija par civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijas kārtību Latvijas PSR

CAR Noteikumi — Civilstāvokļa aktu ierakstu grozīša-

nas, papildināšanas un labošanas noteikumi

AA Nolikums — Latvijas PSR aizbildnības un aizgādnī-
bas iestāžu nolikums

Notariāta Instrukcija — Instrukcija par kārtību, kādā

Latvijas PSR valsts notariāta kantori izpilda notariālas

darbības

UVT Nolikums — Nolikums par kārtību, kādā izskatāmi

PSRS pilsoņu uzvārda, vārda un tēvvārda maiņas
iesniegumi

LPSR APP (PSRS APP) — Latvijas PSR (PSRS) Aug-
stākas Padomes Prezidijs

LPSR MP (PSRS MP) — Latvijas PSR (PSRS) Mi-
nistru Padome

LPSR AT (PSRS AT) — Latvijas PSR (PSRS) Aug-
stāka tiesa

TDP IK — Tautas deputātu padomes izpildkomiteja
TIN — Tautas izglītības nodaļa
AA iestāde — aizbildnības un aizgādnības iestāde



CAR iestāde — civilstāvokja aktu reģistrācijas iestāde

«PSRS Ziņotājs* — PSRS Augstākas Padomes Ziņotājs
«LPSR Ziņotājs» — Latvijas PSR Augstākās Padomes

un Valdības Ziņotājs

«LPSR ATB» — Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens
CII CCCP — Co6panne nocTaiioß.ieniiH npaßme/ibCTBa

CCCP

«BHA» — Bio/ijieTeiib nopMaTHßHbix 3Ktob MunuciepcTß n

BeAOMCTB CCCP

«BBC CCCP» — Bioji.neTeHb Bepxoßnoro CyAa CCCP.



Darbā, pamatojoties uz Latvijas
PSR spēkā esošo laulības un ģime-
nes likumdošanu un tās piemēroša-
nas praksi valsts pārvaldes un justī-

cijas iestādēs, komentēti Latvijas
PSR laulības un ģimenes kodeksa

panti.
Grāmata domāta tiesas un proku-

ratūras, civilstāvokļa aktu reģistrā-

cijas, aizbildnības un aizgādnības
iestāžu, notariāta, advokatūras, Tau-

tas deputātu padomju izpildkomiteju,
uzņēmumu, iestāžu un organizāciju
darbiniekiem, augstāko mācibu

iestāžu studentiem, kā arī visiem pil-
soņiem, kas interesējas par laulības

un ģimenes likumdošanu un tās pie-
mērošanu.

Darbā komentēts Latvijas PSR

laulības un ģimenes kodeksa teksts

ar grozījumiem pēc stāvokļa līdz

1985. gada 1. janvārim.
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LATVIJAS PSR AUGSTĀKĀS PADOMES

PREZIDIJA 1969. GADA 25. SEPTEMBRA

DEKRĒTS

Par Latvijas PSR laulības un ģimenes
kodeksa spēkā stāšanās kārtību

(«Latvijas PSR Augstākas Padomes un

Valdības Ziņotājs», 1969. g., 39. nr.)

Saskaņā ar 1969. gada 18. aprīlī pieņemto
Latvijas PSR Augstākās Padomes likumu «Par

Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa ap-

stiprināšanu» Latvijas PSR Augstākās Pado-

mes Prezidijs nolemj:
1. Līdz Latvijas PSR likumdošanas saskaņo-

šanai ar Latvijas PSR laulības un ģimenes
kodeksu spēkā esošie Latvijas PSR laulības un

ģimenes likumdošanas akti piemērojami, ja tie

nav pretrunā ar Latvijas PSR laulības un ģime-
nes kodeksu.

2. Latvijas PSR laulības un ģimenes kodekss

jāpiemēro laulības un ģimenes tiesiskajām attie-

cībām, kas radušās pēc tā spēkā stāšanās —

tas ir, ar 1969. gada 1. oktobri.

Ja laulības un ģimenes tiesiskās attiecības

radušās pirms 1969. gada 1. oktobra, kodekss

jāpiemēro tām tiesībām un pienākumiem, kuri
radīsies pēc kodeksa spēkā stāšanās.

Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa

26.-28., 43., 50., 56., 76. panta 2. un 3. dajas,
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80. panta 2. daļas, 87., 94., 100. panta 2.-5. da-

ļas, 101. panta un Latvijas PSR 1969. gada
18. aprīļa likuma par kodeksa apstiprināšanu
3. panta normu piemērošanas kārtību noteic šā

dekrēta nākošie panti.
3. Ja Latvijas PSR laulības un ģimenes ko-

deksa noteikumi jau agrāk bija paredzēti PSR

Savienības un savienoto republiku laulības un

ģimenes likumdošanas pamatos, šie noteikumi

jāpiemēro ar 1968. gada 1. oktobri.

4. Kodeksa 56. panta noteikto prasības noil-

guma termiņu aprēķina no 1969. gada 1. ok-

tobra, ja persona, kas ierakstīta par bērna tēvu

(vai māti), uzzinājusi vai viņai vajadzēja uz-

zināt par izdarīto ierakstu pirms kodeksa stā-

šanās spēkā. Tomēr prasības noilguma termiņš
ir notecējis, ja pagājuši vairāk nekā trīs gadi
no laika, kad persona uzzinājusi vai viņai vaja-
dzēja uzzināt par izdarīto ierakstu.

5. Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa

26. un 27. panta noteikumi, kas darba nespējī-
gam laulātajam, kam nepieciešama materiāla

palīdzība, saglabā tiesības saņemt uzturu no

otra laulātā pēc laulības šķiršanas, jāpiemēro
arī tad, ja šķirtais laulātais līdz 1968. gada
23. jūnijam saskaņā ar jau agrāk spēkā bijuša-
jiem likumiem nav zaudējis tiesības saņemt uz-

turu no otra laulātā.

6. Latvijas PSR laulības un ģimenes ko-

deksa 28. panta noteikumi par laulātā atbrīvo-

šanu no pienākuma uzturēt otru laulāto vai šī

pienākuma ierobežošana ar termiņu jāpiemēro
arī tad, ja uzturu piedzen ar tiesas spriedumu,
kas taisīts pirms 1969. gada 1. oktobra.

7. Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa
43. panta noteikumi par laulības atjaunošanu,
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ja ierodas laulātais, kas izsludināts par mirušu

vai atzīts par bezvēsts promesošu, piemērojami
neatkarīgi no viņa ierašanās laika un laika, kad

viņš likumā noteiktajā kārtībā izsludināts par

mirušu vai atzīts par bezvēsts promesošu.
8. Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa

50. panta noteikumi par sekām, ko izraisa lau-

lības atzīšana par spēkā neesošu, attiecināmi

uz laulībām, kuras atzītas par spēkā neesošām

pēc 1969. gada l. oktobra, neatkarīgi no tā, kad

šīs laulības bijušas noslēgtas.
9. Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa

76. panta 2. un 3. daļas, 80. panta 2. daļas, 87.,
94. un 101. panta noteikumi par alimentu ap-

mēra samazināšanu vai par atbrīvošanu no ali-

mentu vai to parāda samaksas jāpiemēro arī

tad, ja alimentus piedzen ar tiesas spriedumu,
kas taisīts pirms 1968. gada 1. oktobra.

10. Latvijas PSR laulības un ģimenes ko-

deksa 100. panta 2.—5. daļas noteikumi par ali-

mentu parāda piedziņas kārtību attiecināmi arī

uz parādiem, kas radušies pirms 1969. gada
1. oktobra.

11. Noteikt, ka, atzīstot paternitāti Latvijas
PSR likuma «Par Latvijas PSR laulības un ģi-

menes kodeksa apstiprināšanu» 3. panta pare-

dzētajā kārtībā, bērna, kas dzimis pirms 1968.

gada 1. oktobra, un tēva, kā arī tēva radinieku

savstarpējās tiesības un pienākumi rodas no

bērna piedzimšanas brīža.

12. Noteikt, ka laulības, ģimenes un aizbild-

nības likuma kodeksa, kas agrāk bija spēkā Lat-

vijas PSR teritorijā, 42.3
panta noteikumi par

personu pienākumiem uzturēt bērnus, kas pie-

ņemti pastāvīgā audzināšanā un apgādībā, jā-

piemēro arī pēc Latvijas PSR laulības un ģime-



ries kodeksa stāšanās spēkā attiecībā uz bēr-

niem, kas pieņemti pastāvīgā audzināšanā un

apgādībā pirms 1969. gada 1. oktobra.

13. Uzdot Latvijas PSR Ministru Padomei

saskaņot Latvijas PSR valdības lēmumus ar

Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksu.

14. Sis dekrēts stājas spēkā ar 1969. gada
1. oktobri.
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LATVIJAS PADOMJU SOCIĀLISTISKĀS

REPUBLIKAS 1969. GADA

18. APRĪĻA LIKUMS

Par Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksa

apstiprināšanu

(«Latvijas PSR Augstākas Padomes un

Valdības Ziņotājs», 1969. g., 17. nr.)

Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas
Augstākā Padome nolemj:

1. pants. Apstiprināt Latvijas Padomju
Sociālistiskās Republikas laulības un ģimenes
kodeksu un noteikt, ka tas stājas spēkā 1969.

gada Ļ oktobrī.

2. pants. Noteikt, ka saskaņā ar PSRS
1968. gada 27. jūnija likuma «Par PSR Savie-

nības un savienoto republiku laulības un ģime-
nes likumdošanas pamatu apstiprināšanu»
2. pantu Latvijas PSR laulības un ģimenes ko-

deksa 55. pantā paredzētais noteikums par tā-

das personas atzīšanu tiesas ceļā par bērna

tēvu, ar kuru māte nav bijusi laulībā, piemēro-

jams, ja bērni dzimuši pēc Pamatu stāšanās

spēkā, t. i., ar 1968. gada 1. oktobri.

3. pants. Bērniem, kas pirms Pamatu stā-

šanās spēkā, t. i., līdz 1968. gada 1. oktobrim,
dzimuši personām, kuras nav savstarpējā lau-

lībā, paternitāti var noteikt pēc bērna mātes un

personas, kas atzīst sevi par bērna tēvu, kopēja
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pieteikuma. Ja māte mirusi, atzīta par rīcībne-

spējīgu vai viņai atņemtas vecāku tiesības, kā

arī tad, ja nav iespējams noskaidrot viņas dzī-

vesvietu, paternitāti var noteikt pēc tēva pietei-
kuma. Ja mirst persona, kuras apgādībā bijis
bērns un kura atzinusi sevi par bērna tēvu,

faktu, ka tā atzinusi paternitāti, var konstatēt

tiesā. Pamatojoties uz vecāku kopēju pieteikumu
vai bērna tēva pieteikumu vai uz tiesas sprie-

dumu, ar kuru konstatēts paternitātes atzīšanas

fakts, civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādēs

izdara attiecīgu reģistrāciju, ierakstot tēvu

bērna dzimšanas apliecībā.

Paternitātes noteikšana personām, kas sa-

sniegušas pilngadību, pieļaujama tikai ar viņu
piekrišanu.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. g. 27. marta dekrēta redakcijā — «Latvi-

jas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-
tājs», 1980. g., 14. nr.).

4. pants. Nosakot paternitāti šī Likuma

3. pantā paredzētajā kārtībā, bērniem ir tādas

pašas tiesības un pienākumi pret vecākiem un

to radiniekiem kā bērniem, kas dzimuši perso-

nām, kuras bijušas savstarpējā laulībā.

5. pants. Pēc pieteikuma, ko iesniegusi
pirms Pamatu spēkā stāšanās dzimuša bērna

māte, viņa aizbildnis (aizgādnis), kā arī pats
bērns pēc pilngadības sasniegšanas, dzimšanas

reģistrācijas grāmatā un bērna dzimšanas ap-
liecībā izdara ierakstu par bērna tēvu Latvijas
PSR laulības un ģimenes kodeksā 58. pantā

paredzētajā kārtībā.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-



vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
6. pants. Mātei, kas nav laulībā, saglabāt

tiesības saņemt likumā noteikto valsts pabalstu

viņai piedzimušā bērna uzturēšanai un audzinā-

šanai, kā arī tiesības bērnu ievietot bērnu

iestādē uzturēšanai un audzināšanai pilnīgi uz

valsts rēķina, ja bērna tēvs netiek konstatēts
likumā paredzētajā kārtībā.

7. pants. Uzdot Latvijas PSR Augstākās
Padomes Prezidijam noteikt Latvijas PSR lau-

lības un ģimenes kodeksa spēkā stāšanās kār-

tību un saskaņot Latvijas PSR likumdošanu ar

Latvijas PSR laulības un ģimenes kodeksu.
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LATVIJAS PADOMJU

SOCIĀLISTISKĀS REPUBLIKAS

LAULĪBAS UN ĢIMENES KODEKSS

Gādība par padomju ģimeni, kurā harmoniski

apvienojas pilsoņu sabiedriskās un personiskās
intereses, ir viens no svarīgākajiem Padomju
valsts uzdevumiem.

Padomju Savienībā radīti vislabvēlīgākie ap-

stākji, kas veicina ģimenes nostiprināšanos un

uzplaukumu. Nemitīgi aug pilsoņu materiālā

labklājība, uzlabojas ģimenes dzīvokļu, sadzī-

ves un kultūras dzīves apstākļi. Sociālistiskā

sabiedrība veltī lielu uzmanību mātes tiesību

aizsardzībai un mātes atbalstīšanai, laimīgas
bērnības nodrošināšanai.

Jaunās paaudzes komunistiskā audzināšana,

tās fizisko un garīgo spēku attīstīšana ir sva-

rīgākais ģimenes pienākums. Valsts un sabied-

rība visiem līdzekļiem palīdz ģimenei audzināt

bērnus, tiek izveidots plašs bērnudārzu, maz-

bērnu novietņu, internātskolu un citu bērnu

iestāžu tīkls.

Padomju sievietei nodrošināti nepieciešamie
sociālie un sadzīves apstākļi, lai viņa reizē va-

rētu būt laimīga māte un arvien aktīvāk un

radošāk piedalīties ražošanas darbā un sabied-

riski politiskajā dzīvē.

Padomju laulības un ģimenes likumdošanas

uzdevums ir aktīvi veicināt ģimenes attiecību



galīgu atbrīvošanu no materiāliem aprēķiniem,
palīdzēt likvidēt sievietes nevienlīdzīgā stāvokļa
paliekas sadzīvē un izveidot komunistisku ģi-
meni, kurā gūs pilnīgu apmierinājumu cilvēku

visdziļākās personiskās jūtas.
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Pirmā sadaļa

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

Pirmā nodaļa

PAMATNOTEIKUMI

1. pants. Latvijas PSR laulības un ģime-
nes likumdošanas uzdevumi

Latvijas PSR laulības un ģimenes likumdo-

šanas uzdevumi ir:

tālāk nostiprināt padomju ģimeni, kuras pa-

matā ir komunistiskas morāles principi;
veidot ģimenes attiecības, kuru pamatā būtu

sievietes un vīrieša brīvprātīga laulība, no ma-

teriāliem aprēķiniem brīva visu ģimenes locekļu

savstarpēja mīlestība, draudzība un cieņa;

panākt, lai ģimene audzinātu bērnus ciešā sa-

skaņā ar sabiedriskās audzināšanas principiem,
ieaudzinot viņos uzticību Dzimtenei un komu-

nistisku attieksmi pret darbu un sagatavojot vi-

ņus aktīvai līdzdalībai komunistiskās sabiedrī-

bas celtniecībā;
visiem līdzekļiem aizsargāt mātes un bērnu

intereses un nodrošināt katram bērnam laimīgu

bērnību;

pilnīgi izskaust pagātnes kaitīgās paliekas un

paražas ģimenes attiecībās;
ieaudzināt atbildības sajūtu pret ģimeni.

1. Komentējamā panta nozīme. 1. p. vispārīgā
veidā atbilstoši kodeksa preambulai ir noteikti

laulības un ģimenes likumdošanas pamatuzde-
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vumi nolūkā veicināt ģimenes kā sociālistiskās

sabiedrības svarīgākās šūniņas nostiprināšanos
attīstītā sociālistiskā sabiedrībā. Komentēja-
mais pants, pirmkārt, noteic uzdevumus likum-

došanai. Kodeksa un likumpamatoto aktu nor-

mām ir jāatbilst šajā pantā noteiktajiem uzde-

vumiem. Otrkārt, no šajā pantā norādītajiem
uzdevumiem jāvadās tiesām, valsts pārvaldes

v. c. iestādēm, piemērojot un iztulkojot kodeksa

un likumpamatoto aktu normas, kā arī izšķirot
praksē tādus jautājumus, kas laulības un ģime-
nes likumdošanā tieši nav paredzēti, bet kas

attiecas uz šīs likumdošanas regulējamām attie-

cībām. 1. p. uzskaitīto uzdevumu realizācija ir

cieši saistīta ar šī kodeksa 3.—6. p. paredzēta-

jiem principiālajiem padomju ģimenes likumdo-

šanas noteikumiem.

2. Laulības un ģimenes likumdošanas uzde-

vumu realizēšana.

1. p. noteiktie uzdevumi aptver dažādas ģime-
nes dzīves puses. Viens no svarīgākajiem ir

uzdevums tālāk nostiprināt padomju ģimeni.
Tas ir visas sabiedrības, valsts uzdevums, ko

noteic LPSR Konstitūcijas 51. p., un arī katra

pilsoņa pienākums. Ar šo galveno uzdevumu

cieši saistīti pārējie ģimenes likumdošanas uz-

devumi, kuri attiecas uz ģimenes veidošanas

pamatiem attīstītā sociālistiskā sabiedrībā, uz

apstākļu radīšanu jaunās paaudzes pareizai
audzināšanai, uz atbildības sajūtas ieaudzinā-

šanu pret ģimeni. Kodeksa un citu likumdoša-

nas aktu normās, kas regulē materiāltiesiskos

un procedūras jautājumus: laulības noslēgšanu
un šķiršanu, laulāto personiskās un mantiskās

attiecības, bērnu izcelšanās noteikšanu, adop-
ciju, vecāku un bērnu personiskās un mantiskās
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attiecības v. c, ir noteikti konkrēti līdzekļi 1. p.

formulēto uzdevumu realizēšanai. Tam kalpo arī

likumdošanā paredzētie ģimenes materiālās pa-
balstīšanas pasākumi.

šo uzdevumu realizēšana ir lielā mērā atka-

rīga no tā, kā pilsoņi ievēro likuma prasības.
Svarīga nozīme ir tiesiskās un morālās ietekmē-

šanas līdzekļiem. LĢK (21. p. I d., 28., 34., 48.,

49., 67., 107., 154. v. c. panti) paredz visai

plašu šādu tiesiskās ietekmēšanas līdzekļu
klāstu.

2. pants. Latvijas PSR laulības un ģime-
nes kodeksa regulējamās attie-

cības

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-
matiem šis kodekss nosaka laulības noslēgšanas
kārtību un noteikumus, regulē personiskās un

mantiskās attiecības, kas ģimenē rodas starp
laulātajiem, starp vecākiem un bērniem, starp
citiem ģimenes locekļiem, attiecības, kas rodas

sakarā ar adopciju, aizbildnību un aizgādnību,
bērnu pieņemšanu audzināšanā, kā arī laulības

izbeigšanas kārtību un noteikumus un civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas kārtību.

1. Komentējamā panta nozīme. 2. p. noteic

kodeksa un līdz ar to laulības un ģimenes
likumdošanas regulēšanas ietvarus vispār, šīs

likumdošanas regulēšanas priekšmetu. 2. p. no-

robežo laulības un ģimenes likumdošanu no ci-

tām likumdošanas nozarēm un tādējādi sekmē

likumdošanas normu pareizu piemērošanu tiesu

un valsts iestāžu praksē.
2. Laulības un ģimenes likumdošana nere-

regulē visas ģimenes attiecības. Laulāto sav-
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starpējo uzticību, kā arī viņu un citu ģimenes

locekļu savstarpējo cieņu, atbalstīšanu, izpalī-
dzību, sadarbību ģimenes interesēs v. c. noteic

morāles normas. Arī pienākumam stiprināt un

saglabāt ģimeni, veidot ģimenes attiecības at-

bilstoši likuma prasībām ir vairāk morāls nekā

tiesisks raksturs. Katra pilsoņa pienākumu cie-

nīt sociālistiskās kopdzīves noteikumus, t. i., arī

ģimenes morāles prasības, noteic LPSR Kon-

stitūcijas 57. p. Likumdošana regulē tās ģime-
nes personiskās un mantiskās attiecības, kurām

ir jānodrošina ģimenes kā sabiedrības svarīgā-
kās šūniņas normāla funkcionēšana visas sa-

biedrības un atsevišķu tās locekļu interesēs.

3. Attiecības, ko regulē laulības un ģimenes

likumdošana, ir dažādas. Pirmkārt, tās ir ģime-
nes attiecības. Laulības un ģimenes likumdo-

šana regulē ģimenes tiesisko attiecību rašanos

un izbeigšanos — laulības noslēgšanas, kā arī

izbeigšanas kārtību un noteikumus, bērnu izcel-

šanās noteikšanu, adopcijas kārtību un notei-

kumus, kā arī adopcijas attiecību izbeigšanu.
Laulības un ģimenes likumdošana regulē perso-
niskās un mantiskās attiecības ģimenē. Tādas

ir laulāto, kā arī vecāku un bērnu personiskās
attiecības. 2. p. norādījums, ka kodekss regulē
mantiskās attiecības, kas ģimenē rodas starp

laulātajiem, starp vecākiem un bērniem, starp
citiem ģimenes locekļiem, ir iztulkojams sašau-

rināti. LĢK šai jomā visplašāk regulē laulāto

mantiskās attiecības. Laulāto īpašuma attiecī-

bas līdzās minētajiem noteikumiem regulē arī

CX normas par pilsoņu personisko īpašumu.
Citu ģimenes locekļu īpašuma attiecības LĢK

vispār neregulē. Tas attiecas arī uz dažādām

saistību, mantošanas, dzīvokļa attiecībām, ko
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attiecīgi regulē civilā un dzīvokļu likumdošana.

Laulības un ģimenes likumdošana regulē lau-

lāto, vecāku un bērnu, kā arī citu ģimenes lo-

cekļu savstarpējo uzturdošanas pienākumu.
Otrkārt, laulības un ģimenes likumdošana re-

gulē attiecības sakarā ar tādu bērnu pieņem-
šanu un audzināšanu ģimenē, kuri palikuši bez

vecāku gādības. Tas notiek aizbildnības un aiz-

gādnības kārtībā, kā arī uz patronāta līguma
pamata.

Treškārt, laulības un ģimenes likumdošana

regulē tādas attiecības, kas saistītas ar pilsoņu
ģimenes un civilā stāvokļa noteikšanu, ar pil-
soņu tiesību un interešu aizsardzību, bet kas

būtībā vispār nav laulības un ģimenes attiecī-

bas. Tādas ir attiecības, kas rodas starp ģimeni
vai tās locekli un kompetentu valsts pārvaldes
iestādi — attiecības, kas rodas sakarā ar dzim-

šanas, laulības noslēgšanas un citu civilstā-

vokļa aktu reģistrāciju, attiecības sakarā ar

aizbildnības un aizgādnības noteikšanu un rea-

lizēšanu. Uz laulības un ģimenes likumdošanu

neattiecas normas, kas regulē dažādu valsts

pabalstu piešķiršanu un izmaksu ģimenēm.

3. pants. Sievietes un vīrieša līdztiesība

ģimenes attiecībās.

Saskaņā ar PSRS Konstitūcijā un Latvijas
PSR Konstitūcijā noteikto sievietes un vīrieša

tiesību vienlīdzību Latvijas Padomju Sociālis-

tiskajā Republikā viņiem ģimenes attiecībās ir

vienlīdzīgas personiskās un mantiskās tiesības.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
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i. Komentējamā panta nozīme. 3. p. atbilstoši

PSRS Konstitūcijas 35. un LPSR Konstitūcijas
33. p. noteiktajam konstitucionālajam sievietes

un vīrieša tiesību vienlīdzības principam for-

mulē vienu no svarīgākajiem padomju laulības

un ģimenes likumdošanas pamatprincipiem —

sievietei un vīrietim ģimenes attiecībās ir vien-

līdzīgas personiskās un mantiskās tiesības. 3. p.
noteikums atbilst arī PSRS Konstitūcijas 53. p.
un LPSR Konstitūcijas 51. p. norādījumam, ka

laulātie ir pilnīgi līdztiesīgi ģimenes attiecībās.

Visām likumdošanas normām, kas regulē lau-

lības un ģimenes attiecību rašanos un izbeigša-
nos, kā arī laulāto un citu ģimenes locekļu per-
soniskās un mantiskās tiesības un pienākumus,

jāatbilst šajā pantā minētajam principam. Iztul-

kojot un piemērojot jebkuru laulības un ģime-
nes likumdošanas normu, tiesām un valsts pār-
valdes, kā arī citām iestādēm jāvadās no 3. p.

formulētā principa.

Sievietes un vīrieša tiesību vienlīdzība ģime-
nes attiecībās nozīmē arī viņu pienākumu vien-

līdzību — kā laulāto personiskajās un mantis-

kajās (īpašuma, alimentācijas) attiecībās, tā

arī viņu kā vecāku attiecībās pret bērniem.

2. Sievietes un vīrieša līdztiesība noteikta

likumdošanas normās, kas regulē atsevišķas
laulības un ģimenes attiecības. Uz šo principu
konsekventi pamatojas gan normas, kas regulē
laulības attiecības — 14. p., 18.—22. p., 25.—

27. p., gan arī normas, kas reglamentē vecāku

un bērnu tiesiskās attiecības — 61. p., 63. p.,

65. p., 75. v. c. panti. Arī to mantisko attiecību,

kas saistītas ar piederību ģimenei, bet ko re-

gulē civilā, dzīvokļu v. c. likumdošana, pamatā
ir sievietes un vīrieša līdztiesības princips.
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3. Atsevišķas tiesiskā stāvokļa īpatnības sie-

vietēm, kas attiecas uz darba, veselības aizsar-

dzības, arī ģimenes likumdošanas jomu, parasti
ir saistītas ar sievietes — mātes īpašo stāvokli

sabiedrībā un ģimenē (sk. 5. p.), un tās nevar

uzskatīt par izņēmumu no 3. p. formulētā sievie-

tes un vīrieša līdztiesības principa ģimenē. Šā-

das īpatnības ģimenes likumdošanā ir paredzē-
tas bērna izcelšanās noteikšanas kārtībā tad,

ja bērns dzimis vecākiem, kas nav savstarpējā
laulībā (54. p., 55. p., 57. p.), kā arī, ierobežojot
vīram bez sievas piekrišanas ierosināt laulības

šķiršanas lietu sievas grūtniecības laikā un

viena gada laikā pēc bērna dzimšanas (32. p.
II d.). Tāpat arī izlemjot jautājumu par mazga-

dīgu bērnu dzīvesvietu, ja vecāku laulību šķir,

pie vienādiem apstākļiem priekšroka tiesu

praksē tiek dota mātei. Speciāli noteikumi sie-

viešu darba un veselības aizsardzībai paredzēti
DLX 168.—179. p., kas arī lielā mērā saistīti ar

viņu īpašo stāvokli ģimenē.

4. pants. Pilsoņu līdztiesība ģimenes at-

tiecībās

Visiem pilsoņiem ģimenes attiecībās ir vien-

līdzīgas tiesības.

Laulības noslēgšanā un ģimenes attiecībās

nav pieļaujama nekāda tieša vai netieša tiesību

ierobežošana, tiešu vai netiešu priekšrocību no-

teikšana atkarībā no izcelsmes, sociālā un man-

tiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības,
dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret
reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura, dzī-

vesvietas un citiem apstākļiem.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-
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vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
1. Komentējamā panta nozīme. 4. p., pamato-

joties uz PSRS Konstitūcijas 34. un 36. p. un

Latvijas PSR Konstitūcijas 32. un 34. p., kuros

konstitucionāli nostiprināta visu PSRS pilsoņu
vienlīdzība likuma priekšā, formulē vienu no

svarīgākajiem padomju laulības un ģimenes
likumdošanas pamatprincipiem — visiem pilso-
ņiem ģimenes attiecībās ir vienlīdzīgas tiesības

neatkarīgi no viņu izcelsmes, sociālā un man-

tiskā stāvokļa, rases un nacionālās piederības,
dzimuma, izglītības, valodas, attieksmes pret
reliģiju, nodarbošanās veida un rakstura, dzī-

vesvietas v. c. apstākļiem.
Uz 4. p. noteikto principu balstās visas lau-

lības un ģimenes likumdošanas normas. Ne

LĢK, ne arī likumpamatotos aktos nav tādu

noteikumu, kas paredzētu ierobežojumus vai

priekšrocības ģimenes attiecību izveidošanā un

izbeigšanā, kā arī laulāto vai citu ģimenes lo-

cekļu tiesībās un pienākumos atkarībā no 4. p.

II d. norādītajiem apstākļiem. Saskaņā ar 4. p.

noteikto principu ir iztulkojama jebkura laulī-

bas un ģimenes likumdošanas norma, to pie-

mērojot tiesu un valsts pārvaldes iestāžu

praksē.
Tas attiecas arī uz LĢK V sadaļas noteiku-

miem, kuri regulē padomju laulības un ģimenes
likumdošanas piemērošanu ārvalstu pilsoņiem
un bezpavalstniekiem.

2. 4. panta noteikumu pārkāpšanas sekas.

4. p. II d. noteikums, ka laulības noslēgšanā
un ģimenes attiecībās nav pieļaujama nekāda

tieša vai netieša tiesību ierobežošana, tiešu vai

netiešu priekšrocību noteikšana atkarībā no mi-
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rietajiem apstākļiem nozīmē, ka gadījumos, ja

praksē pārkāpj šajā pantā formulēto pilsoņu
līdztiesības principu, ir jāpanāk tiesībpārkā-
puma novēršana. Tas var notikt, pārsūdzot at-

tiecīgas iestādes lēmumus vai amatpersonas

rīcību, tiesas spriedumu. 4. p. II d. norādījums

uz «laulības noslēgšanu un ģimenes attiecībām»

ir jāsaprot plašākā nozīmē. Proti, te domāti visi

akti, kas rada, groza vai izbeidz ģimenes attie-

cības — ne tikai laulības noslēgšanu, bet arī

tās šķiršanu, bērna izcelšanās noteikšanu, adop-
ciju un tās atcelšanu, aizbildnības un aizgādnī-
bas nodibināšanu v. c. Tas attiecas arī uz lau-

lāto personisko un mantisko, kā arī vecāku un

bērnu tiesību un pienākumu realizēšanu un at-

tiecīgo strīdu izšķiršanu.

5. pants. Ģimenes valsts aizsardzība. Mā-

tes tiesību aizsardzība un mātes

atbalstīšana

Saskaņā ar PSRS Konstitūciju un Latvijas
PSR Konstitūciju ģimene Latvijas Padomju So-

ciālistiskajā Republikā ir valsts aizsardzībā.

Valsts rūpējas par ģimeni, izveidojot un at-

tīstot plašu dzemdību namu, mazbērnu novietņu
un bērnudārzu, internātskolu un citu bērnu

iestāžu tīklu, organizējot un pilnveidojot sadzī-

ves pakalpojumu dienestu un sabiedrisko ēdi-

nāšanu, izmaksājot pabalstus sakarā ar bērna

piedzimšanu, piešķirot pabalstus un atvieglo-
jumus vientuļajām mātēm un daudzbērnu ģi-

menēm, kā arī citāda veida pabalstus un palī-
dzību ģimenei.

Māti Latvijas Padomju Sociālistiskajā Re-

publikā godā un cieni visa tauta, viņu aizsargā
un atbalsta valsts. Mātes un bērna interešu aiz-
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sardzību nodrošina, veicot speciālus pasākumus
sieviešu darba un veselības aizsardzībai, radot

apstākļus, kas ļauj sievietēm savienot darbu ar

mātes pienākumiem; tiesiski aizsargājot, mate-

riāli un morāli atbalstot mātes un bērna inte-

reses, arī piešķirot sievietēm grūtniecības un

dzemdību atvaļinājumus, kuru laikā viņām sa-

glabā atalgojumu, un piešķirot citus atviegloju-
mus grūtniecēm un mātēm.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).

1. Ģimenes valsts aizsardzība saskaņā ar

PSRS Konstitūcijas 53. p. un LPSR Konstitū-

cijas 51. p. ir Padomju valsts konstitucionāls

princips, kas komentējamā pantā formulēts arī

kā viens no padomju laulības un ģimenes
likumdošanas pamatprincipiem. Konstitūcijā un

6. p. II d. norādīts galvenokārt uz ģimenes
valsts aizsardzības ekonomiskajām garantijām,
sniedzot dažāda veida palīdzību ģimenei — iz-

veidojot un attīstot bērnu iestāžu tīklu, organi-

zējot un pilnveidojot sadzīves pakalpojumus,
piešķirot un izmaksājot dažāda veida pabalstus
no sociālās apdrošināšanas līdzekļiem (DLX
242.—244. p.) sakarā ar bērna piedzimšanu,
slima bērna kopšanu, grūtniecības un dzemdību

gadījumā. Valsts pabalstu piešķiršanu un iz-

maksu daudzbērnu un vientuļajām mātēm re-

gulē nolikums «Par kārtību, kādā piešķirami
un izmaksājami pabalsti grūtniecēm un daudz-

bērnu un vientuļajām mātēm», kas apstiprināts

ar PSRS MP 1970. g. 12. VIII lēmumu Nr. 659

(«LPSR Ziņotājs», 1971, JMb 4). Ar PSRS APP

1974. g. 25. IX dekrētu ir noteikta bērnu audzi-
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nāšanas pabalstu piešķiršana mazāk nodrošinā-

tām ģimenēm («PSRS Ziņotājs», 1974, N? 40).
Nolikums «Par kārtību, kādā piešķirami un iz-

maksājami bērnu audzināšanas pabalsti mazāk

nodrošinātām ģimenēm» apstiprināts ar PSRS
MP 1974. g. 25. IX lēmumu Nr. 752 («LPSR

Ziņotājs», 1974, N° 51). Ģimenes tālākas no-

stiprināšanas un aizsardzības nolūkā PSKP CX

un PSRS MP 1981. g. 22. I pieņēmušas lēmumu

«Par pasākumiem valsts palīdzības palielinā-
šanai ģimenēm, kurām ir bērni» (Cn CCCP,

1981, JVĪb 13), pamatojoties uz to ir pieņemts ari

attiecīgs LKP CX un LPSR MP 1981. g. 28. IV

lēmums Nr. 249 («PSRS Ziņotājs», 1981,
No 28). Ar PSRS MP un VACP 1984. g. 23. II

lēmumu N» 191 apstiprināti Pamatnoteikumi

nodrošināšanai ar valsts sociālās apdrošināša-
nas pabalstiem («LPSR Ziņotājs», 1984, N? 24).

2. Mātes tiesību aizsardzība un mātes atbal-

stīšana ir cieši saistīta ar iepriekš minētajiem
ģimenes valsts aizsardzības pasākumiem. Mā-

tes un bērna interešu tiesiskā aizsardzība ir

Padomju valsts konstitucionāls princips (PSRS
Konstitūcijas 35. p., LPSR Konstitūcijas 33. p.).
Tā realizācija lielā mērā tiek veikta ar darba,
veselības aizsardzības likumdošanā noteikta-

jiem pasākumiem. Mātes atbalstīšana notiek arī,

piešķirot speciālus apbalvojumus un goda no-

saukumus, ko paredz PSRS APP 1944. g. 8. VII

dekrēts. Matēs un bērna tiesību un interešu aiz-

sardzība paredzēta arī daudzās ģimenes likum-

došanas normās, piemēram, LĢK astotās noda-

ļas normās par bērna izcelšanās noteikšanu,
62. p., 67. p., 70. p., 75. p., kā arī 13. un 14. no-

daju noteikumos par bērnu adopciju, aizbildnību

un aizgādnību.
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6. pants. Laulības un ģimenes attiecību

valsts tiesiskā regulēšana

Laulības un ģimenes attiecību tiesisko regu-
lēšanu Latvijas PSR izdara vienīgi valsts.

Tiek atzīta tikai laulība, kas noslēgta valsts

civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādēs. Reli-

ģiskajam laulības rituālam, tāpat kā citiem reli-

ģiskajiem rituāliem, nav tiesiskas nozīmes.

Šis noteikums neattiecas uz reliģiskajiem ri-

tuāliem, kas notikuši līdz padomju civilstāvokļa
aktu reģistrācijas iestāžu izveidošanai vai at-

jaunošanai, un to apliecinājumam saņemtajiem
dzimšanas, laulības noslēgšanas, laulības šķir-
šanas un miršanas dokumentiem.

1. Ģimenes attiecību valsts tiesiskās regulē-
šanas princips, ko nosaka 6. p. I d., izriet no

PSRS Konstitūcijas 53. p. un LPSR Konstitū-

cijas 51. p., saskaņā ar kuriem ģimene ir valsts

aizsardzībā, kā arī no PSRS Konstitūcijas 52. p.

un LPSR Konstitūcijas 50. p. noteikuma par
baznīcas atdalīšanu no valsts. Tas nozīmē, ka

laulības un ģimenes attiecības ir pakļautas
tikai ekskluzīvai valsts tiesiskai regulēšanai un

ka visus laulības un ģimenes tiesiskos aktus var

veikt vienīgi kompetentās valsts iestādēs. Tādas

ir CAR iestādes (167. p.), AA iestādes (131. p.),
tiesa.

2. Tikai valsts CAR iestādēs noslēgtas lau-

lības atzīšana (6. p. II d.) nozīmē, ka par lau-

lību ir uzskatāma tikai valsts iestādēs (sk. 12. p.

komentāru) reģistrēta laulība («civillaulība»)
un ka laulība, kas noslēgta citādi, netiek atzīta

par laulību un nerada nekādas laulāto tiesības

un pienākumus. Atbilstoši PSRS Konstitūcijas
52. p. un LPSR Konstitūcijas 50. p., kas pilso-
ņiem garantē apziņas brīvību — tiesības pievēr*
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sties jebkurai reliģijai vai nepievērsties nekā-

dai, piekopt reliģiskus kultus, komentējamais
pants neaizliedz laulības rituālu baznīcā. Sa-

skaņā ar G. p. II d. tikai reliģiskajam laulības

rituālam pašam par sevi, tāpat kā arī citiem

reliģiskajiem rituāliem, nav tiesiskas nozīmes.

Lai aizsargātu pilsoņu tiesības, reliģiskais lau-

lības rituāls ir pieļaujams tikai pēc tam, kad

laulība reģistrēta kompetentā valsts CAR

iestādē.

3. Līdz padomju CAR iestāžu izveidošanai

vai atjaunošanai noslēgto laulību atzīšana.

6. p. 111 d. paredz izņēmumu no vispārīgā no-

teikuma, proti, tiek atzītas laulības, kas pēc re-

liģiskajiem rituāliem noslēgtas līdz padomju
CAR iestāžu izveidošanai vai atjaunošanai.
Līdz ar to tiek atzīti arī dokumenti, kas aplie-
cina laulības noslēgšanu. 6 p. 111 d. noteikumi

piemērojami neatkarīgi no tā, kuras savienotās

republikas teritorijā reliģiskais rituāls noticis.

Tas attiecas arī uz laulībām, kas noslēgtas sa-

vienoto republiku uz laiku okupētajās teritori-

jās Lielā Tēvijas kara laikā.

Otrā nodaļa

LAULĪBAS UN ĢIMENES LIKUMDOŠANA

UN TĀS PIEMĒROŠANA

7. pants. Laulības un ģimenes likumdo-

šana

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-
matiem laulības un ģimenes likumdošana sa-

stāv no Pamatiem un citiem saskaņā ar tiem

izdotajiem PSRS likumdošanas aktiem, ši ko-
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deksa un citiem Latvijas PSR likumdošanas ak-

tiem.

Šis kodekss un citi Latvijas PSR laulības un

ģimenes likumdošanas akti regulē jautājumus,
kas ar Pamatiem nodoti savienoto republiku
kompetencē, kā arī laulības un ģimenes attiecī-

bu jautājumus, kas Pamatos tieši nav paredzēti.
1. PSRS laulības un ģimenes likumdošana.

Atbilstoši Padomju Savienības sociālistiskā fe-

derālisma principam laulības un ģimenes attie-

cības Latvijas PSR regulē PSRS un Latvijas
PSR laulības un ģimenes likumdošana. Saskaņā
ar PSRS Konstitūcijas 73. p. 4. pk. PSRS pār-
zina PSRS un savienoto republiku likumdoša-

nas pamatu noteikšanu. Pamatu 7. p. norobežo

PSRS un savienoto republiku kompetenci lau-

lības un ģimenes likumdošanas jomā. Pamati

reglamentē laulības un ģimenes likumdošanas

principiālos, svarīgākos noteikumus, kas ir vie-

nādi visām savienotajām republikām, — laulī-

bas noslēgšanas un šķiršanas noteikumus un

kārtību, laulāto tiesības un pienākumus, bērnu

izcelšanās noteikšanu, adopcijas, aizbildnības

un aizgādnības, civilstāvokļa aktu reģistrācijas

svarīgākos jautājumus v. c.

Saskaņa ar Pamatiem ir izdoti citi PSRS

likumdošanas akti — PSRS APP 1971. g.
26. 111 dekrēts «Par kārtību, kādā PSRS pilsoņi
maina uzvārdu, vārdu un tēvvārdu» («PSRS

Ziņotājs», No. 13); PSRS MP 1971. g. 20. VII

apstiprinātais nolikums «Par kartību, kāda iz-

skatāmi PSRS pilsoņu uzvārda, vārda un tēv-

vārda mainas iesniegumi» (Cn CCCP, 1971,
No 15, c. 111); PSRS MP 1976. g. 10. XII lē-

mums Nr. 1006, ar kuru apstiprināti «Civilstā-

vokļa aktu ierakstu grozīšanas, atjaunošanas
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un anulēšanas kārtības un aktu grāmatu gla-
bāšanas kārtības un termiņu pamatnoteikumi»

(Cn CCCP, 1977, No 2) v. c.

2. Latvijas PSR laulības un ģimenes likum-

došana sastāv no LĢK un citiem likumdošanas

aktiem — LPSR APP dekrētiem, LPSR MP lē-

mumiem, ministriju instrukcijām v. c. normatī-

viem aktiem, tādēļ «likumdošana» LĢK jāsa-

prot plašāk — kā pēc nozīmes dažādi normatīvi

akti. Piemēram, AA Nolikums (apst. ar LPSR

MP 1970. g. 30. XII lēmumu Nr. 705 — «LPSR

Ziņotājs», 1971, N? 7); Instrukcija par civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas kārtību Latvijas PSR

(apst. ar LPSR MP 1969. g. 12. XII lēmumu

Nr. 578 — «LPSR Ziņotājs», Ks 1970, 9); In-

strukcija par kartību, kada Latvijas PSR nota-

riātu kantori izpilda notariālās darbības (apst.

ar LPSR tieslietu ministra 1982. g. 5. VII pa-

vēli Nr. 9)); Instrukcija par adopcijas kartību

Latvijas PSR (apst. LPSR Veselības aizsardzī-

bas ministrija un LPSR Izglītības ministrija
1976. g. 13. I) v. c.

3. Latvijas PSR laulības un ģimenes likum-

došana regulē, pirmkārt, tādus laulības un ģi-

menes attiecību jautājumus, ko Pamati nodod

savienoto republiku kompetencē (Pamatu 9.,

10., 12., 13., 15., 18., 24., 26., 29. p ). Otrkārt,

Latvijas PSR likumdošanā regulēti arī tadi lau-

lības un ģimenes attiecību jautājumi, kas Pa-

matos tieši nav paredzēti. LĢK 159. p. — 165. p.

regulē bērnu patronēšanu, 24. p. — piedziņas
vēršanu uz laulāto mantu, 25. p. — mantiskos

darījumus starp laulātajiem, 60. p. — par bērna

uzvārdu v. c.

4. Laulības un ģimenes likumdošanas parei-
zai piemērošanai svarīga nozīme ir PSRS AT
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un Latvijas PSR AT plēnumu lēmumiem, kuros

doti vadoši izskaidrojumi likumdošanas piemē-
rošanai un kas ir obligāti tiesām, attiecīgajām
organizācijām un pilsoņiem. Piemēram, PSRS

AT plēnuma 1979. g. 7. XII lēmums Nr. 9 «Par

tiesu praksi likumu piemērošanā, izšķirot strī-

dus, kas saistīti ar bērnu audzināšanu» («LPSR
ATB» 1980, Ns 4); PSRS AT plēnuma 1980. g.

28. XI lēmums Nr. 9) «Par tiesu praksi likumu

piemērošanā, izskatot laulības šķiršanas lietas»

(«LPSR ATB» 1981, Nb 3); PSRS AT plēnuma
1982. g. 25. 111 lēmums «Par likumu piemēro-
šanu tiesās, izskatot lietas par paternitātes no-

teikšanu un alimentu piedziņu bērniem un ci-

tiem ģimenes locekļiem («LPSR ATB», 1982,
No 4). LPSR AT plēnuma 1982. gada 28. VI lē-

mums Nr. 4 «Par tiesu praksi laulības šķirša-

nas lietās» («LPSR ATB» 1982, No. 4) v. c.

8. pants. Laulības un ģimenes likumu

piemērošana Latvijas PSR

Laulības noslēgšanu, attiecības starp laulā-

tajiem, starp vecākiem un bērniem, adopciju,
paternitātes noteikšanu, alimentu piedziņu, aiz-

bildnību un aizgādnību, laulības šķiršanu un

civilstāvokļa aktu reģistrāciju Latvijas PSR re-

gulē Latvijas PSR likumdošana.

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

matiem citās savienotajās republikās noslēgtās
laulības, izdarītās adopcijas, noteiktās aizbild-

nības vai aizgādnības un reģistrēto civilstā-

vokļa aktu spēkā esamību nosaka tās savieno-

tās republikas likumdošana, kuras teritorijā no-

slēgta laulība, izdarīta adopcija, noteikta
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aizbildnība vai aizgādnība vai reģistrēts civil-

stāvokļa akts.

1. Komentējamā panta nozīme. 8. p. noteiku-

miem ir svarīga nozīme, jo, pirmkārt, katras sa-

vienotās republikas teritorijā laulības un ģime-
nes attiecības regulē ne tikai PSRS likumdo-

šana, kas ir vienāda visās savienotajās republi-
kās, bet arī attiecīgas savienotās republikas
likumdošana, kas atšķiras no citu savienoto re-

publiku likumdošanas. Otrkārt, pilsoņi, mainot

dzīvesvietu, bieži vien pārceļas uz dzīvi citā

savienotajā republikā vai arī ģimenes tiesiskos

aktus realizē vai ģimenes tiesiskos strīdus iz-

šķir savienotajā republikā, kurā viņi pastāvīgi
nedzīvo. Līdz ar to rodas jautājums, kādas sa-

vienotās republikas likumdošana jāpiemēro

attiecīgajam ģimenes tiesiskajām attiecībām.

2. Attiecīgas savienotās republikas likumdo-

šanas piemērošanas prioritātes princips nozīmē,
ka ģimenes tiesiskās attiecības Latvijas PSR

saskaņā ar 8. p. I d. regulē Latvijas PSR likum-

došana. Ar to jāsaprot visa likumdošana, kas

ir spēkā LPSR teritorijā —
kā PSRS, tā arī re-

publikāniskā likumdošana.

No 8. p. I d. izriet, ka Latvijas PSR, izšķirot

ģimenes tiesiskos strīdus, vispār nevar piemē-
rot citas savienotās republikas likumdošanu.

Piemēram, LPSR tiesa nevar piemērot KPFSR

LĢK 85.—86. p. par faktiskā audzinātāja un

šādā audzināšanā atradušās personas savstar-

pējo alimentāciju, lai gan faktiskās audzināša-

nas attiecību pastāvēšanas laikā minētās per-

sonas dzīvojušas KPFSR teritorijā. Izšķirot
laulāto mantiskos strīdus, tiesai jāpiemēro
LPSR likumdošana, lai gan manta, par kuru

laulātajiem ir strīds, atrodas citā savienotajā
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republikā. Izņēmums, kas izriet no 8. p. II d.,

pastāv attiecībā uz laulības, adopcijas atzīšanu

par spēkā neesošu, kā arī civilstāvokļa aktu

spēkā esamību. Ja, piemēram, izdarot adopciju
Lietuvas PSR teritorijā, pārkāpts likums un tas

pēc Lietuvas PSR likumdošanas ir pamats

adopcijas atzīšanai par spēkā neesošu, Latvijas
PSR šāda adopcija arī jāatzīst par spēkā ne-

esošu atbilstoši Lietuvas PSR likumdošanai, ja
attiecīgie pilsoņi pēc adopcijas dzīvo Latvijas
PSR teritorijā, lai gan Latvijas PSR likumdo-

šana vispār neparedz šādu pamatu adopcijas
atzīšanai par spēkā neesošu.

3. Citas savienotās republikas teritorijā izda-

rīto aktu spēkā esamība. 8. p. II d. atbilstoši

Pamatu 7. p. IV d. nosaka laulības, adopcijas,
aizbildnības un aizgādnības, kā arī civilstā-

vokļa aktu spēkā esamību jebkurā savienotajā
republikā, ja attiecīgie akti kādas savienotās re-

publikas teritorijā izdarīti atbilstoši šīs repub-
likas likumdošanai. Tas attiecas gan uz materi-

āltiesiskajiem, gan arī procedūras noteikumiem.

8. p. II d. īstenībā ir divējāda nozīme. Pirm-

kārt, ar to ir noteikta attiecīgo aktu spēkā esa-

mība citās savienotajās republikās, ja, piemē-

ram, laulību reģistrējis nepilngadīgs pilsonis,
kas savienotajā republikā pēc savas dzīvesvie-

tas to vēl nevarēja reģistrēt, vai paternitāte no-

teikta tādā kārtībā, kādā pilsonis republikā pēc
savas dzīvesvietas to nevarēja noteikt. Otrkārt,
8. p. II d. ir izšķirts jautājums, kā rīkoties, ja
ar attiecīgo ģimenes tiesisko aktu vai tā reģis-

trāciju saistīti dažādu savienoto republiku
pilsoņi. Vadoties no minētā 8. p. II d. notei-

kuma, piemēram, laulības vecuma samazinā-

šana, tāpat kā laulības reģistrācijas termiņa
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saīsināšana, notiek pēc tās savienotās republi-
kas likumdošanas, kuras teritorijā notiek laulī-

bas reģistrācija, bet nevis pēc tās republikas
likumdošanas, kurā pastāvīgi dzīvo persona,
kas stājas laulībā.

Trešā nodaļa

PRASĪBAS NOILGUMS

9. pants. Prasības noilgums
Uz prasībām, kas izriet no laulības un ģime-

nes attiecībām, prasības noilgums neattiecas,

izņemot gadījumus, kad aizskarto tiesību aiz-

stāvības termiņš noteikts PSRS likumdošanā un

šajā kodeksā, šādos gadījumos tiesa piemēro
prasības noilgumu saskaņā ar civilo likumdo-

šanu, ja likumā nav noteikts citādi.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
1. Prasības noilguma nepiemērošana laulības

un ģimenes attiecībām. 9. p. paredz vispārīgu
noteikumu, ka uz prasībām, kas izriet no laulī-

bas un ģimenes attiecībām, prasības noilgums
principā neattiecas. Tāpēc aizskartās subjektī-
vās ģimenes tiesības var aizstāvēt neatkarīgi no

tā, cik ilgs laiks pagājis kopš šo tiesību pārkā-
puma brīža. Likumdošanā nav paredzēts prasī-
bas noilgums prasījumiem par paternitātes no-

teikšanu, laulības atzīšanu par spēkā neesošu

un laulības šķiršanu, adopcijas atzīšanu par

spēkā neesošu un tās atcelšanu, alimentu pie-

dziņu uz turpmāko laiku, kamēr alimentācijas
tiesības pastāv, par nepilngadīgo bērnu atdo-

šanu un citiem prasījumiem.
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2. Prasības noilguma attiecināšana Uz atse-

višķām laulības un ģimenes attiecībām. Sa-

skaņā ar 9. p. prasības noilgums izņēmuma
veidā attiecas tikai uz atsevišķām likumdošanā

speciāli noteiktām laulības un ģimenes attie-

cībām, kurām noteikts arī prasības noilguma
termiņa ilgums. Gadījumi prasības noilguma

termiņa piemērošanai ir noteikti PSRS un Lat-

vijas PSR likumdošanā: 1) trīs gadu termiņš

prasībai par šķirto laulāto kopīpašuma sadali

(Pamatu 12. p. V d., LĢK 21. p. 111 d.);

2) viena gada termiņš ieraksta par vecākiem

apstrīdēšanai (58 1
.

p.); 3) trīs gadu termiņš
alimentu piedziņai par pagājušo laiku, ja pra-

sītājs pirms griešanās tiesā veicis pasākumus,
lai saņemtu uzturlīdzekļus, bet alimenti nav sa-

ņemti tādēļ, ka persona, kurai alimenti jā-

maksā, izvairījusies no to maksāšanas (98. p.

II d.).
100. p. I d. ir noteikts tiesas sprieduma izpil-

des termiņš alimentu parāda piedziņai pēc iz-

pildraksta par pagājušo laiku, ko nevar uzska-

tīt par prasības noilguma termiņu. Arī pārējie
LĢK norādītie termiņi ir vai nu ģimenes tiesību

un pienākumu rašanās un realizēšanas, vai citi

termiņi, uz kuriem noteikumi par prasības no-

ilgumu neattiecas.

3. Prasības noilguma piemērošanas kārtība.

Komentējamā pantā atkārtots Pamatu 8. p.

noteikums, ka tiesa piemēro prasības noilgumu
saskaņā ar civilo likumdošanu, ja likumā nav

noteikts citādi. Atbilstoši tam, 10. un 11. p.

paredz civilās likumdošanas attiecīgu notei-

kumu piemērošanu gadījumos, kad prasības
noilgums attiecināms uz prasībām no laulības

un ģimenes attiecībām.
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10. pants. Prasības noilguma termiņa te-

cējuma sākums

Prasības noilguma termiņa tecējums sākas

šī kodeksa attiecīgajā pantā norādītajā laikā,

bet, ja šis laiks nav norādīts, tad ar dienu, kad

persona uzzinājusi vai viņai vajadzēja uzzināt

par savu tiesību aizskārumu.

1. Prasības noilguma termiņa tecējuma sā-

kuma noteikšana.

Termiņa tecējums sākas 1) LĢK attiecīgajos

pantos norādītajā laikā; 2) gadījumos, ja šads

laiks nav norādīts — ar to dienu, kad persona

uzzinājusi vai viņai vajadzēja uzzināt par savu

tiesību aizskārumu, t. i., atbilstoši CX 83. p.

vispārīgajam noteikumam par prasības noil-

guma termiņa tecējuma sākumu.

2. Vispārīgā noteikuma piemērošana ir, pie-

mēram, prasībai par šķirto laulāto kopīpašuma
sadali (21. p. 111 d.). Prasības noilguma termiņa

tecējums sākas ar to bridi, kad pēc laulības

šķiršanas šķirtais laulātais uzzinājis vai viņam

vajadzēja uzzināt par savu tiesību aizskārumu.

Ja tieši šādu brīdi nav iespējams noteikt, pre-

zumējams, ,ka noilguma termiņa tecējums sākas

ar laulības šķiršanas bridi. Vispārīgais notei-

kums piemērojams, apstrīdot ierakstu par bērna

tēvu vai māti (581. p.). Termiņa tecējums sākas

no brīža, kad persona, kas ierakstīta par tēvu

vai māti, uzzinājusi vai tai vajadzēja uzzināt

par ierakstu, t. i., par savu tiesību aizskārumu.

Personai, kas apgalvo, ka viņa līdz noteiktam

brīdim nezināja vai nevarēja uzzināt par savu

tiesību aizskārumu, ir jāiesniedz tiesai par to

attiecīgi pierādījumi, kas apliecina šāda apgal-
vojuma patiesumu.
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3. Likumā ir arī tieši norādīts laiks, kad sāk

tecēt prasības noilguma termiņš. 581. p. pare-

dzēts, ka gadījumā, ja par bērna tēvu vai māti

ierakstīta nepilngadīga persona, prasības noil-

guma termiņa tecējums sākas no brīža, kad šī

persona sasniegusi 18 g. vecumu.

11. pants. Prasības noilguma piemēroša-

nas kārtība

Piemērojot normas, kas nosaka prasības no-

ilgumu, tiesai jāievēro Latvijas PSR civilko-

deksa 5. un 6. nodaļā paredzētie noteikumi.

1. Civilkodeksa noteikumu par prasības noil-

gumu ievērošana.

Laulības un ģimenes likumdošanā nav savu

īpašu noteikumu par prasības noilguma piemē-
rošanas kārtību. Tāpēc saskaņā ar 11. p. tiešu

norādījumu, piemērojot prasības noilgumu lau-

lības un ģimenes attiecībām (21., 58., 98. p.),
tiesai ir jāievēro attiecīgie CX 6. nodaļas «Pra-

sības noilgums» noteikumi: 1) kas paredz aiz-

liegumu, pusēm vienojoties, grozīt likumā no-

teiktos prasības noilguma termiņus un to ap-

rēķināšanas kārtību (CX 81. p.); 2) kas paredz

prasības izskatīšanu neatkarīgi no pušu pietei-
kuma (CX 82. p.); 3) par prasības noilguma

termiņa notecējuma sekām un par aizskarto tie-

sību aizstāvēšanu, ja prasības noilguma termiņš
nokavēts attaisnojošu iemeslu dēļ (CX 85. p.);
4) par prasības noilguma termiņa tecējuma ap-
turēšanu un pārtraukšanu (CX 87., 88. p.);
5) par sekām, ko rada pienākuma izpildīšana

pēc prasības noilguma termina notecējuma (CX
90. p.V

2. Civilkodeksa noteikumu par termiņu aprē-

ķināšanu ievērošana. Pēc 11. p. tieša norādī-
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ģimenes attiecībām, tiesai jāievēro CX 5. noda-

ļas «Termiņu aprēķināšana» noteikumi. Lai gan

tas neizriet no 11. p. norādījuma, minētie notei-

kumi par termiņu aprēķināšanu jāievēro arī,

aprēķinot jebkuru citu laulības un ģimenes
likumdošanā paredzēto termiņu. Tiešs norādī-

jums par to ir citu savienoto republiku likumdo-

šanā (KPFSR LĢK 12. p., BPSR LĢK 12. p.).

Tādējādi CX 5. nodaļas noteikumi jāievēro, pie-

mēram, nosakot pilsoņa laulības vecuma sa-

sniegšanu, termiņu laulības noslēgšanai pēc

pieteikuma iesniegšanas (13. p.), termiņus, ku-

ros rodas šķirto laulāto savstarpējas uzturdo-

šanas pienākums (27. p.), termiņu laulības šķir-
šanai CAR iestādēs (39. p.) v. c.

Laulības un ģimenes attiecībām piemērojami
visi attiecīgie CX 5. nodaļas noteikumi — par

termiņu noteikšanu (CX 72. p.), par termiņa

tecējuma sākumu (CX 73. p.), par termiņu bei-

gām (CX 74.—76. p.), par termiņa beigām, ja
tas nebeidzas darbdienā (CX 77. p.) un par

kārtību, kādā izpildāmas darbības termiņa pē-

dējā dienā (CX 78. p.).
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Otra sadaļa

LAULĪBA

Ceturtā nodaļa

LAULĪBAS NOSLĒGŠANAS KĀRTĪBA

UN NOTEIKUMI

.12. pants. Laulības noslēgšana

Laulība noslēdzama valsts civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestādēs.

Laulības reģistrācija noteikta tiklab valsts un

sabiedrības interesēs, kā arī laulāto un bērnu

personisko un mantisko tiesību un interešu aiz-

sardzības nolūkā.

Laulāto tiesības un pienākumus rada tikai

laulība, kas noslēgta valsts civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestādēs.

1. Laulības noslēgšana valsts CAR iestādēs.

Laulības reģistrācija ir jebkuras CAR iestādes

kompetencē (168. p.). Laulību reģistrē kā ra-

jonu (pilsētu), pilsētas rajonu CAR nodaļas, tā

arī ciemu, ciematu un rajona pakļautības pil-
sētu TDP IK. Laulības reģistrāciju reglamentē
LĢK 18. nodaļas normas un CAR Instrukcijas
42.-59. pk. CAR iestādēs noslēgtām laulībām

pielīdzinātas laulības, ko ārpus PSRS teritori-

jas dzīvojošie padomju pilsoņi noslēdz PSRS

konsulārajās iestādēs (205. p.). Par padomju
pilsoņu laulībām ar ārvalstu pilsoņiem un ār-
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valstu pilsoņu savstarpējām laulībām sk. 204. p.

komentāru. Par ārpus PSRS teritorijas noslēgto
padomju pilsoņu, kā arī ārvalstu pilsoņu laulību

atzīšanu noteikts 206. p.

CAR iestādēs noslēgtām laulībām pielīdzinā-
tas arī laulības, kas noslēgtas pirms padomju

CAR iestāžu izveidošanas (sk. 6. p. komen-

tāru).

2. Faktiskās laulības attiecības un to reģis-

trācija. Svarīgs ir 12. p. 111 d. noteikums, ka

laulāto tiesības rada tikai laulība, kas noslēgta
valsts CAR iestādē. Pirmkārt, tas nozīmē, ka ne-

tiek atzīta par laulību tikai pēc reliģiskajiem
rituāliem noslēgta laulība (par izņēmumiem sk.

6. p. komentārā). Otrkārt, tas nozīmē, ka par

laulību netiek atzītas vīrieša un sievietes faktis-

kās kopdzīves (t. s. «faktiskās laulības») attie-

cības, izņemot likumdošanā speciāli norādītos

gadījumos Šāds izņēmums ir faktiskās (nere-
ģistrētās) laulības, kuras tika piejautas un aiz-

sargātas ar KPFSR laulības, ģimenes un aiz-

bildnības likumu kodeksu, sākot ar 1927. g. ļ. I.

Minētais kodekss no 1940. g. 26. XI pagaidām
tika piemērots arī Latvijas PSR teritorijā un

faktiskās laulības, kas jau bija radušās un ra-

dās Latvijas PSR teritorijā, sākot ar 1940. g.

26. XI ieguva tiesisko aizsardzību līdz PSRS

APP 1944. g. 8. VII dekrēta izdošanai. Šī dekrēta

19. p. noteica, ka tikai reģistrēta laulība rada

laulāto tiesības un pienākumus. Minētais dek-

rēta pants atļāva personām, kas līdz 1944. g.

8. VII sastāvēja faktiskās laulības attiecībās,

noformēt savu laulību, to reģistrējot un uzrādot

faktiskās laulības attiecību rašanās laiku. Šis

noteikums ir spēkā arī tagad (CAR Instrukci-

jas 56. pk.). Uz «faktiskās laulības» attiecībām,



41

kas uzsāktas pēc 1944. g. 8. VM, šis noteikums

neattiecas.

Ja faktisko laulību, kas radusies pirms
1944. g. 8. VII, nav iespējams reģistrēt sakarā

ar viena laulātā nāvi, pārdzīvojušais laulātais

tiesīgs griezties tiesā ar pieteikumu par fakta

konstatēšanu par atrašanos faktiskā laulībā

(CPK 249. p. II d. 4. pk.). Kā izskaidrojis
PSRS AT plēnums 1966. g. 25. II lēmumā «Par

tiesu praksi lietās par faktu konstatēšanu, ku-

riem ir juridiska nozīme» 6. pk., faktu par atra-

šanos faktiskā laulībā var konstatēt, ja laulāto

attiecības radušās līdz PSRS APP 1944. g.

8. VII dekrēta izdošanai un turpinājušās līdz

viena laulātā nāves brīdim.

3. Laulības reģistrācijas nozīme. Laulības

reģistrācijai ir tiesību radoša nozīme — tikai

CAR iestādēs noslēgta laulība rada laulāto tie-

sības un pienākumus. Laulības reģistrācija ir

noteikta laulāto un bērnu personisko un man-

tisko tiesību un interešu aizsardzības nolūkā.

Sastāvēšana reģistrētā laulībā nodrošina laulā-

tiem alimentācijas tiesības, LĢK normu attie-

cināšanu uz viņu īpašuma attiecībām, nodro-

šina mantošanas, dzīvokļu, pensijas v. c. tiesī-

bas. Bērnam, kura vecāki savstarpēji ir

reģistrētā laulībā, izcelšanos no tēva apliecina
ieraksts par vecāku laulību (53. p.).

Laulības reģistrācija ir laulības esamības

pierādījums. To pierāda ar laulības noslēgša-
nas apliecību un atzīmi pasē. Ja laulības no-

slēgšanas apliecība nozaudēta un CAR iestādēs

nav saglabājušies laulības noslēgšanas akta

ieraksti, un ja CAR iestāde atteikusi atjaunot
laulības noslēgšanas akta ierakstu, tiesa var

konstatēt laulības reģistrācijas faktu (CPK
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249. p. II d. 3. pk., PSRS AT plēnuma 1966. g.

25. II lēmuma 5. pk.).

13. pants. Laulības noslēgšanas kārtība

Laulību noslēdz vienu mēnesi pēc tam, kad

personas, kas vēlas stāties laulībā, iesniegušas

pieteikumu valsts civilstāvokļa aktu reģistrāci-

jas iestādē.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos pēc to per-
sonu lūguma, kuras vēlas stāties laulībā, ra-

jona, pilsētas, pilsētas rajona, ciemata vai ciema

Tautas deputātu padomes izpildkomiteja var

atļaut samazināt šo termiņu.
(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija

1980. g. 27. marta dekrēta redakcijā — «Latvi-

jas PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-

tājs», 1980. g., 14. nr.).
Laulība noslēdzama svinīgos apstākļos. Ci-

vilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes gādā par

svinīgu laulības reģistrāciju, ja tam piekrīt per-

sonas, kas stājas laulībā.

1. Vispārējais termiņš laulības noslēgšanai

pēc pieteikuma iesniegšanas. Laulības noslēgša-
nas kārtību noteic 181. p. — 186. p. un CAR

Instrukcija. Komentējamā panta I d. paredzēta
obligāta prasība, ka laulību var noslēgt vienu

mēnesi pēc pieteikuma iesniegšanas CAR

iestādē, kas jāsaprot tā, ka laulības noslēgša-
nas diena nosakāma ne agrāk kā mēnesi

pēc tam, kad iesniegts pieteikums (CAR In-

strukcijas 45. pk.). Par laulības reģistrācijas
dienu CAR iestādes amatpersona vienojas ar

personām, kas stājas laulībā (184. p.), un tā

var būt arī vēlāk kā mēnesi pēc pieteikuma
iesniegšanas, ja, piemēram, personas, kas stā-

jas laulībā, vēlas laulības noslēgšanu saistīt ar
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kādu no svētku dienām vai ģimenē atzīmēja-
mām dienām, ar noteiktu nedējas dienu. Ter-

miņu aprēķināšana notiek pēc CX 5. nodaļā pa-

redzētajiem noteikumiem, kam atbilst CAR In-

strukcijas 11. pk. norādījums. Piemēram, ja pie-
teikums laulības noslēgšanai iesniegts
17. martā, viena mēneša termiņa tecējums sā-

kas 18. martā un beidzas 17. aprīlī. Tādējādi
laulību var reģistrēt 18. aprīlī. Ja termiņš bei-

dzas mēnesī, kam nav atbilstoša datuma, tad

termiņš notek šā mēneša pēdējā dienā. Piemē-

ram, laulība, kas būtu reģistrējama mēneša 31.

datumā, februārī reģistrējama šī mēneša pēdējā
dienā — 28. vai 29. datumā.

Laulības noslēgšanas termiņa noteikšanas

mērķis ir panākt, lai personas, kas stājas lau-

lībā, pienācīgi sagatavotos šim brīdim, labāk

iepazītu viena otru, kā arī, lai ieinteresētās per-

sonas varētu paziņot par šķēršļiem, kādi pastāv
laulības reģistrācijai.

2. Sekas, ja persona, kas stājas laulībā, neie-

rodas noteiktajā laikā noslēgt laulību. Ja neie-

rašanās notiek attaisnojošu iemeslu dēļ (sli-

mība, neparedzēts komandējums, aizkavēšanās

komandējumā v. c), CAR iestāde var noteikt

citu laulības reģistrācijas dienu. Par to perso-

nas, kas stājas laulībā, var lūgt kā pirms, tā

arī pēc noteiktās laulības reģistrācijas dienas.

Ja neierašanās noslēgt laulību notikusi bez at-

taisnojošiem iemesliem, pieteikums laulības

noslēgšanai uzskatāms par spēkā neesošu un

uz tā pamata laulību reģistrēt nevar. Sādā ga-

dījumā personām, ja viņas tomēr vēlas noslēgt

laulību, jāiesniedz jauns pieteikums un vispā-

rējā kārtībā jānoteic jauna laulības noslēgša-

nas diena.
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3. Laulības noslēgšanas termiņa samazinā-

šana. 13. p. II d. atšķirībā no dažu citu savie-

noto republiku likumdošanas paredzēta tikai

minētā termiņa samazināšana, bet nevis paga-

rināšana. Par termiņa pagarināšanu nevar uz-

skatīt laulības reģistrācijas dienas noteikšanu

pēc 12. p. I d. paredzētā mēneša termiņa no-

tecējuma, jo tas notiek pēc to personu lūguma,
kuras stājas laulībā. Termiņa samazināšana

iespējama tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos.
Pamats termiņa samazināšanai var būt ne-

iespēja ierasties uz laulības noslēgšanu pēc mē-

neša termiņa notecējuma sakarā ar gaidāmo
bērna piedzimšanu, aizbraukšanu ilgstošā ko-

mandējumā, iesaukšanu karadienestā vai perso-

nas, kas stājas laulībā, smagu slimību v. tml.

lesniegumu par termiņa samazināšanu var

iesniegt tikai tās personas, kuras vēlas stāties

laulībā, bet nevis viņu vecāki, aizgādņi vai ci-

tas personas. lesniegumā jānorāda iemesli, sa-

karā ar ko lūdz samazināt termiņu, kā arī jā-

pievieno attiecīgi dokumenti, kas apliecina no-

rādīto apstākļu esamību.

Samazināt laulības noslēgšanas termiņu
drīkst tā rajona (pilsētas), pilsētas rajonu TDP

IK, kuras CAR nodaļā iesniegts pieteikums par
laulības noslēgšanu, kā arī tā ciema, ciemata,

rajona pakļautības pilsētas TDP, kurā iesniegts
pieteikums laulības noslēgšanai. Atļauja sama-

zināt laulības vecumu jānoformē ar TDP IK

lēmumu vai rīkojumu. Šādu atļauju nedrīkst

dot vienpersoniski TDP IK amatpersona
(priekšsēdētājs, sekretārs).

4. Laulības svinīga noslēgšana. 13. p. 111 d.

uzliek pienākumu CAR iestādēm gādāt par svi-

nīgu laulības noslēgšanu pēc to personu vēlē-
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šanās, kas stājas laulībā (sk. 184. p. komen-

tāru). Ja personas, kas stājas laulībā, nevēlas

svinīgu laulības noslēgšanu, laulība jāreģistrē
parastajā oficiālajā kārtībā.

14. pants. Laulības noslēgšanas noteikumi

Laulības noslēgšanai nepieciešams, lai tai

piekristu abas personas, kas stājas laulībā, un

lai tās būtu sasniegušas laulības vecumu.

1. Piekrišana stāties laulībā. Tā kā laulība

pamatojas uz sievietes un vīrieša brīvprātīgu
vienošanos (LPSR Konstitūcijas 51. p.), likumā

par svarīgāko laulības noslēgšanas noteikumu

izvirzīta prasība, lai laulības noslēgšanai pie-
kristu abas personas, kas stājas laulībā. Lau-

lību nevar noslēgt, ja kāda no viņām līdz pat
laulības noslēgšanas brīdim un laulības noslēg-
šanas procesā CAR iestādē paziņo, ka nepiekrīt
stāties laulībā. Laulība, kas noslēgta pretēji šim

noteikumam, atzīstama par spēkā neesošu

(48. p.).
Piekrišanai stāties laulībā jābūt juridiski no-

zīmīgai. To var izteikt persona, kas sasniegusi
laulības vecumu (15. p.), pie tam tikai tā per-

sona, kas stājas laulībā, bet ne citas personas

(viņas vecāki, aizgādnis v. c). Nav juridiski
nozīmīgs arī citu personu (bērnu, faktiskā lau-

lātā vai citu personu) iebildums pret laulības

noslēgšanu, izņemot gadījumus, kad pastāv
likumā paredzētie šķēršļi laulības noslēgšanai

(15., 16. p.).
Piekrišanu stāties laulība var izteikt tikai

rīcībspējīga persona. Rīcībnespēja ir šķērslis
laulības noslēgšanai (16. p.). Piekrišanu stāties

laulībā nevar izteikt pilsonis, kas laulības no-

slēgšanas brīdī nespēj vadīt savu darbību vai
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saprast tās nozīmi. Tādas ir personas, kas vai

nu sakarā ar gara slimību, vai plānprātību, ja

viņas vēl nav atzītas tiesas ceļā par rīcībnespē-
jīgām, nevar saprast savas darbības nozīmi, kā

arī personas, kas citu apstākļu dēļ — smagas

slimības, alkohola vai narkotisko vielu lietoša-

nas ietekmē atrodas tādā stāvoklī, ka nespēj va-

dīt savu darbību vai saprast tās nozīmi. Lau-

lību, kas noslēgta, neievērojot šo noteikumu, var

atzīt par spēkā neesošu.

Piekrišana laulības noslēgšanai, ja tā iz-

teikta citu personu prettiesiskas darbības

iespaidā, ir pamats, lai šādu laulību atzītu par

spēkā neesošu (48. p.). Maldīšanās dažos gadī-
jumos var būt gan pamats tās atzīšanai par

spēkā neesošu, gan arī motīvs laulības šķirša-
nai (persona, kas stājas laulībā, noslēpusi fak-

tus par savu slimību, par to, ka viņai ir bērni

v. c). Piekrišanai stāties laulībā jābūt vērstai

uz laulības attiecību nodibināšanu. Pretējā ga-

dījumā laulība ir fiktīva un to var atzīt par

spēkā neesošu (49. p.).

2. Laulības vecuma sasniegšana. Personām,
kas stājas laulībā, ir jābūt šim nolūkam nepie-
ciešamam fiziskam un garīgam briedumam. Tā-

pēc likumā noteikts minimālais laulības ve-

cums (15. p.). Laulību, ko noslēgusi persona,

kas nav sasniegusi laulības vecumu, var atzīt

par spēkā neesošu (46. p.). Maksimālais ve-

cums laulības noslēgšanai, kā arī maksimālā

gadu starpība personām, kas stājas laulībā,
likumā nav noteikti. Ja laulību noslēgusi per-

sona, kas sasniegusi pārāk lielu vecumu, vai ir

pārāk liela gadu starpība personām, kas stājas
laulībā, tad šādu laulību var atzīt par spēkā
neesošu, ja izrādās, ka tā ir fiktīva.
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15. pants. Laulības vecums

Laulības vecums noteikts ar 18 gadiem.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos rajona (pil-
sētas) vai pilsētas rajona Tautas deputātu pa-

domes izpildkomiteja var samazināt laulības

vecumu, bet ne vairāk kā par vienu gadu vīrie-

šiem un par diviem gadiem sievietēm.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi-

dija 1983. gada 30. jūnija dekrēta redakcijā —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdības

Ziņotājs», 1983. g., 28. nr.).
1. Likumā noteiktais laulības vecums. 15. p.

atbilstoši Pamatu 10. p. II d. noteic vienotu mi-

nimālo laulības vecumu vīriešiem un sievie-

tēm — ar 18 gadiem, kas sakrīt ar pilngadības

sasniegšanu. 18 gadu vecumu persona ir sa-

sniegusi dzimšanas dienai sekojošā dienā. At-

sevišķās savienotās republikās laulības vecums

ir citāds, piemēram, UPSR LĢK 16. p. noteic

laulības vecumu vīriešiem — 18 gadus, bet sie-

vietēm — 17 gadus. Bet, tā kā laulības noslēg-
šanu reglamentē laulības noslēgšanas vietas

likumdošana (8. p.), tad LPSR CAR iestādēs

sieviete, kuras pastāvīgā dzīvesvieta ir UPSR,

varēs laulību noslēgt tikai tad, ja tā sasniegusi
18 gadus, lai gan UPSR viņa bez speciāla lau-

lības vecuma samazinājuma varētu stāties lau-

lībā jau no 17 gadu vecuma.

2. Laulības vecuma samazināšana. 15. p.

II d. atļauj izņēmuma gadījumos samazināt

laulības vecumu kā sievietēm, tā arī vīriešiem.

Laulības vecumu Latvijas PSR var sa-

mazināt ne vairāk kā par vienu gadu vīriešiem

un ne vairāk kā par diviem gadiem sievietēm.

Citās savienotajās republikās ir citādi notei-

kumi.
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Likumdošanā nav noteikti pamati laulības ve-

cuma samazināšanai. Prakse laulības vecumu

parasti samazina, ja sievietei jau piedzimis
bērns vai viņa to gaida, ja izveidojušās stabi-

las faktiskās kopdzīves attiecības un vīrietis

tiek iesaukts obligātajā karadienestā vai nosū-

tīts ilgstošā komandējumā v. tml.

Laulības vecumu var samazināt tikai rajona

(pilsētas) vai pilsētas rajona TDP IK. Ciema,
ciemata vai rajona pakļautības pilsētas TDP

IK nevar samazināt laulības vecumu. Rīgas pil-
sētā šādu atļauju dod pilsētas rajonu TDP IK.

Laulības vecumu var samazināt tikai ar TDP

IK lēmumu, kurā jābūt arī pamatojumam, kāpēc
laulības vecums tiek samazināts. Atļauju sama-

zināt laulības vecumu nav tiesīgas dot TDP IK

amatpersonas (priekšsēdētājs, sekretārs),
lēmums par to jāpieņem IK koleģiāli.

Likumā tieši nav noteikts, kurai TDP IK ir

tiesības samazināt laulības vecumu — pēc lau-

lības reģistrācijas vietas vai pēc tās personas,
kuras laulības vecums jāsamazina, dzīvesvie-

tas. Latvijas PSR administratīvo iestāžu praksē
laulības vecumu samazina TDP IK pēc tās per-

sonas dzīvesvietas, kura vēlas stāties laulībā

pirms likumā noteiktā laulības vecuma. Tas no-

tiek arī tad, ja šī persona dzīvo citā savieno-

tajā republikā. Tomēr arī šajā gadījumā, sama-

zinot laulības vecumu, jāievēro LĢK 15. p. II d.

noteikumi, ja laulības reģistrācija notiek Latvi-

jas PSR, lai gan citas savienotās republikas
likumdošana paredz citādus noteikumus. Lē-

mumu par laulības vecuma samazināšanu var

pieņemt arī TDP IK pēc laulības reģistrācijas
vietas, ja personas, kuras laulības vecumu sa-

mazina, pastāvīgā dzīvesvieta ir citur.
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TDP IK lēmumā ir jānorāda konkrēti, par cik

samazināts laulības vecums — 2 mēn., 5 mēn.

utt. lesniegumu TDP IK par laulības ve-

cuma samazināšanu paraksta un iesniedz tā

persona, kurai nepieciešams samazināt laulības

vecumu. Izlemjot jautājumu, TDP IK jāno-
skaidro arī šīs personas vecāku, aizgādņu, kā

arī tās personas viedoklis, kura ar nepilnga-
dīgo vēlas stāties laulībā. Tomēr TDP IK lau-

lības vecumu samazina neatkarīgi no tā, vai

nepilngadīgā vecāki piekrīt laulības vecuma sa-

mazināšanai vai ne.

3. Laulības noslēgšanas pieteikuma iesnieg-
šana pirms laulības vecuma sasniegšanas. Li-

kumā noteiktā laulības vecuma sasniegšana,
t. i., 18 gadu vecuma sasniegšana, attiecas uz

laulības noslēgšanu, bet nevis uz laulības no-

slēgšanas pieteikuma iesniegšanu. Tāpēc CAR
iestādei nav pamata atteikt laulības noslēgša-
nas pieteikuma pieņemšanu, ja persona pietei-
kuma iesniegšanas brīdī vēl nav sasniegusi lau-

lības vecumu. Svarīgi, lai viņa šo vecumu būtu

sasniegusi laulības reģistrācijas brīdī.

16. pants. Šķēršļi laulības noslēgšanai

Nav atļauts noslēgt laulību:

starp personām, no kurām kaut vai viena jau
ir citā laulībā;

starp radiniekiem taisnā augšupējā un leju-
pējā līnijā, starp brāļiem un māsām, pusbrā-
ļiem un pusmāsām, kā arī starp adoptētājiem
un adoptētiem;

starp personām, no kurām kaut vai vienu

tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara slimības

vai plānprātības dēļ.



50

1. Komentējamā pantā norādītie apstākli ir

absolūts šķērslis laulības noslēgšanai. Pat iz-

ņēmuma veidā nav atļauts laulību noslēgt, ja

pastāv kāds no šiem apstākļiem. Gadījumā, ja
laulība ir noslēgta, neievērojot 16. p. minēto

aizliegumu, to var atzīt par spēkā neesošu

(47. p.). Vienīgi tad, ja līdz lietas izlemšanai

tiesā ir zuduši apstākļi, kas liedz noslēgt lau-

lību, to var atzīt par spēkā esošu, bet tikai no

tā brīža, kad šie apstākļi zuduši.

2. Sastāvēšana citā laulībā. Aizliegums stā-

ties laulībā personām, kuras jau sastāv citā lau-

lībā, pamatots uz vienlaulības (monogāmijas)
principu, saskaņā ar kuru katrs pilsonis drīkst

sastāvēt tikai vienā laulībā. Ar «citu laulību»

jāsaprot laulība, kas noslēgta likumdošanā no-

teiktā kārtībā CAR iestādē, kā arī laulība, kas

pielīdzināta reģistrētai laulībai. Faktiskās laulī-

bas attiecības, ja tās radušās pirms 1944. g.

8. VII un pēc tam nav reģistrētas CAR iestādēs

vai ja tās radušās pēc šī datuma, nav šķērslis
laulības noslēgšanai. Persona, kas jau sastāv

laulībā, jaunu laulību var noslēgt tikai tad, kad

iepriekšējā laulība izbeigta sakarā ar otra lau-

lātā nāvi, laulības šķiršanu (sk. 6. nodaļas ko-

mentārus) vai arī atzīta par spēkā neesošu (sk.
7. nodaļas komentārus). Tāpēc, iesniedzot lau-

lības noslēgšanas pieteikumu, šīm personām ir

jāuzrāda dokumenti, kas apliecina iepriekšējās
laulības izbeigšanu vai atzīšanu par spēkā ne-

esošu (CAR Instrukcijas 53. pk.).
3. Tuvas radniecības un adopcijas attiecības.

Laulībā aizliegts stāties radiniekiem taisnā aug-

šupējā un lejupējā līnijā: vecākiem un bēr-

niem, vecvecākiem un mazbērniem. Aizliegu-

mam tālākās taisnās līnijas radniecības pakā-
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pēs vairs nav praktiskas nozīmes, lai gan šāds

aizliegums attiecas uz visiem taisnās līnijas ra-

diniekiem. No sānlīnijas radiniekiem sav-

starpēji laulībā nedrīkst stāties tikai brāļi un

māsas, kā arī pusbrāļi un pusmāsas. Uz brālē-

niem un māsīcām v. c. šis aizliegums neattiecas.

Šķērslis laulības noslēgšanai parasti ir radnie-

cība, kas noteikta likumdošanā paredzētā kār-

tībā (52.—57. p.), t. i., ja radniecības fakts kon-

statējams ar ierakstiem CAR ierakstu grāmatās
un uz to pamata izdotajiem dokumentiem. To-

mēr no likuma jēgas izriet, ka šķērslis laulības

noslēgšanai radniecības fakts ir arī tad, ja rad-

niecība nav noteikta minētajā kārtībā, piemē-

ram, starp miesīgu brāli un māsu, kuriem ir ko-

pīgs tēvs, ja vinu izcelšanās no tēva nav no-

teikta. 1

Saskaņa ar tiešu 16. p. norādījumu nav at-

ļauts laulību noslēgt starp adoptētāju un adop-
tēto, jo tiesisko attiecību ziņā tie pielīdzināti
vecākiem un bērniem. Šis aizliegums atkrīt, ja

adopcija atcelta, piemēram, 124. p. kārtībā, vai

atzīta par spēkā neesošu. Likumā nav norādīts

par aizliegumu stāties laulībā citām personām,
kas ar adopciju iegūst radniecības tiesiskās at-

tiecības, piemēram, adoptētajam ar adoptētāja
miesīgajiem bērniem. Tā kā šīs personas pēc

adopcijas ir brāļi un māsas (ja adoptētāji
ierakstīti par adoptētā vecākiem), jāuzskata, ka

arī viņi nedrīkst stāties laulībā līdz adopcijas
izbeigšanai.

Likumdošana nav paredzēts aizliegums stā-

ties laulībā aizgādnim ar aizbilstamo personu.

1 Skat. Paceniieß B. A. CeMefiuoe npaßO. M., 1971

c. 77.
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4. Laulājamā rīcībnespēja. 16. p. aizliedz no-

slēgt laulību starp personām, no kurām kaut

vai vienu tiesa atzinusi par rīcībnespējīgu gara
slimības vai plānprātības dēļ (CX 15 p., CPK

254.—259. p.). Rīcībspējas ierobežošana perso-

nām, kas pārmērīgi lieto alkoholiskos dzērienus

vai narkotiskās vielas (CX 16. p.), nav šķērslis
laulības noslēgšanai.

Likumā tieši nav norādīts, ka laulību nedrīkst

noslēgt personas, kas ir garā slimas vai plān-

prātīgas, bet nav atzītas par rīcībnespējīgām.
Šādas personas, kā arī jebkura cita persona,

kas laulības noslēgšanas brīdī pagaidām atro-

das tādā stāvoklī, ka nespēj saprast savas rīcī-

bas nozīmi vai vadīt to, piemēram, alkohola,
narkotisko vielu ietekmē v. tml., nedrīkst no-

slēgt laulību uz 14. p. pamata. Laulību, kas no-

slēgta, neievērojot šo noteikumu, var atzīt par

spēkā neesošu uz 48. p. pamata.
Ja līdz laulīhas reģistrācijai CAR iestāde sa-

ņem iesniegumu par to, ka ir likumā paredzēti
šķēršļi laulības reģistrācijai, laulības reģistrā-
ciju atliek iesniegumā minēto apstākļu noskaid-

rošanai, taču ne ilgāk par 1 mēnesi no dienas,
kad saņemts iesniegums (CAR Instrukcijas
55. pk.).'

5. Atbildība par apstākļu slēpšanu, kuri kave

iestāties laulībā. Atbildība noteikta XX 198. p.
Par tādu apstākļu slēpšanu, kuri kavē iestāties

laulībā, vai nepatiesu ziņu sniegšanu CAR iestā-

dēm paredzēts sods — labošanas darbi uz laiku

līdz 1 gadam vai naudas sods līdz 100 rubļiem.
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Piektā nodaļa

LAULĀTO TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

17. pants. Laulāto tiesību un pienākumu
rašanās

Laulāto tiesības un pienākumi rodas no brīža,
kad laulība reģistrēta civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas iestādēs.

1. Laulāto tiesību un pienākumu jēdziens. Ar

laulāto tiesībām un pienākumiem 17. p. jāsaprot
personiskās un mantiskās tiesības, kas regulētas
18.—30. p. Personiskās (nemantiskās) ir lau-

lāto uzvārda tiesības (18. p.), katra laulātā

tiesība brīvi izvēlēties nodarbošanos, profesiju,
dzīvesvietu (19. p.), tiesības kopīgi izlemt

bērnu audzināšanas v. c. ģimenes dzīves jautā-

jumus (19. p.).
Ar laulāto mantiskajām tiesībām vispirms jā-

saprot laulāto īpašuma tiesības (20. p., 22. p.),
tiesības slēgt savā starpā darījumus (25. p.),

pienākums vienam otru materiāli atbalstīt

(26. p.), t. i., tiesības un pienākumi, kas tieši

norādīti LĢK. Otrkārt, te ir domātas arī tādas

mantiskās tiesības un pienākumi, kas pilsoņiem
noteikti civilajā v. c. likumdošanā, ja attiecīgo
tiesību vai pienākumu iegūšana ir atkarīga no

pilsoņa sastāvēšanas laulībā. Piemēram, tiesī-

bas un pienākumi, kas paredzēti CX 106. p.

(personiskā īpašuma tiesības uz dzīvojamo
māju), CX 459. p. (laulāto tiesības uz nogul-
dījuma sadalīšanu), CX 479. p. (laulātā tiesī-

bas uz kaitējuma atlīdzību), CX 555. p. (lau-
lāto mantošanas tiesības) v. c.

2. Laulāto tiesību un pienākumu rašanās brī-

dis pēc 17. p. ir brīdis, kad izdarīts laulības no-
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slēgšanas akta ieraksts, t. i., kad abi laulātie

to parakstījuši un CAR iestādes darbinieks, kas

izdara laulības reģistrāciju, paziņojis par laulī-

bas noslēgšanu. Tāpēc laulības noslēgšanas
brīdi nevar uzskatīt tikai kā attiecīgo kalen-

dāra datumu vispār, jo tiesības, kas radušās

attiecīgajā datumā, pirms laulības reģistrācijas
tomēr nav uzskatāmas par laulāto tiesībām.

Ja, piemēram, pirms tam iegādāta kopīga
manta, tad uz to neattiecas LĢK noteikumi par
laulāto kopīpašuma tiesībām.

3. Laulības, kas rada laulāto tiesības un pie-
nākumus. Lai gan 17. p. ir norādīts par laulī-

bas reģistrāciju CAR iestādēs, ar to domātas

ne tikai laulības, ko reģistrējušas 167. p. norā-

dītās iestādes, bet arī laulības, ko padomju pil-
soņi noslēguši PSRS konsulārajās iestādēs

(205. p.), kā arī laulības, ko PSRS pilsoņi ar

ārvalstu pilsoņiem un ārvalstu pilsoņi savstar-

pēji noslēguši atbilstoši likumdošanā paredzē-

tajā kārtībā (204., 206. p.).
4. Tiesības un pienākumi faktiskās laulības

attiecībās. Izņēmums no 17. p. paredzētā notei-

kuma ir tad, ja CAR iestādē laulību noformē

personas, kuras līdz 1944. g. 8. VII jau bija at-

radušās faktiskās laulības attiecībās un ku-

rām šīs attiecības turpinājušās arī pēc minētā

datuma līdz pat laulības reģistrācijai. Saskaņā

ar PSRS APP 1944. g. 8. VII dekrēta 19. p.
laulāto tiesības un pienākumi šādam personām
rodas ar to brīdi, kurš kā laulības attiecību ra-

šanās laiks ierakstīts laulības noslēgšanas akta

ierakstā pēc to personu mutvārdu norādījuma,
kas noformē laulību (CAR Instrukcijas 57. pk.).
Tas attiecas arī uz gadījumiem, kad pilsoņi uz-

sākuši faktisko laulību līdz 1944. g. 8. VII un
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tiesa saskaņā ar CPK 249. p. II d. 4. pk. kon-

statējusi faktu par atrašanos faktiskā laulībā,

ja viens no faktiskajiem laulātajiem miris. Lau-

lāto tiesības un pienākumi tad rodas no brīža,
kas norādīts tiesas spriedumā.

18. pants. Laulāto uzvārds

Noslēdzot laulību, laulātie pēc savas vēlēša-

nās izraugās viena laulātā uzvārdu par savu

kopējo uzvārdu vai arī katrs laulātais patur
savu pirmslaulības uzvārdu.

Ja persona, kas ir laulībā, maina uzvārdu,
otra laulātā uzvārds tādēļ nemainās.

1. Uzvārda izvēles tiesība. Tiesība uz uzvārdu

ir viena no pilsoņa svarīgākajām personiska-

jām tiesībām, ko aizsargā likums. Uzvārds in-

dividualizē pilsoni, raksturo viņa lomu un sa-

sniegumus sabiedrībā. Ar uzvārdu saistīta

daudzu pilsoņiem piederošo tiesību realizācija.
Uzvārds tiek norādīts pilsoņa izglītības v. c.

dokumentos, kas apliecina viņam piederošās tie-

sības. Uzvārds parasti liecina arī par piederību
ģimenei. Tāpēc katram pilsonim konkrētā brīdī

var būt tikai viens noteikts uzvārds, kuru iegūst
ar dzimšanu un var mainīt tikai likumā noteiktā

kārtībā pilsoni, kas sasnieguši 18 g. vecumu

(PSRS APP 1971. g. 26. 111 dekrēts «Par PSRS

pilsoņu uzvārdu, vardu un tevvardu mainīšanas

kārtību», «PSRS Ziņotājs», 1971, JVfe 13). Sa-

karā ar to, ka uzvārds norada uz piederību ģi-
menei, 18. p. I d. piešķir katram pilsonim tie-

sību izvēlēties uzvārdu laulības noslēgšanas ga-

dījumā. Jautājumu par uzvārdu var izšķirt tikai

katrs pilsonis atsevišķi attiecībā uz sevi. To

nevar ietekmēt ne tā persona, ar kuru laulību

noslēdz, ne citas personas, valsts vai sabiedris-
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kās iestādes. Vienošanās, kas ierobežo pilsonim
tiesību brīvi izvēlēties uzvārdu laulības noslēg-
šanas gadījumā vai tiesību mainīt uzvārdu pēc
laulības noslēgšanas, nav spēkā.

Ja noslēdzot laulību vai pēc tam rodas strīds

par uzvārdu, katrs laulātais tiesīgs realizēt pat-
stāvīgi savas uzvārda tiesības neatkarīgi no

otra laulātā piekrišanas. Tāpēc arī nav pare-
dzēta šāda strīda izšķiršana tiesā vai citās

iestādēs. Tiesības izvēlēties uzvārdu šajā gadī-

jumā ir neatkarīgi no tā, vai persona, kas stā-

jas laulībā, sasniegusi 18 g. vecumu vai ne,

vai laulību reģistrē padomju vai ārvalstu pil-
soni.

2. Uzvārda izvēles brīdis. Tiesības izvēlēties

uzvārdu laulības noslēgšanas gadījumā ir

tikai līdz laulības noslēgšanas akta ieraksta

izdarīšanai. Pēc tam laulātie uzvārdu var mai-

nīt tikai vispārīgajā pilsoņu uzvārdu mainīša-

nas kārtībā, ja tie sasnieguši 18 g. vecumu. Šis

noteikums attiecas arī uz gadījumu, kad, no-

slēdzot laulību, katrs no laulātajiem paturējis
savu pirmslaulības uzvārdu, bet vēlāk viens no

viņiem vēlas uzvārdu mainīt, lai tas abiem būtu

kopējs.
3. Uzvārda izvēles iespējas. 18. p. I d. piešķir

pilsoņiem ar laulības noslēgšanu tiesības izrau-

dzīties laulāto kopējo uzvārdu, par kuru var

būt viena laulātā pirmslaulības uzvārds. Latvi-

jas PSR likumdošana atšķirībā no dažu citu sa-

vienoto republiku (UPSR, BPSR, Azerb. PSR)
likumdošanas neparedz iespēju kā laulāto ko-

pēju uzvārdu lietot dubultuzvārdu — abu lau-

lāto pirmslaulības uzvārdu savienojumu.
4. Uzvārda maiņa sakarā ar laulības atzī-

šanu par spēkā neesošu un laulības šķiršanu.
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Atzīstot laulību par spēkā neesošu, persona,

kas, noslēdzot laulību, mainījusi uzvārdu, iegūst
savu pirmslaulības uzvārdu. Izņēmuma veidā,

ja laulātais nav zinājis, ka bijuši šķēršļi laulī-

bas reģistrācijai, viņš ir tiesīgs saglabāt to uz-

vārdu, kuru izvēlējies, reģistrējot laulību

(50. p.). Arī gadījumā, ja pēc šādas laulības

noslēgšanas laulātais vispārējā uzvārda mai-

ņas kārtībā mainījis uzvārdu, nav pamata vi-

ņam piešķirt pirmslaulības uzvārdu. Par laulātā

uzvārda maiņu, šķirot laulību, sk. 42. p. komen-

tāru.

19. pants. Laulāto personiskās tiesības

Laulātajiem ģimenē ir vienlīdzīgas tiesības.

Bērnu audzināšanas jautājumus un citus ģi-

menes dzīves jautājumus laulātie izlemj kopīgi.
Katrs laulātais var brīvi izvēlēties nodarbo-

šanos, profesiju un dzīvesvietu.

1. Laulāto personisko tiesību vienlīdzība. At-

bilstoši LPSR Konstitūcijas 51. p. laulības un

ģimenes likumdošana noteic, ka laulātajiem ģi-
menē ir vienlīdzīgas tiesības. Tas attiecas uz

visu ģimenes dzīves jautājumu izšķiršanu, ku-

rus laulātie parasti izlemj kopīgi, pēc savstar-

pējas vienošanās.

2. Bērnu audzināšanas un citi ģimenes dzīves

jautājumi laulātajiem saskaņā ar 19. p. II d.

jāizlemj kopīgi. Likumdošana neparedz nekā-

das priekšrocības tiesības attiecībā uz bērnu au-

dzināšanas jautājumu izšķiršanu vienam no

laulātajiem pat tajā gadījumā, ja laulātie dzīvo

šķirti un bērni atrodas pie viena no viņiem

(sk. arī 61. p., 63. p.). Laulātajiem kā bērna

vecākiem kopīgi jāizlemj jautājumi par bērnu

interešu veidošanu, izglītošanu, pārstāvēšanu
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dažādās iestādēs neatkarīgi no tā, vai laulātie

dzīvo kopīgi vai atsevišķi, kā arī neatkarīgi no

tā, vai bērni dzīvo pie viņiem vai uz laiku no-

doti citu personu audzināšanā. Arī šajos gadī-
jumos nepilngadīgo bērnu (līdz 15 gadu vecu-

mam) dzīvesvieta ir viņu vecāku dzīvesvieta

(CX 17. p.). Strīdus, kas rodas starp laulāta-

jiem jautājumos par bērnu audzināšanu, ja viņi
nevar tos kopīgi izlemt, izšķir AA iestādes (63.,
65. p.). Tas attiecas arī uz strīdiem par bērna

uzvārda noteikšanu (60. p. I d.). Strīdus par

bērnu dzīvesvietu, kā arī bērnu audzināšanu, ja-
laulātie dzīvo atsevišķi, izšķir tiesa (64., 65. p.).

Jautājumu par bērnu audzināšanas pienākumu
nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu, ko pie-
ļāvuši laulātie, var izšķirt arī biedru tiesas

(Biedru tiesu nolikuma 7. p. 8. pk. — «LPSR

Ziņotājs», 1977, Nb 18).

19. p. II d. paredzētie «citi ģimenes dzīves

jautājumi» attiecas uz jebkuru laulāto perso-

nisko nemantisko un mantisko tiesību jautā-

jumu, piemēram, par laulāto dzīvesvietas izvēli,

par to, kā sadalāmi pienākumi ģimenē, par pro-

fesijas izvēli, par brīvā laika pavadīšanu utt.

Laulāto strīdus šādos gadījumos tiesas, biedru

tiesas vai citas iestādes neizskata un neizšķir.
Ja laulātie nespēj panākt vienošanos, tad katrs

no viņiem tiesīgs rīkoties pēc saviem ieskatiem.

3. Laulāto nodarbošanās un profesijas izvēle.

Sī panta noteikums izriet no LPSR Konstitūci-

jas 33. p. un nozīmē, ka ar iestāšanos laulībā

katrs no laulātajiem pilnā mērā saglabā savas

konstitucionālās tiesības brīvi izvēlēties profe-
siju, nodarbošanos. Tā kā nodarbošanāsun pro-

fesijas izvēle skar abu laulāto un visas ģime-
nes intereses, parasti šos jautājumus laulātie
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izlemj kopīgi, ievērojot katra laulātā spējas,
intereses, vēlēšanos, apdāvinātību v. tml. To-

mēr katram laulātajam, realizējot profesijas un

nodarbošanās izvēles tiesības, jāievēro arī otra

laulātā, ģimenes kopīgās intereses, katra lau-

lātā pienākumi bērnu audzināšanā un uzturē-

šanā (61., 75. p.). Komentējamā panta notei-

kums nenozīmē, ka laulātais, izvēloties sev pro-

fesiju, nodarbošanos, drīkstētu rīkoties pretēji
otra laulātā vai ģimenes interesēm. Strīda ga-

dījumā saskaņā ar 19. p. II d. jautājums par

šo tiesību realizēšanu jāizlemj katram laulāta-

jam. Laulāto vienošanās, kas vērsta uz šo tie-

sību realizēšanas ierobežošanu, piemēram,
viens no laulātajiem atsakās no izglītības iegū-

šanas, no noteiktas nodarbošanās izvēles, nav

spēkā, un šāda vienošanās nav jāpilda.
4. Laulāto dzīvesvietas izvēle. 19. p. II d.

katram laulātajam garantē tiesības brīvi izlemt

jautājumu — izvēlēties kopīgu dzīvesvietu vai

arī dzīvot atsevišķi. Protams, ka normālas ģi-

menes attiecības iespējamas, ja laulātie dzīvo

kopā. Šai nolūkā likums nodrošina iespēju lau-

lātajiem ievietot īrētajā dzīvojamā telpā otru

laulāto neatkarīgi no ieņemamās telpas platī-

bas, ievērojot likumā noteikto kārtību (DzK
64. p.). PSRS MP 1974. g. 28. VIII lēmums

«Par dažiem pilsoņu pierakstīšanas noteiku-

miem» (CII CCCP,'I974, No 19) atļauj pierak-
stīt vienu laulāto otra laulāta dzīvojama pla-
tībā neatkarīgi no tās lieluma. Tiesības prasīt
laulātā ievietošanu un pierakstīšanu ir tam lau-

lātajam, kurš attiecīgajā telpā dzīvo, nevis

tam, kurš vēlas uz to pārcelties.

19. p. II d. piešķir katram no laulātajiem tie-

sības laulības laikā mainīt dzīvesvietu. Lau-
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lāto vienošanās, kas vērsta pret šo dzīvesvietas

brīvas izvēles realizēšanu, nav spēkā (CX
12. p.) un tā nav jāpilda. Šīs laulātā tiesības

nedrīkst ierobežot arī otrs laulātais, kā ari

valsts un sabiedriskās organizācijas, amatper-
sonas (LPSR Konstitūcijas 4. p.).

20. pants. Laulāto kopīpašums

Manta, ko laulātie ieguvuši laulības laikā,
ir viņu nedalīts kopīpašums. Laulātajiem ir

vienlīdzīgas šīs. mantas valdījuma, lietojuma
un rīcības tiesības.

Laulātajiem ir vienlīdzīgas tiesības uz šo

mantu arī tādā gadījumā, ja viens no viņiem
bijis nodarbināts mājsaimniecībā un bērnu

kopšanā vai ari viņam citu svarīgu iemeslu dēļ
nav bijusi patstāvīga izpeļņa.

Lai noslēgtu mantas atsavināšanas darīju-
mus, kas obligāti jāapliecina notariāli vai jā-
reģistrē attiecīgās iestādēs, otra laulātā piekri-
šanai šādam darījumam jābūt izteiktai rakst-

veidā. Šie noteikumi attiecas arī uz tiem gadīju-
miem, kad manta, kas ir laulāto kopīpašums,
ir reģistrēta attiecīgās iestādēs uz viena lau-

lātā vārda (Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidija 1980. gada 27. marta dekrēta redak-

cijā — «Latvijas. PSR Augstākas Padomes un

Valdības Ziņotājs», 1980, 14. nr.).
1. Laulāto mantas režīms. Laulības un ģime-

nes likumdošana, pamatojoties uz konstitucio-

nālo principu par laulāto pilnīgu līdztiesību ģi-
menes attiecībās (LPSR Konstitūcijas 51. p.),
nosaka visas laulātajiem piederošās mantas

iedalījumu divās daļās — laulāto nedalītā kop-
īpašumā (20. p.) un katra laulātā personiskā

īpašumā (22. p.). Laulāto nedalīts kopīpašums
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nozīmē, ka līdz tam brīdim, kamēr tas pastāv,
nav noteikta katra īpašnieka daļa (CX 116. p.).
To nosaka tikai šī kopīpašuma sadales gadī-

jumā (21. p.). Bez nedalītā kopīpašuma tiesī-

bām laulātajiem var piederēt manta arī daļējā
kopīpašumā, ja tā ir kopīgi iegādāta pirms lau-

lības vai arī laulības laikā iegādāta par līdzek-

ļiem, kas iegūti pirms laulības, kā arī ja lau-

lības laikā laulātie kopīgi mantojuši nedalāmu

objektu (dzīvojamo māju v. tml.).
2. Laulāto nedalīts kopīpašums ir tikai tā

manta, ko laulātie ieguvuši laulības laikā, iz-

ņemot katra laulātā personisko īpašumu
(22. p.). Faktiskās kopdzīves attiecībās sastā-

vošām personām nav laulāto kopīpašuma tiesī-

bu. Manta, ko iegādājušās šādas personas, ir

katra personiskais īpašums, bet uz nedalāmiem

priekšmetiem, ko viņas kopīgi iegūst, ir daļējā
kopīpašuma tiesības (CX 116.—126. p.). Tikai

tajos gadījumos, kad faktiskās kopdzīves attie-

cības radušās pirms 1944. g. 8. VII, var piemē-
rot noteikumu par laulāto nedalītu kopīpašumu:
1) ja faktiskās laulības attiecības pēc tam re-

ģistrētas CAR iestādē; 2) ja tiesa saskaņā ar

CPK 249. p. konstatējusi faktiskās laulības

faktu. Laulāto kopīpašuma tiesības parasti nav

arī tad, ja laulību atzīst par spēkā neesošu

(50. p.). Kopīgi iegādātā manta ir daļējā kop-

īpašumā (CX 116.—126. p.).
3. Laulāto kopīpašuma režīms izbeidzas ar

laulības izbeigšanu (31., 32., 41. p.). Nedalītā

kopīpašuma tiesības uz jau iegūto mantu lau-

lātie var izbeigt laulības laikā, ja kopīpašums
tiek sadalīts tiesā vai pēc laulāto kopēja iesnie-

guma notariāta kantorī (LVN 47. p.). Laulāto

kopīpašuma režīms pastāv neatkarīgi no tā, vai
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laulātie dzīvo kopā vai atsevišķi, piemēram, ja
viņi sakarā ar mācībām, darbu vai ilgstošiem

komandējumiem dzīvo atsevišķi. Nav nozīmes

tam, cik ilgi laulātie dzīvo atsevišķi, ja viņu
laulība juridiski un faktiski saglabājas. Strī-

dīgs ir jautājums, vai laulāto kopīpašuma re-

žīms turpinās pēc tam, kad laulāto attiecības

faktiski izbeigušās un laulātie tāpēc dzīvo atse-

višķi, lai gan viņu laulība vēl nav šķirta. Li-

kums nedod pamatu secināt, ka līdz ar laulības

attiecību faktisko izbeigšanu izbeidzas arī lau-

lāto kopīpašuma tiesības uz mantu, ko viņi

iegūst, atsevišķi dzīvojot. Šāds viedoklis ir pa-

matots literatūrā 1. Lai aizsargātu atsevišķi dzī-

vojošo laulāto intereses, likums atļauj laulāto

kopīpašuma sadales gadījumā atkāpties no lau-

lāto mantas daļu vienlīdzības principa (sk.
21. p. komentāru). Tiesa par laulāto kopīpa-
šumu var neatzīt mantu, ko katrs laulātais iegu-
vis, atsevišķi dzīvojot. Saskaņā ar LPSR AT

plēnuma 1982. g. 28. VI lēmuma 12. pk. tiesa

var atzīt par viena laulātā personisko īpašumu
tādu mantu, kas iegūta par viņa personīgajiem

līdzekļiem, ja lietā ir pierādījumi, kas droši ap-

stiprina ģimenes attiecību faktisku izbeigšanu,
laulāto atsevišķu dzīvošanu, nepastāvot kopējai
saimniecībai.

Ja laulātais atsavina (pārdod, dāvina, maina)

mantu, kas iegūta gan atsevišķi dzīvojot, bet

laulības laikā, ir nepieciešama otra laulātā

rakstveida piekrišana (Notariāta Instrukcijas
45. pk.), izņemot gadījumus, kad otrs laulātais

nedzīvo mājas atsavināšanas vietā un viņa dzī-

1 EeAfiKoea A., BopoMeūKUH E. CoBeTCKoe ceMefinoe

npaßO. M., 1974, c. 130.
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vesvieta nav zināma vai ari viņš izvairās dot

rakstveida piekrišanu (Notariāta Instrukcijas
45., 46. pk.).

4. Laulāto kopīpašuma tiesības var būt uz

jebkuru mantu, kas saskaņā ar civilo likumdo-

šanu drīkst atrasties pilsoņu personiskajā īpa-
šumā. «Manta» 20. p. jāsaprot visplašākā no-

zīmē, kā lietas (mājas, vasarnīcas, transporta
līdzekļi, iedzīves un ērtības priekšmeti, dzīv-

nieki v. c), nauda, vērtspapīri, noguldījumi, pa-

jas kooperatīvajās organizācijās. Laulāto kop-
mantas sastāvā ietilpst manta, kas atrodas pie
laulātajiem vai viena no viņiem, kā arī manta

(nauda v. c), kura nodota citām personām un

kuru laulātie ir tiesīgi atprasīt no tām pēc sais-

tību tiesībām.

Laulāto kopīpašuma tiesības uz mantu pa-

rasti rodas ar mantas nodošanas brīdi abiem

laulātajiem vai vienam no viņiem, ja citādi nav

paredzēts likumā vai līgumā (CX 136. p.). Ja

līgums par mantas, piemēram, dzīvojamās mā-

jas iegūšanu jāreģistrē, kopīpašuma tiesības ro-

das ar līguma reģistrācijas brīdi. Pie tam nav

svarīgi, vai, attiecīgo mantu iegādājot, tā tiek

reģistrēta vai arī citādi noformēta uz viena vai

abu laulāto vārda. Sarežģītāks ir jautājums
par to, ar kādu brīdi laulāto kopīpašuma tiesī-

bas rodas uz laulātā darba un tiem pielīdzinā-
miem ienākumiem — algu, pensiju, autoratlī-

dzību v. c. Pēc 20. p. I d. burtiskā iztulkojuma
darba alga v. c. darba ienākumi jāuzskata par

laulāto kopīpašumu ar to brīdi, kad šos ienāku-

mus saņēmis tas laulātais, kuram tie pienākas.
Tomēr republikas tiesu praksē pastāv uzskats,
ka darba alga un tai pielīdzinātie ienākumi

kļūst par laulāto kopīpašumu tikai tad, kad lau-
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lētais, kurš tos saņēmis, nodod kopīpašumā vai

nu naudas veidā, vai kā priekšmetus, kas iegā-
dāti par šiem līdzekļiem, vai nogulda tos kredīt-

iestādēs, vai arī citā veidā nodod laulāto kop-
īpašumā. Šādu likuma izskaidrojumu devis

Igaunijas PSR Augstākās tiesas plēnums
1979. g. 26. XII lēmumā Nr. 2.

Laulāto kopīpašums ir ari augļi un ienākumi

no mantas, kas ir laulāto kopīpašums (īres
maksa, procenti pēc noguldījuma līguma kredīt-

iestādēs, laimesti uz valsts aizņēmuma obligā-
cijām un loterijas biļetēm v. c). Par laulāto

kopīpašumu var kļūt arī manta, kas bijusi
katra laulātā personiskajā īpašumā, ja laulības

laikā sakarā ar remontu, uzlabojumiem šīs man.

tas vērtība būtiski palielinājusies uz laulāto

kopīpašuma vai otra laulātā personiskā īpa-
šumā esošās mantas rēķina (mājas, automa-

šīnas kapitālremonts). Kopīpašuma tiesības

var rasties arī uz laulāto personiskā īpašumā
esošo mantu, ja viņi vienojas to pārvērst kop-
īpašumā (25. p.).

5. Laulāto kopīpašumā esošās mantas valdī-

juma, lietojuma un rīcības tiesības. 20. p. I d.

paredz abiem laulātajiem vienlīdzīgas mantas

valdījuma, lietojuma un rīcības tiesības. Nav

spēkā laulāto vienošanās, kas vērsta uz šo tie-

sību ierobežošanu vienam no laulātajiem, kā arī

viena laulātā vai kādas citas personas rīcība,
kas vērsta uz otra laulātā tiesību ierobežošanu

valdīt, lietot un rīkoties ar kopīgo mantu. Lau-

lāto vienlīdzīgas tiesības attiecībā uz visu kop-
īpašumu nozīmē, ka mantas valdījumu un .lie-

tojumu, kā arī to nodošanu pēc līguma citām

personām, tāpat arī rīcību ar mantu abi laulātie

realizē kopīgi pēc savstarpējas vienošanās. Ja
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viņiem ir domstarpības, tad katrs no viņiem var

griezties tiesā, lai izšķirtu strīdu.

Ja viens no laulātajiem slēdz darījumu ar

trešo personu par kopmantas nodošanu valdī-

jumā vai lietošanā, kā arī par šīs mantas at-

savināšanu, tad prezumējams, ka otrs laulātais

šim darījumam piekritis. Parasti šāds darījums
būs spēkā, ja trešā persona ir lietas labticīgs
ieguvējs. Tomēr, ja laulātais, noslēdzot darī-

jumu, rīkojies ļaunprātīgi un darījums noslēgts
otra laulātā prombūtnē (atrašanās slimnīcā, ko-

mandējumā, karadienestā v. c.) un pretēji viņa

gribai, pēdējais savu interešu aizstāvēšanai var

celt prasību, lai darījumu atzītu par spēkā ne-

esošu neatkarīgi no tā, vai mantas ieguvējs, no-

slēdzot darījumu, ir bijis Jaunticīgs vai ne.

20. p. 111 d. regulēts jautājums par otra

laulātā piekrišanu mantas atsavināšanas da-

rījumam, ja šāds darījums obligāti jāapliecina
notariāli vai jāreģistrē attiecīgās iestādēs. Tas

attiecas uz dzīvojamās mājas vai tās daļas

pārdošanu, dāvināšanu vai citādu atsavināšanu

(Notariāta Instrukcijas 45. pk.). Otra laulātā

piekrišana nav jāprasa, ja viņš nedzīvo mājas
atrašanās vietā un viņa dzīvesvieta nav zi-

nāma. Otra laulātā piekrišana vajadzīga, slē-

dzot notariāli apliecinātu vieglo automobiļu dā-

vinājuma līgumu, kā arī pārējo mototransporta
līdzekļu atsavināšanu, ja šie transporta lī-

dzekļi ir laulāto kopīpašumā (Notariāta In-

strukcijas 76. pk.). Noteikums par rakstveida

piekrišanu pēc 20. p. 111 d. jēgas attiecas tikai

uz atsavināšanas darījumiem, bet nevis uz da-

rījumiem par mantas nodošanu lietošanā, piem.,

par pilnvaru izdošanu automašīnas lietošanai

v. c.



66

Noteikums par otra laulātā rakstveida pie-
krišanu attiecas arī uz tādas mantas atsavinā-

šanu, kad reģistrējams nevis atsavināšanas

līgums, bet gan pati manta. Tas attiecas galve-
nokārt uz vieglajiem automobiļiem un citiem

mototransporta līdzekļiem, kas reģistrēti valsts

autoinspekcijā. Tas apstāklis, ka attiecīgie ob-

jekti reģistrēti tikai uz viena laulātā vārda,
nemazina otra laulātā īpašuma tiesības uz tiem.

Tāpēc, pārdodot vieglo automašīnu vai moto-

ciklu komisijas kārtībā, obligāti prasāma otra

laulātā rakstveida piekrišana. Ja laulātais, uz

kura vārda kopmantā ietilpstošais objekts re-

ģistrēts, noslēdzis šīs mantas atsavināšanas

līgumu bez otra laulātā rakstveida piekrišanas,
pēdējais tiesīgs prasīt noslēgtā darījuma atzī-

šanu par spēkā neesošu. Nav vajadzīga otra

laulātā piekrišana mantas atsavināšanai, ja at-

tiecīgā kopmanta laulības pastāvēšanas laikā

bijusi sadalīta.

6. Laulāto tiesības uz kopīpašumu rodas arī

tad, ja tikai viens no laulātajiem ir nodarbināts

ražošanas vai citā tautas saimniecības nozarē,

nodarbojies ar mājamatniecību vai citu indi-

viduālu darbību, bet otrs laulātais ar savu

darbu un līdzekļiem nav piedalījies kopīpašuma
iegūšanā (20. p. II d.). Tāpēc likums nodro-

šina abiem laulātajiem vienlīdzīgas tiesības uz

kopīpašumu un tā pārvaldīšanu arī tad, ja

1) viens no laulātajiem bijis nodarbināts māj-
saimniecībā un bērnu audzināšanā. Šāds lau-

lātā darbs tiek pielīdzināts darbam sabiedris-

kās ražošanas sfērā; 2) vienam no laulātajiem
citu svarīgu iemeslu dēļ nav bijusi patstāvīga
izpeļņa, ja laulātais nav strādājis sakarā ar

mācībām, ja viņš slimojis, atradies karadienestā.
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Ja laulātais nav piedalījies kopīpašuma iegū-
šanā bez svarīgiem iemesliem vai pretēji otra

laulātā gribai, to var ņemt vērā, sadalot kop-
īpašumu (sk. 21. p. komentāru).

21. pants. Laulāto kopīpašuma sadale

Laulāto kopīpašuma sadales gadījumā laulā-

tajiem pienākas vienādas daļas. Atsevišķos ga-

dījumos tiesa var atkāpties no laulāto mantas

daļu vienlīdzības principa, ievērojot nepilnga-
dīgo bērnu intereses vai pamatotas viena lau-

lātā intereses.

Sadalot laulāto kopīpašumu, tiesa nosaka,
kādi priekšmeti nododami katram laulātajam.
Ja vienam laulātajam nodod lietas, kuru vērtība

pārsniedz viņam pienākošos daļu, otram laulā-

tajam var piespriest attiecīgu naudas kompen-
sāciju.

Prasībai par šķirto laulāto kopīpašuma sa-

dali noteikts trīs gadus ilgs prasības noilguma

termiņš (Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidija 1980. gada 27. marta dekrēta redak-

cijā — «Latvijas PSR Augstākās Padomes un

Valdības Ziņotājs», 1980, 14. nr.).
1. Laulāto kopīpašuma sadales iespējas. Lau-

lāto nedalītā kopīpašuma tiesības izbeidzas ar

šī kopīpašuma sadali, kā rezultātā katram no

viņiem individuāli rodas īpašuma tiesības uz to

mantas daļu, ko viņi saņem pēc sadales. Izbei-

dzot nedalītā kopīpašuma tiesības uz nedalāmiem

priekšmetiem, viņiem uz tiem rodas daļējā kop-
īpašuma tiesības. 21. p. gan tieši nenorāda, kad

un kādā kārtībā iespējama laulāto kopīpašuma
sadale. Parasti tā notiek, šķirot laulību vai arī

pēc laulības šķiršanas, ja laulība izšķirta CAR

iestādē vai kopīpašums nav sadalīts, laulību
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šķirot tiesā, kā arī viena laulātā nāves gadī-
jumā. Tomēr kopīpašuma sadale iespējama arī

laulības laikā. Kopīpašuma sadale kā laulības

laikā, tā arī pēc laulības izbeigšanas var no-

tikt pēc laulāto kopēja iesnieguma vai arī pēc
pārdzīvojušā laulātā iesnieguma valsts nota-

riāta kantorī (LVN 47., 48. p., Notariāta In-

strukcijas 106.—111. pk.). Strīda gadījumā
kopīpašumu sadala tiesa. Laulāto kopīpašumu,
ja abi laulātie tam piekrīt, var sadalīt arī biedru

tiesa (Biedru tiesu nolikuma 7. p. 11. pk.).
Paju dzīvokļu celtniecības kooperatīvā var sa-

dalīt, tikai šķirot laulību (LPSR dzīvokļu celt-

niecības kooperatīva paraugstatūtu 32. pk.).
2. Laulāto mantas daļu vienlīdzības prin-

cips. Pamatojoties uz LPSR Konstitūcijas
51. p., komentējamais pants nosaka laulāto

mantas daļu vienlīdzības principu neatkarīgi no

tā, kāds bijis katra laulātā ieguldījums kopīpa-
šuma iegādē (vai abi laulātie strādājuši vai ti-

kai viens no viņiem, vai viens laulātais nodar-

bojies mājsaimniecībā un ar bērnu audzināšanu

vai citu darba nespējīgo ģimenes locekļu ap-

rūpēšanu). Nav svarīgs katra laulātā darba

ienākumu lielums un tā izlietošanas veids. Daļu
vienlīdzības principu neietekmē arī tas, ka viens

laulātais slimojis vai mācījies un sakarā ar to

nav piedalījies kopmantas iegādāšanā. Sadalot

kopīpašumu, daļas lielumu vispirms noteic nau-

das izteiksmē.

3. Atkāpšanās no laulāto mantas daļu vien-

līdzības principa pēc likuma paredzēta tad, ja
kopīpašumu sadala tiesa, šāda atkāpšanās ir

izņēmums no vispārējās kārtības un piemēro-

jama tikai atsevišķos gadījumos. 21. p. I d. to

atļauj tikai divos gadījumos, ievērojot 1) ne-
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pilngadīgo bērnu intereses, 2) pamatotas viena

laulātā intereses.

Nepilngadīgo bērnu intereses tiesa var ievē-

rot, iedalot lielāku kopīpašuma daļu tam lau-

lātajam, kura audzināšanā paliek nepilngadīgie
bērni (domāti laulāto kopējie, to skaitā adop-
tētie bērni). Palielinot šī laulātā kopīpašuma
daļu, tiesa var ņemt vērā bērnu skaitu, viņu ve-

cumu. Likums neparedz ierobežojumus kopīpa-
šuma daļas palielināšanai šim laulātajam.
Bērnu intereses tiesa ievēro, arī iedalot laulā-

tajam, pie kura paliek bērni, attiecīgus kopīpa-
šuma ietilpstošos priekšmetus, kas nepieciešami
bērnu vajadzībām. Nosakot lielāku kopīpašuma
daļu vienam no laulātajiem šajā gadījumā, tie-

sai jāņem vērā arī tas, ka otrs laulātais tur-

pmāk maksās alimentus bērnu uzturēšanai.

Pamatotas viena laulātā intereses tiesai jā-
ievēro, vadoties no konkrētas situācijas, šādas

intereses var pastāvēt sakarā ar laulātā vese-

lības stāvokli, darba nespēju, izglītības pabeig-
šanu v. c. PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI

lēmuma 16. pk. norādīts, ka tiesa šai sakara

var ievērot arī to, ka otrs laulātais izvairījies
no sabiedriski derīga darba un izlietojis kop-
mantu pretēji ģimenes interesēm. Gadījumos,
kad notiek atkāpšanās no laulāto daļu vienlī-

dzības principa, tiesai spriedumā obligāti jā-
motivē šāda atkāpšanās.

Sadalei pakļautās mantas sastāvs. Laulāto

kopīpašuma sadales gadījumā tiesai vispirms
jānoskaidro sadalei pakļautās mantas sastāvs.

Sadalīt principā var tikai to īpašumu, kas pa-

stāv vai nu kopīpašuma sadales brīdī, ja sadale

notiek laulības laikā, vai kas bijis tajā brīdī,
kad laulātie izbeiguši laulības attiecības. Kā
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norādījis LPSR AT plēnums 1982. g. 28. VI

lēmuma 12. pk., laulāto mantas sastāvs un vēr-

tība nosakāmi uz laulāto attiecību faktisko pār-
traukšanas brīdi. Saskaņā ar PSRS AT plēnuma
1980. g. 28. XI lēmuma 15. pk. doto izskaidro-

jumu mantas sastāvā, kas sadalāma starp lau-

lātajiem, ietilpst manta, ko viņi ieguvuši laulī-

bas laikā un kas atrodas pie viņiem vai pie tre-

šajām personām. Tāda var būt, piemēram,

manta, kas izīrēta, nodota glabāšanā, vai

nauda, kas aizdota citām personām v. c. Tāpēc,
sadalot kopīpašumu, jāņem vērā laulāto prasī-
juma tiesības pret šīm personām. Tāpat jāņem
vērā arī laulāto parādi pēc saistībām, kas radu-

šās ģimenes interesēs, piemēram, tās naudas sum-

mas, ko laulātie vai viens no viņiem aizņēmies
automašīnas vai citu priekšmetu iegādei, laulāto

dzīvojamās mājas celtniecībai, remontam v. c.

Sadalot laulāto kopīpašumu, vērā jāņem arī

tā manta vai mantas vērtība, ko viens no lau-

lātajiem pretēji otra laulātā gribai un ģimenes
interesēm pārdevis, uzdāvinājis vai citādi izlie-

tojis pēc sava ieskata, ja, protams, pierādīts, ka

no mantas atsavināšanas iegūtās naudas sum-

mas nav izlietotas ģimenes kopējās interesēs.

Tas attiecas arī uz mantu, ko viens no laulāta-

jiem noslēpis līdz sadalei. Ja pēc ģimenes at-

tiecību pārtraukšanas viena laulātā rīcības re-

zultātā samazinājusies mantas vērtība, tiesa šī

laulātā daļu kopīpašumā, sadalot laulāto kop-
mantu, var samazināt tādā apmērā, kādā sama-

zinājusies mantas kopējā vērtība (LPSR AT

plēnuma 1982. g. 28. VI lēmuma 12. pk.).
Kā laulāto kopīpašums sadalāms noguldī-

jums, ko laulības laikā viens no laulātajiem no-

guldījis uz sava vai otra laulātā vārda Valsts
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darba krājkasē vai Valsts bankā. Nevar kā lau-

lāto kopīpašumu sadalīt tādu noguldījumu, ko

uz viena laulātā vārda izdarījusi kāda trešā

persona, kā arī viena laulātā izdarītu noguldī-

jumu uz kādas trešās personas vārda. Tomēr

gadījumā, ja tiesā konstatēts, ka viens no lau-

lātajiem, ļaunprātīgi rīkojoties, kredītiestādē iz-

darījis noguldījumu uz kādas trešās personas

vārda, izlietojot šim nolūkam laulāto kopējos
ietaupījumus, vai nolūkā panākt šo summu ne-

iekļaušanu sadalei pakļautajā kopīpašumā, šāda

noguldījuma vērtība jāņem vērā pie kopīpašuma
sadales un attiecīgi jāpalielina otra laulātā

daļa (LPSR AT plēnuma 1982. g. 28. VI

lēmuma 13. pk.). Tāpat jārīkojas gadījumā, kad

laulātais — noguldītājs pirms kopīpašuma sa-

dales izņēmis noguldījumu, lai to noslēptu un

nepakļautu sadalei. Izņēmums ir tad, ja no no-

guldījuma izņemtā summa izlietota ģimenes
vai abu laulāto interesēs.

Sadalei pakļauts pajas uzkrājums, kas laulī-

bas laikā uz viena laulātā vārda un no kopīpa-
šumā ietilpstošajiem līdzekļiem iemaksāts ko-

operatīvajās organizācijās. Sādā gadījumā sa-

dalīt var kooperatīvā iemaksāto pajas uzkrā-

jumu, bet ne dzīvokli vai vasarnīcu, šāda sadale

iespējama tikai tad, ja šķir laulību un katram

šķirtajam laulātajam var atbilstoši pajas uzkrā-

juma daļai nodot lietošanā atsevišķas izolētas

istabas vai vasarnīcas telpas (LPSR dzīvokļu
celtniecības kooperatīva paraugstatūtu 32. pk.—
«LPSR Ziņotājs», 1984, JMb 43). Sadalot pajas
uzkrājumu, jāņem vērā, cik tajā ieguldīti viena

vai abu laulāto līdzekļi, kas neietilpst laulāto

kopīpašumā, kā arī tādas parāda summas, ko

viens laulātais apņēmies atdot kreditoram.
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4. Atsevišķu kopīpašumā ietilpstošo priekš-
metu sadalījums starp laulātajiem. Saskaņā ar

21. p. II d. tiesai jānosaka, kādi priekšmeti no-

dodami katram laulātajam. Strīda gadījumā jā-
ievēro katra laulātā vajadzības pēc attiecīgajiem
priekšmetiem, laulāto profesionālās intereses,
vecums v. c. apstākļi. Priekšmeti, kas nepiecie-
šami bērnu vajadzībām, jānodod laulātajam,
pie kura paliek bērni. Pie nedalāmiem priekšme-
tiem pieder kolekcijas, zinātniska rakstura

bibliotēkas, mēbeļu garnitūras, servīzes v. c.

5. Kompensācijas izmaksa laulātajam pie-

spriežama tad, ja otram laulātajam nodod lie-

tas, kuru vērtība pārsniedz viņam pienākošos
daļu. Parasti šāda kompensācija notiek, kad

vienam no laulātajiem nodod vērtīgu nedalāmu

priekšmetu (automašīnu, bibliotēku, kā arī dzī-

vojamo māju vai vasarnīcu, ja tajās nevar no-

dot lietošanā katram no šķirtajiem laulātajiem
izolētas telpas, pārvēršot māju vai vasarnīcu

par daļēja kopīpašuma objektiem). Ja laulāta-

jiem piederējusi dzīvojamā māja un vasarnīca,

tad, ievērojot šo ēku atšķirīgo saimniecisko uz-

devumu, katram laulātajam, ja viņi to vēlas un

ja tas iespējams, jānodod daļa no katra minētā

objekta, un nav pieļaujams kompensēt daļu va-

sarnīcā ar daļu dzīvojamā mājā vai otrādi. Kā

norādīts PSRS AT plēnuma 1981. g. 31. VII

lēmuma 8. pk., dzīvojamo maju, kura piederē-
jusi laulātajiem kopīpašumā, var nodot vienam

no laulātajiem tikai tad, ja otrs laulātais piekrīt
naudas kompensācijas saņemšanai par savu

daļu. Kā izriet no minētā PSRS AT plēnuma
lēmuma 13. pk., naudas kompensācijas izmaksa

bez laulātā piekrišanas iespējama pēc motivēta

tiesas sprieduma tikai tad, ja mājas daļa, kas
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pienākas Šim laulātajam, ir niecīga un nav

reāli izdalāma, pie kam šis laulātais nedzīvo

minētajā mājā un nodrošināts ar citu dzīvojamo
platību. Kompensācijas apmērs nosakāms pēc
mājas patiesās vērtības sadales brīdī (PSRS
AT plēnuma 1981. g. 31. VII lēmuma 14. pk.).
lespējama arī nepabeigtas dzīvojamās mājas
sadale starp laulātajiem (minētā lēmuma

10. pk.), kā arī īpašuma tiesību atzīšana uz

nepabeigtu dzīvojamo maju individuālā būvē-

tāja laulātajam, ja to prasa šī laulātā pamato-
tas intereses un ja kopīga celtniecības turpinā-
šana kļuvusi neiespējama («LPSR ATB», 1981,
No 3, 45.-46. Ipp.).

6. Prasības noilgums. 21. p. 111 d. noteikums

attiecas tikai uz prasībām par šķirto laulāto

kopīpašuma sadali, jo, pastāvot laulāto kopīpa-
šuma režīmam, līdz laulības izbeigšanai uz pra-
sībām par kopīpašuma sadali nav attiecināms

noilgums (arī gadījumos, kad laulība gan fak-

tiski izbeigta, bet nav šķirta likumā paredzētā
kārtībā, vai arī, kad laulība ir šķirta ar tiesas

spriedumu, bet laulības šķiršana pēc šī sprie-
duma nav reģistrēta CAR nodaļā). Tā kā likumā

nav norādīts brīdis, ar kuru sākas prasības no-

ilguma termiņa tecējums, jāpiemēro 10. p. vis-

pārīgais noteikums, ka noilguma termiņa tecē-

jums sākas ar dienu, kad šķirtais laulātais uz-

zinājis vai viņam vajadzēja uzzināt par savu

tiesību aizskārumu, kas, ievērojot 21. p. formu-

lējumu, var sākties ne agrāk par attiecīgās
laulības šķiršanas reģistrāciju CAR nodaļā.

22. pants. Katra laulātā personiskais īpa-
šums

Manta, kas laulātajiem piederējusi pirms stā-

šanās laulībā, kā arī manta, ko viņi laulības
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laikā ieguvuši kā dāvinājumu vai mantojumu,
ir katra laulātā īpašums.

Katra laulātā personiskais īpašums ir arī in-

dividuāli lietojamās lietas (drēbes, apavi v. c.),

izņemot dārglietas un citus greznuma priekšme-
tus, kaut arī individuāli lietojamās lietas iegā-
dātas laulības laikā par abu laulāto kopīgiem
līdzekļiem.

1. Likuma ir noradīta ta manta, kas ir katra

laulātā personiskais īpašums.

Manta, kas laulātajiem piederējusi pirms lau-

lības reģistrācijas neatkarīgi no šīs mantas

iegūšanas veida un avota. Tā var būt jebkura
manta, arī noguldījums vai daļa noguldījuma
kredītiestādē. Ja šāda manta pēc laulības no-

slēgšanas nes ienākumus vai augļus, arī tie ir

šī laulātā personiskais īpašums, piemēram, pro-

centi par noguldījumu kredītiestādēs, laimesti

pēc valsts aizņēmuma obligācijām un loterijas
biļetēm, kas iegādātas pirms laulības noslēgša-
nas. Šāda manta ir arī naudas summas vai ci-

tas sugas lietas, ko laulātais laulības laikā sa-

ņēmis no citām personām pēc aizdevuma, īres

v. c. līguma, kas bija noslēgts pirms laulības.

Dāvinājums un mantojums, kas iegūts laulī-

bas laikā. Domāts dāvinājums tikai katram lau-

lātajam atsevišķi, bet ne abiem kopīgi. Ar dāvi-

nājumu jāsaprot mantas iegūšana pēc dāvināju-
ma līguma (CX 274. p.), arī tad ja dāvinātājs ir

otrs laulātais kā arī citāda mantas bezatlidzības

iegūšana īpašumā — dāvanas, ko pasniedz darba

kolektīvi, balvas par darba, sabiedriskā darba,

sporta v. c. sasniegumiem. Par katra laulātā

personisko īpašumu uzskata personāla rakstura

prēmijas par sasniegumiem ražošanas darbā,

zinātnē, mākslā, piemēram, Ļeņina prēmijas,
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Valsts prēmijas v. c, kas neiekļaujas darba ap-
maksas sistēmā. Mantojums, ko laulātais saņē-
mis pēc likuma vai testamenta laulības laikā, ir

šī laulātā personiskais īpašums. Ja mantojumu
saņem abi laulātie uz nedalāmu lietu, viņiem
rodas daļēja kopīpašuma tiesības.

2. Individuāli lietojamās lietas ir katra lau-

lātā personiskais īpašums arī tad, ja tās iegā-
dātas laulības laikā par abu laulāto kopīgiem
līdzekļiem. 22. p. II d. nedod pilnīgu šo lietu

uzskaitījumu. Tas var būt apģērbs, apavi,

pulksteņi, personiskās higiēnas priekšmeti,
rakstāmpiederumi v. c. Izņēmums ir individuāli

lietojamās rotas lietas un greznuma priekšmeti,
kuri izgatavoti no dārga materiāla (platīna,

zelta, sudraba, dārgakmeņiem, dārgām kažok-

ādām) vai kuriem ir dārgs izgatavošanas veids

(porcelāna, ziloņkaula v. c. izstrādājumi).
No individuāli lietojamām lietām ir jāatšķir

profesionālās darbības priekšmeti (mūzikas in-

strumenti, fotolaboratorijas, medicīniskie instru-

menti, rakstāmmašīnas, speciālā literatūra

v. c), ko arī lieto tikai viens no laulātajiem,
bet kas pēc 22. p. II d. jēgas nav uzskatāmi

par laulātā personisko īpašumu.

3. Cita manta, kas uzskatāma par katra lau-

lātā personisko īpašumu. Tiesu praksē nav

skaidrs jautājums par tādu lietu tiesisko re-

žīmu, kuras laulības laikā radījis viens no lau-

lātajiem un kuras ir autortiesību aizsardzības

objekts (manuskripti, gleznas, skulptūras v. c).
Literatūrā izteikts uzskats, ka tie uzskatāmi par

laulātā personisko īpašumu. 1 Šādu norādījumu

1 BeAHKoea A., BopooKeŪKUH E. CoßcrcKoe ceMeftHoe

npaßo. M., 1974, c. 135.
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devis arī Igaunijas PSR AT plēnums 1979. g.

26. XII lēmumā Nr. 2. Sāds atrisinājums atbilst

autortiesību noteikumam, ka autora dzīves laikā

rīcība ar šiem objektiem pieder vienīgi autoram

(CX 501. p.). Turpretī ienākumi no šo objektu
izmantošanas pakļauti LĢK noteikumiem par
laulāto kopīpašumu.

Laulātā personiskais īpašums ir arī tādi ienā-

kumi, kas iegūti, atsavinot mantu, kura pieder
tikai viņam personiskā īpašumā — ienākumi no

pirmslaulības mantas vai arī laulības laikā sa-

ņemtā mantojuma vai dāvanas pārdošanas, kā

arī manta, kas iegādāta par līdzekļiem, kuri

bija laulātā noguldījums krājkasē jau pirms
iestāšanās laulībā, un manta, kas iegādāta pār-
dotās pirmslaulības mantas vai saņemtā man-

tojuma vai dāvinājuma vietā.

23. pants. Laulāto — kolhoznieku sētas

locekļu mantiskās tiesības

Šī kodeksa 20.—22. panta noteikumi attiecas

tikai uz laulāto — kolhoznieku sētas locekļu to

mantu, kas ir viņu personiskais īpašums.
Laulāto tiesības uz kolhoznieku sētas īpašuma

valdījumu, lietojumu un rīcību ar to nosaka

Latvijas PSR civilkodekss.

Šī panta noteikumi tāpat attiecas arī uz lau-

lātajiem — zemnieku viensētas locekļiem.
1. Kolhoznieku sētas (ģimenes) locekļu kop-

īpašums. CX 128. p. un Kolhoza paraugstatūtu,
kas apstiprināti ar PSKP CX un PSRS MP

1969. g. 28. XI lēmumu, 42. un 43. p. noteic

visu kolhoznieku sētas locekļu nedalītā kopīpa-
šuma tiesības uz sētas mantu, kur regulēts arī

šīs mantas sastāvs. Ražošanas līdzekļi (pro-
duktīvie lopi, putni, bišu saimes, sīkais lauk-
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saimniecības inventārs, saimniecības ēkas), kā

arī dzīvojamā māja un palīgsaimniecībā sara-

žotā produkcija var atrasties tikai visu sētas

locek)u nedalītā kopīpašumā. Šāda manta nevar

būt atsevišķu sētas locekļu, to skaitā arī laulāto

personiskā īpašumā. Visas sētas īpašumā var

atrasties arī patēriņa un ērtību priekšmeti, ja
tie iegādāti par kopējiem līdzekļiem, kā arī sē-

tas locekļu darba ienākumi un cita manta, ko

viņi nodevuši visas sētas īpašumā. Sakarā ar

laulības šķiršanu un kolhoznieku sētas sadalī-

šanu L. un Dz. B-as iesniedza tiesā prasību
pret J. B-u par vieglās automašīnas sadali, kas

kā kolhoznieku sētas īpašums bija reģistrēta uz

J. B-a vārda. Rīgas rajona tautas tiesa ar

1981. g. 9. XI spriedumu šo prasību apmieri-

nāja, nododot automašīnu L. un Dz. B-ām, pie-
dzenot no viņām V 3daļu mašīnas vērtības kā

kompensāciju atbildētāja J. B-a labā. Šāds tau-

tas tiesas spriedums atbilst CX 132. p. noteiku-

mam, ka sētas locekļu daļas apmērs tiek no-

teikts, ievērojot visu sētas locekļu, bet ne tikai

laulāto daļu vienlīdzību.

Laulāto kā sētas locekļu tiesības valdīt, lietot

un rīkoties ar sētai piederošo mantu ir noteik-

tas CX 129. p. Šis noteikums neattiecas uz

valsts lauksaimniecības uzņēmumu strādnieku

un kalpotāju palīgsaimniecībām, bet saskaņā
ar CX 127. p. attiecināts uz zemnieku viensē-

tām.

2. Patēriņa un ērtības priekšmeti, kas nav

nodoti visas sētas īpašumā, ir kolhoznieku sētas

(ģimenes) locekļu personiskais īpašums. Tajā
var atrasties visa LPSR Konstitūcijas 13. p. un

CX 105. p. norādītā manta, izņemot to, kas pēc
CX 128. p. var būt tikai visas sētas īpašums.
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Laulātajiem — kolhoznieku sētas locekļiem sa-

vukārt uz šo mantu var būt ari laulāto nedalītā

kopīpašuma tiesības (piemēram, dzīvokļa

iekārtu, transporta līdzekļiem, noguldījumu
krājkasē). Tāpēc laulāto — kolhoznieku sētas

locekļu tiesības regulē arī LĢK 20.—22. p., no-

sakot, kāda manta ir viņu kopīpašums un

kāda — katra laulātā personiskais īpašums. Uz

šo mantu, izdaloties no kolhoznieku sētas vai

sadalot to (CX 133. un 134. p.), nevar pretendēt
citi sētas locekļi. Piemēram, prasīt noguldījuma
sadali, t. i., krājkasē uz sētas locekļa vārda, var

tikai šī sētas locekļa laulātais (CX 459. p.), bet
nevis pārējie sētas locekļi (LPSR AT plēnuma
1982. g. 28. VI lēmuma Nr. 4 13. pk.). Tas pats
attiecas ari uz pārējiem objektiem, piemēram,
automašīnu, ja tā ir laulāto vai atsevišķa sē-

tas locekļa personiskais īpašums.

24. pants. Piedziņas vēršana uz laulāto

mantu

Piedziņu pēc viena laulātā saistībām vērš

tikai uz šī laulātā personisko īpašumu un uz

viņa daļu kopīpašumā, kura viņam pienāktos,
ja šo īpašumu sadalītu.

Laulātie atbild ar savu kopīpašumu pēc viena

laulātā saistībām, ja tiesa konstatē, ka pēc sais-

tībām saņemtais izmantots visas ģimenes inte-

resēs.

Atlīdzinot zaudējumus, kas radušies viena

laulātā nozieguma dēļ, piedziņu uz mantu, kas

ir laulāto kopīpašums, var vērst saskaņā ar

Latvijas PSR civilprocesa kodeksa 376. pantu.
1. Laulāto saistību raksturs. Viena laulātā

saistības ir tās, kas radušās viņam pirms lau-

lības noslēgšanas, piemēram, aizņemoties naudu
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pēc aizdevuma līguma, nopērkot mantu uz no-

maksu, v. c. Šādas saistības ir arī tās, kas ra-

dušās laulības laikā un kas attiecas uz viņa
personiskā īpašuma uzturēšanu vai izmaksām

sakarā ar to, kā arī ar izdevumiem, kas attiecas

tikai uz šī laulātā vajadzību apmierināšanu, kas

radušās sakarā ar citai personai nodarītā kaitē-

juma atlīdzināšanu un alimentu maksāšanu.

Laulāto kopīgas saistības ir tās, kas radušās

pēc abu laulāto kopīgi noslēgta līguma vai ko-

pīgi nodarīta kaitējuma citai personai, kā arī

saistības, kas radušās tikai viena laulātā rīcī-

bas rezultātā, ja pēc saistībām saņemtais izlie-

tots abu laulāto vai visas ģimenes interesēs.

2. Par viena laulātā saistībām piedziņu var

vērst tikai uz šī laulātā mantu, kas ir viņa per-
soniskais īpašums un kas ir viņa daļa laulāto

kopīpašumā. Lai vērstu piedziņu uz kopīpašuma

daļu, nepieciešams šo kopīpašumu sadalīt, kas

var notikt pēc laulāto vienošanās, bet tiesā pēc
laulātā — parādnieka prasības vai kreditora,

kas prasa parāda piedziņu, prasības.

3. Piedziņas vēršana uz laulāto kopīpašumu

iespējama pēc abu laulāto kopīgi noslēgta da-

rījuma neatkarīgi no tā, vai iegūtais izlietots

ģimenes interesēs, kā arī pēc viena laulātā no-

slēgta darījuma, pēc kura saņemtais izmantots

ģimenes interesēs neatkarīgi no tā, kāpēc lau-

lātais stājies saistībā. Ja laulātais aizņēmies
naudu laulāto vai ģimenes kopīgo vajadzību
apmierināšanai, bet izlietojis tikai savām vaja-

dzībām, piedziņu var vērst tikai uz viņa daļu

kopīpašumā. Turpretī, ja personiskām vajadzī-
bām aizņemtie līdzekļi izlietoti ģimenes intere-

sēs, piedziņu var vērst uz visu laulāto kopīpa-
šumu. 24. p. II d. regulē tikai jautājumus par
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piedziņas vēršanu uz kopīpašumu, bet tas ne-

nozīmē, ka laulātie šajos gadījumos neatbild

ar savu personisko īpašumu. Ja laulātie saistī-

bas uzņēmušies pēc kopīgi noslēgta darījuma,

piedziņu var vērst uz laulāto kopīpašumu un

uz mantu, kas ir viņu personiskajā īpašumā. Ja

tikai viens laulātais stājies saistībās, tad 24. p.

II d. paredzētajā gadījumā piedziņa vēršama

arī uz šī laulātā personisko īpašumu. Izmantots

visas ģimenes interesēs iegūtais ir tad, ja iegā-
dātā manta pieder pie laulāto kopīpašuma, ja
tā remontēta vai uzturēta, vai citādi izlietota

ģimenes kopīgām vajadzībām. Uz visu laulāto

kopīpašumu piedziņu var vērst, lai piedzītu kai-

tējuma atlīdzību, ko nodarījuši laulāto nepiln-

gadīgie bērni (CX 472. p., 473. p.). Piedziņu
uz laulāto kopīpašumu var vērst neatkarīgi no

tā, vai kopīpašumā esošā manta reģistrēta uz

abu vai tikai viena laulātā vārda.

4. Likumā (24. p. 111 d.) speciāli regulēts
jautājums par piedziņas vēršanu uz laulāto

mantu, atlīdzinot zaudējumus, kas radušies

viena laulātā nozieguma dēļ. Par šādiem zau-

dējumiem piedziņu var vērst uz šī laulātā per-
sonisko īpašumu un viņa daļu laulāto kopīpa-
šumā. Tikai tajā gadījumā, ja ar tiesas sprie-
dumu krimināllietā konstatēts, ka laulāto

kopīpašumā esošā manta iegādāta par nozie-

dzīgi iegūtiem līdzekļiem (CKP 376. p.), pie-
dziņu var vērst uz visu to laulāto mantu, kas

iegādāta par minētajiem līdzekļiem. Piedziņu
var vērst arī uz otra laulātā personisko īpašumu,

ja laulības laikā tā vērtība būtiski palielināta

par noziedzīgā ceļā iegūtajiem līdzekļiem.
Vēršot piedziņu uz laulāto kopīpašumu, lai

atlīdzinātu zaudējumus, kas radušies viena lau-
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latā nozieguma dēļ, otrs laulātais tiesīgs pra-
sīt, lai izslēdz no aprakstes to mantu, kas ir

viņa daļa kopīpašumā, ja piedziņu vērš uz vai-

nīgā laulātā daļu kopīpašumā (PSRS AT plē-
numa 1978. g. 31. 111. lēmums Nr. 4. — «LPSR
ATB», 1978, No 3, 14. lpp.). Ja piedziņu vērš

uz visu kopīpašumu, otrs laulātais var prasīt
izslēgt no aprakstes to mantu, kas ir viņa daļa
kopīpašumā, ja tā bija iegūta pirms nozieguma
izdarīšanas («BBC CCCP», 1963, No 2, c. 29—

30). Vēršot piedziņu uz laulāto kopīpašuma
daļu nedalāmā priekšmetā, otrs laulātais var

prasīt šīs mantas nodošanu viņam, izmaksājot
kompensāciju par tās otru daļu («BBC CCCP»,

1970, M? 5, c. 12).

25. pants. Mantiskie darījumi starp lau-

lātajiem

Laulātie savā starpā var slēgt visus likumā

atļautos mantiskos darījumus. Tomēr nav spēkā
laulāto vienošanās, kas samazinātu viena lau-

lātā mantiskās tiesības.

1. Laulāto iespējas noslēgt darījumus. lestā-

joties laulībā, pilsoņu civilā tiesībspēja (CX

9., 10. p.) netiek ierobežota. Tāpēc laulātie var

slēgt arī savā starpā visus likumā atļautos
mantiskos darījumus — mantas atsavināšanas,
uzdevuma v. c. līgumus, izdot pilnvaras man-

tas pārvaldīšanai un rīcībai ar to utt. Laulāto

savstarpējie darījumi var attiekties uz mantu,
kas ir viņu personiskais un kopīpašums. Piemē-

ram, viens laulātais var dāvināt otram perso-
niskā īpašumā esošo mantu, ievērojot CX no-

teikumus par attiecīgo darījumu noslēgšanu,
to formu. levērojot Dzīvokļu celtniecības koope-
ratīvu statūtu prasības, viens laulātais var no-
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dot otram savu paju. Tas attiecas arī uz citām

kooperatīvajām organizācijām. Laulātie var vie-

noties par jau iegūtā laulāto kopīpašuma sadali

(LVN 47. p.), kā arī vienoties par personiskā
īpašumā esošās mantas pārvēršanu kopīpašumā.

2. Nav spēkā laulāto darījumi, kas samazina

viena laulātā mantiskās tiesības. Laulātie ne-

drīkst slēgt darījumus, kas pārkāpj likumā no-

teikto laulāto mantas režīmu (20., 22. p.), pie-
mēram, vienoties, ka visa manta, ko laulātie

iegūst, ir katra personiskais īpašums vai arī

otrādi — viņu kopīpašums. Tas attiecas arī uz

vienošanos, kas ierobežo laulāto vienlīdzīgās
tiesības uz kopīpašumu un tā pārvaldīšanu vai

kas ierobežo viena laulātā tiesības uz mantu,

kura ir viņa personiskais īpašums. Nav spēkā
arī tādi laulāto darījumi, kas vērsti pret viņu
bērnu interesēm, kas ierobežo viena laulātā per-
soniskās nemantiskās tiesības un to realizē-

šanu, piemēram, dzīvesvietas, profesijas, no-

darbošanās, uzvārda izvēles tiesības.

26. pants. Laulāto savstarpējas uzturēša-

nas pienākums

Laulāto pienākums ir vienam otru materiāli

atbalstīt. Ja laulātais atsakās sniegt šādu at-

balstu, darba nespējīgam laulātajam, kam ne-

pieciešama materiālā palīdzība, kā arī sievai

grūtniecības laikā un pusotru gadu pēc bērna

dzimšanas ir tiesības saskaņā ar tiesas sprie-
dumu saņemt uzturu (alimentus) no otra lau-

lātā, ja viņš to spēj dot. Šīs tiesības paliek
spēkā arī pēc laulības šķiršanas. (Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija 1984. g. 29. marta

dekrēta redakcijā — «Latvijas PSR Augstākās
Padomes un Valdības Ziņotājs», 1984. g., 14 nr.)
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1. Laulāto pienākums vienam otru materiāli

atbalstīt rodas ar laulības reģistrācijas brīdi un

ir tikai personām, kuru laulība reģistrēta likumā

noteiktā kārtībā. Uzturēšanas pienākums laulā-

tajiem ir neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo kopā
vai atsevišķi. Laulātā tiesības saņemt uzturu

no otra laulātā var rasties visā laulības pastā-
vēšanas laikā, t. i., līdz viena laulātā nāvei vai

līdz laulības šķiršanas reģistrācijas brīdim CAR
nodaļā. Par šķirtā laulātā tiesībām saņemt uz-

turu sk. 27. p. komentāru. Tāpēc laulības attie-

cību faktiska izbeigšana, kamēr laulība nav

šķirta likumā noteiktā kārtībā, neietekmē lau-

lāto savstarpējas uzturēšanas pienākumu, kas

pastāv neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks pagājis
kopš laulības attiecību faktiskās izbeigšanas
brīža. Nav savstarpēja uzturēšanas pienākuma,
ja laulību atzīst par spēkā neesošu. Izņēmums
paredzēts 50. p. 111 d.

2. Tiesības uz uzturu ir tikai darba nespējī-

gam laulātajam, kam nepieciešama materiālā

palīdzība. Darba nespējīgs ir laulātais, kas sa-

sniedzis pensijas vecumu, ar ko jāsaprot ve-

cums vīrietim — 60, sievietei — 55 gadi, neat-

karīgi no vinu tiesībām uz pensijas saņemšanu

(PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111 lēmuma

22. pk.). Darba nespējīgs ir arī I un II grupas

invalīds. Laulātais — 111 grupas invalīds tie-

sīgs saņemt uzturu no otra laulātā tikai tad,

ja tiesa konstatē, ka viņš sava veselības stā-

vokļa dēļ nav spējīgs strādāt («CouuajiHCTH-
MecKan 3aKOHHOCTb», 1977, N° 1, c 89).

Parasti nav svarīgi, kāds ir invaliditātes cēlo-

nis. Izņēmumi paredzēti 28. p. Nav arī nozīmes

apstāklim, vai darba nespēja radusies pirms lau-

lības reģistrācijas vai laulības laikā, kā arī tam,
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vai darba nespēja radusies laulāto kopdzīves
laikā vai arī pēc laulības attiecību faktiskās iz-

beigšanās līdz laulības šķiršanas reģistrācijai.
Darba nespējīgam ir tiesības saņemt uzturu

no otra laulātā tikai tad, ja viņam nepieciešama
materiālā palīdzība. 26. p. nenosaka, kā jāsa-
prot materiālās palīdzības nepieciešamība. Ma-

teriālā palīdzība laulātajam parasti ir nepiecie-
šama tad, ja viņam nav pietiekošu līdzekļu, lai

apmierinātu vajadzības pēc uztura, apģērba
v. c, un viņš šādus līdzekļus nevar saņemt
darba algas, pensijas, citu ienākumu veidā, vai

arī šādi līdzekļi ir nepietiekoši.
Tiesības saņemt uzturu no otra laulātā rodas

tikai tad, ja pēdējam iespējams šādu uzturu dot,
t. i., ja viņam ir darba alga, pensija, ienākumi

no individuālās palīgsaimniecības, manta, uz

kuru pēc civilprocesuālās likumdošanas var

vērst piedziņu. Ja otram laulātajam nav iespē-

jas sniegt uzturu, tad spriedums par uztura

piedziņu praktiski nav realizējams («BBC

CCCP>>, 1969, No 2, c. 10).
3. Tiesības saņemt uzturu ir sievai grūtniecī-

bas laikā un pusotru gadu pēc bērna dzimšanas.

Minētais apstāklis ir patstāvīgs pamats tiesī-

bām uz uzturu neatkarīgi no sievas vecuma,

viņas veselības stāvokļa, kā arī no viņas mate-

riālā stāvokļa. Tiesības saņemt uzturu pusotra

gada laikā pēc bērna dzimšanas sievai ir tikai

tad, ja viņa pati audzina bērnu. Šīs tiesības

zūd, ja viņa bērnu nodod audzināt bērnu iestādē.

4. Tiesības uz uzturu, kas radušās laulības

laikā, paliek arī pēc laulības šķiršanas neatka-

rīgi no tā, vai laulības laikā jau uzsākta šo

tiesību realizācija, t. i., vai laulātais griezies

tiesā, lai piedzītu uzturu no otra laulātā, vai ne.
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Viņš tās var realizēt arī pēc laulības šķiršanas,
ievērojot 98. p. noteikumus. Par šo tiesību zau-

dēšanu sk. 30. p. komentāru.

27. pants. Šķirto laulāto savstarpējas uz-

turēšanas pienākums

Šķirtajam laulātajam, kam nepieciešama ma-

teriāla palīdzība, tāpat ir tiesības saņemt uz-

turu, ja viņš kļuvis darba nespējīgs viena gada
laikā pēc laulības šķiršanas. Ja laulātie bijuši
laulībā ilgu laiku, tiesai ir tiesības piedzīt ali-

mentus par labu šķirtajam laulātajam arī tādā

gadījumā, kad šis laulātais ne vēlāk kā piecu
gadu laikā pēc laulības šķiršanas sasniedzis

pensijas vecumu.

1. Šķirto laulāto savstarpējās uzturēšanas

pienākums ir tad, ja viens laulātais kļuvis
darba nespējīgs pēc laulības šķiršanas. Par

«šķirto laulāto» 27. p. nozīmē uzskatāma per-

sona, kura laulību šķīrusi likumā noteiktā kār-

tībā, nevis kura tikai faktiski izbeiguši laulāto

attiecības. Laulība skaitās šķirta ar tās reģis-
trāciju CAR iestādē. No šī brīža sākas 27. p.
norādīto gada un piecu gadu termiņa tecējums.

2. 27. p. vispārīgais noteikums paredz, ka ne-

atkarīgi no tā, cik ilgi laulība pastāvējusi, šķir-

tajam laulātajam rodas tiesība saņemt uzturu

no otra šķirtā laulātā, ja viņš kļuvis darba ne-

spējīgs viena gada laikā pēc laulības šķiršanas.
Darba nespējas jēdziens šajā gadījumā ir tāds

pats kā pēc 26. p. noteikumiem. Likums ne-

prasa, lai minētajā gada laikā būtu iestājies
arī otrs priekšnoteikums uztura saņemšanai —

materiālās palīdzības nepieciešamība. Pēdējā
var būt radusies arī pēc minētā viena gada ter-

miņa, bet uz prasības iesniegšanas brīdi, ja
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šķirtais laulātais prasa piedzīt alimentus pēc
šī gada termiņa notecējuma. Svarīgi tikai, lai

viņš būtu kļuvis darba nespējīgs gada laikā pēc
laulības šķiršanas.

3. Izņēmums no 27. p. vispārīgā noteikuma ir

tad, ja laulātie bijuši laulībā ilgu laiku. Ko sa-

prast ar «ilgu laiku», katrā konkrētā gadījumā
izšķir tiesa. Tiesības uz uzturu šķirtajam lau-

lātajam šajā gadījumā rodas, ja viņš ne vēlāk

kā piecu gadu laikā pēc laulības šķiršanas sa-

sniedzis pensijas vecumu, kas ir sievietēm 55

un vīriešiem 60 gadi neatkarīgi no viņu tiesī-

bām uz pensiju (PSRS AT plēnuma 1982. g.

25. 111 lēmuma 22. pk.). Ar minētā vecuma sa-

sniegšanu šķirtais laulātais skaitās darba ne-

spējīgs. Prasība nav obligāti jāceļ tūlīt pēc pen-

sijas vecuma sasniegšanas. To var iesniegt

jebkurā laikā pēc minētā vecuma sasniegšanas.

28. pants. Laulātā atbrīvošana no pienā-
kuma uzturēt otru laulāto vai

šī pienākuma ierobežošana ar

noteiktu termiņu

Tiesa var atbrīvot laulāto no pienākuma uz-

turēt otru laulāto vai ierobežot šo pienākumu

ar noteiktu termiņu, ja:
laulātie bijuši laulībā neilgu laiku;

laulātais, kas prasa materiālu palīdzību, uz-

vedies necienīgi;
laulātajam, kam nepieciešama materiāla palī-

dzība, darba nespēja radusies alkoholisko dzē-

rienu vai narkotisko vielu pārmērīgas lietoša-

nas dēļ vai izdarot noziegumu.
Sī panta noteikumus piemēro arī, izšķirot

strīdus par šķirto laulāto savstarpēju uzturē-

šanu.
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1. Panta piemērošana. 28. p. noteikumi par
atbrīvošanu no pienākuma uzturēt laulāto vai

šī pienākuma ierobežošanu ar noteiktu termiņu
piemērojami kā attiecībā uz laulāto, tā arī šķirto
laulāto savstarpējas uzturēšanas pienākumu
neatkarīgi no tā, vai tiesības uz uzturu radušās

laulības laikā vai pēc laulības šķiršanas. Izņē-
mums ir 20. p. paredzētais pienākums dot uz-

turu sievai grūtniecības laikā un pusotru gadu
pēc bērna dzimšanas, jo šajā gadījumā uz-

turēšana jau pēc likuma ir ierobežota ar no-

teiktu termiņu.

Jautājumu par laulātā atbrīvošanu no uztu-

rēšanas pienākuma vai tā ierobežošanu ar no-

teiktu termiņu tiesa var izšķirt, izskatot prasību
par uztura piedziņu darba nespējīgajam laulā-

tajam kā laulības laikā, tā laulību šķirot vai

arī pēc tam. Komentējamā panta noteikumi par
laulātā atbrīvošanu no pienākuma uzturēt otru

laulāto jāpiemēro arī tad, ja uzturu piedzen ar

tiesas spriedumu, kas taisīts pirms 1969. g.

1 oktobra (LPSR APP 1969. g. 25. IX dekrēts

«Par Latvijas PSR laulības un ģimenes ko-

deksa spēkā stāšanās kārtību» 6. p.).
2. Pantā uzskaitītie apstākļi nav obligāts pa-

mats atbrīvošanai no uzturdošanas pienākuma
vai tā ierobežošanai ar noteiktu termiņu, jo sa-

skaņā ar 28. p. I d. tiesai ir tiesības atbrīvot.

Tas nozīmē, ka, pastāvot pantā minētajiem ap-

stākļiem, tiesai nav pienākums laulāto vai

šķirto laulāto atbrīvot no minētā pienākuma,
piemēram, gadījumā, ja invaliditāte radusies

sakarā ar sastāvēšanu laulībā, lai gan laulība

pastāvējusi neilgu laiku. 28. p. norādīti dažādi

apstākļi kā pamats laulāto atbrīvošanai no uz-

turdošanas pienākuma. Apstākļi, kas neietilpst
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šajā uzskaitījumā, nevar būt pamats laulātā

atbrīvošanai no alimentācijas pienākuma. Katrs

no minētajiem apstākļiem pats par sevi ir pa-

mats atbrīvošanai no uzturdošanas pienākuma.
Vai attiecīgs apstāklis ir vērā ņemams, to katrā

konkrētā gadījumā izšķir tiesa. Šādu likuma

izskaidrojumu devis PSRS AT plēnums 1982. g.
25. 111 lēmuma Nr. 2 23. pk.

29. pants. Laulātā uzturam piedzenamo

līdzekļu apmērs

Darba nespējīgam laulātajam, kam nepiecie-
šama materiālā palīdzība, uzturam piedzenamo
līdzekļu apmēru, ievērojot abu laulāto materiā-

los apstākļus un ģimenes stāvokli, nosaka kon-

krētā naudas summā, ko izmaksā katru mēnesi.

Ja mainās viena laulātā materiālie apstākļi
vai ģimenes stāvoklis, katrs no viņiem ir tie-

sīgs griezties tiesā ar prasību par alimentu ap-

mēra grozīšanu.
Šī panta noteikumus piemēro arī, izšķirot

strīdus par šķirto laulāto savstarpēju uzturē-

šanu.

1. Apstākļi, kas jāievēro, nosakot alimentu

apmēru. 29. p. noteikumi attiecas uz laulātā vai

šķirtā laulātā uzturam piedzenamo līdzekļu ap-

mēra noteikšanu tiesā. Ja laulātais labprātīgi
maksā alimentus, tad alimentus ietur tādā ap-

mērā, kā to norāda maksātājs (97. p. II d.).
Laulātā vai šķirtā laulātā uzturam līdzekļus
tiesa piedzen tikai konkrētā naudas summā, ko

izmaksā katru mēnesi. 29. p. I d. paredz divus

apstākļus, kas tiesai jāievēro, nosakot piedze-
namo uzturlīdzekļu apmēru: 1) abu laulāto vai

šķirto laulāto materiālos apstākļus un 2) viņu

ģimenes stāvokli.
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Tiesai jāievēro visi faktori, kas ietekmē abu

pušu materiālos apstākļus, tās personas darba

algu un citus ienākumus, kura dod uzturu. No-

sakot darba ienākumus, tiesa var ņemt vērā

77. p. Jāņem vērā arī otra laulātā vai šķirtā
laulātā, kurš saņem uzturu, materiālie apstākļi
(pensija, citi ienākumi no mantas, palīgsaimnie-
cības, ietaupījumi), viņa vecums un iespēja pa-
šam nodrošināt sevi ar iztikas līdzekļiem. Tie-

sai jāievēro abu laulāto vai šķirto laulāto ģi-
menes stāvoklis, arī tas, vai alimentu maksā-

tājam ir jāuztur vēl citi darba nespējīgi ģimenes
locekļi, vai alimentu saņēmējam ir pilngadīgi
bērni, no kuriem viņš arī var saņemt uzturu.

2. Uzturam piedzenamo līdzekļu apmēra gro-

zīšana. Tā kā laulāto vai šķirto laulāto — ali-

mentu maksātāja un saņēmēja materiālie ap-

stākļi un ģimenes stāvoklis var mainīties, katrs

no viņiem tiesīgs jebkurā laikā celt prasību par

uzturam piedzenamo līdzekļu apmēra grozī-
šanu — samazināšanu vai palielināšanu. Piemē-

ram, alimentu maksātājs var celt prasību par šī

apmēra samazināšanu, ja alimentu saņēmējam

sasnieguši pilngadību bērni, no kuriem var pra-
sīt uzturu, ja samazinājušies ienākumi alimentu

maksātājam vai palielinājies viņa darba nespē-
jīgo uzturamo ģimenes locekļu skaits.

30. pants. Laulātā tiesību zaudēšana sa-

ņemt uzturu

Laulātais zaudē tiesības saņemt uzturu no

otra laulātā, ja vairs nav noteikumu, kas sa-

skaņā ar šī kodeksa 26. pantu ir pamats uztura

saņemšanai, kā arī tad, ja šķirtais laulātais,
kam ir tiesības saņemt uzturu, stājas jaunā
laulībā.
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Ja uzturēšanas līdzekļi piedzīti pēc tiesas

sprieduma, laulātais, kas maksā alimentus, šai

pantā paredzētajos gadījumos ir tiesīgs griez-
ties tiesā ar prasību atbrīvot viņu no turpmā-
kas alimentu maksāšanas.

1. Pamats laulāto alimentācijas tiesību iz-

beigšanai. Likums parasti neierobežo laulātā

vai šķirtā laulātā tiesības saņemt uzturu ar

kādu noteiktu termiņu, izņemot 28. p. I d. pa-

redzētos gadījumus. Tāpēc 30. p. nosaka ap-

stākļus, sakarā ar kuriem šīs tiesības izbeidzas.

Tas notiek, pirmkārt, ja vairs nav kāds no

26. p. paredzētajiem uztura saņemšanas notei-

kumiem — laulātais atguvis darbaspējas vai

ieguvis pietiekoši daudz līdzekļu, lai sevi pil-
nīgi uzturētu (saņēmis mantojumu, lielu lai-

mestu, pensiju v. c), vai arī otrs laulātais

vairs nespēj dot uzturu — zaudējis darba spē-

jas, saņem nelielu pensiju v. tml.

Otrkārt, šķirtais laulātais zaudē tiesības sa-

ņemt uzturu arī gadījumā, ja viņš iestājas
jaunā laulībā. Šķirtais laulātais šajā gadījumā
zaudē tiesības saņemt uzturu neatkarīgi no tā,
vai viņam ir faktiski iespējams saņemt uzturu

no sava jaunā laulātā vai ne.

2. Kārtība alimentācijas izbeigšanai. Ja uz-

turlīdzekļus laulātais vai šķirtais laulātais

maksā labprātīgi (96. —97. p.), viņš ir tiesīgs
minētajos gadījumos pats izbeigt alimentu mak-

sāšanu. Ja uzturlīdzekļi no viņa tiek piedzīti
pēc tiesas sprieduma, tad viņš ir tiesīgs griez-
ties tiesā ar prasību.

3. Tiesības uz uztura saņemšanu laulātajam
rodas no jauna tad, kad atkal iestājas 26. p.

paredzētie pamati. Šķirtajam laulātajam, kas

kļuvis darba nespējīgs, var atjaunoties tiesības
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saņemt alimentus, ja tās bija izbeigušās pēc
laulības šķiršanas sakarā ar to, ka uzturlī-

dzekļu maksātājs uz laiku nespēja dot uzturu

vai saņēmējam tie uz laiku nebija nepieciešami.

Sestā nodaļa

LAULĪBAS IZBEIGŠANA

31. pants. Laulības izbeigšana sakara ar

laulātā nāvi

Laulība izbeidzas, ja viens no laulātajiem ir

miris vai tiesa viņu izsludinājusi par mirušu.

1. Laulības izbeigšana, ja viens no laulāta-

jiem ir miris. Laulība izbeidzas bez speciālas
reģistrācijas. CAR iestādē jāreģistrē tikai mir-

šanas fakts (199.—202. p., CAR Instrukcijas
115.—123. pk.). Tas jādara arī gadījumā, ja
laulātā miršanas fakts konstatēts tiesā saskaņā
ar CPK 249. p. Miršanas apliecība ir doku-

ments, kas apliecina laulības izbeigšanos.
2. Laulība izbeidzas arī tad, ja tiesa vienu

laulāto izsludina par mirušu (CX 21. p.) kār-

tībā, kāda noteikta CPK 254.-259. p. Arī šajā

gadījumā dokuments, kas apliecina laulības iz-

beigšanos, ir miršanas apliecība, ko izdevusi

CAR iestāde pēc tiesas sprieduma reģistrācijas.
Atšķirībā no laulātā izsludināšanas par mirušu

laulātā atzīšana par bezvēsts promesošu (CX
18. p.) ir pamats laulības šķiršanai (40. p.).

32. pants. Laulības izbeigšana, laulāta-

jiem dzīviem esot

Laulātajiem dzīviem esot, laulību var izbeigt,
to šķirot pēc viena vai abu laulāto pieteikuma.

Vīrs nav tiesīgs bez sievas piekrišanas iero-

sināt laulības šķiršanas lietu sievas grūtnieci-
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bas laikā un viena gada laikā pēc bērna dzim-

šanas.

1. Laulības šķiršana kā laulības izbeigšanas
veids. Vienīgais likumā paredzētais laulības iz-

beigšanas veids, ja abi laulātie dzīvi, ir laulī-

bas šķiršana noteiktā kārtībā (33. p.). Šķirt var

tikai laulību, kas noslēgta likumā paredzētajā
kārtībā. Ar laulības šķiršanu izbeidzas laulības

attiecības, arī tiesības un pienākumi, kas

ir laulātajiem (kopīpašuma, mantošanas, pen-

sijas sakarā ar apgādnieka zaudēšanu v. c).

Izņēmums ir tiesības saņemt uzturu no šķirtā
laulātā (26., 27. p.). Laulības šķiršana izbeidz

laulības attiecības uz turpmāko laiku, ar ko tā

atšķiras no laulības atzīšanas par spēkā ne-

esošu (50. p.). Pie tam laulības attiecības iz-

beidzas ar laulības šķiršanas reģistrāciju CAR

iestādē (39.—41. p., 188.—192. p.). Laulības

šķiršanu var pierādīt ar CAR izdotu laulības

šķiršanas apliecību, kā arī ar ierakstu par lau-

lības šķiršanu pasē vai citos dokumentos, kas

aizstāj pasi. Ar tiesas spriedumu nevar pierā-

dīt, ka laulība šķirta. Ja ieraksts par laulības

šķiršanu CAR iestādē nav saglabājies, to var

atjaunot (CAR Instrukcijas 146.—156. pk.).
Laulības šķiršanas reģistrācijas faktu var kon-

statēt tiesā (CPK 249. p.), ja to nevar atjaunot.
2. Laulības šķiršana tikai pēc laulāto pietei-

kuma. Laulību var šķirt pēc viena vai abu lau-

lāto pieteikuma, šis noteikums attiecas uz lau-

lības šķiršanu tiesā, jo CAR iestādēs laulību

var šķirt vai nu tikai pēc abu laulāto kopīga

pieteikuma (39. p.), vai arī tikai pēc viena lau-

lātā pieteikuma (40. p.). Tiesā pieteikumu var

iesniegt kā viens, tā abi laulātie. Citas personas

prasīt laulības šķiršanu nevar. Tikai izņēmuma
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veidā, ja to prasa rīcībnespējīga laulātā inte-

reses, pieteikumu par laulības šķiršanu var

iesniegt viņa aizbildnis vai prokurors CPK 5. p.
kārtībā (PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI

lēmuma 2. pk.).
3. lerobežojums vīram ierosināt laulības šķir-

šanu. Mātes un bērna interešu aizsardzības no-

lūkā 32. p. II d. noteikts ierobežojums vīram

ierosināt laulības šķiršanas lietu sievas grūt-
niecības laikā un viena gada laikā pēc bērna

dzimšanas. Līdz bērna dzimšanai laulātie var

šķirt laulību CAR nodaļā pēc 39. p. noteiku-

miem. Ja bērns piedzimis pēc pieteikuma
iesniegšanas CAR nodaļā, pēdējā laulību šķirt
nevar. Pēc bērna dzimšanas vīrs var ierosināt

laulības šķiršanas lietu tiesā vai nu tikai kopīgi
ar sievu, vai arī tad, ja ir sievas rakstveida

piekrišana, 32. p. II d. noteikums piemērojams
arī tad, ja bērns dzimis nedzīvs vai miris, ne-

sasniedzot viena gada vecumu (PSRS AT plē-
numa 1980. g. 28. XI lēmuma 3. pk.).

Ja vīrs griežas ar prasību tiesā bez sievas

piekrišanas, tiesnesim nav jāpieņem pieteikums,
bet, ja tas jau pieņemts, tiesai jāizbeidz tiesve-

dība šai lietā. 32. p. II d. noteikums piemēro-

jams arī tad, ja vīrs nav gaidāmā vai dzimušā

bērna tēvs. Tāpēc nav nozīmes tam apstāklim,
ka viņš likumā paredzētā kārtībā apstrīdējis
ierakstu par bērna tēvu (58 1. p.). Vīrs tiesīgs

prasīt laulības šķiršanu, ja sieva pārtraukusi
grūtniecību.

33. pants. Laulības šķiršanas kartība

Laulību šķir tiesa, bet šī kodeksa 39. un 40. p.

paredzētajos gadījumos civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijas iestādes.
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1. Laulības šķiršana tiesā. Likumdošanā pa-
redzēta divējāda laulības šķiršanas kārtība —

tiesas un administratīvā. No 33. p. izriet, ka

principā laulību šķir tiesa. Šī kārtība ir obligāta
gadījumos: 1) ja laulātiem ir nepilngadīgi
bērni; 2) ja laulātiem, kam nav nepilngadīgu
bērnu, ir strīds par laulības šķiršanu; 3) ja ir

strīds par bērniem, par laulāto kopīpašuma sa-

dali vai par līdzekļu maksāšanu, lai uzturētu

darba nespējīgo laulāto; gadījumos, kad laulību

šķir ar personu, kura atrodas ieslodzījumā vai

kura atzīta par rīcībnespējīgu (40. p. II d.).
Laulību var šķirt tiesā arī tad, ja abi laulātie

piekrīt laulības šķiršanai un viņiem nav nepiln-
gadīgu bērnu, bet viņiem ir strīds par uzturē-

šanas līdzekļu maksāšanu darba nespējīgam
laulātajam, kam nepieciešama palīdzība, vai ir

strīds par laulāto kopīpašuma sadali (39. p.
II d.). Šajos gadījumos laulātajiem iespējams
šķirt laulību arī CAR nodaļā, bet minētos strī-

dus izšķirt tiesā, tomēr no lietderības viedokļa
likums atļauj šādos gadījumos vienam vai abiem

laulātajiem ierosināt laulības šķiršanu tiesā. Kā

norādīts PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI lē-

muma 4. pk., tiesnesis nav tiesīgs atteikties

pieņemt laulātā pieteikumu par laulības šķir-
šanu, bet tiesa izbeigt lietvedību lietā tāpēc, ka

laulātie var šķirt laulību CAR iestādēs, ja otrs

laulātais, neskatoties uz to, ka viņam nav iebil-

dumu pret laulības šķiršanu, izvairās no laulī-

bas šķiršanas CAR iestādēs (atsakās iesniegt

attiecīgu pieteikumu vai, to iesniedzis, nevēlas

ierasties CAR iestādē laulības šķiršanas reģis-
trācijai v. tml.). Šādā gadījumā tiesa var šķirt
laulību arī tad, ja laulātiem nav norādīto

strīdu.
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2. Laulības šķiršana CAR iestādēs (pilsētu,
rajonu CAR nodaļās) atļauta tikai likumā tieši

paredzētajos gadījumos: 1) ja abi laulātie pie-
krīt laulības šķiršanai un viņiem nav nepilnga-
dīgu bērnu (39. p.); 2) pēc viena laulātā pie-
teikuma, ja otrs laulātais atzīts par bezvēsts

promesošu vai rīcībnespējīgu vai sodīts ar brī-

vības atņemšanu uz laiku ne mazāku par trim

gadiem (40. p.).

34. pants. Laulības šķiršana tiesa

Laulības šķiršanas lietas izskata rajona (pil-

sētas) tautas tiesa Latvijas PSR civilprocesa
kodeksa noteiktajā prasības tiesvedības kārtībā.
' Tiesa cenšas laulātos samierināt un ir tiesīga
atlikt lietas izskatīšanu, nosakot laulātajiem ter-

miņu samierināšanās panākšanai.
šķir, ja tiesa atzinusi, ka laulāto

turpmākā kopdzīve un ģimenes saglabāšana
nav iespējama.

Taisot spriedumu par laulības šķiršanu, tiesa,

ja nepieciešams, veic pasākumus nepilngadīgo
bērnu un darba nespējīgā laulātā interešu aiz-

stāvēšanai.

1. Laulības šķiršanas vieta. Laulības šķirša-
nas lietu izskata rajona (pilsētas) tautas tiesa.

Pieteikums jāiesniedz tiesā pēc laulāto dzīves-

vietas, ja viņi dzīvo kopā. Par dzīvesvietu sa-

skaņā ar CX 17. p. uzskatāma vieta, kur pilso-
nis pastāvīgi vai galvenokārt dzīvo. Tomēr

tiesu praksē dzīvesvietu parasti saista ar vietu

(pilsētu, rajonu), kurā pilsonis pierakstīts. Ja

laulātie dzīvo atsevišķi, tad abi laulātie kopīgu

pieteikumu var iesniegt tiesā pēc jebkura lau-

lātā dzīvesvietas. Viens no laulātajiem pietei-
kumu tiesā var iesniegt parasti pēc otra lau-
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lātā — atbildētāja dzīvesvietas (CPK 121. p.).
Laulātie šādā gadījumā var vienoties lietu iz-

skatīt arī pēc prasītāja dzīvesvietas (CPK
124. p.). Pēc prasītāja dzīvesvietas pieteikumu
var iesniegt arī tad, ja pie viņa ir nepilngadīgi
bērni vai ja veselības stāvokļa dēļ prasītājam
ir grūti aizbraukt uz atbildētāja dzīvesvietu, kā

arī tad, ja otrs laulātais ir atzīts par rīcībne-

spējīgu vai sodīts ar brīvības atņemšanu uz

laiku, ilgāku par trim gadiem (CPK 122. p. X

un XI d.).
Ja laulātā — atbildētāja dzīvesvieta nav zi-

nāma, pieteikumu var iesniegt tiesā pēc atbil-

dētāja pēdējās zināmās dzīvesvietas vai viņa
mantas atrašanās vietas (CPK 122. p. I d.;
PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI lēmuma

7. pk.). Šada gadījuma pastāv arī otra

iespēja — vispirms atzīt otru laulāto par bez-

vēsts promesošu (CX 18. p.), ja par viņa at-

rašanās vietu viena gada laikā nav ziņu, un

tad šķirt laulību 40. p. kārtībā. Šādā gadījumā
ir pamats neuzrādīt šķirto laulāto par tēvu bēr-

nam, ja tas piedzimst prasītājai 10 mēnešu

laikā pēc laulības šķiršanas. Tāpēc tiesnesim

ir pienākums izskaidrot laulātajam, kurš vēlas

iesniegt prasību tiesā, par iespēju šādos gadī-
jumos atzīt otru laulāto par bezvēsts prom-

esošu. Tomēr, ja laulātais atsakās iesniegt tiesā

pieteikumu par otra laulātā atzīšanu par bez-

vēsts promesošu, tiesnesis nav tiesīgs atteikties

pieņemt prasības pieteikumu par laulības šķir-
šanu. Tad laulības šķiršanas lietu izskata pēc
vispārīgiem noteikumiem (PSRS AT plēnuma
1980. g. 28. XI lēmuma 8. pk.).

2. Tiesvedības kartība. Laulības šķiršanas lie-

tas tiesa izskata CPK noteiktajā prasības ties-
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vedības kārtībā. Prasības pieteikumam jāatbilst
CPK 130. p. noteikumiem. Tajā jānorāda, kad

un kur reģistrēta laulība, vai laulātiem ir bērni

un viņu vecums; vai laulātie ir vienojušies par

nepilngadīgo bērnu audzināšanu un uzturēšanu;
laulības šķiršanas motīvi; laulāto citi prasījumi,
kas jāizskata laulības šķiršanas lietā, — par

bērnu nodošanu audzināšanai vienam no šķir-
tajiem laulātajiem, bērnu uzturēšanu, par uz-

tura došanu šķirtajam laulātajam, par laulāto

kopīpašuma sadali (35. — Pieteikumam

par laulības šķiršanu japtē'vieno laulības no-

slēgšanas apliecība, bērnu dzimšanas aplie-
cības noraksti, dokumenti par laulāto darba vai

citiem ienākumiem, citi nepieciešamie doku-

menti (PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI

lēmuma 9. pk.). lesniedzot prasības pieteikumu,
jāmaksā valsts nodeva 10 rbļ. apmērā, bet ga-

dījumos, ja laulību šķir tiesā saskaņā ar 40. p.

II d., — valsts nodeva ir 30 kap. (PSRS MP

1979. g. 29. VI lēmums «Par valsts nodevas

likmēm» — «LPSR Ziņotājs», 1979, JVs 47). Ja

par vienas un tas pašas laulības šķiršanu

iesniegti divi pieteikumi (katrs no laulātiem

iesniedzis atsevišķu pieteikumu), nodeva jā-
maksā tikai vienreiz.

3. Laulāto piedalīšanās laulības šķiršanas
lietas izskatīšanā. 34. p. II d. uzliek tiesai pie-
nākumu samierināt laulātos, izņemot gadīju-

mus, kad tiesa izskata laulības šķiršanas lietu

pēc 40. p. II d. PSRS AT plēnuma 1980. g.

28. XI lēmuma i. pk. noradīts, ka tiesām jāpie-

vērš lielāka uzmanība laulības šķiršanas lietu

izskatīšanai, pamatojoties uz padomju ģimenes

nostiprināšanas uzdevumiem, laulāto un viņu
bērnu tiesībām un ar likumu aizsargātajām m
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teresēm, ka īpaša uzmanība jāpievērš jauno lau-

lāto ģimenes nostiprināšanai un tādu laulāto

ģimeņu saglabāšanai, kurās ir nepilnga-

dīgi bērni. Tiesai jāveic laulāto samierināšana

kā sagatavojot lietu iztiesāšanai, tā arī izska-

tot šo lietu tiesas sēdē. Tiesai vispusīgi jāno-
skaidro laulāto savstarpējās attiecības, laulības

šķiršanas motīvi, patiesie laulības šķiršanas
iemesli. Ja prasības pieteikumā nav minēti kon-

krēti apstākļi, ar kuriem prasītājs pamato pra-

sību, kā arī pierādījumi, kas apstiprina pietei-
kumā izklāstītos apstākļus, tiesnesim jāpieņem
lēmums par pieteikuma atstāšanu bez tālākvir-

zīšanas un jādod viņiem termiņš, lai novērstu

trūkumu (LPSR AT* plēnuma i982. g. 28. VI

lēmuma 3. pk.). Pieņemot prasības pieteikumu,
tiesnesim jāuzaicina otrs laulātais, lai noskaid-

rotu viņa attieksmi pret pieteikumu, un jāmē-

ģina laulātos samierināt.

Samierināšana notiek, arī izskatot lietu tie-

sas sēdē. Tāpēc lieta tiesai jāizskata ar abu

laulāto piedalīšanos. Bez laulātā, kas nav iera-

dies, lietu var izskatīt tikai izņēmuma gadīju-
mos un pēc motivēta tiesas lēmuma. Ja uz tie-

sas sēdi nav ieradušies abi laulātie attaisnojošu
iemeslu dēļ vai neierašanās iemesli nav zināmi,

lietas izskatīšanu atliek. Ja abi laulātie bez at-

taisnojošiem iemesliem neierodas uz tiesas sēdi,
tiesa atliek lietas izskatīšanu. Ja abas puses

atkārtoti neierodas bez attaisnojošiem iemes-

liem, tiesa atstāj prasību bez izskatīšanas. To

dara arī tad, ja tiesas sēdē pēc otrreizēja aici-

nājuma nav ieradies prasītājs un no viņa nav

saņemts pieteikums ar lūgumu izskatīt lietu

viņa prombūtnē (CPK 223. p. 6. pk.). Tiesa var

izskatīt lietu laulātā — atbildētāja prombūtnē,
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ja viņš nav ieradies tiesas sēdē bez attaisnojo-
šiem iemesliem. Nav jāaicina uz tiesas sēdi lau-

lātais — atbildētājs, ja viņš notiesāts ar brīvī-

bas atņemšanas sodu un atrodas soda izcieša-

nas vietā. Tiesa viņam tikai paziņo par laulības

šķiršanas lietas izskatīšanu un nosūta prasības
pieteikuma norakstu. Nav jāuzaicina uz tiesas

sēdi atbildētājs, kas atzīts par rīcībnespējīgu
vai bezvēsts promesošu. Lai aizsargātu viņa
mantiskās tiesības, kā arī lai nodrošinātu bērnu

intereses, tiesnesim jāuzaicina piedalīties tiesas

procesā aizbildni, bet, ja tāds nav iecelts, tad

AA iestādi. Ja laulātais — atbildētājs ir garīgi
slims, bet nav atzīts par rīcībnespējīgu, viņš

pats var piedalīties lietā.

4. Lietas izskatīšanas atlikšana laulāto sa-

mierināšanai. Tiesa ir tiesīga atlikt lietas izska-

tīšanu, nosakot laulātajiem termiņu samierinā-

šanās panākšanai. Termiņu tiesa var noteikt

pēc abu vai viena laulāto lūguma vai arī pēc
savas iniciatīvas. LPSR likumdošanā nav no-

teikts šāda termiņa ilgums. Tiesu praksē mak-

simālais termiņš ir 6 mēneši (LPSR AT plē-
numa 1982. g.' 28. VI lēmuma 7. pk.). PSRS

AT plēnuma 1980. g. 28. XI lēmuma 11. pk. no-

rādīts, ka atlikt lietas izskatīšanu šī maksimāla

termiņa robežās var vairākkārt. Ja laulātie nav

samierinājušies, tiesa izskata lietu par laulības

šķiršanu.

5. Laulības šķiršanas pamati likumdošanā

nav uzskaitīti. 34. p. 111 d. tikai norādīts, ka

laulību šķir, ja tiesa atzinusi, ka laulāto turp-
mākā kopdzīve un ģimenes saglabāšana nav

iespējama. īslaicīgas nesaskaņas ģimenē un

laulāto konflikti, ko izsaukuši gadījuma rak-

stura iemesli, kā arī viena vai abu laulāto ne-
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velēšanās turpināt laulību bez nopietniem mo-

tīviem nevar būt pietiekams pamats laulības

šķiršanai (PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI

lēmuma 12. pk.). Prasību neatkarīgi no tā, vai

to iesniedzis viens vai abi laulātie, tiesa var ap-

mierināt tikai tad, ja tā konstatē, ka ģimene ir

galīgi iziruši. Obligāti laulības šķiršanas pa-

mati ir gadījumos, kad laulības šķiršanas lieta

ierosināta pēc 40. p. II d. Sājos gadījumos
likumā norādītie apstākļi paši par sevi liecina,
ka ģimenes saglabāšana nav iespējama, tādēļ
arī nav vajadzīga laulāto samierināšana. Citādi

ir tad, ja laulības šķiršanas lietu tiesa izskata

pēc 39. p. II d., kad tiesai obligāti jāievēro
34. p. 111 d. noteikums. Tiesa var prasību par
laulības šķiršanu apmierināt vai noraidīt neat-

karīgi no tā, vai laulību vēlas šķirt abi laulātie

vai tikai viens no viņiem. Prasības noraidīšana,

tāpat kā lietas izbeigšana, neliedz laulātajiem
vai katram no viņiem turpmāk iesniegt tiesā

jaunu laulības šķiršanas pieteikumu, ja ir pa-
mats laulības šķiršanai.

6. Pasākumi nepilngadīgo bērnu un darba

nespējīgā laulātā interešu aizstāvēšanai. Ja

tiesa šķir laulību, tad, taisot spriedumu, tiesai

jāveic pasākumi nepilngadīgo bērnu un darba

nespējīgā laulātā interešu aizstāvēšanai (34. p.
IV d.j. Tiesai jāizšķir tādi personisko un man-

tisko tiesību jautājumi, kas uzskaitīti 35.—37. p.
Tiesai jānoskaidro nepilngadīgo bērnu turpmā-
kais stāvoklis neatkarīgi no tā, vai laulātiem ir

strīds par bērnu audzināšanu un uzturēšanu.

Tiesnesim, pieņemot pieteikumu par laulības

šķiršanu, sagatavojot lietu iztiesāšanai, un tie-

sai lietas izskatīšanas gaitā jānoskaidro, vai

laulātie panākuši vienošanos par bērnu audzi-
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nāšanu un uzturēšanu laulības Šķiršanas ga-

dījumā (PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI

lēmuma 13. pk., LPSR AT plēnuma 1982. g.
28. VI lēmuma 6. pk.). Tiesa nevar vienlaikus

ar prasību par laulības šķiršanu izskatīt citas

laulāto prasības vai arī tādas prasības, kas aiz-

skar trešo personu intereses (LPSR AT plē-
numa 1982. g. 28. VI lēmuma 10., 11. pk.). No-

raidot prasību par laulības šķiršanu, citi šaja
lietā pieteiktie prasījumi nav izskatāmi pēc būtī-

bas. Šos strīdus tiesa izšķir pēc patstāvīgām
prasībām, ko iesniedz ieinteresētais laulātais.

Šķirot laulību, tiesa izšķir arī jautājumu par
valsts nodevu (38. p.).

7. Laulības šķiršanas reģistrācija CAR

iestādē uz tiesas sprieduma pamata. Ar sprie-
duma stāšanos spēkā laulība vēl nav izšķirta.
Spriedums jāreģistrē CAR iestādē (188. p.), un

tikai ar sprieduma reģistrāciju laulība ir

izbeigta (41. p.). Tā kā likumā nav noteikts ter-

miņš laulības šķiršanas reģistrācijai CAR no-

daļā, to var darīt laika ziņā neierobežoti. Sa-

karā ar to var rasties iespēja katram laulāta-

jam reģistrēt spriedumu, kad laulātie samieri-

nājušies un atjaunojuši kopdzīvi pēc sprieduma
stāšanās likumīgā spēkā. Lai novērstu šādu

iespēju, tiesa pēc laulāto pieteikuma, pamatojo-
ties uz CPK 372. p., var izbeigt lietvedību sprie-
duma izpildīšanas stadijā (PSRS AT plēnuma
1980. g. 28. XI lēmuma 20. pk.).

35. pants. Strīda izšķiršana par bērnu

audzināšanu un uzturēšanu

Ja laulātie nevar vienoties, pie kura no vi-

ņiem pēc laulības šķiršanas bērni dzīvos un

kādā apmērā būs jādod līdzekļi bērnu uzturēša-
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nai, tiesai, izlemjot laulības šķiršanas lietu,
vienlaikus jānosaka, pie kura no vecākiem kuri

bērni paliek, kā arī no kura no vecākiem un

kādā apmērā piedzenami līdzekļi bērnu uztu-

rēšanai.

Izšķirot strīdu, pie kura no vecākiem dzīvos

bērni, obligāti jāpiedalās aizbildnības un aiz-

gādnības iestādēm.

1. Tiesas pienākums izšķirt strīdu par bērnu

audzināšanu un uzturēšanu. Likums nodrošina

abiem vecākiem vienādas tiesības un vienādus

pienākumus attiecībā pret saviem bērniem arī

tad, ja viņu savstarpējā laulība šķirta (61. p.).
Vecākiem ir tiesības, savstarpēji vienojoties,
izlemt, pie kura no viņiem pēc laulības šķirša-
nas jādzīvo nepilngadīgajiem bērniem (64. p.).
Ja vecāki nevar vienoties, tad šo strīdu izšķir
tiesa, parasti izlemjot laulības šķiršanas lietu.

Lai gan pēc 35. p. I d. tieša norādījuma tiesa

izlemj jautājumu par bērnu audzināšanu un uz-

turēšanu tikai tad, ja laulātie nevar vienoties,

faktiski tiesai visos gadījumos, kad tas nepie-
ciešams, jāveic pasākumi nepilngadīgo bērnu

interešu aizstāvēšanai (34. p. IV d.). Ja laulātie

paši nav vienojušies par bērnu audzināšanu un

uzturēšanu, tiesai jāizskaidro laulātajiem kār-

tība, kādā izšķirams strīds par bērnu audzinā-

šanu un uzturēšanu. Izlemjot laulības šķiršanas

lietu, alimentus bērnam var piedzīt neatkarīgi

no tā, vai par to iesniegta prasība (PSRS AT

plēnuma 1980. g. 28. XI lēmuma 13. pk.). Pie-

dzenot alimentus, tiesa vadās no 76. p. notei-

kumiem. Tāpat arī jautājumu par bērnu dzī-

vesvietu tiesa var izlemt pēc savas iniciatīvas,

ja tā atzīst, ka tas nepieciešams nepilngadīgā
bērna interešu aizsardzībai.
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2. Apstākļi, kas jāievēro tiesai, izšķirot strīdu

par bērnu audzināšanu. Izšķirot jautājumu par
to, pie kura no šķirtajiem laulātajiem atstāt

bērnus, tiesai nepieciešams vispirms stingri
ievērot bērnu intereses, paturot vērā laulāto

vēlēšanos, apsverot, kurš no vecākiem spējīgs
nodrošināt bērniem labāku audzināšanu, kā arī,

ievērojot bērnu vecumu un viņu pieķeršanos
vienam no vecākiem, vecāku personiskās īpa-
šības. Viena vecāka materiālās un sadzīves stā-

vokļa priekšrocības nav noteicošais faktors, lai

bērnus nodotu viņam. Ja bērns sasniedzis 10 g.

vecumu, tiesa var ievērot arī vina izteikto vēlē-

šanos (PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII

lēmuma 3. pk.). Ja, izšķirot jautājumu par

bērna dzīvesvietu, tiesa noskaidro, ka bērns

šajā brīdī atrodas citu personu audzināšanā

(atrodas pie kāda no vecvecākiem, citiem radi-

niekiem vai pat svešām personām), kuri kavē

bērna nodošanu vienam no vecākiem, tiesai jā-

apsver jautājums par šī strīda izdalīšanu atse-

višķā lietvedībā (PSRS AT plēnuma 1979. g.
7. XII lēmuma 4. pk.).

3. Aizbildnības un aizgādnības iestāžu pieda-
līšanās strīda izšķiršanā noteikta 35. p. II d.

Izšķirot strīdu par bērna dzīvesvietu, minēto

iestāžu piedalīšanās lietas izskatīšanā ir obli-

gāta. Parasti kā AA iestādes šajās lietās pie-
dalās rajonu (pilsētu) TDP IK TIN pēc bērna

dzīvesvietas. Sagatavojot lietu tiesas sēdē,
tiesa uzdod TIN pārbaudīt bērna un katra lau-

,lātā materiālos un sadzīves apstākļus, kā arī

noskaidrot, kuram no vecākiem bērns vairāk

pieķēries, un dot savu slēdzienu, pie kura no

vecākiem mērķtiecīgi atstāt bērnu.
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36. pants. Līdzekļu piedziņa laulāta uztu-

rēšanai

Pēc laulātā lūguma, ja viņam ir tiesības sa-

ņemt uzturu no otra laulātā, tiesai, izspriežot
laulības šķiršanas lietu, vienlaikus jānosaka,
kādā apmērā piedzenams uzturs no otra lau-

lātā.

Jautājumu par līdzekļu piedziņu laulātā uztu-

rēšanai tiesa izskata tikai tad, ja lietas izska-

tīšanas brīdī pastāv visi nepieciešamie laulāto

savstarpējas uzturdošanas noteikumi (26. p.).
Laulāto darba nespēja var būt radusies kā lau-

lības laikā, tā arī pirms laulības noslēgšanas.
Nav svarīgi, vai un cik ilgi laulāto kopdzīve
faktiski izbeigta pirms laulības šķiršanas lietas

izskatīšanas tiesā. Šo jautājumu tiesa izlemj
parasti tikai pēc tā laulātā lūguma, kuram ir

tiesības saņemt uzturu. Ja šis laulātais pēc tie-

sas sprieduma jau laulības laikā saņēmis uz-

turu, tiesa, izspriežot laulības šķiršanas lietu,
ir tiesīga grozīt alimentu apmēru, ja to lūdz

kāds no laulātajiem. Noraidot prasību par lau-

lības šķiršanu, tiesa šajā lietā nevar izskatīt

pēc būtības prasību par līdzekļu piedziņu lau-

lātā uzturam, šādā gadījumā laulātais, kam ir

tiesības uz uzturu, var celt tiesā patstāvīgu
prasību par to.

37. pants. Laulāto kopīpašuma sadale

Taisot spriedumu par laulības šķiršanu, tie-

sai pēc abu vai viena laulātā lūguma vienlai-

kus jāsadala manta, kas ir laulāto kopīpašums.

I Ja tāda sadale skar trešo personu tiesības,
tad strīdu par mantas sadali nevar izšķirt vien-

laikus ar laulības šķiršanas lietu.
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1. Laulāto iespējas prasīt kopīpašuma sadali.
Laulāto kopīpašumu tiesa sadala, taisot sprie-
dumu par laulības šķiršanu, tikai tad, ja lau-

lātiem ir strīds par kopīpašuma sadali. Prasīt

kopīpašuma sadali var vai nu viens no laulāta-

jiem, vai abi laulātie kopīgi. To viņi var ari

tad, ja laulāto kopīpašums jau bijis laulības

laikā sadalīts pēc laulāto vienošanās vai tiesā,

jo pēc šādas sadales laulāto kopīpašuma režīms

turpina pastāvēt uz mantu, ko iegūst pēc šādas

sadales. Laulātajam, kas prasa kopīpašuma sa-

dali, jāiesniedz tiesai priekšlikums par to, kā

šo īpašumu sadalīt. Kopīpašumu sadalot, tiesa

vadās no 20.—21. p. noteikumiem.

2. Prasījuma par kopīpašuma sadali neizska-

tīšana. Ja tiesa noraida prasību par laulības

šķiršanu, laulāto pieteiktais prasījums par kop-
īpašuma sadali nav izskatāms pēc būtības lau-

lības šķiršanas procesā (LPSR AT plēnuma
1982. g. 28. VI lēmuma 15. pk.). Tādā gadījumā
laulātie vai viens no viņiem var celt tiesā pra-
sību par kopīpašuma sadali pēc vispārīgiem
CPK noteikumiem.

3. Laulāto strīdu par kopīpašuma sadali ne-

var izšķirt vienlaikus ar laulības šķiršanu, ja
mantas sadale skar kādas trešās personas tiesī-

bas. Piemēram, prasība par pajas uzkrājumu
sadali dzīvokļu vai vasarnīcu celtniecības ko-

operatīvā skar kooperatīvās organizācijas inte-

reses. Tāpēc prasība par šāda kopīpašuma sa-

dali jāizskata atsevišķā procesā (LPSR AT plē-
numa 1982. g. 28. VI lēmuma 11. pk.). Laulības

šķiršanas lietā nevar izšķirt arī strīdu par kol-

hoznieku sētas īpašuma sadali vai izdalīšanos

no kolhoznieku sētas. Saskaņā ar 37. p. II d. to

var, kad bez laulātajiem nav neviena cita sētas
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locekļa. 37. p. II d. noteikumi nav attiecināmi uz

noguldījumu kredītiestādē, kas ir uz viena lau-

lātā vārda, bet ir laulāto kopīpašums. Noguldī-

jumu var sadalīt, šķirot laulību, arī tad, ja
kāda trešā persona nodevusi laulātiem līdzek-

ļus, kas ir šajā noguldījumā. Trešās personas

var celt prasību par parāda piedziņu pret lau-

lātajiem pēc vispārīgajiem CPK noteikumiem.

Patstāvīgu prasību par laulāto kopīpašuma sa-

dali, ja sadale skar trešo personu tiesības, lau-

lātie var celt tiesā. Ceļot prasību pēc laulības

šķiršanas, jāievēro noteikums par prasības no-

ilgumu (21. p. 111 d.).

38. pants. Valsts nodeva, kas ņemama, ja
laulību šķir tiesa

Taisot spriedumu par laulības šķiršanu, tiesa

nosaka atbilstoši PSRS likumdošanā noteikta-

jiem apmēriem valsts nodevas summu, kas vie-

nam vai abiem laulātajiem jāmaksā, kad viņiem
izsniedz laulības šķiršanas apliecību.

1. Valsts nodevas apmēra noteikšana. Li-

kumdošanā ir paredzēta valsts nodeva par lau-

lības šķiršanas reģistrāciju (PSRS APP 1979.g.

29. VI dekrēts «Par valsts nodevu» — «PSRS

Ziņotājs», 1979 M? 28; PSRS Ministru Padomes

1979. g. 29. VI lēmums Nr. G4B «Par valsts no-

devas likmēm» — «LPSR Ziņotājs», 1979,
No 47, PSRS MP 1984. g. 6. II lēmums Nr. 134—

Cn CCCP, 1984, JSfo 6; PSRS Finansu ministri-

jas 1979. g. 28. XII instrukcija «Par valsts no-

devu»). Reģistrējot laulības šķiršanu uz tiesas

sprieduma pamata, nodevas minimālais apmērs
ir 100 un maksimālais — 200 rbļ. neatkarīgi no

tā, vai nodeva jāmaksā vienam vai abiem lau-
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lātajiem. Taisot spriedumu par laulības šķiršanu,
tiesa minēto summu ietvaros nosaka precīzu
valsts nodevas summu, kas jāmaksā katram

laulātajam vai vienam no viņiem. Nosakot valsts

nodevas apmēru, tiesai jāievēro laulības šķirša-
nas iemesli, vaina ģimenes iziršanā, pušu ma-

teriālais stāvoklis un citi konkrēti apstākļi
(LPSR AP plēnuma 1982. g. 28 VI lēmuma

14 pk.). Vadoties no šiem apstākļiem, tiesa var

noteikt vienādu vai dažādu valsts nodevas ap-

mēru abiem laulātiem, kā arī noteikt, ka nodevu

maksā tikai viens no laulātajiem. Ja no laulātā

valsts nodevu nepiedzen, tas jānorāda sprie-
duma rezolutīvajā daļā.

2. Valsts nodevu neņem, ja laulību šķir tiesa

40. p. paredzētajos gadījumos (instrukcija «Par

valsts nodevu» 74. pk.). Izņēmuma gadījumos
tiesa, ievērojot laulāto mantisko stāvokli, sa-

skaņā ar CPK 88. p. noteikumiem tiesīga no-

teikt valsts nodevu, zemāku par tās minimālo

likmi, vai arī pilnīgi atbrīvot laulātos no valsts

nodevas samaksas (PSRS AT plēnuma 1963. g.

18. 111 lēmuma 5. pk. — «LPSR ATB», 1963,

N° 2, 19. lpp.). Tiesa to var darīt, taisot sprie-
dumu laulības šķiršanas lietā.

Valsts nodeva par laulības šķiršanas reģis-

trāciju ir jāatšķir no valsts nodevas par laulī-

bas šķiršanas pieteikuma iesniegšanu tiesā sa-

skaņā ar instrukcijas «Par valsts nodevu»

27. pk.

39. pants. Laulības šķiršana, ja par to

vienojušies laulātie, kuriem nav

nepilngadīgu bērnu

Ja abi laulātie piekrīt laulības šķiršanai un

viņiem nav nepilngadīgu bērnu, laulību šķir
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civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes. Šajos
gadījumos šķiršanos noformē un laulātajiem
izsniedz apliecību par laulības šķiršanu trīs

mēnešus pēc tās dienas, kad laulātie iesnieguši
pieteikumu par laulības šķiršanu.

Ja laulātajiem ir strīds par uzturēšanas

līdzekļu maksāšanu darba nespējīgam laulāta-

jam, kam nepieciešama palīdzība, vai strīds par

kopīpašuma sadali, laulātie vai viens no viņiem
ir tiesīgi celt prasību par laulības šķiršanu
tiesā.

Reģistrējot laulības šķiršanu, ņemama valsts

nodeva PSRS likumdošanā noteiktajā apmērā.
1. Pamats laulības šķiršanai CAR iestādēs.

Laulību 39. p. kārtībā var šķirt, ja abi laulātie

piekrīt laulības šķiršanai un iesniedz kopēju
laulības šķiršanas pieteikumu (189. p.). Ja lau-

lātajiem nav 39. p. II d. minēto strīdu, kopēju
pieteikumu par laulības šķiršanu tiesā viņi
iesniegt nevar, jo tad likums paredz laulību

šķirt CAR iestādē. Tomēr gadījumā, ja abi lau-

lātie gan piekrīt laulības šķiršanai, bet viens

no viņiem izvairās iesniegt kopējo pieteikumu,
lai šķirtu laulību CAR iestādē, otrs laulātais

var iesniegt pieteikumu par laulības šķiršanu

tiesā (PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI lē-

muma 4. pk.). Tas iespējams arī tad, ja laulā-

tais, kas iesniedzis kopējo pieteikumu CAR

iestādē, nevēlas ierasties reģistrēt laulības

šķiršanu.

CAR iestāde laulību var šķirt tikai tad, ja
laulātajiem nav kopēju nepilngadīgu bērnu

(PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI lēmuma

4. pk.), ieskaitot bērnus, ko abi laulātie adop-

tējuši, vai viena laulātā bērnu, ko adoptējis
otrs laulātais. Pieteikumu par laulības šķiršanu
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var iesniegt arī tad, ja sieva ir grūtniecības
stāvoklī, bet laulības šķiršana CAR iestādē

šādā gadījumā būs iespējama tikai tad, ja līdz

laulības šķiršanas dienai bērns vēl nav piedzi-
mis.

2. Pieteikuma iesniegšana. Laulības šķirša-
nai CAR iestādē jāiesniedz abu laulāto kopējs
pieteikums. To var iesniegt arī viens no laulā-

tajiem, ja otrs laulātais attaisnojošu iemeslu

dēļ nevar ierasties CAR iestādē (CAR Instruk-

cijas 68. pk.). Šādā gadījumā otra laulātā pa-
raksta īstums ir attiecīgi jāapliecina (CAR In-

strukcijas 71. pk.).
3. Laulības šķiršana CAR iestādē. Laulību

39. p. kārtībā šķir rajonu (pilsētu), pilsētas ra-

jonu CAR nodajas pēc abu vai viena laulātā

dzīvesvietas (187. p.). CAR iestāžu praksē dzī-

vesvietu parasti noteic pēc personas pierakstī-
šanās vietas. Laulības šķiršanu noformē, ja pa-

gājuši trīs mēneši no pieteikuma iesniegšanas
(39. p. I d.; 189. p. IV d.). CAR iestāde nav

tiesīga šo termiņu saīsināt vai pagarināt. Vie-

nīgi tad, ja laulātie vai viens no viņiem nevar

noteiktajā dienā ierasties attaisnojošu iemeslu

dēļ, CAR nodaļa pēc viņu lūguma ir tiesīga no-

teikt citu termiņu laulības šķiršanas reģistrā-

cijai. Termiņu aprēķina saskaņā ar CX V no-

daļas noteikumiem par termiņu aprēķināšanu.
Ja abi laulātie neattaisnotu iemeslu dēļ neiero-

das CAR iestādē noteiktajā dienā šķirt laulību,

pieteikums uzskatāms par nederīgu laulības

šķiršanai.

4. Valsts nodeva. lerodoties reģistrēt laulī-

bas šķiršanu, laulātajiem jāiesniedz kvīts par

valsts nodevas samaksu. Valsts nodevas

summa noteikta 100 rbļ. (PSRS MP 1984. g.
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6. II lēmums Nr. 134 — CFI CCCP, 1984, N° 6),
ko var samaksāt abi laulātie vai viens no vi-

ņiem pēc laulāto vienošanās. CAR nodaļa nevar

atbrīvot laulātos no valsts nodevas samaksas

vai samazināt tās apmēru.
5. Laulības šķiršana 39. p. II d. norādītajos

gadījumos pēc laulāto izvēles var notikt CAR
nodaļā vai tiesā. Praksē šādos gadījumos lau-

lību parasti šķir tiesā.

40. pants. Laulības šķiršana ar personām,
kas atzītas par bezvēsts prom-
esošām vai rīcībnespējīgām vai

sodītas ar brīvības atņemšanu
uz laiku ne mazāku par trim

gadiem

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes šķir
arī laulību ar personām:

kas likumā noteiktajā kārtībā atzītas par bez-

vēsts promesošām;
kas likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rī-

cībnespējīgām gara slimības vai plānprātības
dēļ;

kas par izdarīto noziegumu sodītas ar brīvī-

bas atņemšanu uz laiku ne mazāku par trim

gadiem.
Ja laulātais, kas atrodas ieslodzījumā, vai

rīcībnespējīga laulātā aizbildnis ierosina strīdu

par bērniem,' par laulāto kopīpašuma sadali vai

par līdzekļu maksāšanu, lai uzturētu darba ne-

spējīgo laulāto, kam nepieciešama palīdzība,
laulību šķir tiesa.

Reģistrējot laulības šķiršanu, no laulātā, kurš

iesniedzis pieteikumu, šajos gadījumos ņemama

valsts nodeva PSRS likumdošanā paredzētajā
kārtībā.
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1. Pamati laulības šķiršanai pēc viena lau-

lātā pieteikuma. 40. p. ir paredzēta speciāla
laulības šķiršanas kārtība tikai pēc viena lau-

lātā pieteikuma CAR nodaļā (40. p. I d.) vai
tiesā (40. p. II d.), ja otrs laulātais ir kāda

no 40. p. I d. norādītajām personām.
Nevar šķirt laulību 40. p. paredzētajā kārtībā,

ja laulātais ir gan garīgi slims vai plānprātīgs,
bet nav atzīts par rīcībnespējīgu ar tiesas sprie-
dumu. Nav piemērojama šī kārtība arī tad, ja
laulātajam tiesa ierobežojusi rīcībspēju sakara

ar pārmērīgu alkoholisko dzērienu vai narko-

tisko vielu lietošanu pēc CX 16. p. (PSRS AT

plēnuma 1980. g. 28. XI lēmuma 5. pk.). Lau-

lība pēc vispārīgiem noteikumiem tiesā tiek

šķirta arī tad, ja pieteikumu par laulības šķir-
šanu iesniedz rīcībnespējīgā laulātā aizbildnis

vai prokurors rīcībnespējīgā laulātā interešu

aizstāvēšanai (PSRS AT plēnuma 1980. g.

28. XI lēmuma 2. pk.).
Ja otrs laulātais sodīts ar brīvības atņemša-

nas sodu mazāku par trim gadiem vai laulības

šķiršanas pieteikuma iesniegšanas brīdī sodu

jau izcietis, vai ja notiesātais laulātais jau at-

brīvots sakarā ar amnestiju, vai piespriestais
brīvības atņemšanas sods apmainīts pret vieg-
lāku sodu, laulība tiek šķirta tikai 34. p., 39. p.

noteiktajā kārtībā. Tas attiecas arī uz gadī-
jumu, kad otrs laulātais nosacīti notiesāts ar

brīvības atņemšanu (XX 42. p.) vai nosacīti

atbrīvots no soda izciešanas vietas ar obligātu
iesaistīšanu darbā. Laulātais, kas sodīts ar brī-

vības atņemšanu uz laiku ne mazāku par trim

gadiem un izcieš sodu, pēc savas iniciatīvas

var ierosināt laulības šķiršanu tikai pēc vispā-

rīgajiem noteikumiem, bet nevis 40. p. kārtībā.
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40. p. noteiktā laulības šķiršanas kārtība

paredzēta tikai tiem gadījumiem, kad viens lau-

lātais tiek sodīts pēc attiecīgās laulības noslēg-
šanas. Pēc likuma jēgas to nevar attiecināt uz

gadījumu, kad vēlas šķirt tādu laulību, kura

noslēgta ar personu, kas izcieš ilgstošu brīvī-

bas atņemšanas sodu. Šķirot laulību 40. p. kār-

tībā, nav paredzēta laulāto samierināšana. Tā-

pēc nav nozīmes apstāklim, ka laulātais, kurš

atrodas soda izciešanas vietā, vai garīgi slimā

laulātā aizbildnis iebilst pret laulības šķiršanu.
Laulība pēc 40. p. noteikumiem tiek šķirta CAR

nodaļā arī tad, ja laulātiem ir kopīgi nepilnga-
dīgi bērni.

2. Laulības šķiršanas kārtība, šķirot laulību

40. p. kārtībā, laulības šķiršanas pieteikumam
jāpievieno 190. p. norādītie dokumenti. Laulība

tiek šķirta, otram laulātajam klāt neesot. Ja

laulātais ir rīcībnespējīgs vai sodīts ar brīvī-

bas atņemšanas sodu, CAR nodaļai par

iesniegto pieteikumu jāpaziņo laulātajam, kas

atrodas ieslodzījumā, vai rīcībnespējīgā laulātā

aizbildnim. Pēdējo iebildumi pret laulības šķir-
šanu nav šķērslis laulības šķiršanai CAR no-

daļā. Tomēr, ja šis laulātais vai attiecīgi aiz-

bildnis ierosina strīdu par bērniem, par laulāto

kopīpašuma sadali, par līdzekļu maksāšanu

darba nespējīgā laulātā uzturam, CAR nodaļa
laulības šķiršanu nereģistrē, šajos gadījumos
laulību var šķirt tiesā, ievērojot CPK notei-

kumus par civillietu piekritību. Tiesā pēc 40. p.
II d. tieša norādījuma nav izskatāmas lietas

par laulības šķiršanu ar personu, kas atzīta par
bezvēsts promesošu.

3. Valsts nodeva. Reģistrējot laulības šķir-
šanu CAR iestādē, no laulātā, kurš iesniedzis
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pieteikumu, tiek ņemta valsts nodeva 50 kap.
apmērā (PSRS MP 1979. g. 29. VI lēmums

«Par valsts nodevas likmēm»). Šāds nodevas

apmērs ir arī gadījumā, kad saskaņā ar 40. p.
II d. laulību šķir tiesa.

41. pants. Laiks, kad izbeidzas laulība, ja
to šķir

Laulība ir izbeigta no brīža, kad laulības

šķiršana reģistrēta civilstāvokļa aktu reģistrā-

cijas iestādēs.

1. Laulības izbeigšanās brīža tiesiskā nozīme.

41. p. noteikumam ir principiāli svarīga prak-
tiska nozīme, jo ar laulības izbeigšanās brīdi

izbeidzas laulāto tiesības un pienākumi. Ar to

sākas 27. p. minētie termiņi, no kuriem atka-

rīgs šķirto laulāto uzturdošanas pienākums. Ja

10 mēnešu laikā pēc laulības izbeigšanās brīža

šķirtajai sievai piedzimst bērns, par bērna tēvu

ieraksta personu, ar kuru bērna māte atradu-

sies laulībā. Tāpēc ir svarīgi noteikt laulības

izbeigšanās brīdi laulības šķiršanas gadījumā.
Likums laulības izbeigšanos nesaista ne ar lau-

lāto kopdzīves faktisko izbeigšanos, ne ar sprie-
duma spēkā stāšanos, ja laulību šķir tiesa, bet

gan ar laulības šķiršanas reģistrāciju CAR
iestādēs. 41. p. noteikums par laulības izbeig-
šanās brīdi attiecas uz visiem laulības šķirša-
nas gadījumiem neatkarīgi no tā, vai laulību

šķir tiesā vai CAR nodaļā. Reģistrāciju uz tie-

sas sprieduma pamata var izdarīt abi laulātie

kopīgi. Praksē laulātie parasti to dara katrs

atsevišķi. Tādējādi laulība ir izbeigta ar brīdi,

kad kaut viens no laulātajiem reģistrējis laulī-

bas šķiršanu neatkarīgi no tā, pēc cik ilga
laika laulības šķiršanu reģistrē otrs laulātais
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un vai viņš vispār to dara. Laulātais, kurš vēl

nav reģistrējis laulības šķiršanu, nav tiesīgs
stāties jaunā laulībā.

2. Laulības šķiršanas reģistrācija nav ierobe-

žota ar noteiktu termiņu, ja laulības šķiršanu
reģistrē uz tiesas sprieduma pamata. To var

reģistrēt neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks pagā-

jis, kopš stājies spēkā spriedums par laulības

šķiršanu (PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI

lēmuma 20. pk.). Līdz laulības šķiršanas re-

ģistrācijai, neskatoties uz spēkā stājušos tiesas

spriedumu, laulība nav uzskatāma par izbeigtu
un tā rada laulāto tiesības un pienākumus, lai

gan laulātie dzīvo šķirti.
Kā norādīts PSRS AT plēnuma 1980. g.

28. XI lēmuma 20. pk., laulāto samierināšanas

gadījumā pēc tiesas sprieduma taisīšanas par

laulības šķiršanu, bet tikai līdz laulības šķir-
šanas reģistrācijai CAR iestādēs, tiesa var pēc
laulāto pieteikuma atbilstoši CPK 372. p. iz-

beigt lietvedību sprieduma izpildīšanas stadijā.
Pēc tam uz šāda sprieduma pamata laulības

šķiršanu reģistrēt nevar.

3. Laulības šķiršanas reģistrācijas fakta kon-

statēšana tiesā. Ja laulības šķiršanas reģistrā-

cija ir notikusi, bet nav saglabājušies doku-

menti, kas to pierāda (laulības šķiršanas akta

ieraksts, laulības šķiršanas apliecība v. c), tiesa

var konstatēt laulības šķiršanas reģistrācijas
faktu (CPK 249. p.).

42. pants. Laulātā uzvārda maiņa, šķirot
laulību

Laulātais, kas, stādamies laulībā, savu uz-

vārdu mainījis, ir tiesīgs arī pēc laulības šķir-
šanas saukties šai uzvārdā, vai arī viņam pēc
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viņa prasības, civilstāvokļa aktu reģistrācijas
iestādēm reģistrējot laulības šķiršanu, tiek pie-
šķirts pirmslaulības uzvārds.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. g. 27. 111 dekrēta redakcijā — «Latvijas
PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-

tājs», 1980. g., 14. nr.)

L Laulātā tiesības uz uzvārda maiņu. Lau-

lātais, kas, stādamies laulībā, mainījis savu

pirmslaulības uzvārdu, iegūst uz to tiesības kā

uz savu uzvārdu, un viņš tiesīgs šo uzvārdu pa-
turēt arī pēc laulības šķiršanas neatkarīgi no tā,
vai otrs laulātais tam piekrīt vai ne, jo tiesība

izšķirt jautājumu par uzvārdu ir attiecīgā lau-

lātā personiska tiesība. Lai gan likumā norā-

dīts uz «laulāto, kas, stādamies laulībā, savu

uzvārdu mainījis», šis noteikums faktiski attie-

cas arī uz tiem gadījumiem, kad laulātais pēc
laulības noslēgšanas vispārējā uzvārda maiņas
kārtībā mainījis uzvārdu, izvēloties par savu

uzvārdu otra laulātā uzvārdu.

Laulātais, kurš savu uzvārdu iepriekš norā-

dītā kārtībā mainījis, tiesīgs laulības šķirša-
nas gadījumā prasīt, lai viņam piešķir pirms-
laulības uzvārdu. Pirmslaulības uzvārds ir

uzvārds, kas laulātajam bija šīs laulības no-

slēgšanas brīdī, tāpēc tas var nesakrist ar viņa
dzimto uzvārdu.

2. Pirmslaulības uzvārda piešķiršanas kār-

tība. Neatkarīgi no tā, vai laulību šķir tiesā

vai CAR nodaļā, jautājums par pirmslaulības
uzvārda piešķiršanu tiek izšķirts, reģistrējot
laulības šķiršanu CAR nodaļā. Ja laulības šķir-
šanu reģistrē uz tiesas sprieduma pamata, tad

šo jautājumu izšķir brīdī, kad laulības šķiršanu
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reģistrē tas laulātais, kurš prasa savu pirms-
laulības uzvārdu. Saskaņā ar 42. p. prasīt
pirmslaulības uzvārda piešķiršanu var, tikai re-

ģistrējot laulības šķiršanu. Pēc tam atgūt
pirmslaulības uzvārdu laulātais var vienīgi vis-

pārējā uzvārda maiņas kārtībā. Reģistrējot lau-

lības šķiršanu, CAR iestādei nav obligāts tiesas

norādījums laulības šķiršanas spriedumā par

to, ka laulātajam tiek piešķirts viņa pirmslau-
lības uzvārds vai ka šis laulātais pēc šķiršanas
patur uzvārdu, kas iegūts, stājoties laulībā.

43. pants. Laulības atjaunošana, ja iero-

das laulātais, kas izsludināts

par mirušu vai atzīts par bez-

vēsts promesošu

Ja ierodas laulātais, kas likumā noteiktajā
kārtībā izsludināts par mirušu, un tiek atcelts

tiesas spriedums, ar kuru viņš izsludināts par

mirušu, laulība atzīstama par atjaunotu.
Ja ierodas laulātais, kas likumā noteiktajā

kārtībā atzīts par bezvēsts promesošu, un ja

civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes vai

tiesa uz šī pamata laulību ar viņu šķīrušas un

atcelts tiesas spriedums, ar kuru viņš atzīts

par bezvēsts promesošu, civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijas iestādes laulību var atjaunot pēc
laulāto kopēja pieteikuma, bet, ja laulību šķī-
rusi tiesa, tā pēc viņa pieteikuma atceļ sprie-
dumu par laulības šķiršanu.

Laulību nevar atjaunot, ja personas, kas at-

zīta par mirušu, vai personas, kas atzīta par

bezvēsts promesošu, laulātais stājies citā lau-

lībā.

1. Laulības atjaunošana, ja laulātais bija iz-

sludināts par mirušu. Ar laulātā izsludināšanu
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par mirušu laulība izbeidzas (31. p.), pamato-
joties uz tiesas sprieduma reģistrēto miršanas

faktu CAR iestādē (201. p., CPK 259. p.j. Iz-

beigta laulība neatkarīgi no laulāto vēlēšanās

atjaunojas, ja saskaņā ar CX 22. p. un CPK
260. p. kārtībā atceļ tiesas spriedumu, ar kuru

laulātais bija izsludināts par mirušu, gadījumā,
ja šis laulātais ierodas vai noskaidrojas viņa
atrašanās vieta. Uz jaunā tiesas sprieduma pa-
mata anulē ierakstu par miršanu (CPK 260. p.).
Laulība atjaunojas tikai tad, ja otrs laulātais

nav stājies citā laulībā. Turpretī, ja šis laulātais

jau reģistrējis jaunu laulību, CAR nodaļa sa-

skaņā ar CAR Instrukcijas 174. p., pamatojoties
uz pieteikumu, ko iesniedz viens no bijušajiem
laulātajiem, izdara atzīmi iepriekšējās laulības

noslēgšanas akta ierakstā par to, ka laulība iz-

beigta. Laulātais, kurš bija izsludināts par mi-

rušu un ieradies, citā laulībā drīkst stāties tikai

pēc tam, kad izdarīta šāda atzīme laulības no-

slēgšanas aktā.

2. Laulības atjaunošana, ja laulātais bija at-

zīts par bezvēsts promesošu. Ar laulātā atzī-

šanu par bezvēsts promesošu (CX 18. p., CPK

259. p.) viņa laulība neizbeidzas. Tāpēc, ierodo-

ties šim laulātajam, laulība turpina pastāvēt un

speciāla laulības atjaunošana nav nepiecie-
šama. Citādi ir tad, ja šo laulību CAR iestādē

vai tiesā jau šķīris otrs laulātais 40. p. kārtībā,

jo ar laulības šķiršanas reģistrāciju tā ir iz-

beigta. Šādā gadījumā nepieciešama speciāla
šķirtās laulības atjaunošana, kas iespējama

vienīgi tad, ja laulātais, kurš laulību šķir,
vēl nav iestājies citā laulībā (43. p. 111 d.).

Lai atjaunotu šķirto laulību, nepieciešams:
1) atcelt spriedumu par laulātā atzīšanu par
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bezvēsts promesošu (CX 20. p., CPK 260. p.);

2) pēc abu laulāto pieteikuma atcelt tiesas

spriedumu par laulības šķiršanu, ja laulība pēc
40. p. šķirta ar tiesas spriedumu; 3) anulēt lau-

lības šķiršanas akta ierakstu pēc laulāto kopēja
pieteikuma CAR nodaļā. Pieteikumu iesniedz

CAR nodaļā pēc dzīvesvietas (CAR Instrukcijas
175. pk.). Pēc laulības šķiršanas akta ieraksta

anulēšanas tiek atjaunots laulības noslēgšanas
akta ieraksts, izdarot piezīmi, ka laulības šķir-
šana anulēta.

Ja laulību 40. p. kārtībā šķīrusi tiesa, bet

CAR nodaļā uz ši sprieduma pamata šķiršana
vēl nav reģistrēta, laulība nav izbeigta un nav

nepieciešams laulāto pieteikums par tās atjau-
nošanu. Tomēr nepieciešams atcelt spriedumu

par laulības šķiršanu, lai laulātais to turpmāk
nevarētu izlietot ļaunprātīgi laulības šķiršanas

reģistrācijai CAR nodaļā.

Septītā nodaļa

LAULĪBAS SPĒKA NEESAMĪBA

-44. pants. Pamats laulības atzīšanai par

spēkā neesošu

Laulību var atzīt par spēkā neesošu, ja pār-

kāpti šī kodeksa 14.—16. panta noteikumi, kā

arī tad, ja laulība reģistrēta bez nolūka izvei-

dot ģimeni (fiktīva laulība).

1. Par spēkā neesošu var atzīt laulību, kas

reģistrēta CAR iestādē vai citādi noslēgta
likumdošanā paredzētā kārtībā, bet pārkāpjot
laulības noslēgšanas noteikumus. Nevar atzīt

par spēkā neesošu faktisko laulību, kas gan ir
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uzsākta pirms 1944. g. 8. VII, tomēr pēc tam

nav reģistrēta.
2. Pamati laulības atzīšanai par spēkā ne-

esošu ir stingri noteikti 44. p. Tie ir 14.—16. p.
paredzēto laulības noslēgšanas noteikumu pār-
kāpšana, kā arī laulības reģistrācija bez no-

lūka izveidot ģimeni, t. i., fiktīva laulība. Šis

uzskaitījums nav paplašināti iztulkojams. Citu

laulības reģistrācijas noteikumu pārkāpšana:
laulības reģistrācija, pārkāpjot noteikumus par
laulības reģistrācijas termiņiem, reģistrācijas
vietu, laulības noslēgšanas pieteikuma pieņem-
šana pirms iepriekšējās laulības šķiršanas re-

ģistrācijas, kā arī ja laulību noslēdzis nekom-

petents CAR iestādes darbinieks v. c. 13., 181.—

184. p. un CAR Instrukcijā paredzēto noteikumu

pārkāpšana pati par sevi nav pamats, lai lau-
lību atzītu par spēkā neesošu.

3. Likumā uzskaitītie apstākļi nav obligāts

pamats laulības atzīšanai par spēkā neesošu.

Norādījums, ka tiesa laulību var atzīt par spēkā
neesošu, nenozīmē, ka jebkurā gadījumā, pa-
stāvot 44. p. paredzētajiem likuma pārkāpu-
miem laulības noslēgšanas brīdī, laulība obli-

gāti jāatzīst par spēkā neesošu. Tas izriet no

46. p. I un V d., 47. p. II d. KPFSR LĢK 43. p.

II d. tieši paredzēts, ka arī fiktīvi noslēgtu lau-

lību nevar atzīt par spēkā neesošu, ja pilsoņi,
kas šādu laulību noslēguši, līdz lietas izskatī-

šanai tiesā faktiski izveidojuši ģimeni.

45. pants. Kārtība, kādā laulību atzīst

par spēkā neesošu

Laulību par spēkā neesošu atzīst tiesa.

1. Tiesas spriedums nepieciešams, lai pār-
baudītu laulības noslēgšanas noteikumu pārkā-
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pumu, noteiktu tiesiskas sekas sakara ar laulī-
bas atzīšanu par spēkā neesošu un anulētu lau-

lības noslēgšanas akta ierakstu. Laulību atzīst

par spēkā neesošu prasības tiesvedības kārtībā.

Prasības pieteikums jāiesniedz pēc atbildētāja
dzīvesvietas. Ja prasību ceļ pret abiem laulāta-

jiem un katram no viņiem ir sava dzīvesvieta —

pēc viena laulātā dzīvesvietas. lesniedzot prasī-
bas pieteikumu, jāmaksā valsts nodeva 30 kap.

2. Personas, kas var celt tiesā prasību, no-

teiktas likumā atbilstoši katram laulības spēkā
neesamības pamatam. Prokurors var celt pra-

sību, lai aizsargātu valsts vai sabiedriskās in-

tereses, kā arī šajā laulībā sastāvošo pilsoņu
intereses, it īpaši nepilngadīgā, rīcībnespējīgā
intereses. Likumā paredzēta obligāta AA iestā-

des pieaicināšana lietā (46., 47. p.) neatkarīgi
no tā, kas ceļ prasību tiesā.

3. Laulību atzīt par spēkā neesošu tiesa var

arī pēc viena laulātā nāves («BBC CCCP»,

1960, Nģ 5, c. 6). Šādas prasības celšanā var

būt ieinteresētas personas, kam ar spēkā ne-

esošo laulību aizskartas mantošanas tiesības,
laulāto kopīpašuma sadale, kā arī finansu, so-

ciālās nodrošināšanas, dzīvokļu ekspluatācijas

organizācijas. Atzīt laulību par spēkā neesošu

var arī pēc tam, kad ši laulība jau šķirta likumā

noteiktajā kārtībā, jo laulības šķiršana un lau-

lības atzīšana par spēkā neesošu rada dažādas

tiesiskās sekas. Tomēr, ja tiesa taisījusi sprie-
dumu par laulības šķiršanu, prasību par šīs

laulības atzīšanu par spēkā neesošu tiesa var

izskatīt tikai pēc tam, kad atcelts spriedums
par šīs laulības šķiršanu (PSRS AT plēnuma
1980. g. 28. XI lēmums, 22. pk.) neatkarīgi no

tā, vai laulības šķiršana pēc šī sprieduma jau
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reģistrēta CAR nodaļā vai ne. Ja laulība šķirta
tikai CAR nodaļā un pēc tam celta prasība tiesā

par tās atzīšanu par spēkā neesošu, tiesai vien-

laikus jāizšķir prasība par laulības šķiršanas
ieraksta anulēšanu un laulības atzīšanu par

spēkā neesošu (minētā PSRS AT plēnuma
lēmuma 23. pk.).

4. Atzīstot laulību par spēkā neesošu, nepie-
ciešams anulēt laulības noslēgšanas akta

ierakstu (CAR Instrukcijas 169. pk.), par ko

tiesai sprieduma rezolutīvajā daļā precīzi jāno-
rāda, kad un kur šī laulība reģistrēta, kāds ir

laulības noslēgšanas akta ieraksta numurs. Pēc

sprieduma stāšanās likumīgā spēkā tiesai jāno-
sūta tā noraksts CAR iestādei pēc laulības re-

ģistrācijas vietas. Ja laulība atzīta par spēkā
neesošu ar tiesas spriedumu tikai līdz brīdim,
kad zuduši apstākļi, kas liedza noslēgt laulību

(47. p. II d.), CAR iestāde, pamatojoties uz

spriedumu, izdara attiecīgu atzīmi laulības no-

slēgšanas akta ierakstā un izsniedz jaunu lau-

lības noslēgšanas apliecību, kurā saskaņā ar

tiesas spriedumu norādīts laulības noslēgšanas
datums (CAR Instrukcijas 169. pk.).

46. pants. Laulības atzīšana par spēkā

neesošu, ja laulātais nav sa-

sniedzis laulības vecumu

Laulību, ko noslēgusi persona, kas nav sa-

sniegusi laulības vecumu, var atzīt par spēkā

neesošu, ja tas ir tā laulātā interesēs, kurš,

stājoties laulībā, nav sasniedzis laulības ve-

cumu.

Prasīt, lai laulību atzīst par spēkā neesošu tā-

dēļ, ka laulātais nav sasniedzis laulības ve-

cumu, ir tiesīgs pats nepilngadīgais, viņa ve-
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caki vai aizgādnis, ka arī aizbildnības un

aizgādnības iestādes vai prokurors.
Lietā jāpieaicina piedalīties aizbildnības un

aizgādnības iestādes vai prokurors.
Ja līdz lietas izlemšanai nepilngadīgais lau-

lātais sasniedzis pilngadību, laulību par spēkā
neesošu var atzīt tikai pēc viņa prasības.

1. Laulības noslēgšana pirms laulības ve-

cuma sasniegšanas nav obligāts pamats laulī-

bas atzīšanai par spēkā neesošu neatkarīgi no

tā, vai lietas izlemšanas brīdī laulātais jau ir

sasniedzis laulības vecumu vai ne. Tiesa var

atzīt laulību par spēkā neesošu tikai tad, ja
tas ir tā laulātā interesēs, kurš, stājoties lau-

lībā, nav sasniedzis laulības vecumu. Laulība

nav atzīstama par spēkā neesošu, ja šajā lau-

lībā dzimis bērns, ja nepilngadīgā sieva ir

grūtniecības stāvoklī, ja nepilngadīgais laulā-

tais kļuvis darba nespējīgs, ja viņš sasniedzis

pilngadību.
2. Personas, kas var prasīt laulības atzīšanu

par spēkā neesošu, likums (46. p. II un IV d.)
iedala atkarībā no tā, vai laulātais ir vai nav

sasniedzis laulības vecumu. Otrā gadījumā pra-

sību var celt pats nepilngadīgais laulātais. Sa-

skaņā ar CPK 33. p. viņš šajās lietās ir proce-
suāli rīcībspējīgs. Otrs laulātais šādu prasību
pats celt nevar. Ja viņa intereses par no-

slēgto laulību ir aizskartas, viņš var ziņot pro-

kuroram vai AA iestādei. Prasību tiesā var celt

arī nepilngadīgā laulātā vecāki vai aizgādnis,
kā arī AA iestāde vai prokurors.

Ja līdz lietas izlemšanai tiesā nepilngadīgais
laulātais jau sasniedzis pilngadību, tad pēc
46. p. IV d. celt prasību tiesīgs viņš pats. Pro-

kurors vai AA iestāde to nevar. Izņēmums ir
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tikai tad, ja šis laulātais atzīts par rīcībnespē-
jīgu vai nespēj savu darbību vadīt vai saprast
tās nozīmi.

3. Likumā nav noteikts termiņš prasības cel-

šanai tiesā gadījumā, ja nepilngadīgais laulā-

tais jau sasniedzis pilngadību. Tiesa var norai-

dīt prasību, ja pēc pilngadības sasniegšanas
laulātais ilgstoši (vairāk par trim gadiem) nav

cēlis prasību pēc 46. p. paredzētā pamata.

47. pants. Laulības atzīšana par spēkā ne-

esošu, ja tā noslēgta, neievēro-

jot apstākļus, kas liedz stāties

laulībā

Laulību, kas noslēgta, neievērojot šī kodeksa

16. panta noteikumus, var atzīt par spēkā ne-

esošu.

Ja līdz lietas izlemšanai zuduši apstākļi, kas

liedz noslēgt laulību, laulību var atzīt par spēkā
esošu no brīža, kad šie apstākļi zuduši.

Prasīt, lai uz šī pamata laulību atzīst par

spēkā neesošu, ir tiesīgi laulātie un citas perso-

nas, kuru tiesības aizskartas, noslēdzot šo lau-

lību, kā arī aizbildnības un aizgādnības iestā-

des vai prokurors.
Izskatot lietu par tādas laulības atzīšanu par

spēkā neesošu, kas noslēgta ar personu, kura

gara slimības vai plānprātības dēļ atzīta par

rīcības nespējīgu, lietā jāpieaicina piedalīties
aizbildnības un aizgādnības iestāde.

I. Pamati laulības atzīšanai par spēkā ne-

esošu ir laulības noslēgšana, neievērojot 16. p.
noteikumus (sk. 16. p. komentārus), 47. p. pie-

mērojams tikai tad, ja notikusi 16. p. noteikumu

pārkāpšana. Laulību, ko noslēgusi persona, kas

laulības noslēgšanas brīdī nav bijusi atzīta par
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rīcībnespējīgu, lai gan gara slimības vai plān-
prātības dēļ nav spējusi saprast savas darbī-

bas nozīmi, var atzīt par spēkā neesošu pēc
48. p. 47. p. II d. norādījumu, ka tiesa var atzīt

laulību par spēkā esošu, var attiecināt uz gadī-

jumiem, kad pēc laulības noslēgšanas līdz lie-

tas izlemšanai tiesā zuduši apstākļi, kas liedza

laulību noslēgt: proti, ja iepriekšējā laulība

personai, kura bija jau sastāvējusi citā laulībā,

izbeigta ar laulības šķiršanu vai otra laulātā

nāvi; ja atcelta vai atzīta par spēkā neesošu

adopcija, kas bija šķērslis laulības noslēgša-
nai; ja rīcībnespējīgais laulātais pēc laulibas

noslēgšanas izveseļojies un ar tiesas spriedumu
atzīts par rīcībspējīgu. Arī tad, ja pēc laulī-

bas noslēgšanas zuduši apstākļi, kas liedza no-

slēgt laulību, tiesai nav obligāti jāatzīst šī lau-

lība par spēkā esošu. Atzīstot laulību par spēkā
esošu, tiesai spriedumā precīzi jānorāda, ar

kādu brīdi šī laulība ir spēkā.
2. Personas, kas var prasīt laulības atzīšanu

par spēkā neesošu, ir norādītas 47. p. 111 d. To

var laulātie neatkarīgi no tā, vai viņi zināja
par šķēršļiem laulības noslēgšanai vai ne. Ar

citām ieinteresētajām personām domātas per-

sonas, kuru personiskās vai mantiskās tiesības

ar šādas laulības noslēgšanu ir aizskartas. Tā-

das var būt vienlaulības principa pārkāpuma ga-

dījumā: laulātais no iepriekšējās laulības, kura

nebija izbeigusies, bērni, vecāki v. c. radinieki,
kam aizskartas mantošanas tiesības pēc tās

personas nāves, kas nelikumīgi iestājusies spēkā

neesošajā laulībā. Pēc šī laulātā nāves tiesības

celt prasību ir arī finansu nodaļai, lai valsts

varētu realizēt mantošanas tiesības, vai arī so-

ciālās nodrošināšanas iestādēm, ja otrs laulā-
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tais no šīs spēkā neesošās laulības saņem pen-
siju vai prasa to piešķirt.

leinteresētās personas ir arī rīcībnespējīgā
laulātā aizbildnis vai citas personas, kuru tie-

sības ir aizskartas. AA iestāde var prasību
iesniegt, ja laulība noslēgta ar rīcībnespējīgu
personu. Visos 47. p. paredzētajos gadījumos
prasīt laulības atzīšanu par spēkā neesošu var

prokurors gan pēc savas iniciatīvas, gan arī

pēc citu pilsoņu vai organizāciju ierosinājuma.
Nevar prasīt laulību atzīt par spēkā neesošu

tas laulātais, kurš, stājoties laulībā, pārkāpis
likumu.

48. pants. Laulības atzīšana par spēkā

neesošu, ja tā noslēgta bez

viena laulātā piekrišanas

Laulību, kas noslēgta bez viena laulātā pie-

krišanas, var atzīt par spēkā neesošu pēc šī

laulātā vai prokurora prasības.
1. Pamats laulības atzīšanai par spēkā ne-

esošu ir 14. p. pārkāpums. 48. p. norādīts tikai

uz laulību, kas noslēgta bez viena laulātā pie-
krišanas. Tomēr šis pants piemērojams arī tad,

ja laulība noslēgta bez abu laulāto piekrišanas.
Laulāto piekrišanas nav, ja laulība noslēgta

vardarbības, draudu vai viltus ietekmē. 48. p.

piemērojams arī tad, ja laulību noslēdzis rīcīb-

spējīgs pilsonis, kas laulības noslēgšanas
brīdī atradies tādā stāvokli, ka nav varējis sa-

prast savas darbības nozīmi vai vadīt to neat-

karīgi no tā, vai šāds laulājamā stāvoklis bijis
sakarā ar gara slimību vai plānprātību (laulī-
bas noslēgšanas brīdī viņš nav bijis atzīts par

rīcībnespējīgu pēc CX 15. p.) vai tam bijis kāds

cits pamats. Par iespēju atzīt laulību par spēkā
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neesošu šajos gadījumos norādījis PSRS AT

plēnums 1980. g. 28. XI lēmuma 21. pk. Tiesai

nepieciešams nozīmēt tiesu psihiatrisko eksper-
tīzi saskaņā ar instrukciju «Par tiesu psihiat-
risko ekspertīzi civilprocesā», ko 1965. g. 4. IX

apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības

ministrija, saskaņojot ar PSRS Augstāko tiesu.

2. Personas, kas var prasīt laulības atzīšanu

par spēkā neesošu, ir pats laulātais, bez kura

piekrišanas laulība noslēgta, kā arī prokurors.
Ar savu turpmāko rīcību pēc laulības noslēgša-
nas laulātais var grozīt savu viedokli un pie-
krist noslēgtajai laulībai, līdz ar to atkrīt pa-

mats laulības atzīšanai par spēkā neesošu. Pro-

kurors nevar pretēji paša laulātā brīvi izteiktai

gribai prasīt, lai laulību atzīst par spēkā ne-

esošu. Izņēmums ir tikai tad, ja jāaizsargā šī

laulātā intereses — ja viņš pats vardarbības

vai draudu ietekmē neiedrošinās celt prasību
vai arī ja šis laulātais pēc laulības noslēgša-

nas nav spējīgs saprast savas darbības nozīmi

vai vadīt to.

49. pants. Fiktīvas laulības atzīšana par

spēkā neesošu

Prasību atzīt laulību par spēkā neesošu kā

fiktīvu ir tiesīgs celt prokurors, bet, ja bez no-

lūka izveidot ģimeni laulībā stājies tikai viens

laulātais, tādu prasību var celt arī otrs laulā-

tais.

1. Fiktīva ir laulība, kas reģistrēta bez no-

lūka izveidot ģimeni. Parasti šādas laulības no-

slēgšanas mērķis ir iegūt dzīvojamās telpas lie-

tošanas tiesības, pierakstīties noteiktā vietā, iz-

vairīties no norīkojuma darbā pēc mācību

iestādes beigšanas, iegūt tiesības uz pensiju
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vai mantojumu pēc laulātā nāves v. c. Saskaņā
ar 49. p. laulība uzskatāma par fiktīvu gan tad,
ja nolūks tādu noslēgt bijis abiem laulātajiem,
gan arī tad, ja šāds nolūks bijis tikai vienam

no viņiem, bet otrs par to nav zinājis. Arī PSRS
AT plēnums 1980. g. 28. XI lēmuma 21. pk. de-

vis šadu fiktīvas laulības izskaidrojumu.
Piemēram, Mansurs M. 1981. g. 9. VI reģis-

trēja laulību ar Liliju M. Taču, laulības kop-
dzīvi faktiski neuzsācis, viņš Lilijas M. dzīvoklī

pierakstīja sevi un savu dēlu no iepriekšējās
laulības. Sapratusi, ka Mansurs M. stājies lau-

lībā tikai ar nolūku iegūt dzīvojamās telpas
lietošanas tiesības, Lilija M. tā paša gada
7. VIII iesniedza tiesā prasību par laulības

šķiršanu. Oktobra rajona tautas tiesa šo laulību

šķīra. Pēc LPSR AT priekšsēdētāja vietnieka

protesta šis tautas tiesas spriedums tika atcelts,

un, skatot lietu no jauna, Oktobra rajona tau-

tas tiesa ar 1982. g. 8. I. spriedumu M. laulību

atzina par spēkā neesošu kā fiktīvi noslēgtu. Tā

rezultātā Mansuram M. un viņa dēlam netiek

saglabātas dzīvojamās telpas lietošanas tiesī-

bas, kuras viņš gribēja iegūt fiktīvās laulības

rezultātā.

Nav izslēgta iespēja, ka laulība, kas noslēgta
fiktīvi, ar laiku var kļūt par īstu laulību. Tāpēc
arī KPFSR LĢK 43. p. II d. ir paredzēts, ka

tiesa nevar atzīt laulību par fiktīvu, ja perso-

nas, kas reģistrējušas šādu laulību, līdz lietas

izskatīšanai tiesā faktiski izveidojušas ģimeni.
2. Personas, kas tiesīgas iesniegt prasību

tiesā. Prasīt fiktīvas laulības atzīšanu par

spēkā neesošu jebkurā gadījumā var prokurors

neatkarīgi no tā, vai laulībā bez nolūka izvei-

dot ģimeni stājušies abi laulātie vai tikai viens
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no viņiem. Ja bez nolūka izveidot ģimeni lau-

lībā stājas tikai viens no laulātajiem, prasību
var celt arī otrs laulātais. Pēc 49. p. prasību
nevar iesniegt laulātais, kam bijis nolūks no-

slēgt fiktīvo laulību. Citas ieinteresētās perso-
nas (laulātā mantinieki, finansu iestādes, dzī-

vokļu ekspluatācijas organizācijas) prasību
iesniegt nevar, bet var ziņot par fiktīvas laulī-

bas noslēgšanu prokuroram. Laulību var atzīt

par spēkā neesošu arī pēc laulātā nāves vai šīs

laulības šķiršanas (sk. 45. p. komentāru).

50. pants. Sekas, ko izraisa laulības atzī-

šana par spēkā neesošu

Laulība, kas atzīta par spēkā neesošu, nav

spēkā no tās noslēgšanas brīža. Personām, kas

bijušas tādā laulībā, nekādas laulāto tiesības

un pienākumi nerodas.

Mantai, kuru kopēji iegādājušās personas,
kas bijušas laulībā, kura atzīta par spēkā ne-

esošu, piemērojami Latvijas PSR civilkodeksa

116.—135. panta noteikumi.

Ja viens no laulātajiem, kuru laulība atzīta

par spēkā neesošu, noslēpis otram laulātajam,
ka viņš jau ir laulībā, tad, atzīstot laulību par

spēkā neesošu, tiesa ir tiesīga pēc šī kodeksa

26.—30. panta noteikumiem piedzīt no viņa

līdzekļus tās personas uzturēšanai, kura bijusi
ar viņu par spēkā neesošu atzītā laulībā, kā arī

ir tiesīga piemērot kodeksa 20.—23. panta no-

teikumus, sadalot mantu, ko šīs personas kopīgi

iegādājušās līdz tam laikam, kad laulība atzīta

par spēkā neesošu.

Ja laulību atzīst par speķa neesošu, laulā-

tais, kas nav zinājis, ka ir šķēršļi laulības no-
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slēgšanai, ir tiesīgs saglabāt uzvārdu, kuru viņš

izvēlējies, reģistrējot laulību.

I. Laulība, kuru saskaņā ar 44. p. ir pamats
atzīt par spēkā neesošu, uzskatāma par juri-
diski spēkā esošu, ja tā nav ar tiesas spriedumu
atzīta par spēkā neesošu. Tāda laulība rada

visas laulāto personiskās un mantiskās tiesības

un pienākumus. Tiesas spriedumam, ar kuru

laulība atzīta par spēkā neesošu, ir atgrieze-
nisks spēks. Saskaņā ar to laulība nav spēkā
no noslēgšanas brīža. Tāpēc par neesošām kopš
laulības noslēgšanas brīža uzskatāmas visas

laulāto tiesiskās attiecības, visas laulāto ģime-
nes, civilās v. c. tiesības un pienākumi. Fak-

tiski nav iespējams anulēt atsevišķas jau reali-

zētās laulāto tiesības un pienākumus, piemēram,
tiesības saņemt uzturu no otra laulātā, dzīvoja-
mās telpas lietošanas tiesības v. c. Tās iespē-
jams izbeigt tikai attiecībā uz turpmāko laiku.

Laulības atzīšana par spēkā esošu no brīža,
kad zuduši apstākļi, kas liedz noslēgt laulību

(47. p. II d.), nozīmē, ka šī laulība tiek atzīta

par spēkā neesošu no noslēgšanas brīža līdz

minēto apstākļu zušanai.

2. Uzvārda tiesības. Atzīstot laulību par

spēkā neesošu, laulātajam, kurš ar laulības no-

slēgšanu bija mainījis savu uzvārdu, tiek pie-

šķirts viņa pirmslaulības uzvārds, par ko jāno-
rāda tiesas spriedumā. Šajā laulībā dzimušā

bērna uzvārds tiek saglabāts. Bērna uzvārda

maiņa notiek pēc 60 p. Laulātais tiesīgs

pēc savas izvēles saglabāt ar laulības reģistrā-

ciju iegūto uzvārdu tikai tad, ja viņš nav zinā-

jis, ka ir šķēršļi laulības noslēgšanai (50. p.
IV d.). Tas attiecas uz visiem laulības spēkā
neesamības gadījumiem (46. —49. p.).



130

3. Mantiskām attiecībām, ja laulība atzīta

par spēkā neesošu, nevar piemērot 20.—22. p.

noteikumus par laulāto kopīpašumu un katra

laulātā īpašumu. Manta, ko katrs laulātais

ieguvis šādā laulībā, ir viņa personiskais īpa-
šums. Ja manta iegādāta kopīgi, piemērojami
CX 116.—135. p. noteikumi, t. i., otrs laulātais

var prasīt, lai atzīst viņam tiesības uz daļu
mantas tikai tad, ja viņš ar savu darbu un

līdzekļiem piedalījies šīs mantas iegūšanā. Šis

noteikums pēc 50. p. II d. jēgas attiecināms uz

jebkuru spēkā neesošās laulības laikā iegūtu
mantu, t. sk. arī noguldījumiem krājkasē. Ja

laulību atzīst par spēkā neesošu, netiek piemē-
roti noteikumi par viena laulātā tiesībām sa-

ņemt uzturu no otra (26. —30. p.).
4. Izņēmums no minētajiem noteikumiem

likumā paredzēts gadījumam, kad viens no lau-

lātajiem, iestājoties laulībā, nezināja un neva-

rēja zināt par šķēršļiem laulības noslēgšanai
tāpēc, ka otrs laulātais viņam noslēpis, ka sa-

stāv jau citā laulībā. Atzīstot laulību par spēkā
neesošu, tiesa var labticīgajam laulātajam pie-

spriest uzturu no otra laulātā arī tad, ja viņš

kļuvis darba nespējīgs pēc laulības atzīšanas

par spēkā neesošu. Otram laulātajam šādas

tiesības saņemt uzturu netiek atzītas. Labticīgā
laulātā interesēs tiesa var piemērot ģimenes
likumdošanas noteikumus par laulātā īpašuma
tiesībām (20.—22. p.), sadalot mantu, kas ko-

pīgi iegādāta līdz laulības atzīšanai par spēkā
neesošu. Atšķirībā no 50. p. IV d. noteikuma

minētie izņēmumi piemērojami tikai tad, ja par

spēkā neesošu atzīst laulību, kuru noslēdzis

pilsonis, kas jau sastāv citā laulībā, noslēpjot
šo faktu otram laulātajam. Šis noteikums nav



iztulkojams paplašināti un to nevar piemērot

labticīga laulātā interešu aizstāvēšanai, ja lau-

lību atzīst par spēkā neesošu pēc cita pamata,
lai gan tā piemērošana būtu vēlama arī citos

minētajos gadījumos.

51. pants. Bērnu tiesiskais stāvoklis, ja
tie dzimuši par spēkā neesošu

atzītā laulībā

Laulības atzīšana par spēkā neesošu ne-

ietekmē šādā laulībā dzimušo bērnu tiesības.

Bērniem, kas dzimuši laulībā, ko atzīst par

spēkā neesošu pēc 46.—49. p. pamata, izcelša-

nos nosaka 53., 56. p. paredzētajā kārtībā. Nav

nozīmes apstāklim, vai bērns dzimis līdz tam

brīdim, kad tiesa laulību atzinusi par spēkā
neesošu, vai pēc tam. Arī tad, ja bērns dzimis

10 mēnešu laikā, skaitot no brīža, kad laulība

atzīta par spēkā neesošu, par bērna tēvu

ieraksta personu, kas ar bērna māti bijusi lau-

lībā (CAR Instrukcijas 27. pk.). Pamatojoties
uz noteikto bērna izcelšanos, viņam ir visas

personiskās un mantiskās tiesības un pienā-

kumi, kas likumā noteikti radiniekiem.
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Trešā sadaļa

ĢIMENE

Astotā nodaļa

BĒRNU IZCELŠANĀS NOTEIKŠANA

52. pants. Vecāku un bērnu tiesību un pie-
nākumu rašanās pamati

Vecāku un bērnu savstarpējās tiesības un

pienākumi pamatojas uz bērnu izcelšanos, kas

apliecināta likumā noteiktajā kārtībā.

1. Vecāku un bērnu savstarpējo tiesību un

pienākumu pamats ir likumā noteiktā kārtībā

apliecināta bērnu izcelšanās no attiecīgā tēva

vai mātes. Bērna izcelšanās no vecākiem (asins-
radniecība) kā savstarpējo tiesību un pienā-
kumu rašanās pamatam ir juridiska nozīme

tikai tad, ja šis fakts apliecināts likumā no-

teiktā kārtībā, šī prasība pamatota uz valsts

un sabiedrības interesēm nolūkā nodrošināt

vecāku un bērnu tiesību un interešu aizsar-

dzību. Valsts atzīst par vecākiem tikai tādas

personas, bērnu izcelšanās no kurām apliecināta
ar atbilstošiem dokumentiem vai noteiktā kār-

tībā.

Bernu izcelšanas apliecināšana parasti no-

tiek, izdarot attiecīgus ierakstus bērnu dzimša-

nas aktu ierakstā valsts CAR iestādēs, šī kār-

tība konkretizēta 53.—58. p., 177.—180. p. un

CAR Instrukcijas 26.—30., 92.—100. pk.
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Vecāku tiesības un pienākumi viņiem dzimušo

bērnu audzināšanā un uzturēšanā vienādā mērā

attiecas uz abiem vecākiem neatkarīgi no tā,
kādas ir viņu savstarpējās faktiskās un juridis-
kās attiecības.

2. Vecāku un bērnu tiesības un pienākumi ir

gan personiska (nemantiska), gan arī man-

tiska rakstura. Personiskās tiesības (piemēram,
audzināt bērnus, aizsargāt viņu intereses, iz-

raudzīties bērnam vārdu v. tml.) ir noteicošās.

Mantiskas ir vecāku un bērnu tiesības un pie-

nākumi, kas rodas sakarā ar viņiem piederošo
mantu, alimentāciju un saistībām.

3. Tiesības un pienākumi starp bērnu un viņa
vecākiem visos gadījumos rodas no bērna pie-
dzimšanas brīža, arī tad, ja tiek atzīta pater-
nitāte bērnam, kas dzimis pirms 1968. gada
1. oktobra.

4. Bērna izcelšanos no mātes (maternitāti)
nosaka, pamatojoties uz bērna bioloģiskās izcel-

šanās faktu (asinsradniecību), kas ir tiesisko

attiecību starp māti un bērnu rašanās vienīgais

pamats (53., 54. un 171. p.). Tāpēc maternitā-

tes noteikšana un savstarpējās tiesības un pie-
nākumi starp māti un bērnu rodas neatkarīgi
no tā, vai bērna māte un tēvs ir savstarpējā
laulībā vai ne.

Bērna izcelšanos no mātes var noteikt arī

tiesā, ja bērna reģistrācija nav notikusi savlai-

kus, dokumenti par bērna dzimšanu nozaudēti

un atjaunot tos nav iespējams sakarā ar to, ka

valsts CAR iestāde atteikusies bērnu reģistrēt
kā dzimušu attiecīgai mātei.

5. Bērna izcelšanos no tēva (paternitāti) ap-
liecina viņa laulība ar bērna māti (53. p.), bet,

ja bērna vecāki nesastāv savstarpējā laulībā, —
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viņu kopējs pieteikums valsts CAR iestādei

(54. p.), kā ari tiesas spriedums par paternitā-
tes noteikšanu (55. p.) un paternitātes atzīša-

nas fakta konstatēšanu (Latvijas PSR 1969. g.

18. IV likuma «Par LĢK apstiprināšanu»
3. p.).

Berna vecāku atrašanas laulība bērna ieņem-
šanas laikā ir pamats paternitātes noteikšanai

arī tajā gadījumā, ja bērns dzimis ne vēlāk kā

desmit mēnešus pēc mātes vīra nāves, laulības

šķiršanas vai laulības atzīšanas par spēkā ne-

esošu (180. p.). Reģistrējot šādu bērnu dzim-

šanu, dzimšanas akta ieraksta attiecīgajā ailē

jānorāda bērna tēva miršanas apliecības sērija

un numurs vai laulības šķiršanas reģistrācijas
vieta, gads un datums, vai gads un datums, kad

tiesa taisījusi spriedumu par laulības atzīšanu

par spēkā neesošu un tiesas nosaukums (CAR

Instrukcijas 27. pk.).
Ja paternitāte likumā noteiktā kārtībā nav

tikusi noteikta, starp bērnu un tā faktisko tēvu

nekādas tiesības un pienākumi nerodas. lerak-

stu par bērna tēvu šajā gadījumā izdara sa-

skaņā ar 58. p.

53. pants. Bērna izcelšanās noteikšana, ja
vecāki ir savstarpējā laulībā

Bērna izcelšanos no vecākiem, kas ir savstar-

pējā laulībā, apliecina ieraksts par vecāku lau-

lību.

1. Paternitātes prezumpcija. īstenojot 12. p.

norādīto, ka laulības reģistrācija atbilst laulāto

un bērnu personisko un mantisko tiesību un in-

terešu aizsardzībai, šajā pantā noteikta pre-

zumpcija, ka bērna mātes vīrs ir bērna tēvs.

Tikai ļoti retos gadījumos faktiskais bērna
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tēvs nav mātes vīrs. Tādēļ bērna mātei netiek

pieprasīti pierādījumi par bērna izcelšanos no

personas, ar kuru viņa sastāv laulībā, un no

viņas vīra — pierādījumi par paternitātes ap-

stiprināšanu.
Faktiski šajā pantā paredzēta bērna izcelša-

nās noteikšana no tēva, jo bērna izcelšanās no-

teikšanai no mātes, kas sastāv laulībā, nav ne-

pieciešams ieraksts par viņas laulību. Paterni-

tātes prezumpcijas piemērošanai ir svarīgi, lai

bērns būtu dzimis pēc laulības reģistrācijas.
2. Bērna izcelšanos no personas, kas sastāv

laulībā ar bērna māti, apliecina pasē vai Pa-

domju Armijā esošo personu apliecībā esošais

spiedogs par laulības reģistrāciju ar personu,
kura medicīnas iestādes izziņā uzrādīta par

dzimušā bērna māti.

Mātei, reģistrējot bērna dzimšanu, tāpat jā-
iesniedz medicīnas iestādes uzziņa par bērna

dzimšanu, bet ierakstam par bērna tēvu jāuz-
rāda pierādījumi par laulību ar attiecīgo per-

sonu. Tādi pierādījumi ir spiedogs pasē par lau-

lības reģistrāciju vai laulības noslēgšanas ap-

liecība.

3. Neatkarīgi no tā, kad notikusi bērna

ieņemšana — pirms vai pēc laulības reģistrā-

cijas, par bērna mātei laulībā dzimušā bērna

tēvu pēc vispārīgiem noteikumiem par paterni-
tātes prezumpciju ierakstāms bērna mātes vīrs.

Šādu ierakstu iespējams apstrīdēt tiesā (58.'p.).
Tā kā ieraksts par paternitāti pēc šī panta

pamatojas uz paternitātes prezumpciju, tas iz-

darāms neatkarīgi no bērna mātes vīra gribas
un vēlēšanās.

Berna matēs vīru neieraksta par bērna tevu

vienīgi tad, ja viņš un viņa sieva par to



136

iesniedz kopīgu pieteikumu CAR iestādei (CAR
Instrukcijas 26. pk.).

Paternitātes noteikšanu, pamatojoties uz pa-
ternitātes prezumpciju, bērniem, kuri ieņemti
laulībā, bet piedzimuši ne vēlāk kā desmit mē-

nešus pēc tēva nāves, laulības šķiršanas vai

laulības atzīšanas par spēkā neesošu, regla-
mentē 180. p. un CAR Instrukcijas 27. pk.

54. pants. Bērna izcelšanās noteikšana

pēc vecāku kopēja pieteikuma

Bērna izcelšanos no vecākiem, kas nav sav-

starpējā laulībā, noteic, bērna tēvam un mātei

iesniedzot kopēju pieteikumu valsts civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas iestādē.

Noteikt paternitāti personām, kas sasniegu-
šas pilngadību, pieļaujams tikai ar viņu pie-
krišanu.

1. Komentējamā panta 1. daļas jēga ir šau-

rāka par tās burtisko tekstu — pēc būtības te

paredzēta bērna izcelšanās noteikšana no vī-

rieša, kas, nesastāvot laulībā ar bērna māti,
atzīst sevi par viņai dzimušā bērna tēvu un

vēlas noformēt paternitāti. Lai noteiktu bērna

izcelšanos no mātes, šajos gadījumos nav ne-

pieciešams vecāku kopējs iesniegums.
2. Ja bērna māte vispār nesastāv laulībā,

paternitātes prezumpcija bērnam nav noteikta.

Dažādu apsvērumu dēļ pilsoņi, kas stājas tuvās

attiecībās, nereģistrē laulību. Tomēr vairumā

gadījumu, dzimstot bērniem no šādām attiecī-

bām un vecākiem nereģistrējot laulību, tēvs

labprātīgi atzīst paternitāti.
Šajā pantā noteikto bērna izcelšanos no ve-

cākiem pēc viņu kopēja pieteikuma parasti
sauc par labprātīgu paternitātes noteikšanu
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bērnam atšķirībā no 55. p. reglamentētās pa-
ternitātes noteikšanas iespējas tiesā tajos ga-

dījumos, kad bērna tēvs sevi par tādu neatzīst

un nevēlas iesniegt ar bērna māti kopēju pie-
teikumu valsts CAR iestādē.

Bez bērna mātes labprātīga paternitātes no-

teikšana iespējama tikai tad, ja viņa mirusi,
atzīta par rīcībnespējīgu, viņai atņemtas ve-

cāku tiesības, kā arī tad, ja nav iespējams no-

skaidrot viņas dzīvesvietu (57. p.). Ja nav šādu

apstākļu, bet bērna māte nevēlas attiecīgā vī-

rieša uzrādīšanu par sava nepilngadīgā bērna

tēvu, vīrietis var griezties tiesā ar prasību par

paternitātes noteikšanu, ja bērns dzimis, sākot

ar 1968. g. I. X. Agrāk dzimušajiem nepilnga-
dīgajiem bērniem bez mātes piekrišanas, atskai-

tot 57. p. norādītos gadījumus, paternitāti ne

labprātīgi, ne tiesas ceļā nevar noteikt.

Nevar iesniegt paternitātes noteikšanas pie-
teikumu personas, kuras saskaņā ar CX 15. p.
tiesa atzinusi par rīcībnespējīgām gara slimī-

bas vai plānprātības dēļ. Turpretī rīcībspējas
ierobežošana pilsoņiem, kas pārmērīgi lieto al-

koholiskos dzērienus vai narkotiskās vielas (CX
16. p.), neierobežo viņu tiesības labprātīgā pa-
ternitātes noteikšanā.

3. Paternitātes noteikšana, ja kāds no bērna

vecākiem sastāv laulībā. Saskaņā ar 54. p. pa-

ternitāti var noteikt tad, ja bērna vecāki uz tā

dzimšanas brīdi nesastāv savstarpējā laulībā.

Labprātīgai paternitātes noteikšanai nav šķēr-
slis tas, ka viens no vecākiem vai pat abi sa-

stāv laulībā ar citu personu. Tomēr, ja bērna

mātes vīrs ierakstīts par bērna tēvu, cita per-

sona — bērna faktiskais tēvs nevar iesniegt ar

bērna māti kopēju pieteikumu paternitātes no-
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teikšanai, jo bērna dzimšanas akta ir ieraksts

par tēvu (PSRS AT plēnuma 1982. g. 28. 111

lēmuma 3. pk.).
Ja CAR iestādei nav iesniegts kopīgs laulāto

pieteikums par to, ka mātes vīrs nav viņai dzi-

mušā bērna tēvs, par tādu ierakstāms vienīgi
bērna mātes vīrs, arī tad, kad bērna dzimšana

nav bijusi reģistrēta un, piemēram, bērna

dzimšanu ieradusies reģistrēt bērna māte ar

bērna faktisko tēvu, kas vēlas uzrādīt sevi par
bērna tēvu.

Tādi paši noteikumi par laulātā kā bērna

tēva ierakstīšanu piemērojami arī tad, ja no

brīža, kad miris tēvs, šķirta laulība vai laulība

atzīta par spēkā neesošu, pagājuši ne vairāk

kā desmit mēneši (180. p.).

4. Likums neierobežo arī nepilngadīgu ve-

cāku, vecumā no piecpadsmit gadiem, tiesības

bērna izcelšanās noteikšanā pēc vecāku kopēja
pieteikuma. Tas tieši izriet arī no 58.' p., kurā

noteikts, ka nepilngadīga persona, kas ierak-

stīta par bērna tēvu vai māti, tiesīga apstrīdēt
šo ierakstu viena gada laikā, skaitot šo termiņu

no astoņpadsmit gadu vecuma sasniegšanas
brīža.

Tajos īpaši retajos gadījumos, kad par ve-

cākiem kļūst nepilngadīgie minētajā vecumā,

viņi attiecībā uz dzimušajiem bērniem pilnā
apjomā un bez ierobežojumiem realizē visas

vecāku tiesības.

Ja tēvs, kas iesniedzis ar bērna māti kopīgu
paternitātes noteikšanas pieteikumu, nav sa-

sniedzis pilngadību, CAR iestāde par saņemto

pieteikumu paziņo viņa vecākiem vai aizbild-

ņiem, vai AA iestādei (CAR Instrukcijas
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93. pk.), tomēr minētais noteikums neaptur pa-

ternitātes noteikšanas reģistrāciju.
5. Paternitātes noteikšana bērniem, kas dzi-

muši pirms 1968. g. 1. X. Labprātīga paterni-
tātes noteikšana nav saistīta ar kādu noteiktu

termiņu. Tā iespējama arī bērniem, kas pirms
Pamatu stāšanās spēkā, t. i., līdz 1968. gada
1. oktobrim, dzimuši personām, kuras nav sav-

starpējā laulībā (likuma «Par LĢK apstipri-
nāšanu» 3. p.). Turpat arī noteikts, ka, mirstot

personai, kuras apgādībā bijis bērns un kura

atzinusi sevi par bērna tēvu, faktu, ka tā atzi-

nusi paternitāti, var konstatēt tiesa (sk. 55. p.

komentārus).
Labprātīga paternitātes noteikšana iespējama

ari pilngadīgām personām, bet tādā gadījumā
tai nepieciešama pilngadību sasniegušo rakst-

veida piekrišana (sk. 197. p. komentārus).
6. Paternitātes noteikšanas reģistrācija

valsts CAR iestādēs (sk. 21. nodaļas komentā-

rus) .
Paternitātes noteikšana saistīta ar bērna

dzimšanas reģistrāciju, tādēļ paternitāti nevar

noteikt vēl nedzimušam bērnam. Latvijas PSR

likumdošanā nav paredzēta iespēja izteikt

bērna tēvam savu gribu un attieksmi pret vēl

nedzimušu bērnu, sievietes grūtniecības periodā
abiem nākamajiem vecākiem iesniedzot CAR
iestādei par to attiecīgu pieteikumu. Sāda

iespēja paredzēta Igaunijas PSR LĢK 56. p.

IV d.

55. pants. Paternitātes noteikšana tiesā

Ja bērns piedzimis vecākiem, kas nav sav-

starpējā laulībā, un ja nav vecāku kopēja pie-

teikuma, paternitāti var noteikt tiesa pēc pie-
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teikuma, ko iesniedzis viens no vecākiem vai

bērna aizbildnis (aizgādnis), kā arī pats bērns

pēc pilngadības sasniegšanas.

Latvijas PSR likumdošanā var paredzēt arī

citu personu tiesības griezties tiesā ar pietei-
kumu par paternitātes noteikšanu.

Nosakot paternitāti, tiesa ņem vērā to, ka

bērna māte un atbildētājs kopā dzīvojuši un

viņiem bijusi kopēja saimniecība pirms bērna

dzimšanas vai arī bērns kopīgi audzināts vai

uzturēts, vai pierādījumus, kas droši apstiprina,
ka atbildētājs atzinis paternitāti.

Noteikt paternitāti personām, kas sasniegu-
šas pilngadību, pieļaujams tikai ar viņu piekri-
šanu (Latvijas PSR Augstākās Padomes Pre-

zidija 1980. gada 27. marta dekrēta redak-

cijā — «Latvijas PSR Augstākās Padomes un

Valdības Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.).

1. Bērni, kuriem var noteikt paternitāti tiesā.

Sākot ar 1968. g. 1. X dzimušajiem bērniem, ja
bērna vecāki nesastāv savstarpējā laulībā un

nav vecāku kopēja pieteikuma paternitātes no-

teikšanai, iespējams noteikt paternitāti tiesā

(likuma «Par LĢK apstiprināšanu» 2. p., PSRS
AT plēnuma 1982. g. 25. 111 lēmuma 1. pk.).

Atšķirībā no labprātīgas paternitātes noteik-

šanas (sk. 54. p.) šim pantam nav piešķirts
atgriezenisks spēks, tādēļ tiesa nevar pieņemt
un izskatīt pieteikumus par paternitātes noteik-

šanu līdz 1968. g. 1. X dzimušajiem bērniem.

Pieteikumu par paternitātes noteikšanu tiesā

var iesniegt tikai pēc tam, kad bērna dzimšana

reģistrēta CAR iestādē. Tādēļ tiesā jāiesniedz
bērna dzimšanas apliecība ar datiem par to, ka

ziņas par bērna tēvu ierakstītas 58. pantā pa-
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redzētajā kārtībā (PSRS AT plēnuma 1982. g.

25. 111 lēmuma 2. pk.).
CAR iestādes izdarītais ieraksts par bērna

tēvu ir pierādījums tam, ka bērns cēlies no tajā
norādītās personas. Sakarā ar to tiesas nedrīkst

pieņemt savā tiesvedībā pieteikumus par pater-
nitātes noteikšanu, ja bērna dzimšanas akta

ierakstā par tēvu uzrādīta noteikta persona

(PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111 lēmuma

3. pk.). Šādu ierakstu var apstrīdēt 58.' p. kār-

tībā.

Uz prasībām par paternitātes noteikšanu un

alimentu piedziņu kā izrietošām no laulības un

ģimenes tiesiskajām attiecībām prasības noil-

gums neattiecas (9. p.), tādēļ tās var iesniegt

neatkarīgi no tā, kad attiecīgai personai radu-

šās tiesības to darīt.

2. Pieteikumu par paternitātes noteikšanu

tiesā var iesniegt tikai šī panta 1. daļā uzrādī-

tās personas. Parasti to dara bērna māte. Šā-

das tiesības ir arī personai, kas sevi uzskata

par bērna tēvu, bet labprātīgai paternitātes no-

teikšanai nav piekritusi bērna māte vai ari

bērna aizbildnis (aizgādnis), vai nav zināma

bērna mātes dzīvesvieta.

Arī bērns pēc pilngadības sasniegšanas (t. i.,
ne agrāk par 1986. g. 1. X) var iesniegt pietei-
kumu par paternitātes noteikšanu, kā arī izteikt

savu viedokli par to, ja iesniegts pieteikums no-

teikt viņam paternitāti. Tas nozīmē, ka gadī-
jumā, ja pilngadību sasniegusi persona nepie-
krīt paternitātes noteikšanai, tiesvedība lietā

izbeidzama.

Prasību par paternitātes noteikšanu tiesā var

iesniegt arī prokurors, ja to prasa valsts vai sa-

biedrisko interešu vai tiesību, kā arī pilsoņu ar
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likumu aizsargāto interešu aizstāvēšana (CPK
41. p.). Latvijas PSR likumdošanā nav norā-

dītas citas personas, kurām būtu dotas tiesības

griezties tiesā ar pieteikumu par paternitātes
noteikšanu.

Ja prasību par paternitātes noteikšanu un ali-

mentu piedziņu iesniedz nepilngadīga māte,
kas nesastāv laulībā, kā arī, ja prasība
iesniegta pret nepilngadīgu personu, tiesai sa-

skaņā ar CPK 33. p., lai sniegtu palīdzību ne-

pilngadīgiem, jāapsver jautājums par prasītāja
vai atbildētāja vecāku, adoptētāju vai aizgādņu
pieaicināšanu lietā (PSRS AT plēnuma 1982. g.

25. II lēmuma 11. pk.).
3. Prasībām par paternitātes noteikšanu pa-

redzēta alternatīva piekritība — pēc prasītāja
izvēles (CPK 122. p.). Šādas prasības prasītājs
var celt tiesā kā pēc savas, tā atbildētāja dzī-

vesvietas vai atbildētāja pēdējās zināmās dzī-

vesvietas. Vienlaikus var tikt iesniegta arī pra-
sība par alimentu piedziņu bērna uzturam un,

ja prasība tiek apmierināta, alimentus tiesa

piespriež no prasības iesniegšanas dienas

(PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111 lēmuma

9. pk.).
Ja nav zināma personas, pret kuru iesniegta

prasība par paternitātes noteikšanu un alimentu

piedziņu, dzīvesvieta, bet no prasības pietei-
kuma un tiem pievienotiem dokumentiem izriet

apstāk|i, kas ir pamats paternitātes noteikša-

nai, tiesa ir tiesīga izsludināt atbildētāja mek-

lēšanu (PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111

lēmuma 10. p.).
4. Atšķirībā no 54. p. paternitātes noteikšana

tiesā ir ierobežota ar 55. p. noteiktajiem apstāk-
ļiem un iespējama arī tad, kad bērna tēvs
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sevi par tādu neatzīst. Tas ir sarežģīts pro-
cess

,
kurā nepieciešams konstatēt radniecību

starp bērnu un viņa tēvu. Te vienlīdz jāaizsargā
kā ārlaulības bērna un viņa mātes, tā personas,

pret kuru celta šāda prasība (parasti tas ir

bērna faktiskais tēvs), intereses.

Sagatavojot civillietu par paternitātes no-

teikšanu iztiesāšanai un tiesas sēdē tiesai jā-
noskaidro paternitātes noteikšanas iespēja sa-

skaņā ar LĢK 54. p. Ja atbildētājs piekrīt
iesniegt pieteikumu par paternitātes noteikšanu

valsts CAR iestādē, tiesa ir tiesīga atlikt lietas

izskatīšanu uz noteiktu termiņu. lesniedzot tie-

sai uz paternitātes noteikšanas akta ieraksta

pamata izsniegtu bērna dzimšanas apliecību,
tiesvedību lietā jāizbeidz uz CPK 221. p. 1. pk.
pamata, bet pēc personas, kas iesniegusi pra-

sību, lūguma tiesa var izšķirt strīdu par alimen-

tiem. Paternitātes noteikšanas apstākļi un kār-
tība reglamentēta likumā, tādēļ mierizlīguma

apstiprināšana šīs kategorijas lietās nav pie-

ļauta (PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111

lēmuma 12. pk.).
Tiesa var noteikt paternitāti bērnam, ja kon-

statēts kaut viens no trijiem 55. p. II d. pare-

dzētajiem apstākļiem, jo tad bērna bioloģiskā
izcelšanās no tēva uzskatāma par iespējamu.
Gadījuma rakstura attiecības, ja vien vīrietis

nav atzinis sevi par bērna tēvu, nevar būt pa-
mats paternitātes noteikšanai.

5. Kritēriji paternitātes noteikšanai tiesā.

Bērna mātes un atbildētāja kopdzīve un kopēja
saimniecība pirms bērna dzimšanas ir tādas ģi-
menes attiecībām raksturīgas pazīmes kā dzī-

vošana vienā apdzīvojamā telpā, kopējs uzturs,

savstarpēja aprūpēšana, mantu iegāde kopējai
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lietošanai v. tml. Pie tam šādu attiecību pār-
traukšana pirms bērna piedzimšanas pati par

sevi nevar būt pamats prasības noraidīšanai

par paternitātes noteikšanu, izņemot gadījumos,

ja tās pārtrauktas pirms grūtniecības iestāša-

nās.

Bērna kopīga uzturēšana vai audzināšana var

izpausties tā, ka bērns atradies mātes un atbil-

dētāja apgādībā vai arī atbildētājs sniedzis

sistemātisku palīdzību bērna uzturēšanā neat-

karīgi no šīs palīdzības apmēra.
Pierādījumi, kas droši apstiprina, ka attiecī-

gais vīrietis atzinis paternitāti, var būt vēstu-

les, anketas, iesniegumi, liecinieku liecības, at-

bildētāja faktiskā izturēšanās pret bērna māti

viņas grūtniecības laikā un pret pašu bērnu pēc
viņa piedzimšanas (PSRS AT plēnuma 1982. g.

25. 111 lēmuma 5. pk.).
6. Tiesu medicīniskā ekspertīze. No 55. p. jē-

gas izriet, ka paternitātes noteikšanas pamats
ir bērna bioloģiskā izcelšanās no tēva, tātad

atsevišķos gadījumos tiesai bez šī panta II daļā

paredzēto apstākļu konstatēšanas īpaši jāno-
skaidro tādi apstākļi, kas liecinātu, ka bērna

tēvs ir persona, pret kuru celta prasība. Pie-

mēram, kaut arī atbildētājs un bērna māte dzī-

voja kopā un viņiem bija kopēja saimniecība,
arī bērns audzināts kopīgi, tomēr pieteikums
par paternitātes noteikšanu tika noraidīts, jo

atbildētājam bērna ieņemšanas laikā sakarā ar

atrašanos apcietinājumā nevarēja būt intīmas

attiecības ar bērna māti.

Jautājuma noskaidrošanai par bērna biolo-

ģisko izcelšanos no atbildētāja svarīga nozīme

arī tādēļ, ka mūsu republikā atšķirībā no dažu

citu savienoto republiku likumdošanas nav pa-
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redzēta alimentu piedziņa no pilsoņiem, kas

pieņēmuši audzināšanā cita bērnus, bet pēc tam

no tā atteikušies (LPSR APP 1969. g. 25. IX

dekrēta «Par LGK spēkā stāšanās kārtību»

12. p.).
Tiesa nepieciešamības gadījumā, ņemot vērā

lietas apstākļus, var noteikt tiesu medicīnisko

ekspertīzi, lai noskaidrotu ar bērna izcelšanos

saistītos jautājumus (PSRS AT plēnuma
1982. g. 25. 111 lēmuma 6. pk.).

Visbiežāk tiek noteikta tiesu medicīniskā

ekspertīze nolūkā konstatēt bērna bioloģiskās
izcelšanās iespēju no attiecīgā vīrieša — eksper-
tīzes atzinums gan nekad neapstiprina attiecī-

gās personas paternitāti, bet atsevišķos gadīju-
mos to izslēdz. Tiesu praksē vēl sastopamas
tiesu medicīniskās ekspertīzes bērna ieņemša-
nas laika un grūtniecības perioda konstatēša-

nai.

7. Lietas izskatīšanas kārtība. Lietas par pa-
ternitātes noteikšanu izskatāmas vispārējā tie-

sāšanas kārtībā, bet, ja persona, kuras paterni-
tāte tiek noteikta, ir mirusi un ja pie tam nero-

das strīds par tiesībām, kura izšķiršana ir

tiesas kompetencē, šādos gadījumos lieta izska-

tāma sevišķās tiesāšanas kārtībā. Lietas izska-

tīšanā tad pieaicināmi visi ieinteresētie pilsoņi

un organizācijas, un paternitātes fakta konsta-

tēšanai tiesai tāpat jānodibina vismaz viens no

55. p. 111 daļā noteiktajiem apstākļiem.

Ja, izskatot lietu par paternitātes fakta kon-

statēšanu, ieinteresētie pilsoņi vai organizāci-

jas ierosina tiesā piekritīgu strīdu par tiesībām

vai arī ja pati tiesa secina, ka paternitātes fakta

konstatēšana saistīta ar nepieciešamību izšķirt
tiesas kompetencē izskatāmu strīdu par civil-
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tiesībām, pieteikums atstājams bez izskatīša-

nas, izskaidrojot ieinteresētām personām tiesī-

bas celt prasību uz vispārējiem pamatiem
(PSRS AT plēnuma 1966. g. 25. II lēmuma

10. pk., PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111

lēmuma 7. pk.).
8. Paternitātes atzīšanas fakta konstatēšana

tiesā. Ja mirusi persona, kuras apgādībā bijis
bērns, kas dzimis pirms 1968. g. 1. X, un tā

atzinusi paternitāti, paternitātes atzīšanas faktu

var konstatēt tiesa. Šo jautājumu regulē nevis

55. p., bet gan likuma «Par LĢK apstiprinā-
šanu» 3. p. Tiesa šādu faktu var konstatēt ne-

atkarīgi no tā, kad miris bērna faktiskais

tēvs — pirms vai pēc 1968. g. 1. X.

Šādas lietas var izskatīt pēc nepilngadīgā
bērna mātes, aizbildņa (aizgādņa), kā arī paša
bērna, ja tas sasniedzis pilngadību, pieteikuma
(PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111 lēmuma

8. pk.).
Paternitātes atzīšanas faktu tiesa var konsta-

tēt tad, ja persona, kas mirusi, atzinusi sevi

par bērna tēvu (tāda apstākļa esamība nav

obligāta lietās par paternitātes noteikšanu un

paternitātes fakta konstatēšanu) un kādu

laiku — uz nāves brīdi vai agrāk šo bērnu uz-

turējusi. Uzturēšanas jēdzienu šajā gadījumā
likums nesaista ar kāda noteikta apmēra izti-

kas līdzekļu sniegšanu, tiem obligāti nav jābūt
bijušiem par galveno un pastāvīgo bērna izti-

kas avotu, kas ir obligāti lietās par personas

apgādības fakta konstatēšanu (PSRS AT plē-
numa 1966. g. 25. II lēmuma 4. pk.).

šādu faktu tiesa, ņemot vērā konkrētos ap-

stākļus, var konstatēt arī attiecībā uz bērnu,

kas dzimis pēc personas, kas mātes grūtniecī-
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bas laika atzinusi sevi par vel nedzimuša bērna

tēvu, nāves (PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111

lēmuma 8. pk.).
Paternitātes atzīšanas fakta konstatēšana pa-

redzēta galvenokārt tāpēc, lai līdz 1968. g. 1. X

dzimušo bērnu faktiskā tēva nāves gadījumā
nepilngadīgie bērni varētu saņemt pensiju, kā

ari pieteikties par mantiniekiem vai legalizēt
faktisko stāvokli.

Procesuāli tiesai lietu par paternitātes atzī-

šanas fakta konstatēšanu izskatīšanā jāievēro
tās pašas CPK normas, kas attiecas uz pater-
nitātes fakta konstatēšanas lietām.

9. Spriedumi par paternitātes noteikšanu, pa-

ternitātes fakta konstatēšanu un paternitātes
atzīšanas fakta konstatēšanu jānosūta CAR

iestādei pēc tēva vai mātes dzīvesvietas vai

tiesas sprieduma taisīšanas vietas, lai tiktu iz-

darīti attiecīgi ieraksti par tēvu, jo tikai ieraksts

par bērna tēvu dzimšanas aktu ierakstu grā-
matā ir juridisks pamats viņa un bērna sav-

starpējām tiesībām un pienākumiem.

Šajos spriedumos jābūt ziņām, kas nepiecie-
šamas paternitātes noteikšanas akta reģistrā-

cijai CAR iestādēs, — tēva uzvārdam, vārdam,

tēvvārdam, dzimšanas gadam, mēnesim, datu-

mam un vietai, tautībai, pastāvīgai dzīves un

darbavietai (PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111

lēmuma 13. pk., LPSR AT plēnuma 1974. g.

30. XII lēmuma 8. pk.).

56. pants. leraksts par vecākiem, kas Ir

savstarpējā laulībā

Tēvu un māti, kas ir savstarpējā laulībā,
ieraksta par bērna vecākiem dzimšanas aktu
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ierakstu grāmatā, pamatojoties uz pieteikumu,
ko iesniedzis jebkurš no viņiem (Latvijas PSR

Augstākās Padomes Prezidija 1980. gada
27. marta dekrēta redakcijā — «Latvijas PSR

Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs»,
1980, 14. nr.).

Saskaņā ar 53. p. šajā pantā noteikta vecāku

ierakstīšanas kārtība bērnam, kura māte sastāv

laulībā, valsts CAR iestādē esošajās dzimšanas

aktu ierakstu grāmatās. Tas pats attiecas arī

uz laulātā kā bērna tēva ierakstīšanu tad, ja
no brīža, kad miris tēvs, šķirta laulība vai lau-

lība atzīta par spēkā neesošu, pagājuši ne vai-

rāk kā desmit mēneši (sk. 53. p. un 17. nodaļas
komentārus).

Norādījums, ka ieraksts par vecākiem izda-

rāms pēc jebkura vecāku pieteikuma, nozīmē,

ka nekādi papildu pierādījumi bērna izcelsmei

no mātes vīra, izņemot laulības esamību, nav

vajadzīgi. Tomēr šo norādījumu nedrīkst iztul-

kot tā, ka tikai vecāki tiesīgi pieteikt bērna

dzimšanu. Bērna dzimšanu var pieteikt arī ci-

tas personas, tāpat medicīnas un bērnu iestāžu

administrācija (177. p.).
Arī pēc bērna dzimšanas reģistrācijas ziņas

par vecākiem var labot, piemēram, pamatojo-
ties uz adopcijas un paternitātes noteikšanas

aktiem.

57. pants. leraksts par vecākiem, kas nav

savstarpējā laulībā

Ja vecāki nav savstarpējā laulībā, ierakstu

par bērna māti dzimšanas aktu ierakstu grā-
matā izdara pēc mātes pieteikuma, bet ierakstu

par bērna tēvu — pēc bērna tēva un mātes ko-

pēja pieteikuma vai arī tēvu ieraksta saskaņā
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ar tiesas spriedumu. Ja māte mirusi, atzīta par

rīcībnespējīgu, viņai atņemtas vecāku tiesības,
kā arī tad, ja nav iespējams noskaidrot viņas
dzīvesvietu, ierakstu par bērna tēvu izdara pēc
tēva pieteikuma (Latvijas PSR Augstākās Pa-

domes Prezidija 1980. gada 27. marta dekrēta

redakcijā — «Latvijas PSR Augstākās Pado-

mes un Valdības Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.).
Šajā pantā noteikta vecāku ierakstīšanas kār-

tība bērnam, kuri nav savstarpējā laulībā, bet

bērna izcelšanās noteikšanai iesnieguši kopēju
pieteikumu.

Gadījumā, ja viens no bērna vecākiem attais-

nojošu iemeslu dēj nevar ierasties CAR iestādē

reģistrēt paternitātes noteikšanu, viņa paraksta
īstumam kopīgā pieteikumā jābūt notariāta

iestādes, karaspēka daļas komandiera, stacio-

nārās medicīnas iestādes vai invalīdu nama ad-

ministrācijas, kuģa kapteiņa vai brīvības at-

ņemšanas vietas administrācijas apliecinātam
(CAR Instrukcijas 97. pk.).

Paternitāti izņēmuma gadījumā var noteikt

tikai pēc paša tēva pieteikuma, ja bērna māte

mirusi, atzīta par rīcībnespējīgu, viņai atņem-
tas vecāku tiesības vai arī nav iespējams no-

skaidrot viņas dzīvesvietu (sk. arī 197. p.).
Tēvam pašam jārūpējas par bērna mātes dzī-

vesvietas noskaidrošanu, bet, ja tas nav izde-

vies, — jāiesniedz pierādījumi, ka šāda meklē-

šana bijusi nesekmīga (adrešu biroju, ciema

TDP IK izziņas v. tml.).

leraksts par tēvu izdarāms arī uz tiesas

sprieduma par paternitātes noteikšanu, pater-
nitātes fakta konstatēšanu un paternitātes atzī-

šanas fakta konstatēšanu pamata (55. p. un

likuma «Par LĢK apstiprināšanu» 3. p.).
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Paternitātes akta ieraksts (CAR Instrukcijas
28., 29. un 93. pk.) ir pamats ierakstam par
tēvu bērnam dzimšanas aktu ierakstu grāmatā.

58. pants. leraksts par bērna tēvu, ja nav

noteikta paternitāte

Ja bērns piedzimis mātei, kas nav laulībā, un

ja nav vecāku kopēja pieteikuma vai tiesas

sprieduma par paternitātes noteikšanu, ierakstu

par bērna tēvu dzimšanas aktu ierakstu grā-
matā izdara ar mātes uzvārdu; bērna tēva

vārdu un tēvvārdu ieraksta pēc viņas norādī-

juma.

1. Bērna dzimšanas reģistrāciju nevar izda-

rīt bez ziņu ierakstīšanas par bērna tēvu.

leraksts par bērna tēvu saskaņā ar šo pantu ir

fiktīvs un tā nolūks ir ārēji neparādīt, piemē-

ram, aplūkojot dzimšanas apliecību, ka attiecī-

gam pilsonim tēvs nav konstatēts likumā pa-

redzētajā kārtībā.

Līdz Pamatu spēkā stāšanās brīdim ārlaulībā

dzimušajam bērnam dzimšanas akta ierakstā

par tēvu nebija ierakstāmi nekādi dati, tātad

tādu nevarēja būt arī dzimšanas apliecībā. Tāds

stāvoklis nereti radīja neērtības un izsauca pa-

zemojuma izjūtas, it īpaši gadījumos, kad ne-

pilngadīgajiem vajadzēja uzrādīt vai iesniegt
dzimšanas apliecību.

Pēc mātes pieteikuma izdara ierakstu par
bērna tēvu un bērniem, kuri dzimuši pirms Pa-

matu stāšanās spēkā (likuma «Par LĢK ap-

stiprināšanu» 5. p.).

Pilngadību sasniegušajiem pilsoņiem šāds

ieraksts izdarāms tikai ar viņu rakstveida pie-
krišanu.
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2. Bērna ierakstīšanas kārtība saskaņā ar

58. p. obligāta kā personai, kas ierodas reģis-
trēt bērna dzimšanu, tā CAR iestādei. 58. p.
noteikumi attiecināmi arī uz tādu māti, kas sa-

stāv laulībā, bet ar vīru iesniegusi kopīgu pie-
teikumu par to, lai viņas vīrs netiktu uzrādīts

par bērna tēvu, kā arī tad, ja esošais ieraksts

par bērna tēvu anulēts saskaņā ar 58. 1
p.

Bērna tēva vārdu un tēvvārdu, ja paternitāte
nav noteikta, bet bērna māte, reģistrējot bērna

dzimšanu, atsakās tos norādīt, nosaka ciema,

ciemata un pilsētu (rajonu pakļautības) TDP

IK vai rajona pilsētu (republikāniskās pakļau-
tības) TDP IK TIN (AA Nolikuma 10.,
11. pk.).

Ja mate, kas nav bijusi laulība ar bērna tevu,
mirusi vai atteikusies izņemt bērnu no dzem-

dību nama, vai viņas dzīvesvieta nav zināma

un bērna dzimšanu reģistrē medicīnas iestāde,

bērnu iestādes administrācija vai persona, ku-

ras aizgādnībā ir bērns, bērna tēva vārdu un

tēvvārdu ieraksta pēc minēto iestāžu vai per-

sonu norādījuma (CAR Instrukcijas 33. pk.).
Reģistrējot atrasta bērna dzimšanu, visas zi-

ņas par bērnu un viņa vecākiem ieraksta pēc
bērnu iestādes administrācijas, CAR iestādes

darbinieka, kas reģistrē dzimšanu, vai tās per-

sonas norādījuma, kas pieņēmusi bērnu audzi-

nāšanā. Turklāt bērna vecāku uzvārdam jābūt
tādam pašam kā bērna uzvārdam, bet bērna

tēvvārds jāieraksta pēc tās personas vārda, kas

ierakstīta par bērna tēvu (CAR Instrukcijas
35. pk.).

3. Saskaņā ar 58. p. izdarītais ieraksts par

bērna tēvu nerada tiesiskas sekas personai, ku-

ras vārds, uzvārds, tēvvārds sakrīt ar bērnam
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ierakstīto, jo bērnam tēvs nav konstatēts likumā

paredzētajā kārtībā.

Ja pēc šāda ieraksta par bērna tēvu izdarī-

šanas bērnam tiek noteikta paternitāte tiesā

vai pēc vecāku kopēja pieteikuma (54. un

55. p.), akta ierakstā par bērna dzimšanu

ierakstāmas jaunās ziņas par bērna tēvu, kuras

jau vairs nav fiktīvas, un izdodama dzimšanas

apliecība ar jaunajām ziņām par tēvu. Tas pats
notiek arī tad, ja pēc adoptētāja lūguma adop-
tētājs tiek ierakstīts par bērna tēvu (113. p.).

58. 1 pants. leraksta par vecākiem apstrī-
dēšana

Persona, kas ierakstīta par bērna tēvu vai

māti, ir tiesīga apstrīdēt ierakstu gada laikā

no brīža, kad tā uzzinājusi vai tai vajadzēja
uzzināt par ierakstu. Ja šai laikā persona, kas

ierakstīta par tēvu vai māti, bija nepilngadīga,

gada termiņa tecējums sākas no brīža, kad tā

sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu (Latvi-

jas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1980. g.
27. marta redakcijā — «Latvijas PSR Augstā-
kās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1980,
14. nr.).

1. lerakstu par vecākiem, iesniedzot prasību

tiesā, var apstrīdēt kā persona, kas ierakstīta

par bērna tēvu vai māti, tā arī otrs bērna ve-

cāks, kas juridiski nav varējis iebilst laulātā

vai bijušā laulātā ierakstīšanai par bērna tēvu

vai māti. Šādas tiesības nav tās personas, kura

ierakstīta par tēvu vai māti, mantiniekiem, arī

pašam bērnam, kad viņš sasniedzis pilngadību,
kā arī aizbildnim un aizgādnim, nepilngadīgā
vecāka vecākiem.



153

Par bērna tēvu vai māti ierakstītā aizbild-

nis vai AA iestāde to var darīt tikai tad, ja par
bērna tēvu vai māti uzrādītā persona jau uz

ieraksta izdarīšanas brīdi atzīta par rīcībne-

spējīgu.
Sādu prasību tiesā nevar iesniegt personas,

kuras sevi uzskata par bērna faktiskajiem ve-

cākiem — tēvu vai māti. Šīs personas var griez-
ties ar pieteikumu pie prokurora pārbaudīt viņu
norādītos apstākļus. Realizējot CPK 41. p. no-

teiktās tiesības pilsoņu ar likumu aizsargāto
interešu aizstāvēšanā, prokurors, vadoties no

konkrētajiem faktiem un bērnu interesēm, tie-

sīgs iesniegt prasību par tēva vai mātes

ieraksta anulēšanu.

Taisot spriedumu par alimentu vai izdevumu

nepilngadīgo bērnu uzturēšanai piedziņu uz

76. un 80. p. pamata, tiesa vadās no fakta, ka

atbildētājs ir bērna tēvs vai māte. Tādēļ pēc
šāda sprieduma taisīšanas persona, no kuras

piedzīti alimenti, vairs nevar griezties tiesā ap-
strīdēt bērna vai mātes ierakstu. To šī persona,

ceļot pretprasību, var darīt tikai tad, ja atcelts

spriedums, ar kuru piedzīti alimenti nepilnga-
dīgo bērnu uzturēšanai (LPSR AT plēnuma
1976. g. 5. IV lēmuma 5. pk.).

2. Prasības noilguma termiņš. Tēva vai mā-

tes ieraksta apstrīdēšana visbiežāk tiek moti-

vēta ar radniecības neesamību starp bērnu un

personu, kas apstrīd vecāka ierakstu. Lai šāds

nenoteikts stāvoklis bērnam būtu iespējami

īsāks, prasības noilgumam ir saīsināts ter-

miņš — viens gads, kas skaitāms no brīža, kad

persona, kas apstrīd ierakstu, par to uzzinājusi
vai arī viņai vajadzēja uzzināt par šādu ierak-

stu. $o termiņu nevar skaitīt no bērna dzimša-
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nas dienas, tātad katrā ziņa ne ātrāk par brīdi,
kad reģistrēta bērna dzimšana.

Nepilngadīgā interešu aizsardzībai noteikts,
ka šāda par bērna tēvu vai māti ierakstīta per-
sona var apstrīdēt ierakstu gada laikā no brīža,
kad tā sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu.

Šajā pantā noteikto prasības noilguma ter-

miņu var apturēt, pārtraukt un atjaunot sa-

skaņā ar CX 87.—89. p. noteikumiem.

3. Pamats anulēt ierakstu par vecākiem ir

tiesas spriedums. So ierakstu anulē valsts CAR
iestāde Instrukcijā noteiktajā kārtībā.

59. pants. Bērna vārds un tēvvārds

Bērnam vārdu dod saskaņā ar vecāku vieno-

šanos, tēvvārdu piešķir pēc tēva vārda, bet šī

kodeksa 58. pantā paredzētajos gadījumos pēc
tās personas vārda, kura ierakstīta par tēvu.

Ja tēvs mainījis vārdu vai ja noteikta pater-

nitāte, nepilngadīgajiem bērniem maina tēv-

vārdu, izdarot attiecīgu labojumu bērnu dzim-

šanas aktu ierakstā. Pilngadīgiem bērniem ša-

jos gadījumos tēvvārdu maina tikai pēc viņu

pieteikuma.
1. Vārda izraudzīšana bērnam ir viena no ve-

cāku personisko tiesību realizācijas izpausmēm.
Bērnam dod vienu vārdu un to izvēlas, vecā-

kiem vienojoties. īpašos gadījumos, kad vecāku

izraudzītais vārds bērnam acīmredzami neat-

bilst mūsu sabiedrības locekļu ētiskajām pra-

sībām, valsts CAR iestādes amatpersonas var

vērst vecāku uzmanību uz izraudzītā vārda ne-

atbilstību bērnam. Tomēr šādai rīcībai ir vie-

nīgi rekomendējošs raksturs, jo noteicošā ir

vecāku griba attiecīga vārda izraudzīšanai bēr-

nam. Ja starp vecākiem rodas domstarpības,
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tad AA iestāde izšķir, kādu no katra vecāka

bērnam izraudzītā vārda dot bērnam.

2. Bērnam izraudzīto vārdu var grozīt viena

gada laikā no bērna dzimšanas reģistrācijas
dienas, ja vārds bērnam dots bez vecāku (vai
viena no viņiem) piekrišanas, kā arī piecu gadu
laikā no bērna dzimšanas reģistrācijas dienas,

ja bērnu faktiski sauc citā vārdā, nekā tas viņam
uzrādīts civilstāvokļa aktu reģistrācijas aktā

(PSRS Tieslietu ministrijas 1977. g. 15. VI ap-

stiprināto noteikumu «Par civilstāvokļa aktu

ierakstu grozīšanu, papildināšanu un labo-

šanu») .
Bērnam var vārdu mainīt pēc adoptētāja lū-

guma pie adopcijas (112. p.) un uz vispārējiem

pamatiem, sasniedzot 18 gadu vecumu, ar re-

publikas CAR pārvaldes atļauju saskaņā ar

UVT Nolikumu, kas apstiprināts ar PSRS MP

1971. g. 20. VIII lēmumu Nr. 587 (pielikums
LPSR MP 1971. g. 6. IX lēmumam Nr. 450 —

«LPSR Ziņotājs», 1970, JMb 9).
3. Tēvvārdu bērnam nevar izraudzīties pec

vecāku vienošanās vai vēlēšanās. Bērnam tēv-

vārdu dod pēc tēva vārda, bet, ja bērns piedzi-
mis mātei, kas nav laulībā, un ja nav vecāku

kopēja pieteikuma vai tiesas sprieduma par pa-

ternitātes noteikšanu, — pēc matēs norādījuma.
Bērnam tēvvārdu bez šī panta II d. noradī-

tajiem gadījumiem var mainīt ari pēc adoptē-

tāja lūguma pie adopcijas, lai adoptētajā vārds

atbilstu adoptējamā bērna tēvvārdam (no des-

mit gadu vecuma tas izdarāms tikai ar adop-

tējamā piekrišanu (sk. 112. un 198. p.).

60. pants. Bērna uzvārds

Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda.

Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, kā arī mainot
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uzvārdu vecākiem vai vienam no viņiem, nepiln-
gadīgam bērnam saskaņā ar vecāku vienoša-

nos dod tēva vai mātes uzvārdu, bet, ja vecāki

nevar vienoties, uzvārdu dod pēc aizbildnības

un aizgādnības iestāžu norādījuma.
Ja uzvārdu maina abi vecāki vai viens no

vecākiem, viņu bērniem, kas sasnieguši astoņ-
padsmit gadu vecumu, uzvārds tādēļ nemainās.

Ja vecāku laulība izbeidzas, bērnu uzvārds

tādēļ nemainās.

Ja tas no vecākiem, kura audzināšanā pēc
laulības šķiršanas vai pēc laulības atzīšanas

par spēkā neesošu palicis bērns, vēlas viņam
dot savu uzvārdu, šo jautājumu izšķir aizbild-

nības un aizgādnības iestāde atkarībā no bērna

interesēm.

1. Bērnam uzvārdu, tāpat kā vārdu un tēv-

vārdu, nosaka, reģistrējot bērna dzimšanu

valsts CAR iestādē.

Visos gadījumos, ja vecāki nevar vienoties

par to, kāds uzvārds dodams bērnam (gadī-

jumā, ja bērna vecākiem ir dažādi uzvārdi),
bērna uzvārdu nosaka pēc AA iestādes norādī-

juma.
2. Bērna uzvārda maiņas nosacījumi. Ja

ieraksts par bērna tēvu izdarīts uz 58. p. pa-

mata, bet pēc tam noteikta paternitāte saskaņā
ar 54. vai 55. p., bērnam uzvārds var tikt mai-

nīts tikai tad, ja par to ir vecāku vienošanās,
bet, ja tādas nav, — pēc AA iestādes atļaujas,
ja uzvārda maiņa atbilst bērna interesēm.

Ja uzvārdu neatkarīgi no pamata maina abi

vecāki vai viens no viņiem, piemēram, sakarā

ar stāšanos laulībā, laulības šķiršanu, laulības

atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī ja mirst

tas vecāks, kuram bija ar bērnu vienāds uz-
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vārds, otram bērna vēcākam esot citam uzvār-

dam, bērna uzvārds automātiski nemainās. To

pēc 60. p. II d. nepilngadīgam bērnam var at-

ļaut grozīt AA iestāde uz ieinteresētā vecāka

iesnieguma pamata.

Tomēr, ja tas no vecākiem, kas dzīvo kopā ar

bērnu pēc laulības šķiršanas vai tās atzīšanas

par spēkā neesošu, vēlas dot bērnam savu uz-

vārdu, šo jautājumu izšķir AA iestāde atkarībā

no bērna interesēm.

Lai to panāktu, ar bērnu kopā dzīvojošam ve-

cākam jāiesniedz pieteikums TIN par bērna uz-

vārda grozīšanu. TIN noskaidro uzvārda mainī-

šanas motīvus, ar bērnu kopā dzīvojošos ģime-
nes locekļus un viņu attiecības ar bērnu, kā

arī no bērna atsevišķi dzīvojošā vecāka vie-

dokli un bērna vecāku laulības iziršanas ap-

stākļus. No bērna atsevišķi dzīvojošā vecāka

iebildumiem uzvārda maiņai nav izšķirošas no-

zīmes šī jautājuma izlemšanā, tomēr tie novēr-

tējami kopsakarā ar pārējiem apstākļiem. Pēc

visu apstākļu noskaidrošanas TIN iesniegto
pieteikumu ar savāktajiem materiāliem un savu

slēdzienu nodod izskatīšanai rajona (republi-
kāniskās pakļautības pilsētas) TDP IK, kura

vai nu pieņem lēmumu par uzvārda maiņu, vai

arī to atsaka. Ar lēmumu neapmierinātais ve-

cāks to var pārsūdzēt pakļautības kārtībā viena

mēneša laikā no dienas, kad viens vai otrs ve-

cāks saņēmis paziņojumu par attiecīgo izpild-
komitejas lēmumu.

Parasti bērnam maina uzvārdu uz to, kāds

bijis ar viņu kopā dzīvojošam vecākam pirms
iestāšanās laulībā un kuru tāds vecāks izvēlē-

jies saskaņā ar 42. pantu arī pēc laulības šķir-
šanas. Tomēr, ja šis vecāks, iestādamies jaunā
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laulībā, izraudzījies laulātā uzvārdu par savu

uzvārdu, nepastāv šķēršļi bērna uzvārda mai-

ņai uz šādu uzvārdu.

Ja uzvārds bērnam dots bez vecāku (vai viena

no viņiem) piekrišanas, to var grozīt viena gada
laikā no bērna reģistrācijas dienas. Parasti

šāda situācija rodas tad, ja bērna dzimšanas

reģistrāciju pieteikuši nevis vecāki, bet citas

personas (PSRS Tieslietu ministrijas 1977. g.
15. VI apstiprināto noteikumu «Par civilstā-

vokļa aktu ierakstu grozīšanu, papildināšanu
un labošanu» 6., 7., 13. pk.).

Devītā nodaļa

VECĀKU TIESĪBAS

UN PIENĀKUMI BERNU AUDZINĀŠANĀ

61. pants. Vecāku tiesību un pienākumu
vienlīdzība

Tēvam un mātei ir vienlīdzīgas tiesības un

pienākumi pret saviem bērniem.

Vecākiem ir vienādas tiesības un vienādi pie-
nākumi pret saviem bērniem arī tajos gadīju-
mos, kad viņu savstarpējā laulība ir šķirta.

Šajā pantā sievietes un vīrieša tiesību vienlī-

dzības princips (Latvijas PSR Konstitūcijas
33. p. un LĢK 3. p.) konkretizēts par vecākiem

viņu attiecībās ar nepilngadīgajiem bērniem.

Vecākiem šīs tiesības ir vienādas, gan sa-

stāvot laulībā, gan arī tad, ja viņu laulība

šķirta, atzīta par spēkā neesošu, ja viņi dzīvo

atsevišķi vai arī ja vispār bērna vecāki nav

sastāvējuši savstarpējā laulībā.

Tas nozīmē, ka vecākiem, realizējot vecāku

tiesības un pienākumus, savā rīcībā jābūt vie-
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notiem un vecāku savstarpējās attiecības nevar

ietekmēt bērna tiesību un pienākumu apjomu.
Vecāku tiesību un pienākumu vienlīdzība ne-

nozīmē to identitāti vispār, jo tēva un mātes

funkcijas atkarībā no bērnu vecuma un dzi-

muma bērnu audzināšanā var būt un parasti
ari ir zināmā mērā atšķirīgas, tomēr tām jābūt
harmoniski saistītām.

62. pants. Vecāku tiesības un pienākumi

Vecākiem jāaudzina savi bērni, jārūpējas par

viņu fizisko attīstību un izglītošanu, jāsaga-
tavo sabiedriski derīgam darbam, jāaudzina par
sociālistiskās sabiedrības cienīgiem locekļiem

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.).

Nepilngadīgo bērnu tiesības un intereses jā-
aizstāv viņu vecākiem, kas ir bērnu likumiskie

pārstāvji bez speciāla pilnvarojuma.
Vecāku tiesības nevar realizēt pretrunā ar

bērnu interesēm.

1. Ģimenes uzdevumi jaunās paaudzes audzi-

nāšanā noteikti LĢK I. p.; tie šajā pantā tiek

konkretizēti kā vecāku pienākums. Tas nozīmē,
ka ar bērnu piedzimšanu vecāku dzīvei un viņu

savstarpējām attiecībām jābūt tādām, kas opti-
māli atbilstu bērnu interesēm un nodrošinātu

tādu īpašību ieaudzināšanu bērnos, kas galu
galā izveidotu viņus par mūsu sabiedrības cie-

nīgiem pilsoņiem. Vecāku tiesības un pienākumi
bērnu audzināšanā noteikti vairākos svarīgos
lēmumos un likumos (Latvijas PSR Tautas iz-

glītības likums, Latvijas PSR likums «Par ve-

selības aizsardzību» v. c).
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Vecāku un bērnu savstarpējo attiecību loks

ir plašs un daudzpusīgs, ne visas šīs attiecības

reglamentējamas konkrētās tiesības un pienā-
kumus noteicošās normās. Ģimenes likumdo-

šanā noteiktas daudzas no šīm normām, kuras

veido īpašu vecāku un bērnu tiesību un pienā-
kumu kompleksu, ko parasti saucam par vecāku

tiesībām.

Šādas tiesības un pienākumi vecākiem juri-
diski ir attiecībā uz nepilngadīgajiem bērniem,
bet, ja nepilngadīgais reģistrējis laulību, —

tikai līdz viņa laulības noslēgšanai (CX 11. p.)-
2. Bērnu audzināšana ir vienlaikus vecāku

tiesības un pienākums, tādēļ viņi nevar atteik-

ties no tās, izņemot 106. p. kārtībā, piekrītot
bērna adopcijai. Atstājot bērnus uz laiku pie
citām personām, radiniekiem, vecāki netiek at-

brīvoti no bērnu audzināšanas pienākuma.
Vecāki nerealizē bērnu audzināšanas un ci-

tas vecāku tiesības, ja tiem atņemtas vecāku

tiesības (69. p.), kā arī ja bērni atņemti vecā-

kiem, neatņemot vecāku tiesības (72. p.).
3. Vecāki kā bērnu likumiskie pārstāvji. Ne-

pilngadīgo bērnu personisko un mantisko inte-

rešu aizsardzībai vecāki tiek atzīti par savu

bērnu likumiskajiem pārstāvjiem bez speciāla
pilnvarojuma. Tomēr mūsu sabiedrība, bet

likumdošanā speciāli noteiktajos gadījumos —

AA iestādes, Nepilngadīgo lietu komisija, Ne-

pilngadīgo lietu inspekcija, tiesa un prokura-
tūra seko, lai vecāki savā rīcībā ievērotu un

aizsargātu nepilngadīgo bērnu intereses, kā

personiskās, tā materiālās, vēršas pret nepiln-
gadīgo interešu un tiesību pārkāpumiem.

Lai realizētu bērnu interešu tiesisko aizsar-

dzību, šī kodeksa un citu tiesību nozaru nor-
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mas piešķīrušas vecākiem dažādas materiālas

un procesuālas tiesības.

Pārstāvot vienam vecākam bērnu, tiek pre-
zumēta otra vecāka, kurš pats nerealizē šīs

darbības un neiebilst pret tām, piekrišana attie-

cīgai rīcībai (piemēram, vārda izraudzīšana

bērnam, kādā skolā sūtīt bērnu, kur bērns at-

radīsies vasaras brīvlaikā v. tml.).

Nepilngadīgajiem līdz 15 gadiem nav civil-

procesuālās rīcībspējas — viņu tiesības un ar

likumu aizsargātās intereses tiesā aizstāv liku-

miskie pārstāvji. Vecumā no 15 līdz 18 gadiem

nepilngadīgajiem ir daļēja civilprocesuālā rīcīb-

spēja, jo šajā vecumā viņi ,paši piedalās lietās

tiesas procesā, kaut arī tāpat nepilngadīgo tie-

sības un ar likumu aizsargātās intereses aiz-

stāv viņu likumiskie pārstāvji (CPK 33. un

49. p ).
4. Vecāki savas tiesības uz bērnu audzinā-

šanu nevar realizēt pretrunā ar bērnu intere-

sēm, bet par savu bērnu audzināšanas pienā-
kuma nepildīšanu vai ļaunprātīgu vecāku tie-

sību izmantošanu vecākiem paredzēta atbildība

gan ģimenes likumdošanā (76. p. un 72. p.),

gan administratīvajā, civilajā un kriminālajā
likumdošanā. Vecākiem paredzēta arī civiltie-

siska atbildība sakarā ar nepilngadīgā rīcības

dēļ nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu (CX 472.,
473. p.).

63. pants. Abu vecāku vienošanās nepie-
ciešamība bērnu audzināšanas

jautājumos

Bērnu audzināšanas jautājumus izlemj abi

vecāki, savstarpēji vienojoties. Ja vecākiem ir

domstarpības, strīdu izšķir aizbildnības un aiz-
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gādnības iestādes, piedaloties vecākiem, bet šī

kodeksa 65. pantā paredzētos gadījumos —

tiesa.

Domstarpības bērnu audzināšanas jautāju-
mos izšķir ciemu, ciematu un pilsētu (rajonu
pakļautības) TDP IK un rajonu, pilsētu (repub-
likāniskās pakļautības) vai pilsētas rajonu TDP

IK TIN kā AA iestādes (AA Nolikuma 10. pk.
«f» un 11. pk. «k»), pirms tam noskaidrojot abu

vecāku viedokli un palīdzot vecākiem pieņemt

kopēju lēmumu (piemēram, vārda, uzvārda no-

teikšanā, ja vecākiem tie dažādi, izlemjot, kāda

novirziena skolā sūtīt bērnu v. tml.). Ja tas ne-

izdodas, AA iestādes darbinieks savas kompe-
tences robežās pieņem lēmumu, kas saistošs

abiem vecākiem. Piemēram, vecāks, kas nav vē-

lējies, lai bērns vasaras brīvlaikā atrastos va-

saras darba un atpūtas nometnē, nevar likt

šķēršļus tur ierasties bērnam, ja tāds lēmums

pieņemts pēc vecāku strīda izskatīšanas vienā

no minētajām iestādēm.

Izņēmuma gadījumos, ja tas nepieciešams
bērnu interesēs, AA iestādes var uz laiku iero-

bežot tēvam vai mātei, kas nedzīvo kopā ar

bērniem, tiesības tikties ar viņiem un piedalīties
bērnu audzināšanā, vai arī, ja tēvs vai māte

nepilda AA iestādes pieņemto lēmumu, izlemj

jautājumu par strīda nodošanu tiesā saskaņā
ar 65. p.

64. pants. Nepilngadīgo bērnu dzīvesvieta,

ja vecāki nedzīvo kopā

Ja vecāki nedzīvo kopā, jautājumu, pie kura

no viņiem jādzīvo nepilngadīgajiem bērniem,

izlemj vecāki, savstarpēji vienojoties. Ja vecāki

nevar vienoties, strīdu izšķir tiesa.
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Ja iespējams, tiesai, ievērojot bērna vecumu

un attīstības līmeni, jānoskaidro, pie kura no

vecākiem bērns vēlas palikt. Tiesai jāņem vērā

bērna izteiktā vēlēšanās, bet tā nav obligāta,

ja tiesa atzīst, ka bērna vēlēšanās neatbilst

viņa interesēm.

1. Jēdzienā «vecāki nedzīvo kopā» ietilpst
arī tādi gadījumi, kad vecāki dzīvo vienā dzī-

voklī vai mājā, bet viņu savstarpējās un ģime-
nes attiecības pārtrauktas.

Visbiežāk vecāki, ja ari viņi nedzīvo kopā,

vienojas, pie kura no viņiem jādzīvo bērnam.

2. Strīdus par nepilngadīgo bērnu dzīves-

vietu, ja vecāki par to nevar vienoties, izšķir

tiesa, parasti — reizē ar laulības šķiršanu.

Tiesnesim, pieņemot pieteikumu par laulības

šķiršanu, un tiesai lietas izskatīšanas gaitā jā-
noskaidro, vai laulātie panākuši vienošanos

par bērnu audzināšanu laulības šķiršanas ga-

dījumā. Ja tāda vienošanās nav panākta, ties-

nesis vai attiecīgi tiesa izskaidro laulātajiem
kārtību, kā izšķirams strīds par to, pie kura no

viņiem un kurš no bērniem paliks dzīvot

(PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI lēmuma

13., 14. pk.).
Tomēr tiesa šādus strīdus var izskatīt arī

tad, ja vēl nav ierosināta lieta par vecāku lau-

lības šķiršanu, vai pēc viņu laulības šķiršanas,
vai arī ja vispār bērna vecāki nav sastāvējuši

savstarpējā laulībā, bet ir noteikta bērna pa-
ternitāte.

3. Kritērijs atsevišķi dzīvojošo vecāku strīdu

izšķiršanā par to, pie kura no viņiem jādzīvo
nepilngadīgajiem bērniem, ir šo bērnu intere-

ses. Spriedumam katrā šāda strīda izšķiršanas

gadījumā jāatbilst nepilngadīgo interesēm. Pie
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tam tiesai jāņem vērā, kurš no vecākiem vai-

rāk rūpējas par bērniem un parāda viņiem lie-

lāku uzmanību, bērnu vecums un pieķeršanās
vienam vai otram no vecākiem, vecāku perso-

niskās īpašības, iespējas radīt atbilstošus

audzināšanas apstākļus, ievērojot, ka viena no

vecākiem labāki materiālie un sadzīves ap-

stākļi paši par sevi nav noteicošie bērnu nodo-

šanai viņam (PSRS AT plēnuma 1979. g.

7. XII lēmuma 3. pk.).
4. Tiesai strīdos par to, pie kura no vecākiem

jādzīvo bērnam, jānoskaidro arī tās personas,

kas dzīvo kopā ar bērna vecāku, un viņu attie-

cības ar bērnu vai arī — viņu viedokli gadī-
jumā, ja bērna dzīvesvietu noteiktu pie attie-

cīgā bērna vecāka. Piemēram, svarīgi izzināt

bērna vecāka laulātā, respektīvi, patēva vai

pamātes, kā arī citu ar bērna vecāku kopā dzī-

vojošo radinieku savstarpējās attiecības un at-

tieksmi pret bērnu, par kura dzīvesvietas no-

teikšanu starp vecākiem pastāv strīds.

5. Materiālie un sadzīves apstākļi ir vis-

pirms dzīvojamās platības esamība un nor-

mālai bērna attīstībai esoša sadzīve (rotaļ-
lietas, apstākļi mācībām, tīrība un iekārtojums
v. tml.). Bērna dzīvesvietas noteikšanā izšķi-
rošais nevar būt tas, ka vienam no vecākiem ir

lielāka dzīvojamā platība nekā otram, vai arī

tā ir labiekārtotāka. Tas pats attiecas arī uz

vecāku materiālā stāvokļa salīdzināšanu. Jā-

ņem vērā, ka visos gadījumos tas vecāks, pie
kā paliek bērns, tiesīgs no otra vecāka saņemt
alimentus bērna uzturēšanai (sk. 76. p. komen-

tārus).
6. Bērna viedokļa izzināšana un novērtē-

šana. Kā AA iestādei, tā tiesai, ja bērna ve-
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cuma un attīstības līmeņa dēļ neatkarīgi no

bērna vecuma var noskaidrot viņa pieķeršanos

vecākiem, ar kuru no tiem bērns vēlas dzīvot

kopā, tas jānoskaidro.
Tiesa, izšķirot šādus strīdus, var ņemt vērā

arī bērna, kas sasniedzis 10 gadus, izteikto vē-

lēšanos dzīvot pie viena no vecākiem (PSRS
AT plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma 3. pk.
II d.).

Bērnu viedokli un viņu attieksmi pret pusēm
noskaidro TIN, izdarot apsekošanu. Ja atka-

rībā no lietas apstākļiem tiesa atzīst par nepie-
ciešamu uzklausīt bērnu, tad tāda uzklausī-

šana, ievērojot bērna vecumu un attīstības

līmeni, jāizdara pedagoga klātbūtnē un apstāk-
ļos, kādos ieinteresētajām personām nebūtu

iespējams bērnu ietekmēt (PSRS AT plēnuma
1979. g. 7. XII lēmuma 27. pk.).

Bērna izteikto vēlēšanos jāpārbauda un jā-
novērtē kopsakarā ar visiem pārējiem pierādī-
jumiem — tā nevar būt saistoša tad, ja tāda

vēlēšanās ir pretrunā ar bērna interesēm.

7. Puses strīda izšķiršanā par nepilngadīgo
bērnu dzīvesvietu ir tikai bērna vecāki neatka-

rīgi no tā, vai viņi sastāv vai nesastāv sav-

starpējā laulībā, kā arī adoptīvvecāki, ja bērns

adoptēts (116.p.).
Nepilngadīgo bērnu, kā arī vecāku interesēs

šādu prasību var celt arī prokurors vai rajona,
pilsētas (republikāniskās pakļautības) TDP IK

TIN.

8. AA iestādes piedalīšanās lietas izskatī-

šanā ir obligāta. Tas nozīmē, ka līdz tiesas sē-

dei rajona, pilsētas (republikāniskās pakļautī-
bas) TDP IK TIN pārbaudāmi bērna un katras

puses dzīves apstākļi un jāizdara slēdziens, pie



166

kura no pusēm būtu jāatstāj bērns. TIN pār-
stāvim jāpiedalās arī tiesas sēdē un jāsniedz
atzinums par šo pašu jautājumu (sk. 74. p. ko-

mentārus) .
9. Pamati atkārtotai strīda izskatīšanai

tiesā. Ja pēc tiesas sprieduma par bērna dzī-

vesvietas noteikšanu mainījušies apstākļi, kas

bija pamatā šāda sprieduma taisīšanai, atse-

višķi no bērna dzīvojošais vecāks tiesīgs celt

prasību par to, lai atņemtu bērnu otram ve-

cākam.

65. pants. Atsevišķi dzīvojošu vecāku

strīdu izšķiršana par bērnu

audzināšanu

Ja vecāki nevar vienoties, kā atsevišķi dzī-

vojošais tēvs vai māte piedalīsies bērna audzi-

nāšanā, un nepilda aizbildnības un aizgādnī-
bas iestāžu norādījumus, tās, kā arī katrs no

vecākiem ir tiesīgs griezties tiesā, lai izšķirtu
strīdu. (Latvijas PSR Augstākās Padomes

Prezidija 1980. gada 27. marta dekrēta redak-

cijā — «Latvijas PSR Augstākās Padomes un

Valdības Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.).
Aizbildnības un aizgādnības iestādes var uz

noteiktu laiku atņemt tam no vecākiem, kurš

nedzīvo kopā ar bērnu, tiesības satikties ar

viņu, ja tas traucē bērna normālu audzināšanu

un viņu kaitīgi ietekmē.

1. Atsevišķi dzīvojošo vecāku tiesības un pie-
nākumi pret bērniem. Neatkarigi no tā, vai ve-

cāki sastāv laulībā vai viņu laulība šķirta, vai

arī tie vispār nav bijuši laulībā, vecākiem ir

vienādas tiesības pret bērniem. lerobežojot
viena vecāka tiesības bērna audzināšanā, tiek

pārkāptas ari bērna tiesības. Normāli ir tad, ja
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bērnus ar vienotām prasībām, savstarpēji viens

otram palīdzot, audzina abi vecāki.

Ja vecāki nevar vienoties par atsevišķi dzī-

vojošā tēva vai mātes piedalīšanos bērna

audzināšanā, AA iestādes (AA Nolikuma

10. pk. «f» un 11. pk. «k») nosaka kārtību, kādā

šāds vecāks piedalīsies bērna audzināšanā.

Šajos gadījumos AA iestāde, parādot nepie-
ciešamo operativitāti un pedagoģisko izpratni,
administratīvā kārtībā aizsargā vecāku un

bērnu intereses bērnu audzināšanas jautāju-
mos.

Šo iestāžu lēmumus vecāki var pārsūdzēt pa-

dotības kārtībā augstākās iestādēs vai īpaši
likumdošanā paredzētajos gadījumos — tiesā.

2. Ja netiek pildīts AA iestādes norādījums
par to, kā atsevišķi dzīvojošais vecāks var pie-
dalīties bērna audzināšanā, minētās iestādes,
kā arī katrs no vecākiem var griezties tiesā,
lai izšķirtu šo strīdu. Strīds par to, kā atse-

višķi dzīvojošais tēvs vai māte piedalīsies
bērna audzināšanā, var būt gan kā starp ve-

cākiem, tā arī starp vienu no vecākiem un AA

iestādi, kuras lēmums par piedalīšanās kārtību

bērna audzināšanā neapmierina kādu no vecā-

kiem (piemēram, par tikšanās ar bērnu laiku,
vietu un ilgumu).

Saskaņā ar šādu spriedumu attiecīgam vecā-

kam bērna audzināšanas jomā jāizpilda tiesas

noteiktas darbības. Ja tāds vecāks traucē iz-

pildīt spriedumu vai to neizpilda, tiesa pēc
sprieduma izpildīšanas vietas atbilstoši CPK

398. p. var viņam uzlikt naudas sodu līdz

simts rubļiem un noteikt jaunu termiņu sprie-
duma izpildīšanai. Ja arī otrreiz un atkārtoti

netiek izpildīts spriedums, tiesa no jauna var
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uzlikt naudas sodu, tomēr tā kopējā summa

nedrīkst pārsniegt trīs simti rubļu. Naudas

soda samaksa neatbrīvo vecākus no pienā-
kuma izpildīt tiesas spriedumā paredzētās dar-

bības.

3. Aizliegums atsevišķi dzīvojošam vecākam

satikties ar bērnu. AA iestādes amatpersona,
saņēmusi ieinteresētā vecāka iesniegumu ar lū-

gumu atņemt uz laiku tiesības satikties ar

bērnu tam vecākam, kurš nedzīvo kopā ar

bērnu, var apmierināt to, ja konstatē šī panta
II d. esošos apstākļus (piemēram, atsevišķi no

dēla dzīvojošais tēvs, ieradies pie dēla, tā klāt-

būtnē lamājis viņa māti un musinājis dēlu ne-

pakļauties mātei).
Atkarībā no konkrētiem apstākļiem šo ter-

miņu AA iestāde var gan saīsināt, gan arī pa-

garināt.

66. pants. Vecāku tiesību aizstāvība

Vecāki ir tiesīgi atprasīt bērnus no jebkuras
personas, kas nelikumīgi vai bez tiesas sprie-
duma aiztur bērnus pie sevis.

Izskatot šo prasību, tiesa ir tiesīga to norai-

dīt, ja secina, ka bērna nodošana vecākiem ir

pretrunā ar viņa interesēm.

1. Pamats bērnu atprasīšanai. Dažādu

iemeslu dēļ bērns var atrasties pie radiniekiem

vai pat svešām personām, kuras tāpat aiz da-

žādiem motīviem nevēlas atdot bērnus vecā-

kiem (vecāki atstājuši bērnu pie paziņām un

pēc vairākiem gadiem, atgriezušies iepriekšējā

dzīvesvietā, atprasa bērnu v. tml.).

Vecākiem, salīdzinot ar citām personām, ir

priekšroka savu bērnu audzināšanā un viņi tie-

sīgi atprasīt bērnus no jebkuras personas, kas
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nelikumīgi vai bez tiesas sprieduma aiztur tos

pie sevis. lesniedzot šādu prasību, vecāki to

pamato ar savām vecāku tiesībām.

Likumīga ir bērna atrašanās pie aizbildņa
un aizgādņa (136. p.) vai adoptētāja (116. p.),
kā arī bērnu iestādē sakarā ar vecāku tiesību

atņemšanu (70. p.) vai bērnu atņemšanu vecā-

kiem, neatņemot vecāku tiesības (72. p.), un

šādos gadījumos bērna vecāki to atprasīt ne-

var.

Tikai tad, ja atceļ aizbildnību (aizgādnību)
vai adoptācija tiek atzīta par spēkā neesošu vai

atcelta, bērnu vecāki var celt prasību par bērnu

atdošanu saskaņā ar šo pantu.

2. Tiesa ir tiesīga noraidīt tēva un mātes

prasību par bērna atprasīšanu no citām per-

sonām, ja secina, ka šāda atprasīšana ir pret-
runā ar nepilngadīgā interesēm. Piemēram,

astoņus gadus vecā Dita L. pēdējos septiņus
gadus dzīvo kopā ar tanti, bet viņas tēvs

1980. gadā cēla prasību pret Mariju L. par
Ditas atprasīšanu. Tiesa konstatēja, ka Ditai

pie tantes nodrošināti normāli audzināšanas

apstākļi, viņu starpā izveidojušās sirsnīgas at-

tiecības un pastāv savstarpēja cieņa un mīles-

tība. Ditas tēvs un viņa sieva materiāli nodro-

šināti, raksturoti labi, viņiem ir normāli dzīves

apstākļi un iespējas bērnu audzināšanai (Di-
tas mātei atņemtas vecāku tiesības uz meitu).
Dita ar tēvu un viņa ģimeni — sievu un di-

viem bērniem nekad kopā nav dzīvojusi. Visus

šos apstākļus tiesa novērtēja un piekrita Rīgas
pilsētas TDP IK TIN pārstāvja atzinumam, ka

prasība Ditas interesēs noraidāma. Ar Latvi-

jas PSR AT civillietu tiesas kolēģijas
1980. gada 29. IX spriedumu prasība par Ditas
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atprasīšanu tika noraidīta. Marija L. pēc šī

sprieduma noformēja aizbildnību Ditai.

Izskatot šādus strīdus, tiesa ņem vērā pra-

sītāja iespējas bērnam nodrošināt pienācīgu

audzināšanu, kāda rakstura attiecības pastāv

starp viņu un bērnu, bērna pieķeršanos perso-

nām, pie kurām viņš atrodas, v. c. konkrētos

apstākļus. lerastās vides, audzināšanas režīma

v. tml. apstākļu izmaiņai ir būtiska nozīme

bērna dzīvē, tā var iespaidot bērna psihi, tādēļ
tiesas spriedumam par bērna atprasīšanu jāat-
bilst viņa interesēm.

3. Prasītāji un atbildētāji lietās par bērnu

atprasīšanu. Prasītāji šādās lietās ir vecāki,
kuriem nav atņemtas vecāku tiesības, bet at-

bildētāji — jebkura persona, kas bez likumīga

pamata aiztur pie sevis prasītāja bērnu. Ve-

cāku un nepilngadīgo bērnu interesēs šādas

prasības var celt arī prokurors (CPK 41. p.).
Šīs lietas izskata pēc atbildētāju dzīvesvietas

ar obligātu AA iestādes piedalīšanos (sk.
74. p.).

4. Berna nodošana AA iestāžu aizgādnībā.
Ja tiek konstatēts, ka personas, pie kurām

bērns atrodas, tāpat arī vecāki nespēj nodro-

šināt bērnam pienācīgu audzināšanu, tiesa no-

raida prasību par bērna atprasīšanu un ar

blakus lēmumu paziņo AA iestādei vai proku-
roram par nepieciešamību iesniegt prasību no-

dot bērnu AA iestādes aizgādnībā (PSRS AT

plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma 5. pk.).

67. pants. Vecāku tiesību atņemšana

Vecāku tiesības var atņemt tikai tiesa.

Vecākiem vai vienam no viņiem var atņemt
vecāku tiesības, ja konstatēts, ka viņi izvairās
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pildīt savus pienākumus bērnu audzināšanā

vai ļaunprātīgi izmanto savas vecāku tiesības,

cietsirdīgi izturas pret bērniem, kaitīgi ietekmē

bērnus ar savu amorālo pretsabiedrisko izturē-

šanos, un ja vecāki ir hroniski alkoholiķi vai

narkotiķi.
1. Vecāku tiesību atņemšana ir galējais

līdzeklis, kad pret vecākiem pielietotā ietekmē-

šana nav mainījusi viņu attieksmi pret bēr-

niem, un ir sods vecākiem par viņu necienīgo
uzvedību un amorālo rīcību. Vecāku tiesību at-

ņemšana aizsargā bērnus no vecāku kaitīgās
ietekmes (sk. 69. un 71. p.).

2. Vecāku tiesības var atņemt tikai tiesa, iz-

skatot civilās tiesvedības kārtībā ierosinātās

lietas par vecāku tiesību atņemšanu (68. p.) un

krimināllietā notiesātajam piemērojot papild-
sodu — vecāku tiesību atņemšanu (XX 33. p.),
ja tiesa konstatējusi, ka tiesājamais ļaunprā-
tīgi izmantojis vecāku tiesības vai ļaunprātīgi
izvairījies pildīt vecāku pienākumus.

Krimināllietā vecāku tiesību atņemšanu kā

papildsodu var piemērot uz laiku no viena līdz

pieciem gadiem, turpretī civilās tiesvedības kār-

tībā vecāku tiesības atņem bez termiņa norā-

dījuma. Vecāku tiesības var atjaunot tiesas

ceļā, iesniedzot prasību par to atjaunošanu
(sk. 73. p. komentāru).

3. Vecāku tiesību atņemšanas pamati. Ko-

mentējamā pantā sniegts izsmeļošs uzskaitī-

jums, kad vecākiem vai vienam no viņiem var

atņemt vecāku tiesības. Tas var notikt, ja kon-

statēts kaut viens no šajā pantā norādītajiem
apstākļiem, bet parasti, atņemot vecāku tiesī-

bas, tiek konstatēti vairāki apstākļi, kas ir pa-
mats vecāku tiesību atņemšanai.
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Vecāku izvairīšanās no savu pienākumu pil-
dīšanas bērnu audzināšanā ir tāda rīcība, kad

viņi neattaisnojošu iemeslu dēj nerūpējas par
bērnu tikumisko audzināšanu, fizisko attīstību,

mācībām, sagatavošanu sabiedriski derīgam
darbam (PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII lē-

muma 14. pk. II d. un LPSR AR plēnuma
1978. g. 20. 111 lēmuma 2. pk.).

Alimentu maksāšanai (uz tiesas sprieduma
pamata vai arī labprātīgi) šajā gadījumā nav

nozīmes; turpretī ļaunprātīga izvairīšanās no

alimentu maksāšanas arī uzskatāma par izvai-

rīšanos no vecāku pienākumu pildīšanas.
Vecāku tiesību atņemšana uz šāda pamata

raksturīga tajos gadījumos, kad bērna attiecī-

gais vecāks (vecāki) nedzīvo ar bērnu vienā

dzīvoklī vai mājā, vai pat vienā apdzīvotā
vietā. Šis pamats kā vecāku tiesību atņem-
šanas galējais līdzeklis piemērojams arī mā-

tēm, kuras saskaņā ar likuma «Par LĢK ap-

stiprināšanu» 6. p. ievietojušas bērnus bērnu

iestādē uzturēšanai un audzināšanai pilnīgi uz

valsts rēķina, bet bez dibinātiem iemesliem

ilgstoši (vismaz vienu gadu) neinteresējas un

nekontaktējas ar tiem.

Ar vecāku tiesību ļaunprātīgu izmantošanu

jāsaprot to izmantošana pretrunā bērnu intere-

sēm, piemēram, neļaujot mācīties, pildīt sabied-

riskus pienākumus, ierosinot vai pieprasot
übagot vai arī nodarboties ar citu pretsabied-
risku rīcību.

Cietsirdīga izturēšanās pret bērniem izpau-
žas fiziskā vai psihiskā vardarbībā, nepieļau-
jamu audzināšanas metožu piemērošanā, bērnu

cilvēciskās cieņas pazemošanā utt. (PSRS AT

plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma 14. pk.).
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Bērnu kaitīga ietekmēšana sakarā ar vecāku

amorālo pretsabiedrisko izturēšanos. Likums

prasa divus apstākļus — amorālu pretsabied-
risku uzvedību un šādas uzvedības rezultātā

iestājušās sekas. Tāda novēlota vecāku tiesību

atņemšana nevar sekmēt bērnu interešu nodro-

šināšanu, tādēļ praksē vecāku tiesību atņem-
šanā vecāku turpināta amorāla pretsabiedriska
uzvedība, neskatoties uz valsts iestāžu vai sa-

biedrisko organizāciju brīdinājumiem, netiek

saistīta ar reālu izteiktu kaitīgu seku esamību

bērniem. Vecāku sistemātiska amorāla pretsa-
biedriska uzvedība nevar nodrošināt bērnu

normālu audzināšanu un nepieciešamo morālo

tuvību starp vecākiem un bērniem.

Tomēr vecāku tiesību atņemšana pēc šī pa-

mata var notikt tikai tad, ja attiecīgais vecāks

dzīvo ar bērnu vienā dzīvoklī vai mājā. Piemē-

ram, Ventspils pilsētas tautas tiesa pamatoti
apmierināja TIN prasību par vecāku tiesību

atņemšanu laulātajiem T. uz dēlu Viktoru, jo
viņi turpināja amorālu dzīves veidu, neskato-

ties uz vairākkārtējiem brīdinājumiem un viņu
uzvedības apspriešanu biedru tiesā. Turpretī
tiesa noraidīja pret viņiem celto prasību pēc šī

pamata par vecāku tiesību atņemšanu uz asto-

ņus gadus veco dēlu Sergeju T., kurš divus

gadus dzīvo pie saviem radiniekiem Ukrainas

PSR (atbildētāji dzīvo Ventspilī) un kur vi-

ņam ir nodrošināti normāli audzināšanas ap-

stākļi.

Vecāku tiesību atņemšana, atsaucoties uz to,
ka vecāki ir hroniski alkoholiķi vai narkotiķi,
var notikt tikai tad, ja par to ir medicīnisks

slēdziens. Šāda slēdziena pamatotību tiesai jā-
pārbauda un jāvērtē kopumā ar citiem pierādī-
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jumiem atbilstoši CPK 55. p. noteikumiem

(PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma

14. pk. un LPSR AT plēnuma 1978. g. 20. 111

lēmuma 2.pk.).
4. Vecāku vainas nepieciešamība vecāku tie-

sību atņemšanā. Ja vecāku rīcībā nav vainas

komentējamā panta II daļā esošo apstākļu ra-

dīšanā, vecāku tiesības nevar atņemt, bet, ja
bērna atstāšana pie vecākiem ir bīstama, viņus
var atņemt vecākiem, neatņemot vecāku tiesī-

bas (sk. 72. p. komentāru).

5. Lietas sagatavošanai jāveltī sevišķa uz-

manība. Saskaņā ar 74. p. tiesai jāpieaicina
lietā AA iestāde — TIN, kuras pārstāvim līdz

lietas izskatīšanai tiesas sēdē jāiepazīstas ar

lietas materiāliem (ja TIN nav prasītāja lietā)
un pēc paša iniciatīvas vai tiesneša lēmuma jā-
izdara bērna dzīves un audzināšanas apstākļu
apsekošana vai papildu pārbaudes.

Ja tiesai iesniegti nepilnīgi materiāli, tai pēc
savas iniciatīvas papildus jāizprasa pierādī-

jumi, kas nepieciešami, lai vispusīgi un objek-
tīvi noskaidrotu faktiskos apstākļus.

Tiesai nolūkā nodrošināt atbilstošus apstāk-

ļus bērnu turpmākai audzināšanai un vecāku

tiesību aizsardzību katrā gadījumā jānoskaidro,
kur ir otra vecāka atrašanās viela un jāap-

spriež jautājums par viņa pieaicināšanu lietā

un iespēju nodot bērnu viņa audzināšanā, ja
ir tāda prasība (LPSR AT plēnuma 1978. g.

20. 111 lēmuma 8. un 9. pk.).
6. Atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē ir ne-

pieciešama, lai vispusīgi noskaidrotu lietas ap-

stākļus un vecāku attiecību raksturu ar bēr-

niem.
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Tā kā, izskatot šīs lietas, tiesai jāizlemj arī

jautājums par alimentiem, tiesa ir tiesīga atzīt

atbildētāja ierašanos par obligātu, bet, ja viņš
bez dibinātiem iemesliem izvairās no ierašanās

tiesas sēdē, viņu var atvest piespiedu kārtā un

uzlikt naudas sodu saskaņā ar CPK 163. p.

(LPSR AT plēnuma 1978.' g. 20. 111 lēmuma

10. pk.).
7. Atbildētāja izlikšana no dzīvokļa. Vien-

laikus ar prasību par vecāku tiesību atņemšanu
tiesa saskaņā ar DX 112. p. un CPK 132. p. ir

tiesīga nepilngadīgā interesēs izskatīt prasību
par atbildētāja izlikšanu no dzīvokļa sakarā ar

to, ka viņš sistemātiski pārkāpj sociālistiskās

sadzīves noteikumus un padara citiem kop-
dzīvi ar vinu neiespējamu (PSRS AT plēnuma
1979. g. 7. XII lēmuma 13. pk.).

Tomēr šādas tiesības tiesa praktiski var iz-

mantot tādā gadījumā, ja pēc vecāku tiesību

atņemšanas dzīvojamā platībā turpinās dzīvot

nepilngadīgie bērni, piemēram, kopā ar otru

vecāku, aizbildni, aizgādni vai citām personām.
Ja sakarā ar vecāku tiesību atņemšanu pare-

dzams, ka nepilngadīgie bērni tiks ievietoti

valsts bērnu audzināšanas iestādē, atbildētāju
izlikšana no dzīvojamās platības reizē ar ve-

cāku tiesību atņemšanu nav pieļaujama, jo tā

nav sankcija vecākiem sakarā ar 67. p. piemē-
rošanu. Mērķis atbildētāju izlikšanai no dzīvo-

jamās platības ir nodrošināt normālus sadzī-

ves apstākļus bērniem.

8. Alimentu piedziņa no personas, kam at-

ņemtas vecāku tiesības. Tiesai pie vecāku tie-

sību atņemšanas vienlaikus jāapspriež jautā-

jums par alimentu piedziņu neatkarīgi no tā,

vai ir iesniegta tāda prasība.
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Atņemot vecāku tiesības vienam vecākam un

atstājot vai nododot bērnus otram vecākam,

aizbildņa vai aizgādņa audzināšanā, alimenti

piedzenami šo personu labā. Ja bērni līdz ve-

cāku tiesību atņemšanai jau bijuši ievietoti

bērnu iestādēs, alimenti piedzenami šo iestāžu

labā.

Ja bērni lietas izskatīšanas laikā atrodas pie
vecākiem — atbildētājiem, spriedumā jānorāda,
ka izdevumi bērnu uzturēšanai piedzenami no

brīža, kad bērni ievietoti attiecīgajā bērnu

iestādē. Šajā gadījumā pēc bērnu ievietošanas

bērnu iestādē konkrēto piedzinēju un piedziņas
sākumu nosaka CPK 208. p. kārtībā, bet izpild-
rakstu izraksta pēc tāda lēmuma pieņemšanas

(LPSR AT plēnuma 1976. g. 5. IV lēmuma

12. pk. un PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII

lēmuma 17.pk.).
9. Spriedums par vecāku tiesību atņemšanu

nosūtāms CAR nodaļai pēc bērna dzimšanas

reģistrācijas vietas, lai tiktu izdarīts ieraksts

attiecīgā ailē (LPSR AT plēnuma 1978. g.

20. 111 lēmuma 15. pk.).

68. pants. Kārtība, kādā ierosināmas lie-

tas par vecāku tiesību atņem-
šanu

Lietas par vecāku tiesību atņemšanu izskata

pēc valsts vai sabiedrisko organizāciju, viena

no bērna vecākiem vai aizbildņa (aizgādņa)
pieteikuma, kā arī pēc prokurora prasības.

1. Personu loks, kurām ir tiesības iesniegt

prasības par vecāku tiesību atņemšanu. Valsts

un sabiedriskās organizācijas, kas ir juridiskas
personas, šajās lietās var būt prasītāji tad, ja

ar spēkā esošo likumdošanu tām uzlikta ne-



177

pilngadīgo interešu un tiesību aizsardzība (AA
iestādes, zīdaiņu nami, bērnu nami, internāt-

skolas, arodbiedrību komitejas utt.) — PSRS

AT plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma 9. pk.
II d.).

Nepilngadīgo lietu komisijas var iesniegt
tiesā prasības par vecāku tiesību atņemšanu
tajos gadījumos, ja vecāki ļaunprātīgi izmanto

šīs tiesības vai ļaunprātīgi izvairās no bērnu

audzināšanas pienākumiem (ar LPSR APP

1967. g. 2. 111 dekrētu apstiprinātā Nepilnga-
dīgo lietu komisijas nolikuma 19. p. II d.

1977. g. 29. IV dekrēta redakcijā).
Parasti šādas prasības iesniedz TIN un tas

ir visvēlamākais, jo, iesniedzot prasību, piemē-

ram, Nepilngadīgo lietu komisijai, internāt-

skolai v. c, tiesai tāpat bez prasītāja jāpie-
aicina lietā TIN kā AA iestāde. Teiktais neiero-

bežo pārējo juridisko personu tiesības griezties
tiesā ar šādām prasībām, bet gan akcentē

iespēju maksimāli izmantot TIN piešķirtās pro-
cesuālās tiesības un īpašās pilnvaras šo lietu

izskatīšanā tiesā.

Arī paši vecāki plaši izmanto tiesības celt

šādas prasības pret otru vecāku, it īpaši tādos

gadījumos, kad atsevišķi no bērna dzīvojošais
vecāks izvairās no savu pienākumu pildī-
šanas.

Citas ieinteresētās personas (vecvecāki, kai-

miņi, Nepilngadīgo lietu inspekcija, vispārējā
tipa skolas utt.) var griezties ar attiecīgu

iesniegumu šajās iestādēs, ari pie prokurora,
lai izlemtu jautājumu par prasības iesnieg-
šanu tiesā. Tiesības iesniegt prasības par ve-

cāku tiesību atņemšanu ir arī bērna aizbildnim

(aizgādnim).
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2. Visi prasītāji lietās par vecāku tiesību at-

ņemšanu atbrīvoti no tiesas izdevumu samak-

sas, jo uzsākuši lietu, lai aizstāvētu nepilnga-
dīgu personu tiesības un intereses (CPK 88. p.

8. pk.).
3. Prasības par vecāku tiesību atņemšanu

nevar celt pret adoptētājiem, aizbildņiem (aiz-

gādņiem), citām personām, kuras faktiski

audzina bērnu, to skaitā arī bērnu vecākiem,

ja tie bērna dzimšanas aktu ierakstā nav uzrā-

dīti par vecākiem.

Šajos gadījumos bērna atņemšanu var iz-

darīt, iesniedzot prasību tiesā par adopcijas at-

celšanu (125. p.), par bērnu atprasīšanu biju-
šajiem aizbildņiem (aizgādņiem) — 154. p. un

citām personām (66. un 72. p.).

4. Pieņemot prasības pieteikumu tiesnesim

jāpieprasa bērna dzimšanas apliecība, bet ga-

dījumos, kad tas nepieciešams, izziņa no valsts

CAR nodaļas, ka ziņas par tēvu ierakstītas

58. p. paredzētajā kārtībā. Ja nepieciešamo do-

kumentu nevar iesniegt prasītājs, šo doku-

mentu izprasa tiesa (LPSR AT plēnuma
1978. g. 20. 111 lēmuma 7. pk.).

69. pants. Vecāku tiesību atņemšanas
sekas

Vecāki, kam atņemtas vecāku tiesības, zaudē

visas personiskās un mantiskās tiesības, kuru

pamatā ir radniecība ar bērniem, uz kuriem vi-

ņiem atņemtas vecāku tiesības.

Vecāku tiesību atņemšana neatbrīvo vecākus

no pienākuma uzturēt bērnus.

1. Vecāku tiesību atņemšanas ietekme uz ve-

cāku — bērnu tiesiskajām attiecībām. Tēvam
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un mātei, kam atņemtas vecāku tiesības, sagla-

bājas paternitātes un matcrnitātes fakts, jo šie

ieraksti bērna dzimšanas akta ierakstā netiek

anulēti.

Tomēr vecāku tiesību atņemšana būtiski iz-

maina šādu personu un bērnu savstarpējās tie-

siskās attiecības, kuras iegūst izteikti vienpu-

sēju raksturu. Vecāki zaudē gandrīz visas no

radniecības fakta ar bērnu izrietošās tiesības,
bet saglabā dažus pienākumus. Bērns tiek at-

brīvots no visiem pienākumiem pret vecākiem,
bet saglabā dažas mantiskas tiesības.

2. Ar vecāku tiesību atņemšanu vecāki zaudē

tiesības uz bērna audzināšanu līdz viņa piln-
gadībai, tiesības realizēt viņa pārstāvību un in-

terešu aizsardzību, atprasīt bērnu no citām

personām, dot piekrišanu bērna adopcijai, sa-

ņemt alimentus no pilngadīgajiem bērniem,

pensiju viņu nāves gadījumā, tiesības mantot

bērnu mantu, saņemt par bērnu kaitējuma atlī-

dzību, apdrošinājumu summas utt. (PSRS AT

plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma 8. pk. un

LPSR AT plēnuma 1978. g. 20. 111 lēmuma

3. pk. II d.).

Personas, kam atņemtas vecāku tiesības, ne-

var būt arī adoptētāji, aizbildņi un aizgādni
(105. un 138. p.).

3. Vecākam, kam atņemtas vecāku tiesības,

saglabājas tikai viena no radniecības fakta iz-

rietoša tiesība — satikties ar bērnu, pie tam

arī tikai tad, ja to atļauj AA iestāde (sk. 71. p.

komentārus).
4. Vecāku tiesību atņemšana neatbrīvo ve-

cākus no pienākuma uzturēt bērnus (sk. 67. p.),
turpināt maksāt atlīdzību par kaitējumu, ko no-
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darījis nepilngadīgais bērns saskaņā ar CX
472. p., 473. p., kā arī saglabājas tiesības iz-

darīt dažādus maksājumus bērna interesēs —

turpināt iemaksas pēc bērnu apdrošinājuma
līguma v. tml. Alimenti no šādiem vecākiem

nav piedzenami tikai tajā gadījumā, ja vecāki,
kuru bērns ievietots valsts bērnu iestādē, ar

likumu atbrīvoti no maksas par bērnu uzturē-

šanu (sk. 80.p.).

70. pants. Bērnu iekārtošana, ja viņa ve-

cākiem atņemtas vecāku tiesī-

bas

Ja vecāku tiesības atņem abiem vecākiem,
bērnu nodod aizbildnības un aizgādnības
iestāžu aizgādnībā.

1. Tiesai spriedumā par vecāku tiesību at-

ņemšanu parasti jānorāda, kam nododams

bērns — otram no vecākiem, AA iestādēm vai

aizbildnim (aizgādnim), ja viņš jau iecelts

likumā noteiktā kārtībā.

Tikai vienā gadījumā — ja prasību par ve-

cāku tiesību atņemšanu cēlis viens no vecā-

kiem, bērna aizbildnis (aizgādnis), pie kuriem

atrodas bērns, un šī prasība apmierināta, tie-

sai nav jānorāda, kam nododams bērns.

2. Bērna nodošana AA iestādes aizgādnībā.
Ja nav iespējams bērnu nodot otram no vecā-

kiem vai vecāku tiesības atņemtas abiem ve-

cākiem (ja aizbildnis, aizgādnis vēl nav

iecelts), bērns jānodod AA iestāžu aizgādnībā.

Nododot bērnu AA iestāžu aizgādnībā, tiesa

nav tiesīga izlemt jautājumu, konkrēti kur

(bērnu iestādē, pie paredzamā aizbildņa, aiz-

gādņa, adoptētāja) iekārtojams bērns, jo šī
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jautājuma izlemšana ietilpst vienīgi minēto

iestāžu kompetencē (PSRS AT plēnuma
1979. g. 7. XII lēmuma 16. pk. un LPSR AT

plēnuma 1978. g. 20. 111 lēmuma 12. pk.).
3. Bērnu, kuru vecākiem atņemtas vecāku

tiesības, savlaicīgai iekārtošanai viņu normālai

audzināšanai atbilstošos apstākļos ir ārkārtīgi

svarīga nozīme — to jāsekmē visām ar šī jau-
tājuma risināšanu saistītām iestādēm un amat-

personām.
Ja to prasa bērna intereses, tiesnesim, saga-

tavojot lietu iztiesāšanai, vai tiesai lietas izska-

tīšanas gaitā līdz sprieduma taisīšanai jāiz-
lemj CPK 137. p. kārtībā jautājums par bērnu

pagaidu atņemšanu atbildētājiem. Taisot sprie-
dumu par bērna atņemšanu, tiesa var pieļaut
tā nekavējošu izpildi, kas īpaši jānorāda sprie-
dumā (CPK 212. p.).

TIN savlaikus jāizlemj jautājums par bērnu,
kuri palikuši bez vecāku aizgādnības, iekārto-

šanas veidu. Tikai tad, ja šos bērnus nav

iespējams nodot audzināšanā ģimenē, tie nosū-

tāmi uz zīdaiņu un bērnu namiem (LPSR
Tieslietu ministra 1975. g. 2. VII pavēle Nr. 145,
LPSR MP 1975. g. 17. II lēmums Nr. 61 «Par

kārtību, kādā bērni un pusaudži uzņemami vis-

pārizglītojošās internātskolās un bērnu namos»,

LPSR MP 1977. g. 4. VIII lēmums Nr. 490

«Par nepilngadīgo lietu inspekciju un nepiln-

gadīgo uzņemšanas — sadales punktu izveido-

šanu Latvijas PSR iekšlietu orgānos»).

Spriedumu piespiedu izpildīšana jāizdara
tiesu izpildītājam. Šādi spriedumi izpildāmi,
obligāti piedaloties AA iestāžu pārstāvjiem

(instrukcijas «Par tiesas spriedumu izpildīša-
nas kārtību» 142. pk.). Ja to prasa faktiskie
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apstākļi, spriedumu izpildīšana jāpiedalās ari

iekšlietu iestāžu un sabiedrisko organizāciju

pārstāvjiem (PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII

lēmuma 29. pk.).

71. pants. Vecāku satikšanās ar bērniem,

ja vecākiem atņemtas vecāku

tiesības

Pēc vecāku, kam atņemtas vecāku tiesības,

lūguma aizbildnības un aizgādnības iestādes

var atļaut viņiem satikties ar bērnu, ja sakari

ar vecākiem bērnu neietekmē kaitīgi un ja
bērns nav adoptēts.

Vecāku tiesību atņemšana civilās tiesvedības

kārtībā nav terminēta (krimināltiesāšanas kār-

tībā saskaņā ar XX 33. p. vecāku tiesību at-

ņemšanu kā papildsodu var piemērot līdz 5 ga-

diem). Sis ārkārtējais solis, kas noteikts bērnu

interešu aizsardzībai, vienlaikus domāts to

personu, kurām atņemtas vecāku tiesības,

audzināšanai, lai mainītu viņu uzvedību, dzī-

ves veidu un attieksmi pret bērniem. Vadoties

no šāda mērķa, likumdevējs paredzējis iespēju

personām, kurām atņemtas vecāku tiesības, sa-

tikties ar bērnu, ja sakari ar vecākiem bērnu

neietekmē kaitīgi un ja bērns nav adoptēts.
Vecāki to var darīt, ja AA iestāde pēc bērna

atrašanās vietas — rajona, pilsētas TDP IK

TIN (AA Nolikuma 11. pk. «n») apmierinājusi
viņu lūgumu satikties ar bērniem. Izlemjot
šādu lūgumu, jāņem vērā arī bērnu vecums,

viņu veselības stāvoklis, attiecības ar vecākiem,
vecāku uzvedība un vecāku tiesību atjaunoša-
nas perspektīvas.

Vecāku, kuriem atņemtas vecāku tiesības,
satikšanās ar bērniem nav uzskatāma kā pie-
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dalīšanās bērnu audzināšanā vai līdzdalība

bērnu audzināšanas procesā (sk. 69. p. komen-

tārus) .

72. pants. Bērna atņemšana vecākiem,

neatņemot vecāku tiesības

Tiesa var taisīt spriedumu par bērna atņem-
šanu un nodošanu aizbildnības un aizgādnības
iestāžu aizgādnībā neatkarīgi no vecāku tie-

sību atņemšanas, ja bērna atstāšana pie per-
sonām, pie kurām viņš atrodas, ir viņam bīs-

tama.

Ja vairs nav apstākļu, kas bijuši par pamatu
bērna atņemšanai, tiesa pēc vecāku pieteikuma
var taisīt spriedumu par bērna atdošanu atpa-
kaļ vecākiem.

Lietas par bērna atņemšanu vecākiem, neat-

ņemot viņiem vecāku tiesības, izskata šī ko-

deksa 68. pantā noteiktajā kārtībā.

1. Personas, kurām bērnu var atņemt. Ko-

mentējamā pantā pēc būtības ir paredzēta
bērna atņemšana ne tikai vecākiem, bet arī ci-

tām personām, piemēram, aizbildņiem, aizgād-

ņiem, adoptētājiem un bērnu faktiskajiem
audzinātājiem, ja bērna atstāšana pie šīm per-

sonām ir bīstama bērnam.

2. Kārtība bērna atņemšanai, neatņemot ve-

cāku tiesības, ir tāda pati kā vecāku tiesību

atņemšanai. Prasību var celt 68. p. minētās

iestādes un personas, izņemot vienīgi Nepiln-

gadīgo lietu komisiju. Tai ir tiesības nosūtīt

nepilngadīgos uz bērnu namu vai internātskolu

bez vecāku vai personu, kas vecākus aizstāj,

piekrišanas tādos izņēmuma gadījumos kā

viņu ilgstoša slimība, prombūtne, notiesāšana

par izdarīto noziegumu v. tml.
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3. Pamati bērna atņemšanai, neatņemot ve-

cāku tiesības. Bērnus atņemt, neatņemot ve-

cāku tiesības, saskaņā ar šo pantu var tad, ja
bērniem bīstamā atrašanās pie vecākiem nav

radusies vecāku vainas dēj, bet no viņiem neat-

karīgu objektīvu apstākļu dēļ (smaga slimība,

apstākļu sakritība, garīga atpalicība, nespēja
pedagoģiski pareizi audzināt bērnus v. tml.).

4. Saskaņā ar šo pantu bērnus atņemt citām

personām (aizbildņiem, aizgādņiem, adoptētā-

jiem un faktiskajiem audzinātājiem) var tikai

tad, ja bērnu atstāšana pie šīm personām ir

bīstama, un neatkarīgi no tā, vai uz lietas iz-

skatīšanas brīdi izspriests jautājums par adop-
cijas atcelšanu un persona, kas bija iecelta

par aizbildni (aizgādni), atcelta no aizbildnī-

bas (aizgādnības) pienākumu pildīšanas.
Šajos gadījumos bērniem bīstamie apstākļi

var būt radīti arī attiecīgo personu, bet ne ve-

cāku vainīgas rīcības dēļ.

5. Tiesiskās sekas, ja bērns atņemts vecā-

kiem. Bērnu atņemšana vecākiem ierobežo ve-

cāku tiesības, kaut arī tās netiek atņemtas: ve-

cāki nevar realizēt tiesības uz bērnu audzinā-

šanu un pārstāvību, izlemt jautājumus par viņu

dzīvesvietu, mācībām. Saskaņā ar šo pantu, ap-
mierinot prasību, bērni tiek nodoti AA iestāžu

aizgādnībā, kuras vai nu ievieto bērnus bērnu

iestādēs (tad šo iestāžu administrācija veic aiz-

bildņa vai aizgādņa pienākumus saskaņā ar

139. p.) vai ieceļ bērnam aizbildi vai aizgādni

(135., 136. p.).
Tomēr bērnu atņemšanai vecākiem, neatņe-

mot vecāku tiesības, ir citādas tiesiskās sekas

nekā vecāku tiesību atņemšanai — šādos gadī-
jumos vecāki nezaudē alimentācijas un manto-
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šanas tiesības, viņi var tikties ar bērniem, ne-

izprasot īpašu AA iestādes atļauju, bez vecāku

piekrišanas bērnus nevar adoptēt (izņemot, ja
vecāki atzīti par rīcībnespējīgiem un arī citos

107. p. paredzētos gadījumos).
6. Bērna atpakaļatdošana vecākiem vai citām

personām. Ja izbeigušies apstākļi, kas bija pa-

mats tiesas spriedumam par bērna atņemšanu
vecākiem, tiesa var taisīt spriedumu par bērna

atdošanu. Protams, tas var notikt tikai tad, ja
bērna atdošana atbilst bērna interesēm un ve-

cāki spējīgi bērnu audzināt (sk. 74. p.).
Bez vecākiem bērnu interesēs ar prasību par

bērnu atdošanu atpakaļ var griezties arī citas

personas, kurām tie atņemti uz tiesas sprieduma
pamata, ja bērniem bīstamie apstākļi nebija iz-

veidojušies šo personu vainas dēļ.

7. To bērnu atdošana, kurus bērnu iestādēs

iekārtojušas AA iestādes bez tiesas sprieduma
vai arī tie ievietoti šajās iestādēs uz Nepilnga-
dīgo lietu komisijas lēmuma pamata, izlemjama
administratīvā kārtībā un arī vadoties vienīgi
no bērnu interesēm.

73. pants. Vecāku tiesību atjaunošana

Vecāku tiesības var atjaunot, ja tas ir bērnu

interesēs un ja bērni nav adoptēti.
Vecāku tiesības atjauno tikai tiesa pēc tās

personas prasības, kurai šīs tiesības atņemtas.

Izlemjot jautājumu par vecāku tiesību atjau-

nošanu, tiesai jākonstatē, ka tēva vai mātes

uzvešanās un dzīves veids ir mainījušies un

viņi ir spējīgi bērnus audzināt.

1. Vecāku tiesību atjaunošana neatkarīgi no

vecāku tiesību atņemšanas kārtības. Vadoties no
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bērnu interesēm, paredzēta iespēja atjaunot ve-

cāku tiesības personām, kurām tiesa tās atņē-
musi ar spriedumu civillietā vai krimināllietā,
tātad arī pirms spriedumā noteiktā papild-
soda — vecāku tiesību atņemšanas termiņa no-

tecēšanas.

Vecāku tiesību atjaunošana vienmēr izsprie-
žama civilās tiesāšanas kārtībā (PSRS AT plē-
numa 1979. g. 7. XII lēmuma 20. pk.).

2. Prasītājs lietā par vecāku tiesību atjauno-
šanu. Ar šādu prasību var griezties persona,

kurai atņemtas vecāku tiesības, neatkarīgi no

tā, cik ilgs laiks pagājis kopš vecāku tiesību

atņemšanas, bet vienīgi tad, ja bērns, attiecība

uz kuru atņemtas vecāku tiesības, nav ticis

adoptēts un šī adopcija nav atcelta vai atzīta

par spēkā neesošu, un bērns nav sasniedzis

pilngadību. Ja vecāku tiesības atņemtas uz vai-

rākiem bērniem, no kuriem tikai viens vai daži

adoptēti, vecāku tiesības var atjaunot tikai at-

tiecībā uz tiem bērniem, kuri nav adoptēti.
Nepilngadīgo bērnu interesēs šādu prasību

var celt arī AA iestāde un prokurors.
Arī tajā gadījumā, kad AA iestāde nav pra-

sītāja, tā pieaicināma lietā saskaņā ar 74. p.

3. Atbildētāji lietā par vecāku tiesību atjau-
nošanu. Šādas prasības atkarībā no tā, kā aiz-

gādnībā atrodas bērns, ceļamas pret to vecāku,
kuram nav atņemtas vecāku tiesības, aizbildni

(aizgādni) vai bērnu iestādi.

4. Priekšnoteikumi vecāku tiesību atjaunoša-
nai. Vecāku tiesību atjaunošana pieļaujama tad,

ja tā atbilst bērna interesēm un labvēlīgi ietek-

mēs viņa tālāko attīstību. Tādēļ tiesai pirms

sprieduma taisīšanas par vecāku tiesību atjau-
nošanu un bērna nodošanu vecākiem jāno-
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skaidro viņu dzīvēs veids, esošie kontakti ar

bērnu, viņu savstarpējās emocionālās attiecības

un vecāku iespējas audzināt bērnu. Ja notikusī

atsvešināšanās ar bērnu vecākiem vai vienam

no tiem, pēc tiesas atzinuma, nākotnē nemainī-

sies, vecāku tiesības nevar tikt atjaunotas.
5. Prasība par bērna atdošanu sakarā ar ve-

cāku tiesību atjaunošanu. Vecāku tiesību atjau-
nošana praktiski uzliek vecākiem pienākumu un

atjauno pašiem audzināt bērnu, uz

kuru viņiem bija' atņemtas vecāku tiesības. Tā-

dēļ tiesā vienlaikus ar vecāku tiesību atjauno-
šanu var tikt celta un izskatīta prasība par
bērna nodošanu personai, par kuras vecāku

tiesību atjaunošanu tiek izskatīta prasība

(PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma

20. pk.).

74. pants. Aizbildnības un aizgādnības
iestāžu piedalīšanās ar bērnu

audzināšanu saistīto strīdu iz-

šķiršanā

Visas tiesai pakļautās lietas, kas izšķiramas
sakarā a«r strīdu, pie kura no vecākiem dzīvos

nepilngadīgie bērni, vecāku tiesību atņemšanu,
vecāku tiesību atjaunošanu un bērnu atdošanu

atpakaļ, izskatāmas, obligāti pieaicinot lietā

aizbildnības un aizgādnības iestādes.

Aizbildnības un aizgādnības iestādei līdz lie-

tas izskatīšanas dienai jāpārbauda, kādi ir dzī-

ves apstākļi bērnam un personai, kas pretendē
uz viņa audzināšanu, kā arī jānoskaidro paša
bērna vēlēšanās.

1. Strīdi, kuru izšķiršanā tiesā AA iestāžu

piedalīšanās ir obligāta. AA iestāžu uzdevumus,

plašās un daudzpusīgās tiesības un pienākumus
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ar bērnu audzināšanu saistīto strīdu izšķiršanā
nosaka AA Nolikums. Daudzos gadījumos šā-

dus strīdus izšķir pašas AA iestādes.

Panta I d. dotais tiesām pakļauto strīdu par

bērnu audzināšanu, kuros obligāti pieaicināmas
AA iestādes, uzskaitījums nav izsmeļošs.

Tiesām izskatāmi šajā panta norādītie ar

bērnu audzināšanu saistītie strīdi, bez tam arī

tādi ar bērnu audzināšanu saistīti strīdi kā

bērnu atprasīšana no citām personām un nodo-

šana vecākiem (66. p.), bērnu atņemšana bez

vecāku tiesību atņemšanas (72. p.), adopcijas
atcelšana un tās atzīšana par spēkā neesošu

(119., 121.—124. p.), šķēršļu novēršana atse-

višķi no bērna dzīvojošam tēvam vai mātei

piedalīties bērnu audzināšanā (65. p. I d.), ku-

ros tāpat obligāta AA iestāžu piedalīšanās (sk.
PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma 2.

un 25. pk.). AA iestādes nepiedalīšanās ar

bērnu audzināšanu saistīto strīdu izšķiršanā ir

pamats tiesas sprieduma atcelšanai.

2. AA iestādes procesuālais stāvoklis. Šajās
tiesā izskatāmajās lietās tiesai jāizspriež strīds

ne tikai par pušu tiesībām un pienākumiem, bet

arī jānosaka nepilngadīga bērna tālākas audzi-

nāšanas jautājumi. Nepilngadīgais bērns nevar

pats ņemt dalību šī svarīgā strīda pareizā iz-

šķiršanā. Nereti vecāku vai viena no vecākiem

subjektīvās intereses var nesakrist ar bērna in-

teresēm. Tādēļ ārkārtīgi nozīmīga ir AA iestāžu

piedalīšanās tiesā izskatāmajās lietās, kas

saistītas ar strīdiem par bērna audzināšanu, jo
šīs iestādes bez citām funkcijām realizē uzrau-

dzību par bērnu pareizu audzināšanu.

AA iestāde strīdos, kas saistīti ar bērnu

audzināšanu, var piedalīties kā valsts pārvaldes
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orgāns, kas iesniedz prasību bērnu interesēs

(67., 72. p. un CPK 42. p. I d.), kā atbildētājs
(119., 121. p.), ka valsts pārvaldes orgāns,
kas dod atzinumu lietā (CPK 42. p. II d., CPK

184. p.).
Ja AA iestāde lietā ir prasītāja vai atbildē-

tāja, arī tad tai jādod atzinums lietā.

3. AA iestāde, kas dod atzinumu lietā. Šāda

iestāde visos tiesās izskatāmajos ar bērnu au-

dzināšanu saistītos strīdos neatkarīgi no tā,
kas iesniedzis prasību viņu aizsardzībai un vai

bērni dzīvo pilsēta, rajona centra vai lauku ap-

vidū, ir rajona vai pilsētas TIN (PSRS AT plē-
numa 1979. g. 7. XII lēmuma 25. p. k. I d.).
Dzīves apstākļu apsekošanu, bērna vēlēšanās

noskaidrošanu un atzinumu par konkrētā strīda

izšķiršanu arī izdara rajona vai pilsētas TIN.

4. Bērna dzīves apstākļu apsekošana. Bērna

vēlēšanās noskaidrošana. TIN atzinums. Saga-
tavojot lietu izskatīšanai, tiesnesim jāuzdod
TIN pēc bērna dzīvesvietas izdarīt bērna dzī-

ves apstākļu apsekošanu, tāpat arī tās personas
dzīves apstākļu apsekošanu, kas pretendē uz

bērna audzināšanu, ko izdara TIN pēc šīs per-

sonas dzīvesvietas.

Latvijas PSR Izglītības ministrija norādījusi
dzīves apstākļu pārbaudes izdarīt komisijai,
kuras sastāvā bez pedagogiem mērķtiecīgi
iekļaut tā mikrorajona deputātus un sabiedrības

pārstāvjus, kurā dzīvo bērns vai persona, kas

atprasa bērnu sev. Ja puses dzīvo netālu, arī

vienā rajonā, pilsētā, vienai un tai pašai komi-

sijai apsekošana izdarāma abās dzīves vietās.

TIN, ja tas iespējams un pedagoģiski pieļau-
jams, apsekošanas gaitā noskaidro bērnu at-

tieksmi pret pusēm un viedokli, pie kā dzīvot.
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Tomēr nav pie]aujams taujāt bērniem par to,
vai atņemamas vecākiem vecāku tiesības v. tml.

Likumdošanā nav noteikts bērna minimālais

vecums, no kāda jāuzklausa bērns, ja ir strīds

par viņa audzināšanu, kas izšķirams tiesā vai

ārpus tiesas. Praksē parasti tas notiek tad, kad

bērns sasniedzis skolas vecumu un apmeklē
skolu, obligāti šādos gadījumos izmantojot
bērna klases audzinātāja palīdzību bērna vie-

dokļa un pieķeršanās attiecīgām personām iz-

zināšanā (LPSR AT plēnuma 1982. g. 28. VI

lēmuma 27. pk.).
Atzinumu, ja dzīves apstākļu apsekošanu iz-

darījušas vairākas komisijas, dod tā TIN, ku-

ras apkalpojamā teritorijā dzīvo bērns.

Šīs lietas tiesa var izskatīt tikai pēc tam, kad

saņemts TIN sastādīts un noteiktā kārtībā ap-

stiprināts bērna dzīves apstākļu apsekošanas
akts un uz tā pamatots atzinums (PSRS AT

plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma 26. pk). Atzi-

numu paraksta TIN vadītājs.

Jāatšķir apsekošanas akts no atzinuma: ap-
sekošanas aktā atspoguļo komisijas uz vietas

konstatēto un pašu apsekotāju viedokli, bet at-

zinumā rajona vai pilsētas TIN kā valsts pār-
valdes orgāns dod konkrētu atzinumu, kā iz-

šķirams attiecīgais strīds. TIN atzinums tiek

pamatots uz vispusīgiem un pilnīgiem apseko-
šanas materiāliem, kuriem jāatspoguļojas ap-

sekošanas aktos. Ja šie materiāli nav pilnīgi,
tiesa vai tiesnesis var uzdot TIN izdarīt pa-

pildu apsekošanu, tādā gadījumā jābūt jaunam
atzinumam (pēc būtības tas var būt vienāds ar

iepriekšējo).
5. AA iestādes atzinuma novērtēšana tiesā.

Bērna viedokļa noskaidrošana tiesā. Saskaņā
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ar civilprocesa normām visus pierādījumus
pārbauda tiesas sēdē, kurā jāpiedalās arī AA

iestādes, respektīvi, TIN pārstāvim.
TIN atzinumu tiesai jāvērtē kopsakarā ar vi-

siem pārējiem lietas materiāliem. Ja tiesa šim

atzinumam nepiekrīt, nepiekrišana jāmotivē
lietā taisītajā spriedumā (PSRS AT plēnuma
1979. g. 7. XII lēmuma 25. pk.).

Ari tiesa atkarībā no lietas apstākļiem var

atzīt par nepieciešamu uzklausīt bērnu, bet tāda

uzklausīšana, ievērojot bērna vecumu un attīs-

tības līmeni, jāizdara pedagoga klātbūtnē un

apstākļos, kādos ieinteresētajām personām ne-

būtu iespējams bērnu ietekmēt (PSRS AT plē-
numa 1979. g. 7. XII lēmuma 27. pk.).

6. AA iestāžu pārstāvju piedalīšanās sprie-
dumu izpildīšanā lietās, kas saistītas ar bērnu

audzināšanu, un tādos izņēmuma gadījumos,
kad saskaņā ar CPK 137. p. ar tiesneša vai

tiesas lēmumu bērnu interesēs bērni atņemami
līdz sprieduma taisīšanai lietā, ir obligāta. Ja

to prasa faktiskie apstākļi, šādu spriedumu iz-

pildīšanā jāpiedalās arī iekšlietu un sabiedrisko

organizāciju pārstāvjiem (PSRS AT plēnuma
1979. g. 7. XII lēmuma 29. pk. un ar PSRS

Tieslietu ministra 1973. g. 24. IV pavēli Nr. 7

apstiprinātās instrukcijas «Par tiesas sprie-
duma izpildes kārtību» 142. pk.).

Protams, visos gadījumos jāpanāk, lai, iz-

pildot spriedumus par bērniem, bērnu psihe
netiktu traumēta un tā neizsauktu viņu veselī-

bai nevēlamus pārdzīvojumus.
TIN arī seko, kā tiek izpildīti tiesas sprie-

dumi tādās lietās, kurās attiecīgo personu uz-

vedībai un darbībām ilgstošākā laika posmā ir

būtiska nozīme sprieduma pienācīgā izpildē.
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Ja personas, kurām ar spriedumu uzlikts pie-
nākums izpildīt noteiktas darbības, tās neiz-

pilda (piemēram, traucē tikties ar bērnu) vai

arī negodprātīgi izmanto tiesības (piemēram,
ar bērnu kopā nedzīvojošais vecāks tikšanās

reizēs ar bērnu to kaitīgi ietekmē), TIN veic

likumā noteiktās darbības bērnu un citu per-

sonu interešu nodrošināšanā un aizsardzībā (sk.
arī 65. p. komentārus).

Desmitā nodaļa

VECĀKU UN BĒRNU ALIMENTĀCIJAS PIENĀKUMI

75. pants. Vecāku pienākums uzturēt sa-

vus bērnus

Vecākiem jāuztur savi nepilngadīgie bērni un

darba nespējīgie pilngadīgie bērni, kam nepie-
ciešama palīdzība.

I. Alimentācijas uzdevums un reglamentā-
cija. Bērnu audzināšanai, nodrošinot viņu vis-

pusīgu fizisko un garīgo attīstību, nepiecie-
šami arī materiālie izdevumi. Mūsu valstī daju
no šiem izdevumiem sedz valsts no sabiedriska-

jiem patēriņa fondiem, tomēr vecāku pienā-
kums ir uzturēt savus nepilngadīgos bērnus, kā

arī pilngadīgos darba nespējīgos bērnus, kam

nepieciešama materiāla palīdzība.
Alimentācijas pienākums pēc 75. p. ir tikai

vecākiem, kuriem noteikta maternitāte, pater-
nitāte (53. —55. p.), kā arī adoptētājiem
(116. p.). Alimentācijas pienākums ir arī ne-

pilngadīgajiem vecākiem neatkarīgi no tā, ko

viņi dara, — mācās vai strādā. Tomēr pie no-

teiktiem apstākļiem, ja vecāki, arī nepilnga-
dīgie, nevar sniegt uzturēšanas līdzekļus sa-

viem bērniem, tie jāuztur vecvecākiem (92. p.).
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Bērnu uzturēšana ir abu vecāku pienākums
neatkarīgi no tā, kādas ir vecāku savstarpējās
attiecības, un vienādā mērā tas gulstas uz

abiem.

Parasti šo pienākumu vecāki pilda labprātīgi,
ģimenes ietvaros sniedzot visāda veida palī-
dzību bērniem. Tomēr likums paredzējis alimen-

tācijas tiesības un pienākumus vecākiem un

bērniem, reglamentējot alimentu piedziņas vei-

dus, apmēru un pamatus.
2. Vecāku alimentācijas pienākumu vienlī-

dzība. Alimentu (alimentum — latīniski ba-

rība, uzturs) piedziņa uz tiesas sprieduma pa-
mata vai labprātīgi, pamatojoties uz alimentu

maksātāja rakstveida pieteikumu (96. p.), iespē-
jama gan starp bijušajiem, gan vēl esošajiem
ģimenes locekļiem. Tomēr šāds stāvoklis lie-

cina par normālu ģimenes attiecību izirumu

starp alimentu pieprasītāju vai saņēmēju un to

maksātāju.
Alimentus jāmaksā, tāpat kā bērnus jāuztur,

abiem vecākiem — tādā veidā likums noteicis

viņu materiālo pienākumu vienlīdzību. Biežāk

sastopamies ar gadījumiem, kad alimentus bēr-

nam maksā tēvs. Vientuļai mātei jāmaksā ali-

menti, ja viņas bērns atrodas aizbildņa, aiz-

gādņa vai citas personas audzināšanā.

3. Alimenti nepilngadīgiem bērniem maksā-

jami līdz 18 g. vecumam, kad iestājas pilnga-
dība. Likums neparedz iespēju uzlikt vecākiem

alimentācijas pienākumu, ja bērns sasniedzis

pilngadību (arī tad, ja bērns turpina mācīties),

izņemot, ja bērns ir darba nespējīgs.
Pirms 18 gadu vecuma sasniegšanas vecāku

alimentācijas pienākums var izbeigties, ja
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1) bērnu adoptē (piemēram, bērna mātes vīram,
adoptējot sievas bērnu, no alimentu maksāša-

nas tiek atbrīvots bērna tēvs); 2) bērns iestā-

jas laulībā. Vienīgi tad, ja nepilngadīgā laulā-
tais mirst, atjaunojas vecāku alimentācijas pie-
nākums vēl nepilngadīgajam bērnam, jo šādam

laulātajam zudusi iespēja saņemt alimentus no

otra laulātā.

Tiesa var samazināt piedzenamo alimentu ap-

mēru vai atbrīvot vecākus no to maksāšanas

76. un 80. p. noteiktajos gadījumos.
4. Alimentu piedziņas veidi. Alimentu pie-

dziņa bērnu uzturēšanai iespējama vairākos

veidos: daļu apmērā no vecāku izpeļņas (ienā-
kumiem) — 76. p. un 80. p., konkrētā naudas

summā (78. p., 79. p., 81. p., 82. p.), kā arī

vienlaikus apvienojot abus piedziņas veidus

(piemēram, alimentu piedzina saskaņā ar 76.

un 81. p.).
Par ļaunprātīgu izvairīšanos no tiesas no-

teikto līdzekļu maksāšanas bērnu uzturam (ali-

mentiem) noteikta kriminālatbildība vecākiem

(XX 118. p.), kā arī piemērojami dažādi brīdi-

nājuma un sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļi.

76. pants. Nepilngadīgajiem bērniem pie-
dzenamo alimentu apmērs

Alimentus nepilngadīgo bērnu uzturēšanai

no viņu vecākiem piedzen šādā apmērā: vie-

nam bērnam — vienu ceturto daļu, diviem bēr-

niem — vienu trešo daļu, trīs un vairāk bēr-

niem — pusi no vecāku izpeļņas (ienākumiem).
So daļu apmēru tiesa var samazināt tad, kad

tam no vecākiem, kuram jāmaksā alimenti, ir

citi nepilngadīgi bērni, kas tai gadījumā, ja
piedzītu alimentus šai pantā noteiktajā apmērā,
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būtu materiāli mazāk nodrošināti nekā bērni,
kas saņem alimentus, kā arī tad, kad tas no

vecākiem, no kura piedzen alimentus, ir pirmās
vai otrās grupas invalīds vai kad bērni strādā

un viņiem ir pietiekama izpeļņa.
Tiesai ir tiesības samazināt alimentu apmēru

vai atbrīvot no to maksāšanas, ja bērni ir pil-

nīgā valsts vai sabiedriskas organizācijas ap-

gādībā.
1. Alimentu piedziņa daļu apmērā no vecāku

izpeļņas (ienākumiem) nozīmē to, ka alimentu

piedziņa atkarīga tikai no šo bērnu skaita, ne-

ņemot vērā nepilngadīgo bērnu vecumu un

alimentu maksātāja un to saņēmēja materiālo

stāvokli. Šāda alimentu piedziņa optimāli no-

drošina kā bērnu, tā alimentu maksātāja un to

saņēmēju intereses, jo alimentējamais regulāri

saņem attiecīgo vecāka izpeļņas (ienākumu)
daļu. Dzīvojot vienā ģimenē, nepilngadīgais
bērns var saņemt arī mazākā apmērā līdzekļus
no vecāka, kura izpeļņa (ienākumi) ir mazāka.

Turpretī, ja šie līdzekļi ir lielāki, bērns tiek ma-

teriāli labāk nodrošināts. Tas pats ir arī tad, ja
viens no vecākiem nedzīvo vienā ģimenē ar

bērnu un tādēļ maksā alimentus šī panta I d.

noteiktā apmērā.
Ja alimentu piedziņa daļu apmērā nav iespē-

jama, pastāvot 78. p. I. d. esošiem apstākļiem,
tos var piedzīt arī konkrētā naudas summā.

Alimentu maksāšanas un piedziņas kārtība

reglamentēta 12. nodaļā.
2. Alimentu apmēra grozīšana. Saskaņā ar

76. p. I d. noteikto alimentu piedziņas apmēru
var samazināt tikai speciāli šī panta II un

111 d. paredzētajos gadījumos, kā arī piedze-
not izdevumus bērnu iestādēs ievietoto bērnu
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uzturēšanai (80. p.). Pie tam tiesa šo apmēru
var noteikt, izskatot prasību par alimentu pie-
dziņu vai arī izskatot alimentu maksātāja pra-
sību par jau piedzīto alimentu apmēra sama-

zināšanu.

lespējama alimentu apmēra samazināšana un

arī palielināšana saskaņa ar 76. un 80. p., ja
samazinās vai palielinās nepilngadīgo bērnu

skaits, kam jāmaksā alimenti vai uzturēšanas

izdevumi.

3. Ja prasība par alimentu piedziņu celta

pret personu, no kuras jau ar spriedumu cita

piedzinēja labā tiek piedzīti alimenti, tiesai jā-
ievēro, ka kopsummā alimentu piedziņas ap-

mērs nedrīkst pārsniegt 76. p. I d. noteikto.

Piemēram, piedzenot alimentus bērna uzturē-

šanai no A., no kura jau piedzīti alimenti bērna

uzturēšanai cita piedzinēja labā, tie piedzenami
! /6 izpeļņas (ienākumu) apmērā.

Ja no tiesas neatkarīgu iemeslu dēļ pēc vai-

rākiem spriedumiem vienam no vecākiem jā-
maksā alimenti bērniem, kas dzimuši dažādām

mātēm, un ja kopsummā alimenti pārsniedz
76. p. I d. noteikto apmēru, alimentu maksā-

tājs var celt prasību pret katru personu, kuras

labā alimenti piespriesti, par alimentu apmēra
samazināšanu. Šai gadījumā tiesa nosaka

jaunu alimentu apmēru katram bērnam atbil-

stošā daļā (PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111

lēmuma 17. pk.).
4. Konstatējot, ka prasība par alimentu pie-

dziņu iesniegta ar nolūku, apejot likumu, sama-

zināt atbildētāja citam piedzinējam maksājamo
alimentu apmēru, vai samazināt ieturējumus no

darba algas pēc citām piedziņām, tā noraidāma

(PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111 lēmuma
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18. pk., LPSR AT plēnuma 1976. g. 5. IV

lēmuma 2. pk.). Praksē ir tādi gadījumi, kad

tiek iesniegtas prasības savtīgos nolūkos, ari

lai samazinātu prasītājam izdarāmus maksā-

jumus sakarā ar bērnu atrašanos bērnu iestā-

dēs v. tml.

5. Alimentu apmēra samazināšana, ja ali-

mentu maksātājam ir citi nepilngadīgi bērni.

Tiesa var samazināt piedzenamo alimentu ap-

mēru tad, ja tam no vecākiem, kuram jāmaksā
alimenti, ir citi nepilngadīgi bērni, kas tai ga-

dījumā, ja piedzītu alimentus šī panta I daļā

noteiktajā apmērā, būtu materiāli mazāk no-

drošināti nekā bērni, kas saņem alimentus.

Tiesai, izskatot šādu prasību, jāņem vērā

tikai alimentu maksātāja izpeļņa (ienākumi) un

jānoskaidro, kādi ir viņa darba nespējīgie ģi-
menes locekļi, kuriem pec likuma jādod uztura

līdzekļi (PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111

lēmuma 19. pk.). Pie darba nespējīgajiem ģime-
nes locekļiem pieskaitāmi vecāki (84. p.), lau-

lātais (26. p.), darba nespējīgie pilngadīgie
bērni (82. p.), kā arī, pastāvot noteiktiem ap-

stākļiem, 88.—92. p. norādītie alimentējamie

ģimenes locek li.

Nosakot bērna, kas nesaņem alimentus, mate-

riālo nodrošinātību salīdzinājumā ar bērnu, kas

saņem alimentus, nav jāpārbauda ne alimentu

saņēmēja un viņa ģimenes locekļu, ne alimentu

maksātāja ģimenes locekļu ienākumi un mate-

riālais stāvoklis. Vienīgi tad, ja alimentu mak-

sātājs, atsaucoties uz kādu no ģimenes locek-

ļiem, kam sniedzami uztura līdzekļi, lūdzis tos

ņemt vērā, lai samazinātu piedzenamo vai jau

piedzīto alimentu apmēru nepilngadīgajam
bērnam, tiesai tas jāpārbauda.
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Jaunais piedzenamo alimentu apmērs prak-
tiski tiek noteikts, dalot alimenta maksātāja iz-

peļņu (ienākumus) uz visiem tiem viņa darba

nespējīgiem ģimenes locekļiem, kuriem nepie-
ciešama un tiek sniegta materiāla palīdzība, pie-
skaitot tiem pašu alimentu maksātāju un tos

bērnus, kuriem piedzenami alimenti. Piemēram,

izskatot bijušās sievas prasību pret A. par ali-

mentu piedziņu viņu meitai, tiesa konstatēja, ka

A. ģimenē ir sešus mēnešus vecs bērns, algotu
darbu nestrādājoša sieva un darba nespējīgi

vecāki, kuriem abiem neliela pensija. No A.

tika piedzīti alimenti viņa pirmajā laulībā dzi-

mušajai meitai 76 ikmēneša izpeļņas (ienā-

kumi), jo tādā veidā abi A. bērni ir materiāli

vienādi nodrošināti.

Mainoties ģimenes apstākļiem (piem., A. ve-

cāku nāve, viņa bērnam sasniedzot viena gada

vecumu, jo ģimenes likumdošanā tāda vecuma

bērna māte netiek uzskatīta par darba nespē-
jīgu), alimentu saņēmējs var celt prasību tiesā

par alimentu apmēra palielināšanu daļu apmērā
līdz šī panta I d. apmēram (sk. 87. p. komen-

tāru). Tādējādi maksājamo alimentu apmērs
tiek regulēts samērīgi vecāka izpeļņai atkarībā

no tā, pie kura no vecākiem dzīvo bērns.

Pie alimentu apmēra samazināšanas pēc mi-

nētā pamata tiek ņemti vērā ar alimentu mak-

sātāju vienā ģimenē dzīvojošie citi bērni, pie-

mēram, padēli, pameitas, faktiskā audzināšanā

esošie radinieku bērni, taču tikai tad, ja attie-

cīgajam alimentu maksātājam tiem pēc likuma

jādod uztura līdzekļi.
6. Alimentu apmēra samazināšana, ja tas no

vecākiem, kuram jāmaksā alimenti, ir pirmās
vai otrās grupas invalīds. Šādiem invalīdiem
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nepieciešams pastiprināts uzturs, citu palīdzība
mājas darbu veikšanā un pirmās grupas inva-

līdiem arī apkopšana. Tāpēc tiesa var samazi-

nāt no viņiem piedzenamo alimentu apmēru.
Tomēr, ja šo grupu invalīdiem ir pietiekoši
līdzekļi alimentu maksāšanai parastā apmērā,
tiesa var arī noraidīt iprasību piedzītā alimentu

apmēra samazināšanai. Tieši šo personu ma-

teriālais stāvoklis, bet ne pirmās un otrās gru-

pas invaliditāte pati par sevi, ir pamats tiesai

pie konkrētiem lietas apstākļiem samazināt no

šīm personām piedzenamo alimentu apmēru.
7. Alimentu apmēra samazināšana, ja ne-

pilngadīgie bērni strādā un viņiem ir pietie-
kama izpeļņa. No 16 g. vecuma, bet īpašos
gadījumos arī no 15 g., ar arodbiedrības ko-

mitejas piekrišanu nepilngadīgie var strādāt.

Svarīgi noskaidrot, kādēļ nepilngadīgais sācis

strādāt — vai tādēļ, ka nevēlējies turpināt mā-

cības, vai arī grūtu ģimenes un materiālo ap-

stākļu dēļ. Ja nepilngadīgā rīcību izsaukusi

alimentu maksātāja izvairīšanās no alimentu

maksāšanas, tad katrā ziņā nevar tikt samazi-

nāts pusaudzim piedzenamo alimentu apmērs.
8. Alimentu apmēra samazināšana bērniem,

kas ir pilnīgā valsts vai sabiedriskās organizā-

cijas apgādībā. Ja saskaņā ar šī panta II d. var

vienīgi samazināt no vecākiem piedzenamo ali-

mentu apmēru, tad 111 d. norādītajā gadī-
jumā, bērniem esot pilnīgā valsts vai sabiedris-

kās organizācijas apgādībā, tiesai tiesības vai

nu samazināt, vai pilnīgi atbrīvot no to maksā-

šanas.

Saskaņā ar Latvijas PSR 1971. g. 8. VII

likuma «Par veselības aizsardzību» 69. p. bērni

ar fiziskiem un psihiskiem defektiem uzturami
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zīdaiņu namos, bērnu namos un citās speciali-
zētās bērnu iestādēs par valsts līdzekļiem. Saja
gadījumā tiesa ir tiesīga atbrīvot vienu no ve-

cākiem no tālākas alimentu maksāšanas otram

vecākam uz visu bērna atrašanās laiku šajās
iestādēs vai arī aprobežoties ar alimentu ap-
mēra samazināšanu pēc agrāk taisītā sprie-
duma, ņemot vērā tēva vai matēs izdevumu

raksturu bērnam (LPSR AT plēnuma 1976. g.
5. IV lēmuma 10. pk.).

Piemēram, Rīga dzīvojošā alimentu saņē-

mēja, kuras bērns sakarā ar psihiskās attīstī-

bas defektiem ievietots bērnu pansionātā «Veģi»
Talsu rajona, regulāri brauc pie viņa, ved bēr-

nam vitaminizētus produktus un augļus. Tiesa,

konstatējusi šādus apstākļus, noraidīja ali-

mentu maksātāja prasību par viņa atbrīvošanu

no tālākas alimentu maksāšanas, bet samazi-

nāja piedzenamo alimentu apmēru līdz vienai

septītajai daļai ikmēneša izpeļņas.
Ja bērni, kuru fiziskajā vai psihiskajā at-

tīstībā ir defekti, tiek audzināti ārpus bērnu

iestādes (tos audzina otrs vecāks, aizbildnis v.

tml.), vecākiem jāmaksā alimenti šī panta I d.

esošajā apmērā. Pie tam līdz ar alimentiem

vecākiem var uzlikt segt arī papildizdevumus,
kurus radījuši šādi bērna defekti (sk. 79. p.

un tā komentārus).
9. Prasību par alimentu apmēra grozīšanu

alimentu maksātājam jāceļ tiesā pēc alimentu

piedzinēja dzīvesvietas. Turpretī alimentu pie-
dzinējs prasību par alimentu apmēra grozīšanu

var celt arī pēc savas dzīvesvietas (CPK
122. p.).

Alimentu piedziņa no jauna noteiktajā ap-

mērā izdarāma no tiesas sprieduma spēkā stā-
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šanās dienas, bet, grozot alimentu piedziņas
apmēru vai izbeidzot alimentu piedziņu sakarā

ar kādu notikumu (piemēram, viens no bēr-

niem sasniedzis pilngadību), jāvadās no šī no-

tikuma dienas. Tomēr līdz jauna izpildraksta
nodošanai izpildīšanai noteiktos apmēros ietu-

rēto summu ieskaitīšana turpmākajos maksāju-
mos nav pieļaujama (PSRS AT plēnuma
1982. g. 25. 111 lēmuma 25., 26. pk.).

77. pants. Izpeļņas (ienākumu) veidi,
kuri ņemami vērā, ieturot ali-

mentus

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

matiem izpeļņas (ienākumu) veidi, kuri ņe-

mami vērā, ieturot alimentus, nosakāmi PSRS

Ministru Padomes noteiktajā kārtībā.

1. Alimentu ieturēšanas vērā ņemamo izpeļ-

ņas veidu reglamentācija. Saskaņā ar PSRS

Ministru Padomes 1968. g. 9. XII lēmumu

Nr. 960 PSRS Ministru Padomes Valsts darba

un darba algas jautājumu komitejas (tagad

PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu komi-

teja) un VACP sekretariāta 1969. g. 22. I lē-

mumā Nr. 26/3 (ar 1971. g. 10. II izmaiņām un

papildinājumiem) noteikti tie izpeļņas (ienā-
kumu) veidi, kuri ņemami vērā, ieturot alimentus

nepilngadīgo bērnu uzturēšanai («BiojuieTCHb
rocvAapcTßeimoro KOMHTeia ConeTa MHHHCTpaOB
CCCP no BonpocaM Tpv/ia h 3apa6oTHoiī njia-

Thi», 1969, N? 3). Šī lēmuma saturs ietverts ar

PSRS tieslietu ministra 1973. g. 24. IV pavēli
Nr. 7 apstiprinātajā instrukcijā «Par tiesas

sprieduma izpildes kartību» (5. nodaļa un vai-
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rakos citu nodalu punktos) — «BHA», 1979,
No 11.

2. Alimentus ietur no izpeļņas (ienākuma)
summas, kādu pienākas saņemt, alimentu mak-

sātājai personai pēc nodokļu ieturēšanas no šīs

izpeļņas (ienākuma).
No strādniekiem un kalpotājiem alimentus

ietur no visu veidu izpeļņas un papildatlīdzī-

bas, kuru viņi saņem kā par pamatdarbu, tā arī

par darbu amatu savienošanas kārtībā, par

kuru pēc spēkā esošajiem noteikumiem aprē-

ķina apdrošināšanas iemaksas, to skaitā no visu

veidu piemaksām darba algai, no samaksas

par virsstundu darbu, par darbu svētku dienās

un brīvdienās, no atlīdzības par uzņēmumu vai

organizāciju gada darba rezultātiem, no pie-
maksas par izdienu, no piemaksām darba algai

par darbu Galējo Ziemeļu rajonos un tiem pie-
līdzinātos apvidos.

PSRS darbinieku, kuri strādā ārzemēs mūsu

organizācijās vai arī nosūtīti tur komandējumā,
alimentu ieturējumus nosaka PSRS Valsts

darba un sociālo jautājumu komitejas 1974. g.

25. XII ar lēmumu Nr. 365 apstiprinātie notei-

kumi «Par alimentu ieturēšanas kārtību un ap-

mēriem».

No obligātā karadienesta karavīriem, kuri

naudas apgādē saņem 10 rubļus mēnesī vai

vairāk, alimentus ietur pēc vispārīgiem notei-

kumiem. Ja šī summa ir mazāka, alimentus no

tās neietur, bet valsts izmaksā 15 rubļus mē-

nesī tai personai, pie kuras dzīvo šāda karavīra

bērns.

No personām, kas izcieš sodu labošanas darbu

kolonijās un cietumos, alimentus aprēķina no šo

personu izpeļņas kopsummas, ieskaitot arī to
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daļu, ko atskaita šo iestāžu uzturēšanas izde-

vumu atlīdzināšanai (LDK 55. p. I d.). No per-

sonām, kas izcieš labošanas darbus, alimentus

piedzen no pilnas viņu izpeļņas summas.

No personām, kas ievietotas ārstnieciskajos
darba profilaktorijos, alimentus aprēķina tāpat,
kā no personām, kas izcieš sodu labošanas

darbu kolonijās un cietumos, tomēr neatkarīgi
no visiem ieturējumiem viņiem jāizmaksā ne

mazāk par piecdesmit procentiem no izpeļņas
kopsummas.

No kolhozu biedriem alimentus ietur no sum-

mām, ko viņi saņem par darbu sabiedriskajā
kolhoza saimniecībā.

No rakstniekiem, komponistiem, mākslinie-

kiem un citiem radošiem darbiniekiem alimen-

tus ietur no autora honorāra un atlīdzības sum-

mām, ko izmaksā par darbu publisku izpildī-
jumu, bet, ja šīs personas saņem darba algu, —

arī no tās.

3. Alimentu ieturēšana no citiem ienāku-

miem. Alimenti ieturami arī no valsts sociālās

apdrošināšanas pabalstiem, no summām, kuras

izmaksā kaitējuma atlīdzināšanai, kas radies

sakarā ar darbaspēju zaudēšanu sakropļojuma
vai citāda veselības bojājuma dēļ, no saņema-

mām pensijām un stipendijām, no alimentu

maksātāja pienākošās to ienākumu daļas, kuri

gūti no individuālā darba mājrūpalos un māj-

amatniecībā, lauksaimniecībā un sadzīves pa-

kalpojumu sfērā, kā arī citos nodarbošanās vei-

dos, kas pamatojas tikai uz personisko darbu.

4. Alimentus neietur no summām, kuras sa-

skaņā ar darba likumdošanu izmaksā kā kom-

pensācijas (atlaišanas pabalsti, pārcelšanas iz-

devumi, komandējuma apmaksa, papildu atlī-
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dzība par darbu, kas saistīts ar sistemātiskiem

izbraukumiem v. c.), no piemaksām pensijām,
kas tiek izmaksātas pirmās grupas invalīdiem

par viņu kopšanu, no summām, kas tiek izmak-

sātas cietušajiem kopšanas izdevumu atlīdzinā-

šanai, papildu uzturam, protezēšanai, no vien-

reizējām prēmijām, par kurām neaprēķina
apdrošināšanas iemaksas, no prēmijām, kas pie-

šķirtas par izciliem darbiem zinātnē, literatūrā

un mākslā, no vienreizējas atlīdzības summām

par izgudrojumiem un racionalizācijas priekš-
likumiem.

78. pants. Alimentu piedziņa nepilngadī-

giem bērniem konkrētā naudas

summā

Ja tam no vecākiem, kurš maksā alimentus,
ir neregulāra, mainīga izpeļņa (ienākumi), ka

arī tad, ja daļu izpeļņas (ienākumu) viņš sa-

ņem natūrā, tiesa ir tiesīga pēc tās personas

lūguma, kas prasa līdzekļus nepilngadīgu bērnu

uzturēšanai, noteikt alimentu apmēru konkrētā

naudas summā, kas jāmaksā katru mēnesi.

Šīs summas apmērs nosakāms atbilstoši pa-

redzamai tēva vai mātes izpeļņai (ienākumiem),

piemērojoties šī kodeksa 76. pantam.
Ja bērni paliek pie abiem vecākiem, alimentu

apmērs, kas vienam no vecākiem jāmaksā ot-

ram, mazāk nodrošinātajam, nosakāms kon-

krētā naudas summā, ņemot vērā vecāku ma-

teriālos apstākļus un ģimenes stāvokli.

1. Gadījumi, kad alimentus var piedzīt kon-

krētā naudas summā. Nepilngadīgo bērnu inte-

resēs paredzēta alimentu piedziņa bērniem kon-

krētā naudas summā, ja tam no vecākiem, kurš
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maksā alimentus, ir neregulāra, mainīga iz-

peļņa (ienākumi), kā arī tad, ja daļu no tās

viņš saņem natūrā.

Praktiski te domāti tādi gadījumi, kad ali-

mentu maksātājiem, ņemot vērā profesijas
darba īpatnības un nodarbošanās raksturu —

radošo apvienību biedriem, mājamatniekiem,

personām, kas izpilda darbus pēc darbuzņē-
muma līguma vai gūst ienākumus no saimnie-

cības un mājamatniecības, nav regulāru ienā-

kumu un darba algas, kāda ir personām, kas

sastāv darba attiecībās ar kādu iestādi, uzņē-
mumu vai organizāciju.

No šī panta I d. jēgas jāsecina, ka konkrētā

naudas summā alimenti nepilngadīgiem bēr-

niem nav piedzenami tādos gadījumos, ja ali-

mentu maksātājam atkarībā no padarītā darba

apjoma izpeļņa gan ir mainīga, tomēr regulāra
sakarā ar sastāvēšanu darba attiecībās.

2. Alimentu piedziņa konkrētā naudas summā

iespējama tikai pēc piedzinēja lūguma. Ja pie-
dzinējs uzskata par sev vairāk izdevīgu ali-

mentu saņemšanu daļu apmērā no vecāku izpeļ-
ņas (ienākumiem), nav pamata tos noteikt kon-

krētā naudas summā, kaut arī tādā veidā

alimentus vēlētos maksāt alimentu maksātājs.
3. Piedzenamo alimentu apmēra noteikšana.

Alimentu apmēru konkrētā naudas summā jā-
nosaka ar tādu aprēķinu, lai tas katrā ziņā

gadā vidēji nebūtu mazāks par alimentu ap-

mēru, kādu piedzinējam tiesības saņemt, ja va-

dītos no 76. p. noteiktā izpeļņas (ienākumu)

apmēra vienam vai vairākiem bērniem. Piemē-

ram, ja personas, kurai jāmaksā alimenti vie-

nam bērnam, ienākumi gadā, no kuriem var

ieturēt alimentus, ir 3600 rbļ., tātad mēnesī
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300 rbļ., alimenti konkrēta naudas summa var

tikt piedzīti 75 rbļ. mēnesī (V4no 300).

4. Alimentu apmēra noteikšana, ja bērni pa-
liek pie abiem vecākiem. Ja vecākiem ir vairāki

nepilngadīgi bērni, tie pēc ģimenes iziršanas

var palikt pie abiem vecākiem, piemēram, ne-

pilngadīgais dēls — pie tēva, bet nepilngadīgā
meita — pie mātes. Šādos gadījumos alimentus

maksā tikai viens no vecākiem par labu ot-

ram — mazāk nodrošinātajam konkrētā naudas

summā, ņemot vērā abu vecāku materiālos ap-

stākļus un ģimenes stāvokli. Tas nozīmē, ka tie-

sai, izskatot šādu prasību, jābūt pierādījumiem
gan par abu vecāku izpeļņu (ienākumu), gan

arī par personām, kurām pēc likuma pusēm
jāsniedz materiāla palīdzība. Ja bez bērniem

citu — pēc likuma apgādājamu personu vecā-

kiem nav, tad piedzenamo alimentu aprēķinā-
šana varētu būt sekojoša: ja tēva, kas dzīvo

kopā ar nepilngadīgo dēlu, pēc likuma alimen-

tiem aprēķināmie ienākumi ir 200 rbļ. mēnesī,

bet mātes — 120 rbļ. mēnesī, no tēva nepilnga-
dīgajai meitai piedzenami alimenti 20 rbļ. mē-

nesī (starpība starp V 4no 200 un 120).

79. pants. Vecāku pienākums piedalīties
bērnu uzturēšanas papildizde-
vumos

Vecākus, kas maksā alimentus nepilngadī-
giem bērniem, var iesaistīt papildizdevumos,
kurus radījuši ārkārtēji apstākļi (grūta slimība,
bērna sakropļojums v. tml.).

Apmēru, kādā vecākiem jāpiedalās tādos iz-

devumos, nosaka tiesa, ņemot vērā vecāku ma-

teriālos apstākļus un ģimenes stāvokli.
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1. Pamati vecāku iesaistīšanai bērna uzturē-

šanas papildizdevumos. Alimentu nolūks ir no-

drošināt bērniem normālus materiālos apstāk-

ļus. Ja bērna slimība — ilgstoša vai ātri pār-
ejoša, vai arī tas, ka veselības stāvokļa dēļ
bērnu nevar ievietot pirmsskolas bērnu iestādē

vai viņu jāmāca mājās, radījis papildizdevu-
mus vienam vecākam, otru vecāku var pieaici-
nāt to segšanai. Arī abi vecāki, ja bērns atro-

das pie citām personām, aizbildņa vai aiz-

gādņa, var tikt iesaistīti šādu papildizdevumu
segšanā.

2. Papildizdevumu apmērs. Papildizdevumu,
kurus izraisījuši ārkārtēji apstākļi, segšana

nav papildu alimentu piedziņa nepilngadīgam
bērnam. Papildizdevumu apmērs tādēļ nosa-

kāms tikai no faktiskajiem līdzšinējiem, kā arī

turpmākiem nepieciešamajiem izdevumiem

(PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111 lēmuma

15. pk.). Tie aprēķināmi konkrētā naudas

summā — ja šie izdevumi ir vienreizēji (bērna
nosūtīšana uz sanatoriju, izdevumi par prote-
zēšanu v. tml.), tos arī nosaka vienreizēji, bet,

ja tie ir periodiski (speciāla uzraudzība, apkop-
šana), — tad uz attiecīgu laiku.

Bērna uzturēšanas papildizdevumos jāpieda-
lās abiem vecākiem, tie nav sadalāmi starp vi-

ņiem vienādās daļās, bet gan nosakāmi, ņemot
vērā vecāku materiālos apstākļus un ģimenes
stāvokli. Ja papildizdevumi piedzīti no vecāka

uz laiku periodisko maksājumu veidā, maino-

ties bērna veselības stāvoklim, papildizdevumu

apmēram, kā arī vecāku materiāliem apstākļiem
vai ģimenes stāvoklim, tiesa var grozīt pēc jeb-
kura vecāka prasības piedzenamo papildizde-
vumu apmēru vai arī vispār atbrīvot no tiem.



208

80. pants. Izdevumu piedziņa bērnu iestā-

dēs ievietoto bērnu uzturēšanai

Bērnu iestādēs ievietoto bērnu uzturēšanas

izdevumus var piedzīt no bērnu vecākiem par
labu minētajām iestādēm šī kodeksa 76. pantā
noteiktajos apmēros, ja vecāki ar likumu nav

atbrīvoti no maksas par bērnu uzturēšanu.

Tiesa, ņemot vērā vecāku materiālos apstāk-
ļus un ģimenes stāvokli, var viņu pilnīgi vai

daļēji atbrīvot no šo līdzekļu maksas.

Vienam no vecākiem (aizbildnim, aizgādnim)
piespriesto alimentu piedziņu šajos gadījumos
izbeidz.

1. Ar jēdzienu «bērnu iestāde» vispirms jāsa-
prot bērnu nami un zīdaiņu nami, kuros tiek

ievietoti bez vecāku aizgādnības palikušie bērni

(bāreņi, bērni, kuru vecākiem atņemtas vecāku

tiesības, utt.).

2. Prasība par izdevumu piedziņu. Zīdaiņu
namos un bērnu namos esošie bērni atrodas

pilnīgā valsts apgādībā, jo valsts atbilstoši pa-
redzētiem normatīviem no budžeta līdzekļiem
finansē šīs bērnu iestādes, neņemot vērā, kādi

līdzekļi var tikt piedzīti no bērnu iestādē ievie-

toto bērnu vecākiem.

Uzturēt savus bērnus ir vecāku pienākums.
No tā viņus neatbrīvo arī vecāku tiesību atņem-
šana (67. p. II d.). Tādēļ tiesai, izskatot pra-

sības par vecāku tiesību atņemšanu (tāpat arī

par bērnu atņemšanu vecākiem, neatņemot ve-

cāku tiesības) vienmēr jāapspriež jautājums

par izdevumu piedziņu bērnu uzturēšanai (sk.
67. p. komentāru).

Šadu prasību tiesai var iesniegt arī attiecīga
bērnu iestāde (piemēram, iesniedzot prasību
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pret bērna tēvu, kuram bērns pēc bērna mātes

nāves ievietots bērnu namā uz rajona TDP IK
lēmuma pamata) pēc savas atrašanās vietas.

Līdzekļus, kas saņemti no vecākiem saskaņā
ar 80. p., bērnu iestāde, vadoties no Latvijas
PSRS Finansu ministrijas 1971. g. 24. II iz-

skaidrojuma 12—20—45, var izlietot savā labā

noteiktiem mērķiem.
3. Izdevumu apmērs par bērnu uzturēšanu

bērnu iestādēs saskaņā ar šo pantu piedzenams,
ievērojot 76. p. noteiktos apmērus, t. i., tikai kā

daļa no viena vai abu vecāku tās izpeļņas
(ienākumiem), kuri ņemami vērā pie alimentu

ieturēšanas. Šajos gadījumos tāpat ņemami
vērā vecāku ienākumi no piemājas zemes pa-

līgsaimniecības, bet, piemērojot 81. p. noteiku-

mus, maksājamie uzturēšanas izdevumi ne-

drīkst pārsniegt 76. p. noteiktos apmērus un tos

aprēķina konkrētā naudas summā (sk. 81. p.

komentāru). Bērnu iestādes labā no vecākiem

piedzenamā kopējā summa nevar būt lielāka

par izdevumiem, kādi ir valstij bērna uzturēša-

nai attiecīgajā bērnu iestādē.

4. Uzturēšanas izdevumus bērnu iestāžu labā

nepiedzen īpašos likumā noteiktos gadījumos
un neatkarīgi no tā, pēc kā iniciatīvas (AA
iestāžu, pašu vecāku) un uz kāda pamata bērni

ievietoti bērnu iestādēs. Pie vecākiem, kas ar

likumu atbrīvoti no maksas par bērnu uzturē-

šanu bērnu iestādēs, pieskaitāmi vecāki, kuru

bērniem ir fiziski un psihiski defekti (likuma
«Par veselības aizsardzību» 69. p.), kā arī mā-

tes, kas nesastāv laulībā, ja bērna tēvs nav no-

teikts likumā paredzētajā kārtībā (likuma «Par

LĢK apstiprināšanu» 6. p. un LPSR AT plē-
numa 1976. g. 5. IV lēmuma 11. pk.). Tas no-
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zīmē, ka arī no vientuļām mātēm, kuram at-

ņemtas vecāku tiesības, nevar piedzīt bērnu

iestādēs atrodošo bērnu uzturēšanas izdevumus.

5. Pārējos gadījumos tiesības atbrīvot vecā-

kus pilnīgi vai daļēji no šo līdzekļu samaksas

ir tiesai, ņemot vērā vecāku materiālos apstāk-

ļus un ģimenes stāvokli. Piemēram, ja vecāki

ir invalīdi vai arī paši vecāki audzina vairā-

kus nepilngadīgus bērnus, izņemot bērnu iestā-

dēs ievietotos v. tml.

6. Agrāk piespriesto alimentu piedziņas iz-

beigšana, citu izmaksu pārtraukšana. Izdevumu

piedziņa no viena vecāka bērnu iestādes labā

sakarā ar tajā ievietoto bērnu ir pamats ali-

mentu piedziņas izbeigšanai otram vecākam

(aizbildnim, aizgādnim), kurus šīs personas

bērna uzturēšanai saņēma agrāk, — šo piedziņu
var izbeigt tikai tiesa, taisot spriedumu. Ja

bērni pēc atrašanās bērnu iestādē tiek nodoti

aizbildnim, aizgādnim vai atdoti vienam ve-

cākam, alimentu piedziņai no vecākiem aiz-

bildņa vai aizgādņa labā vai arī otra vecāka

labā nepieciešams tiesas spriedums.
7. Uz bērniem, kuri atrodas internātskolās

un speciālās skolās, šī panta noteikumi par iz-

devumu piedziņas kārtību un apmēriem neattie-

cas. Maksas apmēri par bērnu uzturēšanos in-

ternātskolā noteikti, vadoties no vecāku kopē-
jās izpeļņas vai atsevišķa vecāka ienākumiem

saskaņā ar PSRS Finansu ministrijas 1974. g.

8. V apstiprināto instrukciju «Par maksas pie-

dziņu sakarā ar bērnu uzturēšanu internātsko-

lās». Sakarā ar nepilngadīgo bērnu atrašanos

speciālās skolās maksu no vecākiem nosaka

Nepilngadīgo lietu komisija. Šādas maksas ap-

mēru saskaņā ar PSRS Finansu ministrijas
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1962. g. 25. XII apstiprināto instrukciju nosaka

konkrēta naudas summā, un tās samaksu kon-

trolē finansu iestādes.

81. pants. Alimentu piedziņa no vecākiem,
kuriem ir ienākumi no piemā-

jas zemes palīgsaimniecības

Piespriežot alimentus bērnu uzturēšanai no

vecākiem — kolhoza biedriem, kā arī no strād-

niekiem un kalpotājiem, kuriem ir ienākumi no

piemājas zemes palīgsaimniecības, bez alimen-

tiem, kurus piedzen kā zināmu daļu no ienāku-

miem par darbu kolhoza sabiedriskajā saim-

niecībā un no darba algas, var piedzīt arī zi-

nāmu naudas summu, ko nosaka tiesa, ievērojot
ienākumus, kurus atbildētājs saņem kā savu

daļu no palīgsaimniecības.
1. Piemājas palīgsaimniecības ienākumi.

Strādniekiem, kalpotajiem un kolhoza biedriem

atbilstoši zemes kodeksa normām un Kolhoza

paraugstatūtiem var būt piemājas palīgsaim-
niecība. lenākumus var gūt arī no Dārzkopības
sabiedrībā izmantojamā zemes gabala un ze-

mes kodeksa 69. p. kārtībā piešķirta sakņu
dārza. Uz ienākumiem, kuri iegūti, realizējot

dārzeņus, augļus, lopus, piena produktus, medu,

puķes v. tml., var vērst alimentu piedziņu.
2. Alimentu apmēru no piemājas zemes pa-

līgsaimniecības nosaka konkrētā naudas

summā, ko aprēķina no tiem ienākumiem palīg-
saimniecībā, kādi atbildētājam bijuši viena

gada laikā pirms prasības iesniegšanas tiesā.

Tādēļ atbildētāja daļas noteikšanai bez kopē-

jiem ienākumiem svarīgi noskaidrot, cik perso-

nām tiesības uz palīgsaimniecības ienākumiem.

Alimentu maksājumu ikmēneša apmēru tiesa
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nosaka ar tādu aprēķinu, lai tas nepārsniegtu
76. p. noteiktos apmērus. Piemēram, ja atbildē-

tājam, kas maksā alimentus diviem nepilngadī-
giem bērniem, gada ienākumi no piemājas ze-

mes palīgsaimniecības sastāda 2700 rbļ., tad

piedzenamo alimentu apmērs varētu būt 75 rbļ.
(2700: 12; '/3 no 225 ir 75).

3. Alimentu apmēra grozīšana. Mainoties

ienākumiem no piemājas zemes palīgsaimnie-
cības, pēc alimentu maksātāja vai piedzinēja
prasības var tikt grozīts piespriesto alimentu

apmērs uz turpmāko laiku.

82. pants. Darba nespējīgiem pilngadī-

giem bērniem piedzenamo ali-

mentu apmērs

Piedzenot no vecākiem alimentus darba ne-

spējīgiem pilngadīgiem bērniem, kam nepiecie-
šama palīdzība, alimentu apmērs nosakāms

konkrētā naudas summā atkarībā no tā, kādi

materiālie apstākļi un ģimenes stāvoklis ir per-

sonai, no kuras alimentus piedzen, un personai,
kas tos saņem.

Ja vecākiem ir darba nespējīgi pilngadīgi
bērni, kam nepieciešama materiāla palīdzība,
vecākiem tie jāuztur un alimenti var tikt pie-
dzīti pēc pilngadīgā bēj*na, bet, ja viņš ir rīcīb-

nespējīgs — pēc aizbildņa prasības. Nav sva-

rīgi, vai bērna darba nespēja radusies sakara

ar slimību vai sakropļojumu pirms pilngadības
sasniegšanas, vai arī tad, ja bērns jau pilnga-
dīgs.

Darba nespējīgi pilngadīgi bērni ir personas,

kas ir pirmās, otrās vai trešās grupas invalīdi.

Nepieciešamību pēc vecāku materiālās palī-
dzības tiesa nosaka, novērtējot alimentu piepra-
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sītāja ienākumus (pensija, stipendija un citus

iespējamos ienākumus) un ar viņa veselības

stāvokli saistītos specifiskos izdevumus.

Ja prasība nav celta pret visām personām,
kurām pēc likuma jāsniedz materiāla palīdzība
darba nespējīgam pilngadīgam bērnam, tiesai

jānoskaidro visas tās personas, kurām pēc
likuma būtu jāsniedz materiāla palīdzība ali-

mentu pieprasītājam (piemēram, otrs vecāks,

laulātais, pilngadīgie bērni) un piedzenamo ali-

mentu apmēra noteikšanā jāvadās ari no šo

personu iespējām sniegt viņam materiālu pa-

līdzību.

83. pan t s. Alimentu piedziņa līdz strīda

izšķiršanai tiesā

Lietās par alimentu piedziņu bērniem, ja at-

bildētājs civilstāvokļa aktu reģistrācijas grā-
matās saskaņā ar šī kodeksa 56. un 57. pantu
ierakstīts par bērna tēvu vai māti, tiesa ir tie-

sīga pieņemt lēmumu, kādā apmēra atbildēta-

jam pagaidām, līdz strīda izšķiršanai, jāsedz
bērna uzturēšanas izdevumi.

Šīs summas apmēru var noteikt kā zināmu

daļu no atbildētāja izpeļņas (ienākumiem) vai

konkrētā naudas summā.

1. Pamats alimentu piedziņai līdz strīda iz-

skatīšanai tiesā. Lietas par alimentu piedziņu
pirmās instances tiesai pēc tam, kad pabeigta
lietas sagatavošana izskatīšanai, jāizskata des-

mit dienu laikā (CPK 99. p. II d.). Tomēr da-

žādu iemeslu dēļ (atbildētajā slimība, koman-

dējums, pretprasības iesniegšana par tēva

ieraksta anulēšanu v. c.) lieta var tikt arī ne-

izskatīta šajā termiņā. Tādēļ bērna intereses
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šajā pantā tiesai paredzēta iespēja, ja atbildē-

tājs ierakstīts par bērna tēvu vai māti, pieņemt

lēmumu, kādā apmērā atbildētājam pagaidām,
līdz strīda izšķiršanai, jāsedz bērna uzturēša-

nas izdevumi. Ja turpretī prasība par paterni-
tātes noteikšanu un alimentu piedziņu celta

vienlaikus, 83. p. noteikumi par alimentu pa-

gaidu piedziņu nevar tikt piemēroti, jo atbildē-

tājs nav ierakstīts par bērna tēvu saskaņā ar

56. un 57. p.

2. Alimentu piedziņa, izskatot laulības šķir-
šanas lietas. Alimentu piedziņu bērniem līdz

strīda izšķiršanai tiesā, piemērojot šo pantu,
var izdarīt arī laulības šķiršanas lietās. Ja

tiesa atliek laulības šķiršanas lietas izskatīšanu

samierināšanās panākšanai vai citu motīvu dēļ

un šādā laulībā ir nepilngadīgi bērni, alimentu

piedziņa bērniem līdz lietas izskatīšanai pie
konkrētiem apstākļiem var būt nepieciešama
bērnu interesēs un efektīva pret negodprātīgo
vecāku.

3. Alimentu apmēra noteikšana. Vadoties no

lietas materiāliem, alimentu piedziņu līdz strīda

izšķiršanai tiesa var noteikt kā zināmu daļu no

atbildētāja izpeļņas (ienākumu) vai arī kā

konkrētu naudas summu. Mērķtiecīgi izvēlēties

tādu alimentu piedziņas veidu, kādā var tikt

piedzīti alimenti no atbildētāja ar tiesas sprie-

dumu, jo tad tiesu izpildītājam ērtāk izdarīt at-

tiecīgu pārrēķinu.
4. Ja prasību par alimentu piedziņu tiesa no-

raida, tad, pamatojoties uz 83. p., piedzītās sum-

mas nevar piedzīt atpakaļ vai ieskaitīt kādos

turpmākajos maksājumos.
Ja prasību par alimentu piedziņu tiesa apmie-

rina lielākā apmērā nekā piedzīti alimenti līdz
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strīda izskatīšanai, starpība piedzenama no pa-
rādnieka, ko aprēķina tiesu izpildītājs sprie-
duma izpildīšanas kārtībā.

84. pants. Bērnu pienākumi pret vecākiem

Bērniem jārūpējas par vecākiem un jāsniedz
viņiem palīdzība.

Uzturēt darba nespējīgos vecākus, kam ne-

pieciešama palīdzība, ir viņu pilngadīgo bērnu

pienākums.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības

Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.)
1. Bērnu pienākumu pret vecākiem sociāli

tiesiskais raksturs. Šī norma atbilst Latvijas
PSR Konstitūcijas 64. p., kurā noteikts, ka bēr-

niem jārūpējas par vecākiem un jāsniedz viņiem

palīdzība. Vecāku un bērnu attiecībām kopumā
ir liela sabiedriska nozīme. Tādēļ kā vecāku

pienākumu pret nepilngadīgajiem bērniem, tā

bērnu pienākumu pret vecākiem savstarpējai
saistībai ir liela morāli audzinoša un tiesiska

nozīme.

2. Bērnu pienākums rūpēties par vecākiem.

Pilngadīgiem bērniem pienākums ne tikai uz-

turēt savus darba nespējīgos vecākus, kam ne-

pieciešama palīdzība, bet arī rūpēties par vi-

ņiem. Tādas rūpes īpaši nepieciešamas veciem

un slimiem cilvēkiem. Darba nespējīgie vecāki

var būt pat materiāli nodrošināti, saņemot pie-
tiekošu pensiju, tomēr tas neatbrīvo bērnus no

rūpēm par šādiem vecākiem, kuriem var būt ne-

pieciešama citu personu palīdzība dzīvokļa uz-

kopšanā, kurināmā sagādē, produktu iegādē,

viņu pašu aprūpē.
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3. Bērnu pienākums uzturēt darba nespējīgos
vecākus. Komentējamā panta II d. noteikts, ka

pilngadīgiem bērniem jāuztur darba nespējīgie
vecāki, kam nepieciešama palīdzība. Nepilnga-
dīgiem bērniem, kam ir savi patstāvīgi ienā-

kumi, šāda tiesiska pienākuma nav. Adoptēto
bērnu pienākums ir uzturēt savus adoptētājus.

Par darba nespējīgiem vecākiem uzskatāmas

personas, kuras sasniegušas vispārējo pensijas

vecumu (sievietes — 55 gadus, vīrieši — 60 ga-

dus), kā arī I, II un 111 grupas invalīdi.

Vecāku nepieciešamību pēc materiālas palī-
dzības nosaka tiesa katrā lietā, izskatot prasību
par vecākiem piedzenamiem alimentiem (sk.
86. p. komentāru).

4. Bērnu pienākums uzturēt vecākus, kas at-

rodas vispārēja tipa pansionātos.
Bērnu pienākums uzturēt vecākus attiecas

arī uz tādiem gadījumiem, kad vecāki uzņemti
vispārēja tipa pansionātos. Ar LPSR MP

1971. g. 23. 111 lēmumu Nr. 122 «Par to gados

veco pilsoņu un invalīdu uzņemšanu Latvijas
PSR Sociālās nodrošināšanas ministrijas sistē-

mas pansionātos uzturēšanai par maksu, ku-

riem ir likumiskie apgādnieki» («LPSR Ziņo-

tājs», 1971, Ar° 14) noteikts, ka šādus darba

nespējīgus pilsoņus, ja likumiskie apgādnieki
mājas apstākļos nevar nodrošināt viņu apkop-
šanu, uzņem Latvijas PSR Sociālās nodrošinā-

šanas, ministrijas sistēmas vispārēja tipa pan-

sionātos uzturēšanai par maksu. Šajā lēmumā

noteikts, ka pensionāriem piešķirtā vecuma vai

invaliditātes pensija laikā, kamēr viņi atrodas

pansionātā, izmaksājama viņiem daļēji, bet pā-

rējā pensijas daļa ieskaitāma maksā par pen-

sionāra uzturēšanu pansionātā. Ja šī pensijas
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daļa nesedz maksu par uzturēšanu pansionātā,
starpība jāpiemaksā personām, kam pēc likuma

jāuztur minētie pensionāri. Tādas personas bez

pilngadīgiem darba spējīgiem bērniem ir arī

otrs laulātais vai arī šķirtais laulātais, kā ari,

ja maksas piedziņa no šīm personām nav iespē-

jama, — šādi pienākumi var rasties ari citiem

(sk. 11. nodaļu).

85. pants. Bērnu atbrīvošana no pienā-
kuma uzturēt savus vecākus

Bērnus var atbrīvot no pienākuma uzturēt

savus vecākus, ja tiesa konstatē, ka vecāki iz-

vairījušies pildīt vecāku pienākumus.
1. Pamati bērnu atbrīvošanai no pienākuma

uzturēt vecākus. Pilsoņu tiesības ģimenes tie-

sisko attiecību sfērā likums neaizsargā tādos

gadījumos, ja tās tiek realizētas pretēji šo tie-

sību uzdevumam, mūsu sociālistiskās sadzīves

normām un morāles principiem.
Ja vecāki izvairījušies no savu pienākumu

pildīšanas bērnu audzināšanā (sk. 67. p. ko-

mentāru), tiesa var bērnus atbrīvot no pienā-
kuma uzturēt savus vecākus. Ja turpretī vecāki

pamatotu iemeslu dēļ (slimība, invaliditāte, da-

žādu apstākļu sakritība v. c.) nav varējuši rū-

pēties par bērniem un pildīt vecāku pienāku-
mus, šī panta noteikumus piemērot nevar.

Tādēļ tiesai, izskatot lietas par vecākiem pie-
dzenamo alimentu piedziņu, vispusīgi jāpār-
bauda vecāku attieksme pret atbildētāju un tā

audzināšanu tajā laikā, kad atbildētājs bijis ne-

pilngadīgs. Tiesības atbrīvot bērnus no pienā-
kuma uzturēt vecākus ir viena no sankcijām
pret vecākiem, kas agrāk nav pildījuši savus

vecāku pienākumus.
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Bērniem nav pienākums uzturēt tādus vecā-

kus, kuriem atņemtas vecāku tiesības (69. p.).
Vecāki nav tiesīgi saņemt alimentus no bēr-

niem, kurus adoptējušas citas personas

(116. p.).
2. Bernu atbrīvošana no pienākuma uzturēt

vecākus, kuri ievietoti pansionātā. Šī panta no-

teikumi piemērojami arī tajos gadījumos, kad

vecāki, kuri bez pamatotiem iemesliem izvairī-

jušies pildīt vecāku pienākumus, ievietoti vis-

pārēja tipa pansionātos un tiesai izšķirams jau-
tājums par uzturēšanas maksas piedziņu no

šādu vecāku pilngadīgajiem bērniem (sk. 84. p.

komentāru).

86. pants. Vecākiem piedzenamo alimentu

apmērs

Kādā apmērā katram bērnam jāpiedalās savu

darba nespējīgo vecāku, kam nepieciešama pa-

līdzība, uzturēšanā, nosaka tiesa, ņemot vērā

vecāku un bērnu materiālos apstākļus un ģime-

nes stāvokli, konkrētā naudas summā, kas jā-
maksā katru mēnesi.

Nosakot šo summu, tiesa ņem vērā visus at-

tiecīgā tēva vai mātes pilngadīgos bērnus ne-

atkarīgi no tā, vai prasība celta pret visiem

bērniem, tikai pret vienu vai dažiem no tiem.

1. Visu personu, kam piekrīt alimentācijas

pienākums, noskaidrošana. Parasti viens no ve-

cākiem vai abi vecāki, ja viņiem ir vairāki piln-
gadīgi bērni, iesniedz prasību tiesā par ali-

mentu piedziņu ne pret visiem bērniem, bet

tikai pret tiem, kuri, pēc alimentu pieprasītāju
ieskata, labprātīgi nesniedz viņiem palīdzību.

Taču tiesai jānoskaidro visas tās personas,

kurām pēc likuma jāsniedz materiāla palīdzība
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alimentu pieprasītājam. Bez pilngadīgajiem
bērniem, kas norādīti šajā pantā, tādas perso-
nas var būt alimentu pieprasītāja laulātais un

likumā noteiktos gadījumos — arī tā bijušais
laulātais. Šīs personas lietā pieaicināmas kā

trešās personas.
2. Apstākļi, kas jāievēro, nosakot alimentu

apmēru. Nosakot no atbildētāja piedzenamo ali-

mentu apmēru, kas maksājams- katru mēnesi

konkrētā naudas summā, tiesai jāvadās arī no

visu pārējo personu, kurām pēc likuma jāsniedz
materiāla palīdzība, materiālajām iespējām
tādu sniegt alimentu pieprasītājam. Tādēļ no

atbildētāja tiek piedzīts tikai uz viņu attieco-

šais alimentu apmērs, paturot vērā, ka pārējo
alimentu apmēru prasītājs saņem vai arī tie-

sīgs to saņemt no citām personām.

87. pants. Piespriesto alimentu apmēra

grozīšana

Ja pēc tam, kad tiesa noteikusi, kādā apmērā
no vecākiem jāpiedzen alimenti viņu pilngadī-
gajiem darba nespējīgajiem bērniem vai kādā

apmērā no bērniem jāpiedzen alimenti vecā-

kiem, mainījušies bērnu vai vecāku materiālie

apstākļi vai ģimenes stāvoklis, tiesa ir tiesīga

pēc jebkuras minētās personas prasības grozīt
noteikto alimentu apmēru.

Alimenti ir ilgstoša saistība, kurai pastāvot
var izmainīties vienas vai otras puses mate-

riālie apstākļi un ģimenes stāvoklis, piemēram,

alimentu maksātājs kļūst invalīds, alimentu

piedzinēja materiālais stāvoklis uzlabojas sa-

karā ar tādas mantas iegūšanu, ko var izlietot

sevis uzturēšanai, vai arī piedzinējs sāk strādāt.

Tādā gadījumā tiesa pēc jebkuras personas —
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piedzinēja vai alimentu maksātāja prasības var

grozīt noteikto alimentu apmēru.
Prasības par piespriesto alimentu apmēra

grozīšanu ceļamas tiesā pēc alimentu piedzi-
nēja dzīvesvietas. Alimentu piedziņa tiesas no

jauna noteiktajos apmēros izdarāma no tiesas

spriedumu spēkā stāšanās dienas (sk. 76. p. ko-

mentāru 9. pk.).

Pēc komentējamā panta norādītā jāvadās ari

tajos gadījumos, kad celta prasība par atbrīvo-

šanu no tālākas alimentu maksāšanas.

Vienpadsmitā nodaļa

CITU ĢIMENES LOCEKĻU

ALIMENTĀCIJAS PIENĀKUMI¹

88. pants. Patēva un pamātes pienākums
uzturēt padēlus un pameitas

Patēvam un pamātei jāuztur savi nepiln-
gadīgie, kā arī pilngadīgie darba nespējīgie
padēli un pameitas, kam nepieciešama palī-
dzība, ja viņi pēdējos uzturējuši vai audzinā-

juši un tiem nav vecāku vai ari no vecākiem

1 Savus nepilngadīgos bērnus un darba nespējīgos
pilngadīgos bērnus, kam nepieciešama palīdzība, jāuztur
vecākiem (75. p.), darba nespējīgo laulāto vai šķirto lau-

lāto —
otram laulātam vai šķirtajam laulātam (26. un

27. p.), darba nespējīgos vecākus — pilngadīgiem bēr-

niem (84. p.). Ja alimentu piedziņa no šīm personām
dažādu iemeslu dēļ (darba nespēja, nāve, materiālo

līdzekļu neesamība, bezvēsts prombūtne v. c.) nav iespē-
jama, tad alimentācijas pienākumi var rasties citiem ģi-
menes locekļiem — patēvam un pamātei (88. p.), padē-
lam un pameitai (89. p.), brāļiem un māsām (90. p.),
mazbērniem (91. p.), vecamtēvam un vecaimātei (92. p.).
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tie nevar saņemt pietiekamus uzturēšanas

līdzekļus.
1. Alimentācijas saistības subjekti. Patēva

(pamātes) un padēla (pameitas) attiecības ir

svainības attiecības starp laulāto (vīru, sievu)
un otra laulātā (sievas, vīra) bērniem no citas

laulības vai ārlaulības bērniem, kas rodas ar

laulības noslēgšanu likumā paredzētā kārtībā.

88. p. piemērošana iespējama, ja laulība starp
bērnu vecāku un patēvu (pamāti) noslēgta un

ja laulātais patēvs (pamāte) uzsācis šo bērnu

audzināšanu vai uzturēšanu. Ja, piemēram, pēc
laulības šķiršanas bērnu audzina tēvs, starp
bērna mātes jauno vīru un šo bērnu šī panta
nozīmē nekādas tiesiskas sekas nerodas.

2. Patēva un pamātes alimentācijas pienā-
kumu priekšnoteikumi. Pienākums uzturēt ne-

pilngadīgos, kā arī pilngadīgos darba nespējī-
gos padēlus un pameitas, kam nepieciešama

palīdzība, iestājas tad, ja pēdējos viņi audzi-

nājuši vai uzturējuši un tiem nav vecāku vai

arī no vecākiem tie nevar saņemt pietiekamus
uzturēšanas līdzekļus.

Likums nenosaka, cik ilgam jābūt audzinā-

šanas vai uzturēšanas faktam. Izskatot kon-

krēto lietu, lai apmierinātu prasību, tiesai tikai

jākonstatē, ka patēvs (pamāte) audzinājuši
vai uzturējuši padēlu vai pameitu.

89. pants. Padēlu un pameitu pienākums
uzturēt patēvu un pamāti

Padēliem un pameitām jāuztur savi darba

nespējīgie patēvs un pamāte, kam nepiecie-
šama palīdzība, ja pēdējie viņus uzturējuši vai

audzinājuši un nevar saņemt uzturēšanas



222

līdzekļus no saviem pilngadīgajiem bērniem

vai laulātajiem.
Tiesa ir tiesīga atbrīvot padēlus un pameitas

no pienākuma uzturēt patēvu un pamāti, ja pē-
dējie viņus uzturējuši vai audzinājuši mazāk

nekā piecus gadus, kā arī ja viņi nav pienācīgi
pildījuši savus pienākumus uzturēt vai audzi-

nāt padēlus un pameitas.
1. Padēla un pameitas alimentācijas pienā-

kuma priekšnoteikumi. Laulības noslēgšana
vēl nerada patēva (pamātes) un padēla (pa-
meitas) savstarpējās alimentācijas tiesības un

pienākumus. Lai šīs attiecības rastos, bez lau-

lības fakta nepieciešami vairāki citi šajā pantā
norādītie fakti. Pienākums uzturēt darba ne-

spējīgo patēvu un pamāti, kam nepieciešama
palīdzība, iestājas tad, ja pēdējie padēlu (pa-
meitu) uzturējuši vai audzinājuši. Likumā

principā nav noteikts uzturēšanas fakta ilgums.
Tomēr tiesa to var ņemt vērā (sk. komentāru

2. pk.). 89. p. nosaka, ka padēla (pameitas)
alimentācijas pienākums rodas tikai tad, ja pa-

tēvs (pamāte) nevar saņemt uzturēšanas

līdzekļus no saviem pilngadīgajiem bērniem

vai laulātajiem.
2. Pamats padēlu (pameitas) atbrīvošanai

no alimentācijas pienākuma. Ja pamāte un pa-

tēvs uzturējuši vai audzinājuši padēlus un

pameitas mazāk nekā piecus gadus, tiesa ir tie-

sīga pēdējos atbrīvot no pienākuma uzturēt pa-

tēvu un pamāti. Tas nozīmē, ka tiesa nav sais-

tīta šajā jautājumā ar noteiktu minimālu uztu-

rēšanas vai audzināšanas termiņu. Tiesa var

arī neizmantot šīs tiesības, ja, vadoties no kon-

krētiem apstākļiem, atzīst par nepieciešamu

piedzīt alimentus pamātes vai patēva labā,
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kuri mazāk nekā piecus gadus uzturējuši vai

audzinājuši padēlu vai pameitu.
Tādas pašas tiesības tiesai dotas arī tad, ja

pamāte un patēvs nav pienācīgi pildījuši savus

pienākumus padēlu un pameitu uzturēšanā vai

audzināšanā.

90. pants. Brāļu un māsu pienākums uz-

turēt savus nepilngadīgos vai

darba nespējīgos brāļus un

māsas

Brāļiem un māsām, kam ir pietiekami
līdzekļi, jāuztur savi nepilngadīgie brāļi un

māsas, kā arī pilngadīgie darba nespējīgie
brāļi un māsas, kam nepieciešama palīdzība,
ja brāļiem un māsām nav vecāku vai viņi ne-

var saņemt uzturēšanas līdzekļus no saviem

vecākiem, laulātajiem vai pilngadīgajiem bēr-

niem.

Komentējamais pants nosaka nepilngadīgo
brāļu un māsu tiesības saņemt uzturēšanas

līdzekļus no saviem pilngadīgajiem brāļiem un

māsām, ja tiem ir pietiekami līdzekļi, bet ne-

pilngadīgajiem nav vecāku vai arī viņi nevar

saņemt no tiem šādus līdzekļus.
Tādas pašas tiesības ir arī pilngadīgiem

darba nespējīgiem brāļiem un māsām, ja vi-

ņiem šāda palīdzība nepieciešama (sk. arī 75.

un 82. p. komentāru).

91. pants. Mazbērnu pienākums uzturēt

vecotēvu un vecomāti

Mazbērniem, kam ir pietiekami līdzekļi, jā-
uztur savi darba nespējīgie vecaistēvs un ve-

cāmāte, kam nepieciešama palīdzība, ja pēdējie
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nevar saņemt uzturēšanas līdzekļus no saviem

pilngadīgajiem bērniem vai laulātajiem.
Šajā pantā noteiktais pienākums pilngadīga-

jiem mazbērniem, kam ir pietiekami līdzekļi,
uzturēt savus darba nespējīgos vecotēvu un

vecomāti, kam nepieciešama palīdzība, rodas

tikai tad, ja pēdējie nevar saņemt uzturēšanas

līdzekļus no saviem pilngadīgajiem bērniem

vai laulātajiem.

92. pants. Vecātēva un vecāsmātes pienā-
kums uzturēt savus mazbērnus

Vecamtēvam un vecaimātei, kam ir pietie-
kami līdzekļi, jāuztur savi nepilngadīgie maz-

bērni, kā arī pilngadīgie darba nespējīgie maz-

bērni, kam nepieciešama palīdzība, ja pēdējiem
nav vecāku vai viņi nevar saņemt uzturēšanas

līdzekļus no saviem vecākiem vai laulātajiem.
1. Alimentācijas pienākuma priekšnoteikumi.

Pie noteiktiem apstākļiem vecamtēvam un ve-

caimātei, kam ir pietiekami līdzekļi, rodas pie-
nākums uzturēt savus nepilngadīgos mazbēr-

nus, kā arī pilngadīgos darba nespējīgos maz-

bērnus (arī adoptētos), kam nepieciešama pa-
līdzība. Tādas alimentu tiesiskās attiecības iz-

veidojas tad, ja mazbērniem nav vecāku vai

arī viņi nevar saņemt uzturēšanas līdzekļus no

saviem vecākiem vai pilngadīgie — arī no lau-

lātajiem.
2. Mazbērnu nevarēšana saņemt uzturēša-

nas līdzekļus no saviem vecākiem ir tāds stā-

voklis, ka visdažādāko apstākļu dēļ (smaga
slimība, atrašanās iepriekšējā apcietinājumā
v. c.) nevar tikt saņemti šādi līdzekļi vispār vai

arī tos vecāki bērnam var sniegt acīmredzami

nepietiekošā apmērā.
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lespējami arī tādi gadījumi, ka bērna vecāki

mācās un tādēļ nepilngadīgais bērns no viena

vai abiem vecākiem nevar saņemt alimentus.

Piemēram, Igora J. un Svetlanas J. laulībā

piedzimis dēls Alberts. Tūlīt pēc dēla piedzim-
šanas izira viņu kopdzīve. Svetlana J. iesnie-

dza tiesā prasību par alimentu piedziņu bēr-

nam no Igora J., kas mācījās klātienē kādā no

Rīgas institūtiem un saņēma vienīgi stipen-
diju. Tādēļ tiesa lietā pieaicināja arī Igora J.

darba spējīgos vecākus, no kuriem piedzina
alimentus mazdēlam līdz tam laikam, kamēr

Svetlana J. varēs saņemt alimentus no Igora J.

3. Ar vecātēva un vecāsmātes pietiekamiem

līdzekļiem jāsaprot tādus ienākumus, kas no-

drošina kā viņus pašus, tā mazbērnus.

93. pants. Ģimenes locekļiem piedzenamo
alimentu apmērs

Alimentu apmēru šī kodeksa 88.—92. pantā
minēto personu uzturēšanai tiesa nosaka kon-

krētā naudas summā, kas jāmaksā katru mē-

nesi, ņemot vērā, kādi ir materiālie apstākļi un

ģimenes stāvoklis personai, no kuras alimen-

tus piedzen, un personai, kas tos saņem.

Ja minētā persona vienlaicīgi jāuztur vairā-

kām personām, tad tiesa ņem vērā visas per-

sonas,
kam jāmaksā alimenti, neatkarīgi no tā,

vai prasība celta pret visām šīm personām,
tikai pret vienu vai dažām no tām.

1. Pienākums noskaidrot visas personas, ku-

rām pēc likuma jāmaksā alimenti prasītājam.
Tiesai vispirms jānoskaidro, ka tā saucamo

pirmās kārtas alimentu maksātāju vai nu nav

vispār, vai arī no tiem nevar saņemt uzturē-

šanas līdzekļus pietiekamā apmērā vai pilnīgi.
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Tikai tādā gadījumā alimentus var piedzīt no

88.—92. p. norādītām personām, kuras mēdz

saukt par otrās kārtas alimentu maksātājiem.
Nosakot no atbildētāja piedzenamo alimentu

apmēru, tiesa ņem vērā visas personas, kurām

pēc likuma jāmaksā alimenti. No atbildētāja
piedzenams tikai uz atbildētāju attiecošais ali-

mentu apmērs, paturot vērā, ka pārējo ali-

mentu apmēru prasītājs tiesīgs saņemt no ci-

tām personām, kurām tie jāmaksā prasītājam
uz likuma pamata.

2. Alimentu apmēra noteikšana. Alimentu

apmēru patēva, pamātes, vecātēva, vecāsmā-

tes, padēlu, pameitu, mazbērnu, brāļu, māsu

uzturēšanai nosaka konkrētā naudas summā,
kas jāmaksā katru mēnesi, vadoties no pušu
materiāliem apstākļiem un ģimenes stāvokļa.

94. pants. Piespriesto alimentu apmēra

grozīšana

Ja pēc tam, kad tiesa noteikusi summu, kāda

jāpiedzen šī kodeksa 88.—92. pantā minēto

personu uzturēšanai, mainījušies materiālie ap-

stākļi vai ģimenes stāvoklis personai, kas dod

uzturēšanas līdzekļus, vai personai, kura sa-

ņem alimentus, tiesa ir tiesīga pēc jebkuras
šīs personas prasības grozīt agrāk noteikto ali-

mentu apmēru.
I. Pamats alimentu apmēra grozīšanai. Šī

kodeksa 88.—92. pantā norādīto personu uztu-

rēšanai piespriesto alimentu apmēru var gro-
zīt kā pec alimentu saņēmēja, tā alimentu pie-
dzinēja prasības, ja mainījušies šo personu, to

skaita pēc likuma apgādājamo materiālie ap-

stākļi, ģimenes stāvoklis vai ģimenes sastāvs.

Piemēram, pirms vairākiem gadiem no maz-
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dēla, kura tēvs miris, viņa vecātēva labā tika

piedzīti uzturēšanas līdzekļi 20 rbļ. mēnesī

(91. p.). Atbildētājs maksāja arī alimentus divu

nepilngadīgo bērnu uzturēšanai. Tagad šie

bērni pilngadīgi, palielinājusies arī alimentu

maksātāja darba alga. Tiesa pēc piedzinēja pra-

sības palielināja no mazdēla piedzenamos uz-

turēšanas līdzekļus līdz 40 rbļ. mēnesī, ņemot
vērā arī to, ka piedzinēja veselības stāvoklis

kļuvis vēl sliktāks, viņam nepieciešama kop-
šana.

Prasības par piespriesto alimentu apmēra

grozīšanu ceļamas tiesā pēc alimentu piedzi-
nēja dzīvesvietas.

Alimentu piedziņa tiesas no jauna noteiktajā

apmērā izdarāma no tiesas sprieduma spēkā
stāšanās dienas (sk. arī 76. p. komentāru).

2. Prasības par atbrīvošanu no alimentu

maksāšanas. Pēc komentējamā pantā norādītā

jāvadās arī tajos gadījumos, kad celta prasība
par atbrīvošanu no tālākas alimentu maksā-

šanas. Sādu prasību bez pantā minētajiem pa-

matiem alimentu maksātājs var celt arī tad,
ja piedzinējam kļuvusi iespējama uztura

līdzekļu saņemšana no pirmās kārtas alimentu

maksātājiem.

Divpadsmitā nodaļa

ALIMENTU MAKSĀŠANAS VAI PIEDZIŅAS KĀRTĪBA

95. pants. Labprātīgas alimentu maksā-

šanas kārtība

Persona, kam jāmaksā alimenti, tos labprā-

tīgi maksā personiski vai arī ar savas darba-

vietas, pensijas vai stipendijas saņemšanas
vietas administrācijas starpniecību.
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Labprātīga alimentu maksāšana neatņem
alimentu prasītājam tiesības jebkurā laikā

iesniegt tiesā prasību par alimentu piedziņu.

1. Labprātīgas alimentu maksāšanas iespēja
ir visos alimentācijas gadījumos — bērniem,

vecākiem, laulātam un šķirtam laulātam, citiem

ģimenes locekļiem.
Alimentus labprātīgi var maksāt divējādi:

vai nu alimentus maksājot personiski — ali-

mentus nododot tieši vai tos nosūtot alimentē-

jamai personai pa pastu, vai ar alimentu mak-

sātāja darbavietas, pensijas vai stipendijas sa-

ņemšanas vietas administrācijas starpniecību.
2. Tiesības celt prasību par alimentu pie-

dziņu tiesā. Vienlaikus labprātīga alimentu

maksāšana neatņem alimentu prasītājam tie-

sības jebkurā laikā neatkarīgi no tā, vai lab-

prātīga alimentu maksāšana notiek vai tā iz-

beigta, iesniegt tiesā prasību par alimentu pie-

dziņu.

96. pants. Uzņēmuma, iestādes vai orga-

nizācijas administrācijas pie-
nākums ieturēt alimentus

Uzņēmuma, iestādes vai organizācijas ad-

ministrācija katru mēnesi ietur alimentus no

alimentu maksātāja darba algas (pensijas, pa-

balsta, stipendijas v. c), pamatojoties uz viņa
rakstveida pieteikumu, un tos izmaksā vai pār-
skaita personai, kas norādīta pieteikumā.

Persona, kura izteikusi vēlēšanos labprātīgi
maksāt alimentus, iesniedz par to rakstveida

pieteikumu uzņēmuma, iestādes vai organizā-

cijas administrācijai pēc savas darbavietas vai

pensijas vai stipendijas saņemšanas vietas.
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1. Pamats alimentu ieturēšanai ir tās perso-

nas rakstveida pieteikums, kura izteikusi vēlē-

šanos labprātīgi maksāt alimentus (97. p.), ja

piedziņai iesniegts izpildraksts (98. p.) un at-

zīme (ieraksts) to personu pasēs, kuras iz-

vairās no alimentu maksāšanas (99. p.). Ali-

mentus ietur visu uzņēmumu, iestāžu un orga-

nizāciju amatpersonas, kurām, ievērojot viņu

kompetenci, uzlikts šis pienākums. Tāds pats

pienākums alimentu ieturēšanā ir arī labošanas

darbu koloniju, cietumu, ārstniecisko darba

profilaktoriju amatpersonām attiecībā par ali-

mentu ieturēšanu no notiesātajiem vai ārstnie-

ciskajos darba profilaktorijos ievietotajiem.
2. Pieteikums par alimentu maksāšanu. Per-

sonas, kas izteikušas vēlēšanos labprātīgi mak-

sāt alimentus, var iesniegt par to rakstveida

pieteikumu šī panta II d. kārtībā. Rakstveida

pieteikumā jāuzrāda: pieteikuma iesniedzēja
uzvārds, vārds, tēvvārds, dzimšanas gads, dzī-

vesvieta un amats (veicamais darbs); per-

sonas, kuras uzturēšanai alimenti jāietur, uz-

vārds, vārds, tēvvārds, dzimšanas gads un da-

tums un personas, kurai alimenti jāizmaksā
vai jānosūta, uzvārds, vārds, tēvvārds un ad-

rese.

Rakstveida pieteikumu par labprātīgu ali-

mentu maksāšanu administrācija nevar pieņemt
97. p. IV d. norādītajos gadījumos.

97. pants. Alimentu ieturēšana, pamato-

joties uz pieteikumu

Alimentus, pamatojoties uz pieteikumu, ietur

likumā noteiktajos apmēros, bet, ja likumā ali-

mentu apmērs nav noteikts, to norāda pietei-
kuma iesniedzējs.
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Pieteikumus par alimentu ieturēšanu, kā arī

par to apmēra grozīšanu vai alimentu ieturē-

šanas izbeigšanu uzņēmuma, iestādes vai orga-

nizācijas administrācija glabā tādā kārtībā,
kāda noteikta izpildu dokumentu glabāšanai.
Amatpersona, kas vainīga alimentu ieturēšanas

pieteikuma nozaudēšanā, ir atbildīga saskaņā

ar Latvijas PSR civilprocesa kodeksa 352.

pantu.
Ja pilsonis, no kura ietur alimentus pēc pie-

teikuma, pāriet uz citu darbu vai maina dzī-

vesvietu, alimentus ietur, pamatojoties uz viņa
jauniesniegto pieteikumu. Parādu par alimentu

nemaksāšanas laiku šajos gadījumos no parād-
nieka var ieturēt pēc viņa pieteikuma vai pie-
dzīt tiesas ceļā.

Alimentus, pamatojoties uz pieteikumu, ne-

var ieturēt, ja pēc pieteikuma un izpildu doku-

mentiem ieturamā kopsumma pārsniedz 50 pro-
centus no darba algas un tai pielīdzinātiem
maksājumiem un izmaksām, kas jāsaņem pa-

rādniekam, kā arī ja no parādnieka alimentus

pēc tiesas sprieduma piedzen citas mātes bēr-

niem. Šajos gadījumos jautājumu par alimentu

piedziņu izlemj tiesa, par to paziņojot iesnie-

dzējam un personai, kuras labā tiek piedzīti
alimenti.

1. Alimentu apmēra noteikšana. Labprātīgas
alimentu maksāšanas gadījumos, pamatojoties
uz rakstveida pieteikumu, alimentus jāietur
likumā noteiktajos apmēros — nepilngadīgo
bērnu uzturam to apmērs norādīts 76. p. I d.,

bet, ja likumā alimentu apmērs nav noteikts,
tos ietur pieteikuma iesniedzēja uzrādītajā ap-

mērā. Visos gadījumos, kad alimenti pēc likuma

maksājami konkrētā naudas summā, no paša
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pieteikuma iesniedzēja atkarīgs, kādā apmērā
tie ieturami, izņemot vienīgi tādu stāvokli, lai

pēc pieteikuma un izpildu dokumentiem ietu-

ramā kopsumma nepārsniegtu 50 procentus no

parādnieka saņemamās darba algas un tai pie-
līdzinātiem maksājumiem un izmaksām.

2. Pieteikumu glabāšanas kārtība. Pietei-

kumi par alimentu ieturēšanu, kā arī par to ap-

mēra grozīšanu vai alimentu ieturēšanas iz-

beigšanu glabājami tādā kārtībā, kāda no-

teikta izpildu dokumentu glabāšanai, t. i., kā

stingrās uzskaites dokumenti.

Sie pieteikumi glabājami attiecīgā uzņē-

mumā, iestādē vai organizācijā arī pēc rakst-

veida pieteikumā norādīto alimentu maksājumu
izdarīšanas, pēc pieteikuma atsaukšanas vai

ja pilsonis, no kura ieturēja alimentus pēc viņa

pieteikuma, pārgājis uz citu darbavietu vai

mainījis dzīvesvietu. Tāda ir pieteikumu par

alimentu ieturēšanu glabāšanas atšķirība no

izpildrakstiem par alimentu piedziņu, kuri

līdzīgos gadījumos nosūtāmi atpakaļ attie-

cīgai tautas tiesai.

3. Pamats jauna pieteikuma iesniegšanai. Ja

pilsonis, no kura ietur alimentus pēc viņa
rakstveida pieteikuma, pāriet uz citu darbu vai

maina dzīvesvietu, alimentus var ieturēt tikai

uz jauna pieteikuma pamata.
4. Alimentu parāda aprēķināšana un ieturē-

šana. Laika posms starp alimentu pēdējo ietu-

rējumu pēc iepriekšējā pieteikuma un jaun-
iesniegto pieteikumu ir periods, par kuru aprē-
ķināms alimentu parāds.

Šī alimentu parāda noteikšanā piemērojami
100. p. 111 un IV d. noteikumi (sk. 100. p.

komentāru).



232

Alimentu parādu par alimentu nemaksā-

šanas laiku var ieturēt kā pēc pilsoņa rakst-

veida pieteikuma, tā piedzīt tiesas ceļā pēc
tās personas prasības, kurai bija tiesības sa-

ņemt alimentus.

5. Alimentu savlaicīga un pareiza ieturē-

šana. Uzņēmumu, organizāciju un iestāžu grā-
matvedībai laikus un pareizi jāietur alimenti,

neaizkavējot to nosūtīšanu alimentu saņēmē-

jam. Šo darbu jākontrolē arodbiedrības komi-

tejai un tiesai.

Par alimentu izmaksāšanas un pārsūtīšanas

termiņu sk. 102. p. komentāru.

6. Amatpersonas atbildība par pieteikuma
nozaudēšanu. Amatpersonai, kas vainīga ali-

mentu ieturēšanas pieteikuma nozaudēšanā, ja
tās rīcība nav krimināli sodāma, tiesa saskaņā
ar CPK 352. p. var uzlikt naudas sodu līdz

desmit rubļiem.
7. Pieteikumu par labprātīgu alimentu mak-

sāšanu nevar pieņemt un līdz ar to nevar

ieturēt alimentus divos gadījumos: ja no pie-
teikuma iesniedzēja jau tiek piedzīti alimenti

pēc tiesas sprieduma citas mātes bērnam vai

bērniem, kā arī tad, ja pēc pieteikuma un iz-

pildu dokumentiem ieturamā kopsumma pār-
sniedz 50 procentus no darba algas un tai pie-
līdzinātiem maksājumiem un izmaksām, kas

jāsaņem parādniekam (DLX 124. p.).
8. Alimentu piedziņas izlemšana tiesā. Šī

panta IV d. esošajos gadījumos jautājumu par

alimentu piedziņu izlemj tiesa uz vispārējiem

pamatiem (98. p.), pieaicinot lietā kā trešās

personas piedzinējus, kuru labā jau tiek izda-

rīti ieturējumi no atbildētāja darba algas un

tai pielīdzinātiem maksājumiem un izmaksām.
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Tādā veidā tiek noskaidroti prasības iesnieg-
šanas patiesie iemesli, ievērotas visu piedzi-
nēju ar likumu aizsargātās procesuālās un ma-

teriālās intereses, nepieļaujot, apejot likumu,

samazināt atbildētāja citam piedzinējam mak-

sājamo alimentu apmēru vai citus ieturējumus
no darba algas.

98. pants. Alimentu piedziņa tiesas ceļā

Persona, kurai ir tiesības saņemt alimentus,
ir tiesīga jebkurā laikā griezties tiesā ar pra-
sību par alimentu piedziņu neatkarīgi no ter-

miņa, kāds pagājis kopš brīža, kad radušās

prasības tiesības.

Alimentus piespriež tikai uz turpmāko laiku

no brīža, kad celta prasība tiesā. Alimentus

par pagājušo laiku trīs gadu robežās var pie-
dzīt, ja tiesa konstatē, ka pirms griešanās tiesā

veikti pasākumi, lai saņemtu uzturēšanas

līdzekļus, bet alimenti nav saņemti tādēļ, ka

persona, kurai alimenti jāmaksā, izvairījusies
no to maksāšanas.

1. Tiesības ceit prasību par alimentu pie-
dziņu tiesā. Neatkarīgi no tā, vai alimenti tiek

maksāti personiski vai pēc alimentu maksātāja
rakstveida pieteikuma, persona, kurai tiesības

saņemt alimentus, tiesīga jebkurā laikā celt

tiesā prasību par alimentu piedziņu pēc savas

vai atbildētāja dzīvesvietas (CPK 121. p. un

122. p. IV d.). Ja nepilngadīgie bērni atrodas

trešo personu apgādībā, viņi, ja nav noformēta

šo personu aizbildnība vai aizgādnība, arī tie-

sīgi celt prasību pret bērnu vecākiem par ali-

mentu piedziņu bērnu uzturēšanai un saņemt
šādus alimentus. Izskatot prasību par laulības

šķiršanu, tiesa var piedzīt alimentus bērniem
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neatkarīgi no tā, vai par to celta prasība
(PSRS AT plēnuma 1980. g. 28. XI lēmuma

13. pk.).
Visi prasītāji prasības par alimentu piedziņu

atbrīvoti no tiesas izdevumu samaksas (CPK
88. p. 3. pk.).

2. Prasības pieteikumam pievienojamie do-

kumenti. Trešo personu pieaicināšana lietā. At-

karībā no alimentu prasības veida prasības pie-
teikumam jāpievieno dokumenti, kas apstiprina

radniecību, svainību, invaliditāti, grūtniecību,
materiālo stāvokli vai kādus citus prasībā no-

rādītos apstākļus. Ja prasība celta par alimentu

apmēra grozīšanu vai izbeigšanu — spriedumu
norakstus par alimentu piedziņu.

Lietās par alimentu piedziņu nepilngadīgiem
bērniem jābūt arī izziņai no prasītāja dzīves-

vietas par to, ka nepilngadīgie bērni dzīvo kopā
ar prasītāju un atrodas pēdējā apgādībā.

Ja dokumentu iesniegšanā prasītājam ir grū-
tības, tos izprasa tiesnesis.

Tiesai, izskatot prasību par alimentu pie-
dziņu bērniem, jānoskaidro tās iesniegšanas

patiesie iemesli, jāapspriež jautājums par pie-
dzinēja, kura labā tiek izdarīti ieturējumi no

atbildētāja darba algas pēc citām piedziņām,
kā trešās personas pieaicināšanu (LPSR AT

plēnuma 1976. g. 5. IV lēmuma 2. pk.).
3. Atbildētāja piedalīšanās tiesas sēdē. Lie-

tās par alimentu piedziņu tiesa var atzīt atbil-

dētāja ierašanos tiesas sēdē par obligātu. Ja

atbildētājs neierodas tajā tādu iemeslu dēļ,
kurus tiesa neatzīst par attaisnojošiem, atbil-

dētāju uz tiesas sēdi var atvest piespiedu kārtā

un sodīt ar naudas sodu lidz desmit rubļiem

(CPK 163. p.).
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Ja atbildētāja atrašanās vieta nav zināma,
tiesa nav tiesīga izskatīt lietu par alimentu

piedziņu, bet tai jāizsludina atbildētāja meklē-

šana ar milicijas iestāžu palīdzību (CPK
113. p. I d.).

4. Spriedumu izpilde. Spriedumi par visa

veida alimentu piedziņu izpildāmi nekavējoši,
par ko jānorāda arī sprieduma rezolutīvā daļā

(CPK 211. p. 1. pk. un LPSR AT plēnuma
1974. g. 30. XII lēmuma «Par tiesas sprie-
dumu» 7. pk. IV d. — «LPSR AT Biļetens»,

1975, N<? 1).
Izpildrakstu par alimentu piedziņu izraksta

ne vēlāk kā nākošajā dienā pēc sprieduma tai-

sīšanas un nodod attiecīgās tiesas tiesu izpil-
dītājam, bet tajos gadījumos, kad parādnieks
dzīvo un strādā ārpus spriedumu taisījušās tie-

sas rajona, izpildrakstu nosūta attiecīgai tau-

tas tiesai.

Tautas tiesai, nosūtot izpildrakstu piedziņai,
pavadrakstā jānorāda, no kura laika alimenti

ieturami, ikmēneša alimentu apmērs no darba

algas, alimentu parāda apmērs un tā dzēšanas

kārtība. .

5. Alimentu piedziņa par pagājušo laiku. Tā

kā alimentācijas nolūks ir alimentējamās per-

sonas materiāla nodrošināšana, pēc vispārēja
noteikuma alimenti piespriežami tikai uz tur-

pmāko laiku no brīža, kad celta prasība tiesā.

Izņēmums — piedzīt alimentus par pagājušo
laiku trīs gadu robežās paredzēts tikai tādā

gadījumā, ja tiesa konstatējusi, ka pirms grie-
šanās tiesā veikti pasākumi, lai saņemtu uztu-

rēšanas līdzekļus, bet alimenti nav saņemti tā-

dēļ, ka persona, kurai alimenti jāmaksā, izvai-

rījusies no to maksāšanas. Šī norma piemēro-
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jama tikai tad, ja persona, kurai tiesības sa-

ņemt alimentus, oficiāli, griežoties dažādās

kompetentās iestādēs, meklējusi to personu,
kurai pēc likuma jāmaksā alimenti. Vienlaikus

jābūt pierādījumiem par to, ka attiecīgā per-

sona speciāli izvairījusies no alimentu maksā-

šanas — dzīvojusi ar viltotiem dokumentiem,
bez pierakstīšanās v. tml. Visus šos pierādī-
jumus novērtē tiesa, kurai atkarībā no lietas

materiāliem īpašos gadījumos tiesības piedzīt
alimentus par pagājušo laiku triju gadu ro-

bežās.

6. Sprieduma izpildes pagrieziena nepieļau-

jamība. Ja kasācijas vai uzraudzības kārtībā

tiek atcelts spriedums par alimentu piedziņu
un pēc tam prasība noraidīta, izpildes pagrie-
ziens — piedzīto summu atpakaļpiedziņa netiek

pieļauta. Tā iespējama tikai tad, ja atceltais

spriedums bijis pamatots uz prasītāja snieg-
tām maldīgām ziņām vai viņa iesniegtiem vil-

totiem dokumentiem (CPK 439. p.).

99. pants. Alimentu piedziņa, pamatojo-
ties uz atzīmēm to personu pa-

sēs, kuras izvairās no alimentu

maksāšanas

Personu pasēs, kuras sodītas par ļaunprā-

tīgu izvairīšanos no alimentu maksāšanas vai

kuras bijušas jāmeklē iekšlietu (milicijas) iestā-

dēm sakarā ar izvairīšanos no alimentu maksā-

šanas, iekšlietu (milicijas) iestādes izdara at-

zīmi (ierakstu), ka šīm personām saskaņā ar

tiesas spriedumu jāmaksā alimenti. (Latvijas
PSR Augstākās Padomes Prezidija 1983. gada
28. jūlija dekrēta redakcijā — «Latvijas PSR

Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs»,
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1983. g., 31. nr.). Izmaksājot personai, kuras

pasē ir šāda atzīme (ieraksts), darba algu vai

citu izpeļņu, pensiju vai stipendiju, uzņēmuma,
iestādes vai organizācijas administrācijai līdz

izpildraksta saņemšanai alimenti jāietur sa-

skaņā ar atzīmi (ierakstu) pasē tādā kārtībā,
kāda noteikta alimentu ieturēšanai pēc izpild-
rakstiem, un par to jāpaziņo attiecīgā rajona

(pilsētas) tautas tiesu izpildītājam; ja nav zi-

nāma tās personas adrese, kuras labā tiek pie-
dzīti alimenti, ieturētās summas pārskaita tau-

tas tiesas depozītā.
Ja šis pienākums netiek izpildīts, vainīgajām

amatpersonām var uzlikt naudas sodu Latvi-

jas PSR civilprocesa kodeksa 413. pantā no-

teiktajā kārtībā un apmērā.
1. Pamats atzīmes izdarīšanai pasē. Atzīmi

(ierakstu) pasē par to, ka attiecīgai personai
saskaņā ar tiesas spriedumu jāmaksā alimenti,
izdara iekšlietu (milicijas) iestādes divos ga-

dījumos — ja tās sodītas par ļaunprātīgu iz-

vairīšanos no alimentu maksāšanas pēc XX
118. un 119. p. vai arī ja personas, kurām

jāmaksā alimenti, milicijas iestādēm bijušas

jāmeklē sakarā ar izvairīšanos no alimentu

maksāšanas.

lekšlietu (milicijas) iestādes alimentu mak-

sātāja meklēšanu uzsāk pēc tautas tiesas lē-

muma, kas pieņemts sakarā ar to, ka tiesai nav

bijusi zināma atbildētāja atrašanās vieta ali-

mentu piedziņas lietās (CPK 113. p.), un pēc
tautas tiesneša lēmuma, kad alimentu piedziņas
lietā nav zināma parādnieka atrašanās vai

darbavieta (CPK 360. p. I d.). Meklēšanu iz-

dara iekšlietu (milicijas) iestāde pēc alimentu

pieprasītāja vai piedzinēja atrašanās vietas.
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Savukārt lēmumu par parādnieka meklēšanu

var pieņemt tiesa, kas taisījusi spriedumu,
tiesa pēc sprieduma izpildīšanas vietas, kā arī

tiesa pēc piedzinēja atrašanās vietas (PSRS
AT plēnuma 1965. g. 11. X lēmuma 10. pk.
«c»).

2. Atzīmes saturs. Atzīme (ieraksts) personu

pasēs, kuras izvairās no alimentu maksāšanas,
satur datus par to, ar kādas tiesas spriedumu
šai personai jāmaksā alimenti attiecīgam pie-
dzinējam, no kāda laika un kādā apmērā tie

maksājami, kāda ir piedzinēja dzīvesvieta. Ja

alimenti piedzīti nepilngadīgiem bērniem, jābūt
norādītam arī bērnu dzimšanas gadam, mēne-

sim un dienai.

3. Alimentu ieturēšana saskaņā ar atzīmi

pasē. Izmaksājot darba algu vai citu izpeļņu,
pensiju vai stipendiju personai, kuras pasē ir

šāda atzīme (ieraksts), uzņēmuma, iestādes

vai organizācijas administrācijai līdz izpild-
raksta saņemšanai alimenti jāietur saskaņā ar

minēto atzīmi (ierakstu) pasē un par to jāpa-

ziņo attiecīgā rajona (pilsētas) tautas tiesu

izpildītājam. Ja alimentu piedzinēja adrese nav

zināma, ieturētās summas tiek ieskaitītas tau-

tas tiesas depozītā, no kura tiesa tās izsniedz

piedzinējam pēc čeka vai nosūta viņam pa

pastu.
4. Amatpersonas atbildība. Ja uzņēmuma,

iestādes vai organizācijas amatpersonas neiz-

pilda savus pienākumus alimentu ieturēšanā

vai nozaudē izpildrakstu, tiesa var uzlikt vai-

nīgajām amatpersonām naudas sodu līdz

10 rubļiem (CPK 352. un 413. p.). Ja neietu-

rētas summas pagaidām nav iespējams piedzīt
no alimentu maksātāja, piedzinējs tiesīgs
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iesniegt prasību arī pret attiecīgo iestādi, uz-

ņēmumu vai organizāciju par neieturētās sum-

mas piedziņu (sk. 100. p. komentāru).
5. Pagaidu pabalsti bērniem, kuru vecāki iz-

vairās no alimentu maksāšanas. Ar PSRS MP

1984. g. 6. II lēmumu Nr. 134 noteikta pagaidu
pabalstu izmaksa nepilngadīgiem bērniem par

laiku, kad tiek meklēti viņu vecāki, kas izvai-

rās no alimentu maksāšanas. Šos pabalstus pie-
šķir šādos apmēros: vienam bērnam — 20 rbļ.,
diviem bērniem — 30 rbļ., trijiem —

40 rbļ., četriem un vairāk bērniem — 50 rbļ.
mēnesī. Līdzekļi pagaidu pabalstiem tiek mak-

sāti no fonda, kurā tiek ieskaitīti 50% no pie-
dzītajām valsts nodevām sakarā ar laulības

šķiršanu, piedzītajiem pagaidu pabalstiem un

10% pieskaitījuma summām pie piedzītajiem

pagaidu pabalstiem no vecākiem, kas tika mek-

lēti sakarā ar izvairīšanos no alimentu maksā-

šanas.

Pagaidu pabalstu piešķiršanu un izmaksu

regulē PSRS Tieslietu ministrijas un PSRS

Finansu ministrijas 1984. g. 2. VIII instrukci-

jas «Par pagaidu pabalstu piešķiršanas un iz-

maksas kārtību nepilngadīgiem bērniem par

laiku, kad tiek meklēti viņu vecāki, kas izvairās

no alimentu maksāšanas» un «Par nepilngadī-

giem bērniem izmaksāto pagaidu pabalstu pie-

dziņas kārtību no vecākiem, kas bija izvairīju-
šies no alimentu maksāšanas.»

Tajās noteikts, ka piedzinējs, kuram tiesības

saņemt pagaidu pabalstu nepilngadīgiem bēr-

niem, to noformē un saņem rajona vai pilsētas
sociālās nodrošināšanas nodaļā pēc savas dzī-

vesvietas, pamatojoties uz attiecīgās TDP iz-

pildkomitejas pensiju piešķiršanas komisijas
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lēmumu. Tās lēmumus par pagaidu pabalstu
piešķiršanu un pārtraukšanu var pārsūdzēt des-

mit dienu laikā attiecīgajā TDP izpildkomitejā.
Pēc vecāka, kas izvairījies no alimentu mak-

sāšanas nepilngadīgiem bērniem, atrašanas pa-

gaidu pabalsta izmaksa tiek pārtraukta un triju
dienu laikā sociālās nodrošināšanas nodaļai iz-

maksātā summa ar 10% pieskaitījumu pie tās

jāpaziņo tautas tiesai pēc parādnieka dzīves-

vietas. Tiesu izpildītājs, pamatojoties uz šādu

paziņojumu, nekavējoši veic darbības norādī-

tās summas piedziņai, bet pēc izpildu raksta

par alimentu piedziņu saņemšanas aprēķina
alimentu parādu.

No parādniekiem viņu nepilngadīgiem bēr-

niem izmaksātās pagaidu pabalstu summas

līdz ar 10% pieskaitījumu tiek ieskaitītas valsts

bankas rēķinā Nr. 817 (Līdzekļi pagaidu pa-

balstu izmaksai nepilngadīgiem bērniem).

100. pants. Alimentu parāda piedziņa pēc
izpildraksta

Alimentu parādu pēc izpildraksta par pagā-

jušo laiku var piedzīt ne vairāk kā par trim

gadiem no dienas, kad izpildraksts iesniegts
piedziņai.

Ja alimenti pēc izpildraksta, kas iesniegts
piedziņai, nav ieturēti tāpēc, ka atbildētājs

meklēts, alimentu parādu piedzen par visu pa-

gājušo laiku neatkarīgi no tā, vai notecējis no-

teiktais noilguma termiņš un persona, kuras

uzturēšanai piespriesti alimenti, sasniegusi
pilngadību.

Alimentu parādu nosaka, ievērojot faktisko

izpeļņu (ienākumus), ko parādnieks saņēmis
laikā, kad nav izdarīta piedziņa.
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Ja parādnieks šai laikā nav strādājis vai nav

iesniegti dokumenti, kas apliecina viņa izpejņu
(ienākumus), parādu nosaka, ievērojot izpejņu
(ienākumus), kuru viņš saņem parāda piedzi-
ņas laikā.

Ja ir strīds par tiesu izpildītāja noteikto ali-

mentu parāda apmēru, piedzinējs vai parād-
nieks var pārsūdzēt tiesu izpildītāja darbību

Latvijas PSR civilprocesa kodeksa 435. pantā
noteiktajā kārtībā.

1. Alimentu parāda rašanās. Šis pants no-

saka pēc tiesas sprieduma par alimentu pie-
dziņu izveidojušā alimentu parāda aprēķinā-
šanas un piedziņas kārtību. Šajos gadījumos
alimentu parāda apmēru konkrētā naudas

summā nosaka tiesu izpildītājs pēc sprieduma

izpildīšanas vietas (instrukcijas «Par tiesas

sprieduma izpildes kārtību» 162. pk.).
Pēc piedzinēja lūguma izpildrakstu tiesa iz-

sniedz piedzinējam (CPK 348. p.). Alimentu

piedziņas izpildraksta atdošana piedzinējam
sakarā ar viņa iesniegumu nav šķērslis šī iz-

pildraksta iesniegšanai izpildei tiesas noteiktā

termiņa robežās (LPSR AT plēnuma 1976. g.
5. IV lēmuma 15. pk.). Turpretī, ja izbeigta iz-

pildīšanas lietvedība ar lēmumu (CPK 372.,
373. p.), otrreizēja izpildraksta iesniegšana
izpildīšanai nav iespējama.

Visbiežāk alimentu parāds rodas tad, ja ali-
mentu maksātājs maina darbavietas, neierodas

darbā bez dibinātiem iemesliem, noslēpj amatu

savienošanas kārtībā saņemto izpejņu, nepa-

ziņo par papildu ienākumiem v. tml.

2. Alimentu parādu aprēķina tiesu izpildī-
tājs no parādnieka faktiski saņemtās izpeļņas
(ienākumiem), no kuras nav izdarīta piedziņa.
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Ja parādnieks bez dibinātiem iemesliem neiziet

darbā visās darba dienās, alimentu parādu ap-

rēķina arī par šīm dienām.

Alimentu parāds pēc izpildraksta tiek pie-
dzīts ne vairāk kā par trim gadiem no dienas,
kad izpildraksts iesniegts piedziņai, bet, ja pa-

rādnieks tiek meklēts, — par visu pagājušo
laiku neatkarīgi no tā, vai notecējis minētais

noilguma termiņš un persona, kuras uzturē-

šanai piespriesti alimenti, sasniegusi pilnga-
dību.

3. Tiesu izpildītāja darbības pārsūdzēšana.
Ja piedzinējs vai parādnieks nepiekrīt tiesu

izpildītāja noteiktajam alimentu parāda ap-

mēram, viņi var griezties tiesā, kurā strādā

tiesu izpildītājs, ar sūdzību par tā darbību

CPK 435. p. noteiktajā kārtībā. Šāda sūdzība

iesniedzama piecu dienu laikā no alimentu pa-

rāda aprēķināšanas dienas vai dienas, kad sū-

dzētājam, kuram nav ticis paziņots par aprē-
ķināto alimentu parādu, kļuvis par to zināms.

Tiesa vai nu atzīst tiesu izpildītāja alimentu

parāda aprēķinu par pareizu, vai arī to groza.

Par tiesas lēmumu jautājumā par tiesu izpil-
dītāja darbību var iesniegt blakus sūdzību vai

protestu.
4. Alimentu parāda piedziņa no uzņēmuma,

iestādes, organizācijas. Ja uzņēmuma, iestā-

des vai organizācijas darbinieku vainas dēļ

nav tikuši ieturēti alimenti, kurus pagaidām
nav iespējams piedzīt no alimentu maksātāja,
šādā veidā izveidojušos alimentu parādu var

piedzīt no attiecīgā uzņēmuma, iestādes vai

organizācijas (CX 467. p. un CPI\ 413. p.

II d.) pēc piedzinēja prasības. Raksturīgs šāds

piemērs. No 1979. g. VIII Limbažu rajona pa-
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domju saimniecībā «Umurga» strādāja Ivans T.,

no kura saskaņā ar izpildrakstu ieturēja ali-

mentus Annas T. labā divu nepilngadīgo bērnu

uzturēšanai. Kopš 1980. g. II Ivans T. ne-

ieradās darbā bez dibinātiem iemesliem, bet

padomju saimniecība viņu atlaida no darba

tikai 1980. g. VIII un nosūtīja izpildrakstu
tiesu izpildītājam. Pēc Annas T. prasības Lim-

bažu rajona tautas tiesa 1981. g. 2. 111 pie-
dzina viņas labā alimentu parādu par sešiem

mēnešiem 420 rbļ. no padomju saimniecības

«Umurga», kuras amatpersonas ilgstoši nerea-

ģēja uz Ivana T. neierašanos darbā, tādējādi
aizkavējot izpildraksta nosūtīšanu atpakaļ tie-

sai un veicinot alimentu parāda palielināšanos.
Radušos parādu nevarēja piedzīt no Ivana T.,

jo viņam bija nedzēsts parāds uz 1980. gada
februāri; civillietas izskatīšanas laikā parād-
nieka atrašanās vieta nebija zināma.

5. Alimentu parāda dzēšana notiek, palielinot
ieturējumu apmēru no parādnieka darba algas,

pensijas, stipendijas vai citām izmaksām līdz

50 procentiem. Ja pēc izpildu dokumentiem no

viena parādnieka piedzenami vairāk nekā

50 procenti izpeļņas, tiesu izpildītājs nosaka iz-

pildu dokumentu izpildes secību un kārtību,
kādā ieturētie parādnieka izpeļņas 50 procenti
sadalāmi starp piedzinējiem. Alimentu maksā-

jumi ir pirmās kārtas piedziņa salīdzinājumā
ar vairāku citu piedziņu kategorijām (CPK
426. p.).

Ja alimentu piedziņai no parādnieka iesniegti
vairāki izpildraksti no dažādiem piedzinējiem,

pēc kuriem alimentu summa pārsniedz 50 pro-

centus (piemēram, alimenti trijiem bērniem un

30 rbļ. mēnesī laulātajam uz 26. p. pamata),
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tiesu izpildītājam piedzenamā summa 50 pro-

centu apmērā no parādnieka izpeļņas jāsadala
starp piedzinējiem proporcionāli piedziņas da-

ļām. No izpeļņas nepiedzītās summas sastāda

alimentu parādu. Šī parāda, kā arī alimentu

parāda par pagājušo laiku dzēšanai tiesu izpil-
dī.tājs var aprakstīt parādnieka mantu (perso-
niskā īpašumā esošo un viņa daļu kopīpašumā),
izņemot to mantu, uz kuru nevar vērst piedziņu

pēc izpildu dokumentiem, — tās saraksts uz-

rādīts CPK 1. Pielikumā. Šādu piedziņu var

vērst arī uz alimentu parādnieka noguldīju-
miem valsts darba krājkasēs un PSRS Valsts

bankā (ja nav izpeļņas vai citas mantas), ja

par to ir attiecīgas tiesas spriedums civillietā

vai krimināllietā" (CPK 412. p. un CX 459. p.).
Alimentu maksātāja, piedzinēja, bērna, kura

uzturēšanai bija paredzēti alimenti, nāve vai

bērna pilngadības sasniegšana automātiski ne-

dzēš alimentu parādu. Šo parādu var saņemt
likumā noteiktā kārtībā mantinieki vai pilnga-
dīgais bērns. Savukārt parādnieka mantinieki

atbild par šādu parādu viņiem pārgājušās man-

tojamās mantas īstās vērtības robežās (CX
576. p.).

101. pants. Atbrīvošana no alimentu pa-

rāda samaksas vai tā samazi-

nāšana

Atbrīvot no alimentu parāda samaksas vai to

samazināt var tikai ar tiesas spriedumu.
Tiesa ir tiesīga pēc tās personas prasības,

kura maksā alimentus, pilnīgi vai daļēji atbrī-

vot viņu no alimentu parāda samaksas, ja tā

konstatē, ka alimenti nav maksāti šīs personas
slimības vai citu attaisnojošu iemeslu dēļ.
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1. Kārtība atbrīvošanai no alimentu parāda
samaksas, ja ta konstatē, ka alimenti nav mak-

sāti šīs personas slimības vai citu attaisnojošu
iemeslu dēļ.

Alimentu maksātāju atbrīvot no alimentu pa-
rāda samaksas vai to samazināt var tikai ar

tiesas spriedumu. Šo jautājumu nevar izlemt

tiesu izpildītājs vai tiesa, izskatot sūdzību par
tiesu izpildītāja darbībām CPK 435. p. kārtībā.

Prasību par atbrīvošanu no alimentu parāda
samaksas vai tā samazināšanu tiesa var izska-

tīt pēc tās personas prasības, kurai alimentu

parāds aprēķināts. Šāda prasība apmaksājama
ar valsts inodevu CPK 80. p. noteiktajā apmēra
un iesniedzama tiesā pēc piedzinēja — alimentu

saņēmēja dzīvesvietas.

2. Pamats prasības apmierināšanai. Tiesa var

apmierināt šādu prasību, ja konstatē, ka ali-

menti nav maksāti parādnieka slimības vai citu

attaisnojošu iemeslu dēj.

Likumā nav sniegts konkrēts šādu attaisno-

jošu iemeslu, izņemot slimību, uzskaitījums.

Tādēļ tiesai, vadoties no lietas faktiskajiem ap-

stākļiem, dotas iespējas pašai šī panta piemē-
rošanā vērtēt alimentu parāda rašanās iemeslus

kā attaisnojošus vai neattaisnojošus.

Piemēram, Ainai J. piedzima dēls, un viņa
vienu gadu pēc bērna dzimšanas atradās bez-

algas atvaļinājumā. No viņas uz tiesas sprie-
duma pamata piedzīti alimenti iepriekšējā lau-

lībā dzimušajai meitai, kas atrodas pie tēva.

Tādā veidā Ainai J. sakarā ar bezalgas atvaļi-

nājumu izveidojās alimentu parāds. Ņemot vērā

šādus apstākļus, tiesa pamatoti atbrīvoja

Ainu J. no alimentu parāda samaksas.
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102. pants. Alimentu izmaksāšanas un pār-
sūtīšanas termiņš

Uzņēmuma, iestādes vai organizācijas admi-

nistrācijai, kas ietur alimentus, tie jāizmaksā
(jāpārsūta) trīs dienu laikā pēc darba algas,

pensijas, stipendijas un citu summu izmaksai

noteiktās dienās.

Uzņēmuma, iestādes vai organizācijas admi-

nistrācijai, kas ietur alimentus uz rakstveida

pieteikuma un izpildraksta pamata vai sakarā

ar atzīmi (ierakstu) to personu pasēs, kuras

izvairās no 'alimentu maksāšanas, tie jāietur
regulāri no darba algas, pensijas, stipendijas
vai citām summām un ne vēlāk kā trīs dienu

laikā jāizmaksā vai jānosūta piedzinējam
(99. p. komentāru 4. pk. minētajā gadījumā at-

tiecīgā summa jāieskaita tiesas depozītā). Pasta

pārvedumos jāuzrāda: a) par kādu mēnesi ali-

menti ieturēti; b) izpeļņas summa pēc nodokļu

ieturēšanas; c) alimentu apmērs ( lļ2, xk, U*

Ve, Vs utt. no izpeļņas); d) alimentu summa;

c) parāda dzēšanai ieturētā summa. Piemēram:

alimenti par novembri 180 rbļ., V 4 daļa —

45 rbļ., parāds 45 rbļ., kopā 90 rbļ.
Pareizai alimentu ieturēšanai, savlaicīgai to

izmaksāšanai, izpildrakstu pārsūtīšanai jāseko
arī arodbiedrības komitejai, par ko īpaši norā-

dīts VACP 1953. g. 18. XII lēmumā Nr. 516

«Par arodbiedrības organizāciju kontroles pa-

stiprināšanu no strādniekiem un kalpotājiem
piedzenamo alimentu savlaicīgā ieturēšanā».

Tagad pārbaudēs tiek iesaistīta sabiedrība, tau-

tas piesēdētāju padomes sekcija, kas pārbauda
tiesas spriedumu izpildīšanu. Svarīgu darbu

šajā jomā jāveic, protams, arī tautas tiesnesim

un tiesu izpildītājiem (PSRS tieslietu ministra
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1975. g. 30. VI pavēle Nr. 12 «Par tiesu un tiesu

izpildītāju darbu lietu izskatīšanā un tiesas

spriedumu izpildīšanā par alimentu piedziņu
bērniem» — CCopmiK npHKa3OB, nocTaHOBJieHHH

KOJiJiermi, hhctpvkiuih n VKaaaHuft MimucTep-
CTBa lOCTHUHH CCCP — M., U3Jļ. «H3BeCTHSI»,

1976).

Trīspadsmitā nodaļa

ADOPCIJA

103. pants. Kādus bērnus atļauts adoptēt

Adoptēt atļauts vienīgi nepilngadīgus bērnus

un tikai viņu interesēs.

1. Adopcijas mērķis. Adopcija ir tiesisks akts,
ar kuru pilsonis pieņem cita bērnu par savu un

kurš rada tādas pašas personiskās un mantis-

kās tiesības un pienākumus kā radniecība pēc
izcelšanās (116. p.). Tas attiecas kā uz ģimenes
tiesībām un pienākumiem, tā arī uz civilajām,
dzīvokļu, administratīvajām, procesuālajām
v. c. tiesībām un pienākumiem. Galvenais adop-
cijas mērķis ir nodrošināt adoptētajam bērnam

ģimenes audzināšanu.

Adopcija tikai tad rada tiesības un pienāku-

mus, ja tā izdarīta likumā paredzētā kārtībā.

Bērna faktiskā pieņemšana audzināšanā bez at-

tiecīga likumā noteiktā noformējuma nerada

adopcijas tiesiskās sekas. Adopcijas fakta kon-

statēšana tiesā iespējama, ja bērna faktiskā

adopcija notikusi laika posmā, kad attiecīgās

padomju republikas (KPFSR no 1918.—

1926. g.) likumdošana neatļāva adopciju, un

tāpēc to nevarēja noformēt.

2. Adoptēt var vienīgi nepilngadīgus bērnus.

Bērnam jābūt nepilngadīgam uz adopcijas
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lēmuma pieņemšanas brīdi. Adopcijas akta re-

ģistrācija CAR iestādēs var notikt arī pēc tam,
kad adoptētais jau sasniedzis pilngadību.

3. Bērna interešu ievērošana. Adopcijas mēr-

ķis ir nepilngadīgo bērnu interešu aizsardzība,

tādēļ likums atļauj adopciju tad, ja tā ir adop-

tējamā bērna interesēs. Pretējā gadījumā adop-

ciju var atcelt (123. p.). Tāpēc, izlemjot jautā-

jumu par bērna adopciju, nepieciešams noskaid-

rot, vai adoptētājs ir spējīgs radīt apstākļus
adoptētā bērna interešu nodrošināšanai un aiz-

sardzībai. Sevišķi svarīgs ir jautājums par

bērna interesēm, kad adoptējamais vēl ir maz-

gadīgs. Ja, noformējot adopciju, AA iestādes

konstatē, ka adopcija nebūs bērna interesēs, vie-

tējās TDP IK var pieņemt lēmumu par adopci-
jas atteikumu (111.p.).

104. pants. lestāde, kas izlemj jautājumu

par adopciju

Adopciju izdara ar rajona (pilsētas) vai pil-
sētas rajona Tautas deputātu padomes izpild-
komitejas lēmumu pēc tās personas lūguma,
kura vēlas bērnu adoptēt.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. g. 27. marta dekrēta redakcijā — «Latvi-

jas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
1. Adopcijas lēmuma pieņemšana. Lēmumu

par adopciju var pieņemt un ar to saistītos

jautājumus (112. p.,
i 13. p.) izlemt vienīgi ra-

jona vai pilsētas (Rīgā — pilsētas rajona)
TDP IK. Ciema, ciemata, rajona pakļautības
pilsētas TDP IK nav tiesīga izdarīt adopciju.
Lēmumus par adopciju rajona vai pilsētas (pil-

sētas rajona) TDP IK pieņem sēdēs adoptētāju
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klātbūtnē. Ja lēmums par adopciju pieņemts,
pārkāpjot šo noteikumu, piemēram, lēmumu vien-

personiski pieņēmis TDP IK priekšsēdētājs, jā-
uzskata, ka adopcija nav notikusi. Ja adoptē-
tājs nav klāt TDP IK sēdē, to nevar uzskatīt

par šķērsli adopcijas lēmuma pieņemšanai.
2. Adopciju izdara pēc tās personas lūguma,

kura vēlas bērnu adoptēt. Saņemot pieteikumu
par vēlēšanos bērnu adoptēt, TDP IK TIN jāiz-
pilda likumdošanā (110. p., instrukcijā «Par

adopcijas kārtību Latvijas PSR») noteiktie pa-
sākumi adopcijas noformēšanai — nepieciešamo
dokumentu pieprasīšana no adoptētāja, viņa
dzīves apstākļu apsekošana, adoptētāja personas

un viņa veselības stāvokļa noskaidrošana v. c.

105. pants. Adoptētāji

Adoptēt var pilngadīgi abu dzimumu pilsoņi.
Par adoptētājiem nevar būt:

personas, kuras likumā noteiktajā kārtībā at-

zītas par rīcībnespējīgām vai ierobežoti rīcīb-

spējīgām;

personas, kurām tiesa atņēmusi vecāku tiesī-

bas;

personas, kuru intereses ir pretrunā ar adop-
tējamo interesēm;

personas, kuras bijušas adoptētājas, ja adop-

cija atcelta tāpēc, ka viņas nav pienācīgi pildī-

jušas savus pienākumus.
1. Personas, kas var būt par adoptētajam.

105. p. I d. satur vispārīgu norādījumu par to,

ka adoptētāji var būt tikai pilngadīgi abu dzi-

mumu pilsoņi. Tas tomēr nenozīmē, ka jebkurai
pilngadīgai personai var atļaut adoptēt. Par

adoptētajiem parasti var būt personas, kas spē-

jīgas realizēt vecāku tiesības un pienākumus
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bērnu audzināšanā un uzturēšanā. Izņēmums

var būt tad, ja bērnu adoptē neilgi pirms piln-

gadības sasniegšanas.
Likumā nav ierobežots adoptētāja maksimā-

lais vecums, tomēr adoptētāja vecums nedrīkst

traucēt viņam pildīt adoptētāja pienākumus.
Nav noteikta arī minimālā vecuma starpība
starp adoptētāju un adoptējamo. Tomēr tai ne-

vajadzētu būt mazākai par 18 gadiem un arī

ne pārāk lielai, it īpaši gadījumos, kad adoptē-

tājus ieraksta par adoptētā vecākiem (113. p.),
lai adoptētā izcelšanās no adoptētāja nebūtu

apšaubāma.
2. Personas, kas nevar būt par adoptētājiem.

105. p. II d. norādītās personas nekādā gadī-

jumā nevar būt par adoptētājiem, pat ja tās

būtu tuvi adoptējamā bērna radinieki, jo šādas

personas nav spējīgas pildīt adoptētāja pienā-
kumus. Tādas ir personas, ko tiesa atzinusi par

rīcībnespējīgām (CX 15. p.) vai par ierobežoti

rīcībspējīgām (CX 16. p.). Adopcija nav at-

ļaujama arī gadījumos, kad bērnu vēlas adop-
tēt garīgi slima persona, kas nespēj vadīt savu

darbību vai saprast tās nozīmi, bet nav atzīta

par rīcībnespējīgu, vai arī persona, kas pārmē-

rīgi lieto alkoholiskos dzērienus, bet nav vēl

ierobežota rīcībspējā.
Adoptētāji nevar būt personas, kam tiesa at-

ņēmusi vecāku tiesības (67. p.). Lai gan šis

noteikums nav attiecināts uz personām, kurām

bērni atņemti, neatņemot vecāku tiesības

(72. p.), tomēr arī šādām personām adopcija
nav atļaujama, jo viņi nespēj pildīt adoptētāja

pienākumus. Nevar adoptēt personas, kuras ir

bijušas adoptētājas, ja adopcija atcelta tāpēc,
ka šīs personas nav pienācīgi pildījušas savus
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pienākumus. Pēc likuma jēgas arī personām,
kas atceltas no aizbildņa (aizgādņa) pienā-
kumu pildīšanas, nav atļaujama adopcija (138.,
154. p.), jo adoptētāji ir savu adoptēto bērnu

aizbildņi vai aizgādņi.
Par adoptētājiem nevar būt personas, kuru

intereses ir pretrunā ar adoptējamo interesēm.

Domātas jebkuras personiskās vai mantiskās

intereses. Adopcija šī apstākļa dēļ nav iespē-
jama, jo adoptētāja un adoptētā interešu pret-
stats ir šķērslis bērnu audzināšanai un viņa
interešu pārstāvēšanai. Izlemjot bērna adop-
ciju, jāņem vērā arī adoptētāja veselības stā-

voklis (vai persona, kas vēlas adoptēt bērnu,
neslimo ar lipīgām slimībām — TBC atklātā

formā, venēriskās slimības v. c), lai gan 105. p.
II d. par to tieši nav norādīts. Noformējot adop-
ciju, jāiesniedz medicīniskās iestādes izziņa par

adoptētāja veselības stāvokli, lai konstatētu, vai

adoptētājs neslimo ar tādām slimībām, kas var

būt šķērslis bērna nodošanai adoptētāja ģimenē.

106. pants. Vecāku piekrišana adopcijai

Adopcijai vajadzīga vecāku piekrišana, ja vi-

ņiem nav atņemtas vecāku tiesības.

Vecāki var piekrist, ka bērnu adoptē noteikta

persona (personas), vai arī piekrist adopcijai,

atļaujot adoptētājus izraudzīties aizbildnības

un aizgādnības iestādēm.

Vecāku piekrišana adopcijai jāizsaka rakst-

veidā.

Vecāki līdz adopcijas brīdim ir tiesīgi atsaukt

savu piekrišanu.
1. Vecāku tiesība dot piekrišanu bērnu adop-

cijai ir vecāku tiesību satura elements. Bērna

adopcija bez vecāku piekrišanas, izņemot 107. p.
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paredzētos gadījumus, ir pamats adopcijas at-

celšanai (121. p.). Vecāku piekrišana vajadzīga

gan tad, ja viņu mērķis ir vispār izbeigt attie-

cības ar bērnu, gan arī tad, ja viens no vecā-

kiem saglabā visas faktiskās un tiesiskās attie-

cības ar bērnu, piemēram, bērna māte, pie ku-

ras bērns palicis ipēc laulības šķiršanas, dod

piekrišanu bērnu adoptēt personai, ar kuru

viņa iestājusies jaunā laulībā. Vecāku piekri-
šana vajadzīga, ja viņiem nav atņemtas vecāku

tiesības. Bērna atņemšana vecākiem bez vecāku

tiesību atņemšanas (72. p.) nav pamats, lai

adoptētu bērnu bez viņa vecāku piekrišanas.
Piekrišana no bērna vecākiem jāprasa neatka-

rīgi no tā, vai tie sastāv savstarpēji laulībā vai

ne. Piekrišana jādod abiem vecākiem. Likumā

nav tieši paredzēts, vai piekrišana prasāma arī

no bērna nepilngadīgajiem vecākiem, piemē-

ram, ja bērnam ir vientuļa nepilngadīga māte.

Literatūrā šajā jautājumā izteikti dažādi uz-

skati 1
.

Piekrišanu bērna adopcijai var dot ve-

cāki tikai tad, ja bērna izcelšanās no viņiem
noteikta likumā paredzētajā kārtībā (53.—

57. p.).
2. Vecāku piekrišanas veids un forma. Ve-

cāku piekrišana var būt divējāda — norādot

konkrētu personu kā adoptētāju un bez šāda

norādījuma. Adoptētāju parasti norāda, ja
bērnu adoptē patēvs vai pamāte un viens no

miesīgajiem vecākiem bērnam paliek vai ja
bērnu ar vecāku piekrišanu adoptē kāds no ra-

diniekiem v. tml. Ja vecāki devuši piekrišanu
bērnu adoptēt tikai noteiktai personai, citai per-

1 Cm. Bt'Oepc fī. P. npaßocyf>i>eKTiiocTb rpa>K/ian n

cobgtckom rpa>KAaiicKOM ii ccMciiiioM npaße. P., 1976,

c. 199—201
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sonai bērnu nodot nevar. Adoptētāju parasti
nenorāda, ja māte bērnu atstāj dzemdību namā

vai nodod bērnu iestādē. Tad adoptētāju atļauj
izraudzīties AA iestādei. Vecāku piekrišana jā-
dod rakstveidā. Ja vecāks pats neierodas AA

iestādē, viņa parakstam jābūt notariāli aplie-
cinātam. To var apliecināt arī citas iestādes un

organizācijas, kas tiesīgas apliecināt darījumus
(ārstniecības iestādes, soda izciešanas vietas

administrācija v. c).
3. Piekrišanu bērna adopcijai jādod tikai

bērna vecākiem, bet nevis citiem radiniekiem,
kuri bērnu varbūt faktiski audzina (vecaistēvs,

patēvs, māsa v. c). Latvijas PSR likumdošanā

nav paredzēts, ka piekrišana adopcijai jādod
bērna aizbildnim vai aizgādnim, ja bērns no-

dots aizbildnībā vai aizgādnībā. Citās savieno-

tajās republikās šāda prasība ir (Igaunijas PSR

LĢK 120. p., Lietuvas PSR LĢK 111. p.,

KPFSR LĢK 102. p.).
Bērnus, kas ir pastāvīga valsts bērnu iestāžu

gādībā, var adoptēt tikai ar vecāku piekrišanu,
ja bērnam ir vecāki, no kuriem prasāma piekri-
šana. No bērnu iestāžu administrācijas Latvi-

jas PSR likumdošana neparedz prasīt oficiālu

piekrišanu, lai gan bērnu iestādes administrā-

cijas viedoklis arī ir jāņem vērā, izlemjot jau-

tājumu par bērna adopciju.
Vecāku piekrišanas atsaukums iespējams

tikai līdz brīdim, kad TDP IK pieņem lēmumu

par adopciju. Vienīgi tad, ja adopcija tiek atzīta

par spēkā neesošu, vecāki, kas devuši piekri-
šanu adopcijai, var to atsaukt, kamēr bērnu no

jauna nav adoptējusi cita persona. Likumā nav

prasīts, lai vecāki, kas atsauc piekrišanu, moti-

vētu savu rīcību. Ja piekrišanu devuši abi ve-
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cāki, tad viena vecāka piekrišanas atsaukums
ir šķērslis adopcijai. Adopciju, kas izdarīta pēc
tam, kad vecāki atsaukusi piekrišanu adopcijai,
var atcelt pēc vecāku pieprasījuma («BBC
CCCP», 1971, No 3, c.12—13).

107. pants. Adopcija bez vecāku piekriša-
nas

Ja vecāki izvairās piedalīties bērna audzinā-

šanā, adopciju izņēmuma kārtā var izdarīt bez

viņu piekrišanas.
Adopciju bez vecāku piekrišanas var izdarīt,

ja viņi vairāk nekā gadu nedzīvo kopā ar bērnu

un, neievērojot aizbildnības un aizgādnības
iestāžu brīdinājumu, izvairās no bērna audzi-

nāšanas un uzturēšanas.

Vecāku piekrišana adopcijai nav vajadzīga,
ja viņiem atņemtas vecāku tiesības vai viņi
likumā noteiktajā kārtībā atzīti par rīcībnespē-
jīgiem vai bezvēsts promesošiem.

1. Komentējamā panta piemērošana. 107. p.
noteikumi piemērojami neatkarīgi no tā, vai

bērns atrodas bērnu iestādē, pie aizbildņa vai

aizgādņa, vai to audzina viens no vecākiem vai

kāda cita persona. 107. p. paredzēti gadījumi,
kad bērns palicis bez vecāku gādības kā pašu
vecāku vainas dēļ (izvairīšanās no bērna audzi-

nāšanas, vecāku tiesību atņemšana), tā arī bez

vecāku vainas (vecāku atzīšana par rīcībnespē-
jīgiem vai bezvēsts promesošiem).

2. Piekrišana nav jāprasa no vecāka, kas ar

tiesas spriedumu atzīts par rīcībnespējīgu

(CPK 261.—265. p.). No vecāka, kam tikai

ierobežota rīcībspēja (CX 16. p.), piekrišana
jāprasa, izņemot gadījumu, ja šādai personai
atņem vecāku tiesības. Faktiski nav iespējams
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prasīt piekrišanu arī no vecāka, kas gara sli-
mības dēļ nespēj vadīt savu rīcību vai izprast
savas rīcības sekas, bet tādā gadījumā šo ve-

cāku vispirms nepieciešams atzīt par rīcībne-

spējīgu. Ja vecāks saslimis ar garīgu slimību,

jānoskaidro, vai iespējama viņa drīza izvese-

ļošanās, un tādā gadījumā pagaidām bērns jā-
nodod aizbildnībā vai aizgādnībā.

3. Vecāku atzīšana par bezvēsts promesošiem
(CPK 254.—259. p.) ir pamats adopcijai bez

viņu piekrišanas. Bezvēsts promesošā atgrieša-
nās nerada viņam tiesības prasīt adopcijas at-

celšanu, lai gan citas ģimenes, kā arī civilās

tiesības šādai personai var atjaunoties vai tur-

pināties.
4. Vecāku tiesību atņemšana nozīmē, ka vi-

ņam atņemtas tiesības dot piekrišanu bērna

adopcijai. Gadījumā, ja vecāka uzvedība var

būt pamats vecāku tiesību atņemšanai (67. p.)
un šāds vecāks labprātīgi nedod piekrišanu

adopcijai, vispirms nepieciešams viņam atņemt
vecāku tiesības. Piemēram, vecāks notiesāts un

izcieš sodu par smagu noziegumu vai ir hro-

nisks alkoholiķis v. c. Bērna atņemšana vecā-

kiem uz 72. p. pamata slimības vai citā gadī-
jumā nedod iespēju adoptēt bērnu bez vecāku

piekrišanas.
5. Vecāku izvairīšanās no bērna audzināša-

nas un uzturēšanas var būt pamats vispirms
vecāku tiesību atņemšanai. Tomēr 107. p. I un

II d. noteic, ka izņēmuma kārtā adopciju var

izdarīt bez šāda vecāka piekrišanas, ja arī ve-

cāku tiesības viņam nav atņemtas. Adopciju bez

vecāku piekrišanas var izdarīt, ja vienlaikus ir

visi 107. p. II d. norādītie apstākļi: 1) vecāki

vairāk nekā gadu nedzīvo kopā ar bērnu, izņe-
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mot gadījumus, ja sakarā ar darbu vai mācī-

bām, citiem attaisnojošiem apstākļiem vecākam

nepieciešams dzīvot atsevišķi. 2) Izvairīšanās

no bērna audzināšanas un uzturēšanas, ar ko

jāsaprot kā izvairīšanās no audzināšanas, tā

arī no uzturēšanas vienlaikus. Ja vecāks izvai-

rās tikai no audzināšanas, bet labprātīgi vai

uz tiesas sprieduma pamata maksā uzturlīdzek-

ļus, tad no šāda vecāka piekrišana jāprasa sa-

skaņā ar 106. p. 3) Nepieciešams, lai izvairīša-

nās no bērna audzināšanas un uzturēšanas vai-

rāk nekā gadu notiktu, neievērojot AA iestāžu

brīdinājumu. Ja bērns nodots bērnu iestādes gā-
dībā, tās administrācija var nosūtīt paziņojumu
pēc vecāku pēdējās zināmās dzīvesvietas, ar

kuru brīdināt vecākus, lai viņi rūpētos par bēr-

niem un neizvairītos no bērnu audzināšanas.

Nevar adoptēt bērnu bez tādas vientuļās mātes

piekrišanas, kura, pamatojoties uz PSRS APP

1944. g. 8. VII dekrēta 4. p., ievietojusi bērnu

valsts bērnu iestādes pilnīgā apgādībā, jo šādai

mātei ir tiesības jebkurā brīdī ņemt bērnu savā

audzināšanā.

108. pants. Adoptētāja laulātā piekrišana

adopcijai

Ja bērnu adoptē persona, kas ir laulībā, bet

bērnu neadoptē abi laulātie, vajadzīga otra lau-

lātā piekrišana adopcijai.
Laulātā piekrišana adopcijai nav vajadzīga,

ja šis laulātais noteiktajā kārtībā atzīts par rī-

cībnespējīgu, kā arī ja laulātie vairāk nekā

gadu nedzīvo kopā un otra laulātā dzīvesvieta

nav zināma.

I. Sekas, ja bērnu adoptē tikai viens no lau-

lātajiem. Adopcijas tiesiskās sekas (116. p.)
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tādā gadījumā attiecas tikai uz laulāto — adop-
tētāju un viņa radiniekiem, bet ne uz adoptē-
tāja laulāto. Tomēr arī pēdējā intereses un tie-

sības ar adopcijas aktu tiek skartas — adoptē-
tais bērns atradīsies viņa ģimenē, adopcija var

ietekmēt viņa mantošanas tiesības adoptētāja
nāves gadījumā v. tml. Tāpēc 108. p. I d. pa-
redz prasīt adoptētāja laulātā piekrišanu adop-
cijai. Šī noteikuma neievērošana ir pamats

adopcijas atcelšanai (121. p.). Laulātā piekri-
šana adopcijai jādod rakstveidā, vienalga, vai

laulātais dzīvo kopā ar adoptētāju vai arī atse-

višķi. Laulātā parakstu uz rakstveida iesnie-

guma par piekrišanu adopcijai var apliecināt
likumdošanā paredzētajā kārtībā, ja laulātais

neierodas personiski AA iestādē.

2. Laulātā piekrišana nav vajadzīga divos

gadījumos. Pirmkārt, ja laulātie vairāk nekā

gadu nedzīvo kopā un otra laulātā dzīvesvieta

nav zināma (domāta faktisko laulības attiecību

izbeigšanās). Ja laulātie gan dzīvo atsevišķi,

piemēram, darba vai citu apstākļu dēļ, bet uz-

tur normālas laulāto attiecības, otra laulātā

piekrišana ir nepieciešama. Otrkārt, otra laulātā

piekrišana nav vajadzīga arī tad, ja viņš atzīts

par rīcībnespējīgu (CX 15. p.). Tādā gadījumā

jāiesniedz attiecīgs tiesas sprieduma noraksts.

No laulātā, kura rīcībspēja ierobežota pēc CX

16. p., piekrišana jāprasa.

109. pants. Adoptējamā piekrišana adopci-

jai

Adoptējot bērnus, kas sasnieguši desmit gadu
vecumu, vajadzīga viņu piekrišana. Bērna pie-
krišanu adopcijai noskaidro aizbildnības un

aizgādnības iestādes.
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Ja līdz adopcijas pieteikuma iesniegšanai
bērns dzīvojis adoptētāja ģimenē un uzskata

adoptētāju par savu tēvu vai māti, adopciju iz-

ņēmuma kārtā var izdarīt bez adoptējamā pie-
krišanas.

1. Adoptējamā piekrišanas noskaidrošana.

Noformējot adopciju, nepieciešams noskaidrot

adoptējamo attieksmi pret adopciju, ievērojot
bērna vecumu, viņa attiecības ar adoptētāju

(vai adoptētājs ir viņa radinieks, vai bērns jau

dzīvojis adoptētāja ģimenē v. tml.). Adoptē-
jamā attieksme pret adopciju jānoskaidro vien-

mēr, ja vien tas iespējams, ievērojot bērna ve-

cumu. Bērna vēlēšanos noskaidro TIN inspek-

tors, kas sagatavo adopcijas lietu TDP IK sē-

dei.

2. Adoptējamā piekrišana kā obligāts adopci-

jas priekšnoteikums vajadzīga, ja adoptējamais
bērns līdz adopcijas brīdim sasniedzis desmit

gadu vecumu. Piekrišanu noskaidro TIN inspek-
tors un fiksē apsekošanas aktā. Rakstveida pie-
krišana no adoptējamā nav jāprasa.

3. Bez adoptējamā piekrišanas, ja viņš sa-

sniedzis 10 gadu vecumu, adopciju var izdarīt

tikai tad, ja līdz adopcijas pieteikuma iesnieg-
šanai bērns dzīvojis adoptētāja ģimenē un uz-

skata adoptētāju par savu tēvu un māti. Ja

šādā gadījumā bērns adoptētājus par saviem

vecākiem neuzskata, viņa piekrišana jāno-
skaidro saskaņā ar 109. p. I. d.

110. pants. Adopcijas noformēšana

Pieteikums par vēlēšanos adoptēt bērnu

iesniedzams aizbildnības un aizgādnības
iestādē pēc adoptētāja vai adoptējamā dzīves-

vietas.
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Aizbildnības un aizgādnības iestādēm jāpār-
bauda, kādi ir dzīves apstākļi personai, kas vē-

las bērnu adoptēt, jāpārbauda, vai adopcija at-

bilst bērna interesēm, vai nav šķēršļu adopcijas

atļaušanai, kā arī jānoskaidro bērna vēlēšanās

un pēc tam savs atzinums jāiesniedz rajona

(pilsētas) vai pilsētas rajona Tautas deputātu
padomes izpildkomitejai.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
1. Pieteikums par vēlēšanos adoptēt bērnu.

Adopcija notiek pēc tās personas iniciatīvas,
kura vēlas bērnu adoptēt. Pieteikumu adoptētājs
var iesniegt AA iestādē — rajona (pilsētas) vai

pilsētas rajona TDP IK pēc savas vai pēc adop-

tējamā bērna dzīvesvietas. Laulātie var iesniegt

kopēju pieteikumu. Pieteikumā jānorāda adop-

tētāja uzvārds, vārds un tēvvārds, viņa pastā-
vīgā dzīvesvieta, kā arī ģimenes stāvoklis, ieņe-
mamais amats un darbavieta. Jānorāda, vai

adoptētājs vēlas mainīt bērnam uzvārdu, vārdu,

tēvvārdu, dzimšanas vietu un datumu (112. p.),
ierakstīt sevi kā adoptētā bērna vecāku.

2. Pieteikumam pievienojamie dokumenti. In-

strukcija «Par adopcijas kārtību Latvijas PSR»

(13. pk.) prasa pieteikumam pievienot doku-

mentus, kas attiecas uz adoptētāju: 1) adoptē-
tāja sīka autobiogrāfija; 2) apliecināts laulības

apliecības noraksts, ja adoptētājs sastāv lau-

lībā; 3) darbavietas raksturojums vai attiecīgi
mācību vietas, karaspēka daļas v. tml. rakstu-

rojums; 4) izziņa par adoptētāja darba algu

(pensiju, stipendiju); 5) medicīniskās iestādes

izziņa par adoptētāja veselības stāvokli (ja ar
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adoptētāju kopā dzīvo citi viņa ģimenes
locekļi — arī par viņu veselības stāvokli);
6) izziņa par adoptētāja dzīvojamo platību.

Attiecībā uz adoptējamo bērnu: 1) apliecināts
dzimšanas apliecības noraksts; 2) dokuments,
kas apliecina bērna vecāku nāvi, bezvēsts prom-

būtni, vecāku tiesību atņemšanu viņiem; doku-

menti, kas apliecina, ka adopcijai piekrīt bērna

vecāki, ja jāprasa vecāku piekrišana, un adoptē-

tāja laulātais. Ja minēto dokumentu iegūšana

adoptētājam nav iespējama, tos adopcijas .no-

formēšanas gaitā pieprasa AA iestāde.

3. AA iestādes pienākumi adopcijas noformē-

šanā noteikti 110. p. 11. d., kā arī AA Nolikumā

(11. pk.), instrukcijā «Par adopcijas kārtību

Latvijas PSR» (14. pk.). Vietējās TDP IK TIN,

saņemot adopcijas pieteikumu un nepieciešamos
dokumentus, uzdod TIN inspektoram 2 nedēļu
laikā pārbaudīt adoptētāju dzīves apstākļus,
noskaidrot, vai adopcija atbilst bērna intere-

sēm, vai nav šķēršļu adopcijai, kāda ir paša
bērna vēlēšanās un vai viņš piekrīt adopcijai,
ja jāprasa viņa piekrišana, vai ir adoptētāja
laulātā piekrišana v. c. apstākļus. TIN uz apse-

košanas materiālu un iesniegto dokumentu pa-

mata dod atzinumu par to, vai adopciju atļaut
vai atteikt, un šo atzinumu iesniedz TDP IK

lēmuma pieņemšanai.

111. pants. Adopcijas atteikuma lēmuma

pārsūdzēšana

Rajona (pilsētas) vai pilsētas rajona Tautas

deputātu padomes izpildkomitejas lēmumu par

adopcijas atteikumu ieinteresētās personas mē-

neša laikā var pārsūdzēt augstākās iestādēs pa-

kļautības kārtībā.
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(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.)

1. Adopcijas jautājuma obligāta izskatīšana

TDP IK sēdē. Izpildot adopcijas noformēšanai

nepieciešamās darbības (110. p.), jautājums par

adoptēšanu vai adopcijas atteikumu obligāti jā-
izskata TDP IK sēdē, kurā jāpieņem attiecīgs
lēmums.

2. Pamats adopcijas atteikumam var būt da-

žādi apstākļi, kuru dēļ adopcija vispār nav pie-
ļaujama vai arī tā nav bērna interesēs. Adop-
cija vispār nav pieļaujama, ja adoptētājs neat-

bilst 105. p. prasībām, ja adoptējamais bērns

slimo ar slimībām, kuras saskaņā ar PSRS Ve-

selības aizsardzības ministrijas un PSRS Izglī-
tības ministrijas 1977. g. 28. IX. instrukciju
«Par kārtību bērnu un pusaudžu nodošanai

adoptēšanai, aizbildnībā (aizgādnībā) un viņu
medicīnisko nodrošināšanu» ir absolūts šķērslis
adopcijai. Adopciju var atteikt, ja adoptētājam
nav nepieciešamo dzīves apstākļu bērna audzi-

nāšanai, ja viņš savu morālo īpašību, darba

apstākļu, vecuma v. c. apstākļu dēļ nav piemē-
rots bērna audzināšanai, viņa personisko un

mantisko tiesību un interešu aizstāvēšanai. Var

atteikt adopciju ari bērna tuvam radiniekam —

vecvecākiem, brāļiem, māsām, ja pastāv kāds

no minētajiem adopcijas šķēršļiem.

3. Lēmumu par adopcijas atteikumu var pār-
sūdzēt ieinteresētās personas. Tādas ir perso-

nas, kurām atteikts adoptēt bērnu, arī bērna

vecāki, kas devuši piekrišanu bērna adopcijai.

Rajona (pilsētas) TDP IK lēmumu var pārsū-
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dzet administratīvā kārtībā Latvijas PSR Mi-

nistru Padomē. Tās lēmums ir galīgs.

112. pants. Uzvārda, vārda, tēvvārda un

dzimšanas vietas ieraksta

maiņa adoptējamam

Pēc adoptētāja lūguma adoptējamam pie
adopcijas piešķir adoptētāja uzvārdu un tēv-

vārdu pēc viņa vārda. Ja adoptē sieviete, tad

tēvvārdu piešķir pēc viņas norādījuma.
Pēc adoptētāja lūguma var mainīt bērna

vārdu.

Ja adoptējamais sasniedzis desmit gadu ve-

cumu, mainīt uzvārdu un tēvvārdu, kā ari

vārdu var tikai ar viņa piekrišanu.
Pēc adoptētāju lūguma atļauts grozīt ierak-

stu par bērnu dzimšanas vietu, bet izņēmuma
gadījumos grozīt arī viņu dzimšanas datumu,
bet ne vairāk kā par sešiem mēnešiem.

Adoptējamā uzvārdu, vārdu un tēvvārdu, kā

arī ierakstu par viņa dzimšanas vietu un da-

tumu groza ar rajona (pilsētas) vai pilsētas
rajona Tautas deputātu padomes izpildkomite-
jas lēmumu, pieņemot lēmumu par adopciju.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1974. gada 30. maija un 1980. gada 27. marta

dekrētu redakcijā — Latvijas PSR Augstākās
Padomes un Valdības Ziņotājs», 1974. g., 23. nr.

un 1980. g., 14. nr.) '
1. Uzvārda, vārda un tēvvārda maiņa. Bērna

uzvārds parasti liecina par viņa piederību ve-

cāku ģimenei, tāpēc uzvārda maiņai adopcijas

gadījumā ir svarīga personiski tiesiska nozīme.

Tas pats zināmā mērā attiecas arī uz vārdu un

tēvvārdu. Adoptējamā uzvārda, vārda un tēv-

vārda maiņa atļauta neatkarīgi no tā, vai adop-
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tētājus ieraksta par adoptētā vecākiem. Tā

iespējama tikai pēc adoptētāju lūguma, bet ne

pretēji viņu gribai. Ja laulātajiem, kuri adoptē

bērnu, ir dažādi uzvārdi, viņi var izvēlēties,
kuru no saviem uzvārdiem piešķirt bērnam.

Strīda gadījumā to izšķir AA iestāde. Ja patēvs
(pamāte) adoptē savu padēlu vai pameitu, tad

adoptētājs ar savu laulāto (ja viņiem ir dažādi

uzvārdi) vienojas par to, vai bērnam atstāt ag-

rāko uzvārdu vai piešķirt adoptētāja uzvārdu.

Tēvvārdu adoptējamam piešķir pēc adoptē-
tāja vārda, ja bērnu adoptē vīrietis un viņš
lūdz mainīt bērnam tēvvārdu. Ja bērnu adoptē
sieviete, bērnam tēvvārdu piešķir pēc viņas no-

rādījuma, ja netiek saglabātas tiesiskās attie-

cības starp adoptēto bērnu un viņa miesīgo
tēvu. Gadījumā, ja bērnu adoptē tikai sieviete,
rodas jautājums ne tikai par bērna tēvvārda

maiņu, bet arī par to, kā ierakstīt ziņas par
bērna tēvu dzimšanas akta ierakstā. 112. p. par

to nekas nav norādīts. Tādos gadījumos ziņas

par adoptētā tēvu (ja netiek saglabātas tiesis-

kās attiecības starp bērnu un viņa tēvu vai zi-

ņas par tēvu bija ierakstītas 58. p. kārtībā)
ierakstāmas pēc 58. p. norādījuma.

Vārda maiņa pēc adoptētāja lūguma parasti
iespējama, ja bērnu adoptē citas tautības pil-
soņi, ja vārds nav daiļskanīgs, ja tas grūti iz-

runājams v. tml. Neatkarīgi no adoptētāju vēlē-

šanās uzvārda, vārda un tēvvārda maiņai vaja-

dzīga arī paša adoptējamā piekrišana, ja viņš
sasniedzis 10 gadu vecumu, izņemot vienīgi
109. p. II d. paredzētos gadījumus.

TDP IK, pieņemot lēmumu par adopciju, tie-

sīga noraidīt adoptētāju lūgumu par uzvārda

un tēvvārda maiņu, ja bērna interesēs būtu sa-
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glabāt viņam miesīgo vecāku uzvārdu tāpēc, ka

pēdējie bijuši pazīstami kā izcili zinātnes, māk-

slas darbinieki v. tml.

2. Dzimšanas vietas un dzimšanas datuma

grozīšana. Lai sekmētu adopcijas noslēpuma
nodrošināšanu, 112. p. IV d. paredzēts pēc
adoptētāju lūguma grozīt ierakstu par bērna

dzimšanas vietu, kā arī viņa dzimšanas datumu

dzimšanas akta ierakstā. Tam ir svarīga no-

zīme, ja adoptētāja pastāvīgā dzīvesvieta ir citā

pilsētā vai rajonā. Ja adopcijas noslēpuma no-

drošināšanai nepietiek tikai grozīt ziņas par
dzimšanas vietu esošajā viņa dzimšanas akta

ierakstā (piemēram, bērns dzimis un viņa dzim-

šana reģistrēta Liepājā, bet adoptētāju pastā-

vīgā dzīvesvieta ir Daugavpils), pēc adoptētāju
lūguma atjauts izdarīt jaunu dzimšanas akta

ierakstu (CAR Instrukcijas 89. pk.) un dzim-

šanas apliecību bērnam izdot pēc jaunā dzim-

šanas akta ieraksta vietas.

Dzimšanas datumu izņēmuma gadījumos var

grozīt ne vairāk kā par 6 mēnešiem vienā vai

otrā virzienā, lai radītu pierādījumu, ka divi

adoptētie bērni vai adoptētāja miesīgais un

adoptētais bērns ir dvīņi, vai ka bērns dzimis

sievietei laikā, kad viņai bija piešķirts grūtnie-
cības un dzemdību atvaļinājums v. c.

3. Uzvārda, vārda, tēvvārda, dzimšanas vie-

tas un datuma grozīšanas kārtība noteikta

112. p. V. d. Visi minētie grozījumi izdarāmi

tikai ar tās TDP IK lēmumu, kura pieņem lē-

mumu par adopciju. Šādi grozījumi jāizdara,
pieņemot lēmumu par adopciju. Pēc tam minē-

tos gadījumus ar papildu lēmumu vairs nevar

izdarīt.
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113. pants. Adoptētāju ierakstīšana par

adoptētā vecākiem

Pēc adoptētāju lūguma viņus var ierakstīt

dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatās kā

adoptēto vecākus.

Ja adoptējamais sasniedzis desmit gadu ve-

cumu, tāda ieraksta izdarīšanai nepieciešama
viņa piekrišana, izņemot šī kodeksa 109. panta
otrajā daļā paredzētos gadījumus.

Adoptētājus kā vecākus ieraksta pēc rajona

(pilsētas) vai pilsētas rajona Tautas deputātu
padomes izpildkomitejas lēmuma. (Latvijas
PSR Augstākās Padomes Prezidija 1980. gada
27. marta dekrēta redakcijā — «Latvijas PSR

Augstākās Padomes un Valdības Ziņotājs»,
1980. g., 14. nr.)

1. Komentējamā panta nozīme. 113. p. pare-
dzēta iespēja adoptētāju ierakstīt kā adoptētā
vecāku, kas sekmē adopcijas noslēpuma nodro-

šināšanu. Tas liecina arī par adoptētā bērna

pilnīgu iekļaušanu adoptētajā ģimenē, novēršot

ārējās pazīmes, kas liecina par bērna adopciju.
Likumā noteiktās adopcijas sekas (116. p.)
visos adopcijas gadījumos ir vienādas un nav

atkarīgas no tā, vai adoptētāji tiek ierakstīti

par adoptētā vecākiem vai ne. lerakstot adoptē-

tājus par adoptētā vecākiem dzimšanas akta

ierakstā, bērnam tiek izdota arī jauna dzimša-

nas apliecība, kurā adoptētāji uzrādīti kā bērna

vecāki.

2. lerakstīt par adoptētā vecākiem adoptētā-
jus var tikai pēc viņu lūguma pieteikumā par
vēlēšanos adoptēt bērnu. AA iestādei, noformē-

jot adopciju, jānoskaidro, vai adoptētājs vēlas,
lai viņu ieraksta par adoptētā vecāku, ja pie-
teikumā par to nav norādīts. Ja pats adoptētājs
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nevēlas, lai viņu uzrāda par bērna vecāku, TDP

IK nav tiesīga šo jautājumu izlemt. Turpretī, ja
adoptētājs vēlas, lai viņu uzrāda par bērna ve-

cāku, TDP IK var šo lūgumu arī noraidīt, jo
ne visos gadījumos mērķtiecīgi adoptētājus uz-

rādīt par bērna vecākiem. Piemēram, ja vecais-

tēvs vai vecāmāte adoptē savus mazbērnus vai

starp adoptēto un adoptētāju ir liela gadu star-

pība. Nav pieļaujams ierakstīt par bērna tēvu

viņa vecotēvu, ja dzimšanas akta ierakstā sa-

glabā ziņas par bērna māti, kas ir adoptētāja
meita.

3. Adoptējamā piekrišana, ierakstot adoptē-
tāju par bērna vecāku, nepieciešama, ja bērns

jau sasniedzis 10 gadu vecumu. To noskaidro

AA iestāde, noformējot adopciju. Adoptējamā
piekrišana nav vajadzīga 109. II d. paredzēta-
jos gadījumos.

4. Jautājuma par adoptētāju ierakstīšanu par

bērna vecākiem izlemšanas kārtība. Šis jautā-

jums jāizlemj TDP IK sēdē, pieņemot adopci-

jas lēmumu, un par to jānorāda lēmumā. Li-

kums neparedz iespēju TDP IK pēc adopcijas
lēmuma pieņemšanas izlemt šo jautājumu atse-

višķi, noformējot to papildus ar citu lēmumu.

CAR nodaļa, reģistrējot adopciju, drīkst norā-

dīt adoptētājus par adoptētā vecākiem tikai tad,

ja par to norādīts adopcijas lēmumā.

114. pants. Adopcijas iestāšanās brīdis

Adopcija iestājas no brīža, kad rajona (pil-
sētas) vai pilsētas rajona Tautas deputātu pa-

domes izpildkomiteja pieņēmusi par to lēmumu.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-



267

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.)
1. Adopcijas iestāšanās brīža nozīme. Likumā

precīzi noteikts adopcijas iestāšanās brīdis, kad

rajona vai republikāniskās pakļautības pilsētas
(Rīgā — pilsētas rajona) TDP IK pieņem
lēmumu par adopciju. Tieši šim apstāklim
likums piešķir tiesību radošu nozīmi neatkarīgi
no tā, vai adoptētais bērns jau pirms adopcijas
dzīvojis pie adoptētāja vai ne. TDP IK nevar

adopcijas lēmumā norādīt kādu citu datumu, ar

kuru iestājas adopcija.
2. Adopcijas un tās reģistrācijas fakta kon-

statēšana tiesā. Adopcijas iestāšanās brīdis, kas

noteikts 114. p., nav atkarīgs no tā, kad adop-
cija reģistrēta CAR nodaļā (115. p.) un vai

vispār to reģistrē. Dokumenti, kas pierāda
adopciju, ir TDP IK lēmums, adopcijas akta

ieraksts, adopcijas apliecība, adoptētā bērna

dzimšanas akta ieraksts un dzimšanas aplie-
cība. Ja adopcija notikusi, bet dokumenti, kas

to pierāda, nozaudēti, adopcijas faktu var kon-

statēt tiesā. CPK 249. p. 3. pk. atļauj tiesā kon-

statēt adopcijas reģistrācijas faktu. Tomēr, ievē-

rojot, ka juridiska nozīme ir tieši TDP IK lēmu-

mam par adopciju, gadījumā, ja šāds lēmums

pieņemts, bet adopcija vēl nav reģistrēta vai

dokumenti, kas liecina par reģistrāciju, nozau-

dēti, tiesas ceļā iespējams konstatēt arī faktu,
ka TDP IK pieņēmusi lēmumu par adopciju
(CPK 249. p. 8. pk.).

115. pants. Adopcijas reģistrācija

Adopcija obligāti jāreģistrē civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestādēs pēc adopcijas lēmuma pie-

ņemšanas vietas.
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Rajona (pilsētas) vai pilsētas rajona Tautas

deputātu padomes izpildkomitejas pieņemtā

adopcijas lēmuma norakstu adopcijas lēmuma

pieņemšanas vietas aizbildnības un aizgādnības
iestādes ne vēlāk kā mēneša laikā nosūta adop-
cijas vietas civilstāvokļa aktu reģistrācijas
iestādēm, lai izdarītu reģistrāciju.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. g. 27. marta dekrēta redakcijā — «Latvi-

jas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.)
1. Adopcijas reģistrācijas nepieciešamība. Lai

gan adopcija ir spēkā ar adopcijas lēmuma pie-

ņemšanas brīdi, tā obligāti jāreģistrē CAR no-

daļā, jo sakarā ar adopciju nepieciešams izda-

rīt attiecīgus grozījumus civilstāvokļa aktu

ierakstos, par kuriem norādīts adopcijas lē-

mumā — par adoptētā bērna uzvārdu, vārdu

un tēvvārdu, dzimšanas vietu un datumu, par

vecākiem, kā arī izsniegt jaunu dzimšanas ap-

liecību.

2. Adopcijas reģistrācijas vieta un termiņš.

Adopcija jāreģistrē rajona, pilsētas vai pilsētas
rajona TDP IK CAR nodaļā pēc adopcijas
lēmuma pieņemšanas vietas (115. p. I d„
193. p., CAR Instrukcijas V sadaļa) neatka-

rīgi no tā, vai sakarā ar adopciju tiek grozīta
arī bērna dzimšanas vieta. Likumā nav noteikts

termiņš adopcijas reģistrācijai. Adopciju var

reģistrēt arī tad, kad adoptētais jau sasniedzis

pilngadību, ja tikai adopcijas lēmums pieņemts

pirms tam. Adoptētā piekrišana adopcijas re-

ģistrācijai nav vajadzīga.
3. Adopcijas reģistrācijas kārtība noteikta

194. p., CAR Instrukcijas V sadaļā. Adopciju
parasti reģistrē pēc abu vai viena adoptētāja,
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vai AA iestādes pieteikuma. Šim nolūkam adop-
tētājiem izsniedz TDP IK pieņemtā adopcijas
lēmuma norakstu. Lai nodrošinātu adopcijas
reģistrāciju gadījumā, ja adoptētāji savlaikus

neierodas reģistrēt adopciju, 115. p. II d. pa-

redzēts, ka TDP IK pieņemtā adopcijas lēmuma

noraksts ne vēlāk kā mēneša laikā jānosūta
adopcijas vietas CAR nodaļai, lai izdarītu adop-
cijas reģistrāciju. Adopciju var reģistrēt arī

tad, ja adoptētais bērns vai adoptētājs pēc
adopcijas lēmuma pieņemšanas miris.

Adopcijas reģistrācijas fakta konstatēšana

tiesā, ja nav saglabājies adopcijas akta ieraksts

un adopcijas apliecība, notiek pēc CPK 249. p.

3. pk.

116. pants. Adoptēto pielīdzināšana adop-

tētāja radiniekiem

Adoptētie un viņu pēcnācēji attiecībā pret
adoptētājiem un viņu radiniekiem, bet adoptē-

tāji un viņu radinieki attiecībā pret adoptētiem

un viņu pēcnācējiem personiskajās un mantis-

kajās tiesībās un pienākumos tiek pielīdzināti
radiniekiem pēc izcelšanās.

Adoptētie zaudē personiskās un mantiskās

tiesības un tiek atbrīvoti no pienākumiem pret
saviem vecākiem un viņu radiniekiem.

Ja bērnu adoptē viena persona, šīs tiesības

un pienākumus var saglabāt pēc mātes vēlēša-

nās, ja adoptētājs ir vīrietis, vai pēc tēva vēlē-

šanās, ja adoptētāja ir sieviete; par to jānorāda
adopcijas lēmumā.

1. Adopcijas pamatprincips padomju tiesībās

ir adoptētā bērna pilnīga pielīdzināšana tiesī-

bās un pienākumos bērnam pēc izcelšanās. Tā-

pēc 116. p. I d. noteic, ka adoptētie un viņu
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pēcnācēji attiecībā pret adoptētājiem un viņu
radiniekiem savstarpēji pielīdzināti tiesībās un

pienākumos radiniekiem pēc izcelšanās. Tas

nozīmē, ka adopcijas akts rada tiesības un pie-
nākumus arī adoptētāja vecākiem kā adoptētā
bērna vecvecākiem, adoptētāja citiem bērniem

kā adoptētāja brāļiem un māsām. Attiecīgas tie-

sības un pienākumi rodas adoptētā pēcnācējiem
kā attiecībā pret adoptētāju, tā viņa vecākiem.

Šādas tiesiskās sekas ir neatkarīgi no adopci-
jas noformējuma veida — vai adoptētāji ierak-

stīti par bērna vecākiem bērna dzimšanas akta

ierakstā (113. p.) vai ne.

2. Adopcijas tiesisko seku vispārtiesiskā no-

zīme. 116. p. I d. norādīts uz personiskajām un

mantiskajām tiesībām un pienākumiem. Vis-

pirms ar to jāsaprot šīs tiesības un pienākumi

ģimenes tiesību nozarē, kas paredzētas LĢK
IX, X, XI nodaļās. Uz adoptētājiem attiecas no-

teikumi par aizbildnību un aizgādnību, jo adop-
tētāji, tāpat kā vecāki, ir bērna aizbildņi un

aizgādņi, likumiskie pārstāvji. Adopcijas radī-

tās attiecības ir šķērslis laulības noslēgšanai
(16. p.).

Likuma tieši nav regulēts jautājums par to,
vai adoptētājam var atņemt vecāku tiesības.

PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII lēmuma

10. pk. izskaidrots, ka prasības par vecāku tie-

sību atņemšanu nevar celt pret adoptētājiem
un personām, kas faktiski audzina bērnu, bet

viņa dzimšanas akta ierakstā nav uzrādītas par

vecākiem. Tas uzskatāms tikai par likuma iz-

skaidrojumu, pie tam tiesību zinātnē izteikts

ari citāds viedoklis. Tāda vajadzība var rasties,

piemēram, nolūkā saglabāt adopcijas noslē-

pumu, ja bērnu adoptējuši laulātie, bet pēc tam
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vienam no viņiem sakarā ar 67. p. paredzētajiem
pamatiem jāatņem vecāku tiesības.

116. p. noteikumi par adopcijas tiesiskajām
sekām ir ar vispārtiesisku nozīmi — tie attie-

cas arī uz jebkuru civiltiesību institūtu, dzī-

vokļu tiesībām, administratīvajām, darba, so-

ciālās nodrošināšanas, procesuālajām v. c. tie-

sībām, pie tam neatkarīgi no tā, vai šajās
tiesību nozarēs uz adopciju norādīts vai ne. At-

sevišķos gadījumos likumdošanā var būt norā-

dīts uz tiesību rašanos sakarā ar adopciju, pie-
mēram, DLX 176. p. (atvaļinājumi sievietēm,

kas adoptējušas jaunpiedzimušus bērnus). Tur-

pretī DLX 171. p. (par virsstundu darba un

komandējumu ierobežošanu sievietēm, kam ir

bērni) domāti arī adoptētie bērni, lai gan tieši

par to nav norādīts.

Adopcijas faktu var pierādīt ar adopcijas ap-

liecību, ko saņem adoptētāji, reģistrējot adop-

ciju, vai ar bērna dzimšanas apliecību, kurā

viņi uzrādīti par bērna vecākiem.

3. Tiesību un pienākumu izbeigšanās starp

adoptētājiem un viņu radiniekiem pēc izcelša-

nās. Atbilstoši tam, ka adoptētais un viņa pēc-

nācēji iegūst tiesības un pienākumus adoptētāja
ģimenē, adoptētais un viņa pēcnācēji (lai gan

pēdējie tieši nav nosaukti 116. p. 11. d.) zaudē

personiskās un mantiskās tiesības un tiek atbrī-

voti no pienākumiem pret saviem radiniekiem

pēc izcelšanās, jo juridiski viņi vairs neskaitās

radinieki. 116. p. II d. noteikums ir spēkā uz

tiesībām un pienākumiem kā ģimenes, tā arī

citās tiesību nozarēs. Piemēram, adoptētajam
bērnam izbeidzas savstarpējās alimentācijas,
mantošanas v. c. tiesības kā ar saviem miesīga-

jiem vecākiem, tā arī vecvecākiem, brāļiem un



272

māsām. 116. p. II d. noteikums paredzēts gadī-
jumiem, ja bērnu adoptē laulātie, līdz ar to tie-

siskās attiecības adoptētajam izbeidzas ar

abiem miesīgajiem vecākiem un viņu radinie-

kiem.

4. Tiesību un pienākumu saglabāšana ar

vienu no vecākiem pēc izcelšanās. Ja bērnu

adoptē tikai viena persona, piemēram, patēvs
vai pamāte, netiek izbeigtas tiesiskās attiecības

starp bērnu un otru no vecākiem pēc izcelšanās.

Tas notiek arī tad, ja bērnu adoptē vai nu tikai

sieviete, vai arī tikai vīrietis. Piemēram, vīrie-

tis, kas sastāv laulībā, adoptē sava mirušā ra-

dinieka bērnu, bet viņa laulātā nav adoptētāja,
vai arī bērnu adoptē sieviete, kas vispār nav

laulībā. Šādos gadījumos tiesisko attiecību iz-

beigšana bērnam ar radiniekiem pēc izcelšanās

radītu neizdevīgas tiesiskas sekas: viņš iegūtu
tiesības un pienākumus tikai attiecībā uz vienu

adoptētāju un tā radiniekiem, bet zaudētu tās

attiecībā uz abiem miesīgajiem vecākiem un

viņu radiniekiem. Tāpēc 116. p. 111 d. paredz,
ka pēc bērna miesīgā vecāka vēlēšanās var sa-

glabāt tiesiskās attiecības starp adoptēto un šo

vecāku: ja bērnu adoptē vīrietis — pēc bērna

miesīgās mātes vēlēšanās, ja bērnu adoptē sie-

viete — pēc bērna miesīgā tēva vēlēšanās. Par

to obligāti jānorāda adopcijas lēmumā, lai CAR

nodaļa, reģistrējot adopciju, saglabātu attiecī-

gus ierakstus par bērna vecākiem viņa dzimša-

nas akta ierakstā. Ja pēc bērna adopcijas tiesī-

bas un pienākumi viņam tiek saglabāti ar māti

vai tēvu, tad tas nozīmē, ka šīs tiesības un pie-
nākumi bērnam saglabājas arī ar visiem pārē-

jiem mātes vai tēva radiniekiem pēc izcelšanās,
lai gan 116. p. 111 d. tas tieši nav norādīts.
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Atšķirībā no dažu citu savienoto republiku
likumdošanas (piemēram, KPFSR LĢK
108. p.), 116. p. 111 d. paredz, ka prasīt, lai sa-

glabā tiesības un pienākumus, var tikai adoptē-

jamā bērna vecāki, bet nevis citi viņa radi-

nieki — bērna vecaistēvs vai vecāmāte, ja māte

vai tēvs miruši.

117. pants. Tiesību saglabāšana uz pensiju
un pabalstiem, kas pienākas sa-

karā ar vecāku nāvi

Nepilngadīgie, kuriem adopcijas brīdī ir tie-

sības no valsts vai sabiedriskajām organizāci-
jām saņemt pensiju vai pabalstu, kas viņiem
pienākas sakarā ar apgādnieka zaudēšanu, pa-
tur šīs tiesības arī pēc viņu adopcijas.

1. Nepilngadīgā adoptētā mantisko interešu

nodrošināšanai likums paredz saglabāt viņam

iespēju pēc adopcijas realizēt dažas no tām

mantiskajām tiesībām, kuras viņš līdz adopci-

jas brīdim ieguvis no saviem miesīgajiem vecā-

kiem v. c. radiniekiem. Saskaņā ar 117. p. tādas

ir tiesības saņemt pensiju vai pabalstus, kas

nepilngadīgajiem pienākas sakarā ar apgād-
nieka zaudēšanu. Šīs tiesības noteiktas PSRS

likumdošanā, piemēram, 1956. g. 14. VI likuma

«Par valsts pensijām» 32. p., PSRS MP

1972. g. 3. VIII nolikuma «Par valsts pensiju

piešķiršanas un izmaksas kārtību» 65. pk. (CEI
CCCP» 1972, No 17), PSRS MP 1970. g.
12. VIII nolikumā «Par kartību, kada piešķi-
rami un izmaksājami pabalsti grūtniecēm un

daudzbērnu un vientuļām mātēm» 6. pk.

(«LPSR Ziņotājs», 1971, N* 4).
2. Saskaņā ar 117. p. nozīme ir tam apstāk-

lim, ka tiesības uz pensiju vai pabalstu nepiln-
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gadīgajam radušās līdz adopcijas lēmuma pie-

ņemšanai, bet nav nozīmes apstāklim, vai ne-

pilngadīgais jau uzsācis šīs tiesības realizēt,
t. i., vai viņam pensija vai pabalsti jau pie-
šķirti. Ja pēc adopcijas nepilngadīgajam rodas

tiesības uz pensiju arī pēc adoptētāja nāves,

viņš tiesīgs izvēlēties vienu vai otru no šīm

pensijām.

118. pants. Adopcijas noslēpuma nodroši-

nāšana

Adopcijas noslēpumu aizsargā likums.

Aizliegts bez adoptētāju piekrišanas, bet, ja
viņi miruši, tad bez aizbildnības un aizgādnī-
bas iestāžu piekrišanas iepazīstināt ar civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas grāmatu saturu un

izsniegt izrakstus no tām vai citas ziņas, no

kurām redzams, ka adoptētāji nav adoptētā
īstie vecāki.

Personas, kas pret adoptētāja gribu izpauž
adopcijas noslēpumu, var saukt pie atbildības

likumā noteiktajā kārtībā.

1. Nepieciešamība nodrošināt adopcijas no-

slēpumu noteikta adoptētāju un adoptēto inte-

resēs. Lai adoptētajam bērnam, kurš uzskata

adoptētājus par saviem miesīgajiem vecākiem,
un arī citām personām neizpaustu adopcijas
faktu, 118. p. I d. noteikts, ka adopcijas noslē-

pumu aizsargā likums. Tā nodrošināšanai

likumdošanā paredzēta adoptējamā uzvārda,

vārda, tēvvārda maina v. c. pasākumi (112. p.,

113. p.).
2. Aizliegums izsniegt ziņas par adopciju.

118. p. II d. aizliedz CAR iestāžu darbiniekiem

bez adoptētāju piekrišanas, bet adoptētāju nā-

ves gadījumā — bez AA iestādes piekrišanas
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iepazīstināt jebkuru personu, arī pašu adoptēto
ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatu sa-

turu un izsniegt izrakstus no tām vai citas zi-

ņas, no kurām redzams, ka adoptētāji nav

bērna īstie vecāki. Te domāti adopcijas aktu

ieraksti, bērna dzimšanas aktu ieraksti, kuros

sakarā ar adopciju izdarīti grozījumi. Tāds aiz-

liegums noteikts arī CAR Instrukcijas 91, pk.
Izņēmums ir prokuratūras un tiesu iestādes,
kurām sakarā ar lietvedībā esošajām lietām ir

tiesības saņemt attiecīgus izrakstus un izziņas
bez adoptētāja vai AA iestādes piekrišanas. In-

strukcija «Par adopcijas kārtību Latvijas PSR»

(30. —33. pk.) noteic kārtību adopcijas noslē-

puma nodrošināšanai AA iestādēs. Lietas par

adopcijas atcelšanu un atzīšanu par spēkā ne-

esošu var skatīt slēgtā tiesas sēdē (CPK 10. p.).
3. Atbildība par adopcijas noslēpuma izpau-

šanu. 118. p. 111 d. paredz, ka var saukt pie
atbildības personas, kas pret adoptētāja gribu
vai attiecīgi bez AA iestādes atļaujas izpauž

adopcijas noslēpumu. Pienākums nodrošināt

adopcijas noslēpumu ir visiem pilsoņiem un

amatpersonām — AA, CAR, tiesas un prokura-
tūras v. c. iestāžu darbiniekiem, kuru rīcībā ir

dokumenti vai kurām citādi zināms par adop-

ciju. Katrs pilsonis, t. sk. arī amatpersona, kas

izpaudusi adopcijas noslēpumu pret adoptētāja

gribu, saucami pie kriminālatbildības pēc XX

1201
p., kas paredz sodīt ar brīvības atņemšanu

uz laiku līdz vienam gadam vai labošanas dar-

biem uz to pašu laiku, vai ar naudas sodu līdz

vienam simtam rubļu. Lai sauktu pie atbildības,

nav svarīgi, vai adopcijas noslēpums izpausts
līdz adoptētā bērna pilngadībai vai arī pēc tam,

kā arī nav svarīgi, kam šis noslēpums iz-
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pausts — adoptētajam bērnam, viņa miesīga-

jiem radiniekiem vai svešām personām.

119. pants. Adopcijas atzīšana par spēkā
neesošu

Adopciju var atzīt par spēkā neesošu:

ja adopcijas lēmums pamatots uz viltotiem

dokumentiem;

ja adopcija ir fiktīva;

ja adoptēts pilngadīgais;
ja adoptētājs ir persona, kuru tiesa atzinusi

par rīcībnespējīgu vai ierobežoti rīcībspējīgu;
ja adoptētājs ir persona, kurai atņemtas ve-

cāku tiesības.

Adopciju atzīt par spēkā neesošu var tikai

tiesa.

Adopciju atzīt par spēkā neesošu var tikai

tad, ja tas atbilst bērna interesēm.

Atzīstot adopciju par spēkā neesošu, tiesai

jānoskaidro, vai tam piekrīt adoptētais, ja tas

sasniedzis desmit gadu vecumu.

1. Pamati adopcijas atzīšanai par spēkā ne-

esošu. 119. p. I d. dotais pamatu uzskaitījums
nav paplašināms. Citu adopcijas noteikumu

pārkāpšana (106. p., 108. p.) var būt pamats
tikai adopcijas atcelšanai (121. p.).

Adopcijas lēmuma pamatošana uz viltotiem

dokumentiem. Tas attiecas uz svarīgākajiem do-

kumentiem, kas nepieciešami adopcijas lēmuma

pieņemšanai. Tādi ir adoptētāja pieteikums,
viņa darbavietas raksturojums v. c. Fiktīva

adopcija atzīstama par spēkā neesošu, jo šādā

gadījumā vispār nav nolūka izveidot vecāku

un bērnu attiecības, bet gan panākt kādu citu

mērķi — iegūt iespēju rīkoties ar adoptētā
mantu, lietot viņa dzīvojamo telpu v. tml. Nav
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svarīgi, vai mērķis panākt fiktīvu adopciju
bijis tikai adoptētājam vai arī adoptējamam.

Tā kā likums atļauj adoptēt tikai nepilngadī-
gos bērnus, tad pilngadīgas personas adopcija
ir pretrunā ar adopcijas jēgu un šāda adopcija
nav pieļaujama.

Adoptētāja rīcībnespēja (CX 15.p.) vai iero-

bežotā rīcībspēja (CX 16. p.) adopcijas brīdī

ir rupjš adopcijas noteikumu pārkāpums. Ja

adoptētājs atzīts par rīcībnespējīgu vai viņam
ierobežota rīcībspēja pēc adopcijas lēmuma pie-
ņemšanas, tad šis apstāklis var būt pamats
adopcijas atcelšanai, bet nevis atzīšanai par
spēkā neesošu.

2. Komentējamā pantā uzskaitītie apstākļi
nav obligāts pamats adopcijas atzīšanai par
spēkā neesošu. 119. p. I d. noteikts, ka adopciju
var atzīt par spēkā neesošu, bet no 119. p. 111

un IV d. izriet, ka, neskatoties uz minētajiem
apstākļiem, adopciju var atzīt par spēkā ne-

esošu tikai tad, ja tas atbilst bērna interesēm.

Bez tam tiesai jānoskaidro, vai adopcijas atzī-

šanai par spēkā neesošu piekrīt adoptētais, ja
tas sasniedzis 10 gadu vecumu. Minētais jāie-
vēro neatkarīgi no tā, kāds ir adopcijas spēkā
neesamības pamats.

3. Kārtība, kādā adopciju atzīst par spēkā

neesošu, noteikta 119. p. II d., proti, adopciju
atzīt par spēkā neesošu var tikai tiesa. Latvi-

jas PSR likumdošanā nav norādīts, kas var

ierosināt tiesā lietu adopcijas atzīšanai par

spēkā neesošu. Saskaņā ar PSRS AT plēnuma
1979. g. 9. XII lēmuma 24. pk. izskaidrojumu

prasību atzīt par spēkā neesošu var iesniegt

jebkura persona, kuras tiesības ar adopciju bi-

jušas aizskartas, piemēram, vecāki, adoptētāji,
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adoptētie, kad tie kļuvuši pilngadīgi, adoptē-
tāja mantinieki, kā arī AA iestādes un proku-

rors. To var prasīt arī valsts vai citas organizā-

cijas, ja adopcijas gadījumā tiek aizskartas

viņu intereses. Nevar prasīt adopcijas atzīšanu

par spēkā neesošu personas, kuru tiesības ar

adopciju nav aizskartas, piemēram, tādi adop-
tētā radinieki, kam nekādas tiesības un pienā-
kumi ar adoptēto nerodas. Adopciju var atzīt

par spēka neesošu neatkarīgi no tā, vai adoptē-
tais vēl ir nepilngadīgs vai jau sasniedzis piln-
gadību.

120. pa n t s. Sekas, ko izraisa adopcijas at-

zīšana par spēkā neesošu

Adopcija, kas atzīta par spēkā neesošu, nav

spēkā no tās iestāšanās brīža.

1. Komentējamā pantā tikai norādīts, ka

šāda adopcija nav spēkā no adopcijas iestāša-

nās, t. i., no adopcijas lēmuma pieņemšanas
brīža. Sakarā ar to prezumējams, ka nekādas

tiesības un pienākumi no šādas adopcijas nav

radušies. Ja spēkā neesošas adopcijas rezultātā

tomēr radušās kādas mantiskas sekas, piemē-

ram, saņemts mantojums, notikusi dzīvokļa ap-

maiņa v. tml., nepieciešams panākt agrākā stā-

vokļa atjaunošanu. Tomēr adopcijas atzīšana

par spēkā neesošu nevar būt pamats, lai adop-
tētāji prasītu atlīdzināt izdevumus, kas viņiem
radušies sakarā ar adoptētā bērna uzturēšanu

vai audzināšanu. Atzīstot adopciju par spēkā
neesošu, bērnam nav tiesības saņemt alimen-

tus no personas, kas viņu bija adoptējusi, kā

tas ir adopcijas atcelšanas gadījumā (125. p.).
2. Ar adopciju saistīto CAR ierakstu anulē-

šanā. To izdara CAR Instrukcijas 172. pk. no-
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teiktajā kārtībā. Pamatojoties uz likumīgā spēkā
stājušos tiesas spriedumu, tiek anulēts adopci-

jas akta ieraksts, atjaunotas sākotnējās ziņas
bērna dzimšanas akta ierakstā, kā arī anulēts

bērna atjaunotais dzimšanas akta ieraksts, ja
tāds bija izdarīts. Bērnam tiek izdota jauna
dzimšanas apliecība. Tāpēc saskaņā ar 126. p.
tiesai jānosūta sprieduma noraksts CAR iestā-

dei pēc adopcijas reģistrācijas vietas.

3. Tiesību un pienākumu atjaunošanās ar ra-

diniekiem pēc izcelšanās. Atzīstot adopciju par

spēkā neesošu un sakarā ar to izdarītās sākot-

nējo ziņu atjaunošanas bērna dzimšanas akta
ierakstā rezultātā atjaunojas bērna tiesiskās at-

tiecības ar viņa miesīgajiem vecākiem v. c. ra-

diniekiem. Tāpēc bērnu pēc adopcijas atzīšanas

par spēkā neesošu var nodot viņa vecākiem, ja
tādi ir un tiem nav atņemtas vecāku tiesības.

Ja tas neatbilst bērna interesēm, tad viņu no-

dod AA iestādes gādībā.

121. pants. Adopcijas atcelšana pēc bērna

vecāku vai adoptētāja laulātā

pieprasījuma

Adopciju, kas, pārkāpjot šī kodeksa 106.—

108. pantu, izdarīta bez bērna vecāku vai adop-

tētāja laulātā piekrišanas, var atcelt tiesa pēc
bērna vecāku vai adoptētāja laulātā prasības,
ja tiesa konstatē, ka bērna atdošana atpakaļ
vecākiem atbilst viņa interesēm.

Ja vecāki nezina, kas ir viņu bērna adoptē-
tāji, prasību atcelt adopciju ceļ pret aizbildnī-

bas un aizgādnības iestādi pēc adopcijas lē-

muma pieņemšanas vietas.

1. Pamats adopcijas atcelšanai ir adopcijas
izdarīšana bez bērnu vecāku vai viena no vi-
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ņiem vai arī adoptētāja laulātā piekrišanas, ja
šāda piekrišana no viņiem bija obligāti jāprasa

(106. p., 107. p., 108. p.). Ja bērnu varēja adop-
tēt bez šo personu piekrišanas, viņām nav tie-

sības prasīt adopcijas atcelšanu. Bērna vecāki

nevar prasīt adopcijas atcelšanu arī tad, ja ir

kāds cits pamats adopcijas atcelšanai, piemē-

ram, ja adopcija nav nepilngadīgā interesēs

(123. p.). Tā kā, atceļot adopciju pēc 121. p.,

bērns obligāti jānodod atpakaļ vecākiem, tad

adopciju var atcelt tikai tad, ja bērna atdošana

atpakaļ vecākiem iespējama un atbilst vina inte-

resēm. PSRS AT plēnuma 1979. g. 7. XII lē-

mumā norādīts, ka tiesai, izšķirot strīdu, jāņem
vērā visi faktiskie apstākļi, it īpaši, vai adop-
cijas atcelšana nav pretrunā ar bērna interesēm

(22. pk.).
Piemērojot 121. p., likums neprasa adoptēta

piekrišanu adopcijas atcelšanai, tomēr pilnīgi
nedrīkst ignorēt bērna vēlēšanos saglabāt ar

adopciju radītās attiecības. Prasīt adopcijas at-

celšanu var tikai tad, ja adoptētais vēl nav sa-

sniedzis pilngadību. Izņēmums paredzēts
124. p.

2. Personas, kas var prasīt adopcijas atcel-

šanu pēc 121. p. paredzētā pamata, ir tikai tas

no vecākiem vai adoptētāja laulātais, no kura

nav saņemta piekrišana adopcijai. Adopcijas
atcelšanu šī pamata dēļ nevar prasīt citas iein-

teresētās personas — bērna vecvecāki, citi ra-

dinieki. Prasību par adopcijas atcelšanu minē-

tās personas tiesā parasti ceļ pret adoptētāju.
Tā kā sakarā ar adopcijas noslēpuma nodroši-

nāšanu bērna vecāki nezina, kas adoptējis

bērnu, 121. p. II d. atļauj viņiem celt prasību
pret TDP IK, kas pieņēmusi lēmumu par adop-
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ciju. Prasība par adopcijas atcelšanu skar adop-
tētāju tiesības un intereses, tādēļ AA iestādei

pienākums par šo prasību paziņot adoptētājiem
un noskaidrot, vai viņi vēlas piedalīties lietā.

Šāda piedalīšanās nav obligāta. Viņi no tās var

atteikties, lai saglabātu adopcijas noslēpumu ga-

dījumam, ja tiesa adopciju neatceļ. Prasību par

adopcijas atcelšanu pēc 121. p. tiesā var celt

gan tad, ja adoptētājs ir dzīvs, gan arī pēc
viņa nāves. Prasības noilgums bērna vecāku un

adoptētāja laulātā prasībai par adopcijas atcel-

šanu nav piemērojams.

122. pants. Adopcijas atcelšanas sekas, ja
tā atcelta pēc bērna vecāku vai

adoptētāja laulātā pieprasī-

juma

Ja adopciju pēc bērna vecāku vai adoptētāja
laulātā pieprasījuma atceļ (šī kodeksa 121.

pants), tiek atjaunotas visas bērna tiesības un

pienākumi attiecībā pret viņa vecākiem un radi-

niekiem pēc izcelšanās un zūd visas tiesības un

pienākumi attiecībā pret adoptētājiem un to ra-

diniekiem.

Komentējamā pantā adopcijas atcelšanas se-

kas noteiktas, vadoties no 121. p. paredzētā ob-

ligātā noteikuma, ka adopcija ir atceļama tikai

tad, ja adoptēto bērnu var atdot atpakaļ vecā-

kiem neatkarīgi no tā, kas pēc šī panta prasa

adopcijas atcelšanu. Tāpēc arī 122. p. noteic, ka

tiek atjaunotas tiesiskās attiecības bērnam ar

viņa vecākiem un citiem radiniekiem — vecve-

cāldem, brāļiem, māsām pēc izcelšanās un at-

bilstoši tam izbeidzas bērna tiesiskās attiecības

pret adoptētājiem un to radiniekiem. Tas attie-

cas uz visām personiskajām un mantiskajām
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tiesībām. Pamatojoties uz tiesas spriedumu par

adopcijas atcelšanu, CAR iestāde anulē adop-
cijas akta ierakstu, kā arī atjauno sākotnējās
ziņas par dzimšanu bērna dzimšanas akta

ierakstā un izsniedz jaunu dzimšanas apliecību.
Lai gan adopcija izbeidzas ar brīdi, kad stājas
spēkā tiesas spriedums (126. p.), nekādas man-

tiska rakstura pretenzijas adoptētājs nav tie-

sīgs izvirzīt, piemēram, lai viņam atlīdzinātu

izdevumus, ko viņš izdarījis bērna labā, kamēr

adopcija pastāvēja. Tāpat adoptētājam pēc

adopcijas atcelšanas nepaliek nekādi pienākumi

pret bērnu atšķirībā no tām adopcijas atcelša-

nas sekām, kas noteiktas 125. p.

123. pants. Adopcijas atcelšana pēc aiz-

bildnības un aizgādnības

iestāžu, prokurora, adoptētāju
pieprasījuma

Aizbildnības un aizgādnības iestādes, kā ari

prokurors ir tiesīgi jebkurā laikā prasīt, lai

tiesa atceļ adopciju, ja tas ir nepilngadīgā
adoptētā interesēs.

Ja noskaidrots, ka adoptēts bērns, kas ir

plānprātīgs vai slimo ar psihisku slimību, par

ko adoptētājiem adopcijas brīdī nebija un ne-

varēja būt zināms, prasību par adopcijas atcel-

šanu var iesniegt adoptētāji.
Izlemjot jautājumu par adopcijas atcelšanu,

tiesai jānoskaidro, vai adopcijas atcelšanai pie-
krīt adoptētais, kas sasniedzis desmit gadu ve-

cumu, izņemot gadījumus, kad adopciju atceļ

tāpēc, ka adoptētājs nav pienācīgi pildījis.savus
pienākumus.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-
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vijas PSR Augstākas Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
1. Pamati adopcijas atcelšanai. 123. p. ir pa-

redzēti dažādi pamati adopcijas atcelšanai, kas

nav saistīti ar adopcijas noteikumu pārkāp-
šanu, noformējot adopciju. 123. p. I d. vispā-
rīgā veidā norādīts uz iespēju atcelt adopciju,
ja tas ir nepilngadīgā adoptētā interesēs. Adop-

cijas atcelšanas pamats var būt adoptētāja ne-

pienācīga pienākumu pildīšana bērna audzinā-

šanā un uzturēšanā. Pamats adopcijas atcelša-

nai var būt arī 105. p. paredzētie apstākļi, ja
tie radušies pēc adopcijas, piemēram, adoptē-

tāja atzīšana par rīcībnespējīgu, vecāku tiesību

atņemšana viņam v. c. Pamats adopcijas atcel-

šanai var būt adoptētāja slimība, viņa mate-

riālo un sadzīves apstākļu jūtama pasliktinā-
šanās, nepieciešamā kontakta trūkums starp

adoptētāju un adoptēto, kā arī jebkurš cits ap-

stāklis. Adopcijas atcelšanas pamats var būt

arī adoptētāja nāve, ja nav citu ģimenes lo-

cekļu, kas var turpināt bērna audzināšanu un

uzturēšanu.

īpašs pamats adopcijas atcelšanai ir pare-
dzēts 123. p. II d. — adoptētā bērna plānprā-
tība vai cita psihiska slimība, ja par to adoptē-

tājam nebija un nevarēja būt zināms adopcijas
brīdī. Ja bērns slimo ar citām slimībām, kas ir

šķērslis adopcijai (ja adoptētājs vēlējās adop-
tēt veselu bērnu), ierosināt tiesā adopcijas at-

celšanu var AA iestāde, bet nevis pats adoptē-

tājs (PSRS Veselības aizsardzības un PSRS

Izglītības ministrijas 1977. g. 28. IX instruk-

cija).
2. Personas, kuram ir tiesības prasīt adopci-

jas atcelšanu. 123. p. precīzi noteikts to personu
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loks, kurām ir tiesības ierosināt tiesā adopcijas
atcelšanu. 123. p. I d. paredzētajos gadījumos
to drīkst tikai AA iestādes un prokurors. Jeb-

kura cita persona, kam var būt interese adopci-

jas atcelšanā (bērna miesīgie vecāki, citi radi-

nieki, arī pats adoptētājs, viņa laulātais, bērnu

iestādes v. c.) pati tiesā ierosināt adopcijas at-

celšanu nevar, bet tā var griezties ar attie-

cīgu priekšlikumu AA iestādē vai prokuratūrā.
123. p. II d. paredzētajā gadījumā prasību var

iesniegt tikai paši adoptētāji. Pretēji viņu gri-
bai prasīt adopcijas atcelšanu nevar.

3. Adoptētā piekrišana adopcijas atcelšanai.

Saskaņā ar 123. p. 111 d., izlemjot jautājumu
par adopcijas atcelšanu, visos gadījumos, izņe-
mot gadījumu, ja adopcijas atcelšanas pamats
ir adoptētāja pienākumu nepienācīga pildīšana,
kā arī 123. p. II d. paredzētā gadījumā, tiesai

jānoskaidro, vai adopcijas atcelšanai piekrīt

adoptētais, kas sasniedzis 10 gadu vecumu.

124. pants. Adopcijas atcelšana, kad adop-
tētais sasniedzis pilngadību

Adopciju nevar atcelt, ja laikā, kad tiesa iz-

skata prasību par adopcijas atcelšanu, adoptē-
tais sasniedzis pilngadību, izņemot gadījumus,
kad adopcijas atcelšanai piekrīt adoptētais, viņa
vecāki un adoptētājs.

1. Ar adopciju radīto tiesisko seku saglabā-
šana, adoptētajam sasniedzot pilngadību. Ar

adopciju radītās tiesiskās attiecības turpinās
arī pēc tam, kad adoptētais sasniedzis pilnga-
dību. 121. p. un 123. p. paredzētā adopcijas at-

celšana principā attiecas tikai uz nepilngadī-
gajiem adoptētajiem bērniem.

2. Noteikumi adopcijas atcelšanai, kad adop-
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tētais sasniedzis pilngadību. Šāda adopcijas
atcelšana likumā paredzēta kā izņēmuma gadī-
jums un iespējama tikai tad, ja adopcijas at-

celšanai piekrīt visas ieinteresētās personas —

adoptētais, viņa miesīgie vecāki un adoptētājs.
Prasību pret adoptētāju tiesā var iesniegt vai

nu bērna miesīgie vecāki, vai arī pats adoptē-
tais. Adopciju nevar atcelt, ja adoptētājs tam

nepiekrīt.

125. pants. Adopcijas atcelšanas sekas, ja
tā atcelta pēc aizbildnības un

aizgādnības iestāžu, prokurora,

adoptētāju pieprasījuma

Ja tiesa atceļ adopciju pēc aizbildnības un

aizgādnības iestāžu, prokurora vai adoptētāju
pieprasījuma, adoptētā un adoptētāja un adop-
tētāju radinieku savstarpējās tiesības un pie-
nākumi izbeidzas. Tomēr, ja adopciju atceļ tā-

dēļ, ka adoptētājs pienācīgi nepilda savus pie-
nākumus bērna audzināšanā, pēdējam sagla-

bājas tiesības saņemt no adoptētāja alimentus

šī kodeksa 76. pantā noteiktajos apmēros.
Ja adopciju atceļ, tiek atjaunotas savstarpē-

jās tiesības un pienākumi bērnam un viņu ve-

cākiem un radiniekiem pēc izcelšanās. Tiesa,

ņemot vērā bērna intereses, ir tiesīga izlemt

jautājumu, vai bērnam saglabājams adoptējot

piešķirtais vārds, tēvvārds un uzvārds. Ja bērns

sasniedzis desmit gadu vecumu, tiesai jāņem
vērā bērna vēlēšanās. Bērnu pēc tiesas sprie-
duma nodod vecākiem, bet, ja tas ir pretrunā
ar viņa interesēm, — aizbildnības un aizgādnī-
bas iestādēm.

Ja bērns atgriežas vecāku audzināšana, bi-

jušā adoptētāja pienākumi izbeidzas.
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(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.)
i, Adoptētā un adoptētāja savstarpējo tie-

sību un pienākumu izbeigšanās. Ar adopcijas
atcelšanas brīdi, kad stājas spēkā tiesas sprie-

dums, izbeidzas visas savstarpējās tiesības un

pienākumi starp adoptēto un adoptētāju, kā arī

adoptētāja radiniekiem neatkarīgi no tā, vai

bērns atgriežas savu miesīgo vecāku audzinā-

šanā vai ne. Tikai vienā gadījumā pēc adopci-
jas atcelšanas bijušajam adoptētājam saglabā-
jas alimentācijas pienākums pret bērnu — ja

adopciju atceļ tādēļ, ka adoptētājs pienācīgi

nepildīja bērna audzināšanas pienākumus. Ne-

pilngadīgajam bērnam bijušais adoptētājs ali-

mentus maksā tādā apmērā, kādā alimentus

piedzen no vecākiem bērnu uzturam. No 125. p.

I d. izriet, ka alimenti maksājami arī darba

nespējīgam pilngadīgam bērnam adopcijas at-

celšanas gadījumā. Bijušā adoptētāja alimen-

tācijas pienākums saskaņā ar 125. p. 111 d. iz-

beidzas tikai tad, ja bērns atgriežas miesīgo
vecāku audzināšanā.

2. Tiesību un pienākumu atjaunošana ar ra-

diniekiem pēc izcelšanās. Jāatšķir bijušā adop-
tētā tiesību un pienākumu atjaunošana ar radi-

niekiem pēc izcelšanās, kas pēc 125. p. II d.

notiek visos adopcijas atcelšanas gadījumos,
no bērna nodošanas vecāku audzināšanā. Pie-

mēram, tiesiskās attiecības bērnam atjaunojas
arī ar tādu vecāku, kurš ir rīcībnespējīgs, ku-

ram atņemtas vecāku tiesības v. c. Šajos gadī-
jumos bērnam būs mantošanas tiesības, tiesī-

bas uz pensiju, kaitējuma atlīdzību pēc šāda
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vecāka nāves. Bērnam rodas likumā paredzētie
pienākumi dot uzturu vecākiem, kā arī pārē-
jiem radiniekiem pēc izcelšanās.

3. Bērna uzvārds, vārds, tēvvārds. Atceļot
adopciju, tiesa var izlemt jautājumu par to, vai

bērnam ir atstājams adoptējot piešķirtais uz-

vārds, vārds, tēvvārds vai arī atjaunojams viņa
pirmsadopcijas uzvārds, vārds, tēvvārds. Tas

jāizlemj, vadoties no bērna interesēm, kā arī

ievērojot viņa vēlēšanos, ja viņš sasniedzis

10 g. vecumu. Par to jānorāda spriedumā. Tā

kā pēc 125. p. II d. bērnam atjaunojas tiesības

un pienākumi ar vecākiem un citiem radinie-

kiem, tad tiesa nav tiesīga izšķirt jautājumu

par pārējiem adopcijas rezultātā izdarītajiem

CAR ierakstu grozījumiem (dzimšanas datumu

un vietu, adoptētāju ierakstīšanu par adoptētā
vecākiem). Atceļot adopciju, agrākie ieraksti

bērna dzimšanas akta ierakstā CAR iestādei jā-
atjauno bez jebkāda tiesas norādījuma, t. i., uz

likuma pamata.
4. Bērna audzināšanas jautājuma izšķiršana.

Ja bērnam ir vecāki, kas var realizēt viņa au-

dzināšanu, tad pēc tiesas sprieduma bērnu no-

dod vecākiem. Ja bērnam vecāku nav vai bērnu

viņiem nevar nodot citu apstākļu dēļ, bērns

pēc tiesas sprieduma nododams AA iestādēm,
kas savukārt bērnu var ievietot bērnu iestādē

vai arī nodot aizbildnībā vai aizgādnībā. Pēc

adopcijas atcelšanas bērnu no jauna var adop-
tēt cita persona.

126. pants. Adopcijas izbeigšanās brīdis

Adopcija izbeidzas ar brīdi, kad stājas spēkā
tiesas spriedums par adopcijas atcelšanu.

Noraksts no tiesas sprieduma par adopcijas
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atzīšanu par spēkā neesošu vai adopcijas atcel-

šanu tiesai jānosūta rajona (pilsētas) vai pil-
sētas rajona Tautas deputātu padomes izpild-
komitejai, kas pieņēmusi lēmumu par adopciju,
un civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādei pēc
adopcijas reģistrācijas vietas.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.)
1. Adopcijas izbeigšanās brīdis. Atšķirībā no

adopcijas atzīšanas par spēkā neesošu (120. p.)
adopcijas atcelšanas gadījumos līdz brīdim,
kad stājas spēkā tiesas spriedums par adopci-
jas atcelšanu, adopcija ir spēkā un rada visas

likumdošanā paredzētās tiesības un pienāku-
mus. 126. p. I d. noteikumam ir svarīga nozīme,

jo attiecīgo dokumentu (adopcijas akta ieraksta,
adopcijas rezultātā izdarīto bērna dzimšanas

akta ieraksta grozījumu) anulēšana notiek tikai

pēc zināma laika.

2. Tiesas pienākums nosūtīt sprieduma no-

rakstu AA iestādei un CAR iestādei. Tas attie-

cas uz visiem gadījumiem, kad adopciju atzīst

par spēkā neesošu vai to atceļ. Tā kā ar adop-

cijas atzīšanu par spēkā neesošu un adopcijas
atcelšanu nepieciešams anulēt dokumentus, kas

pierāda adopciju, tad tiesai pienākums sprie-
duma norakstu nosūtīt CAR iestādei pēc adop-

cijas reģistrācijas vietas, lai anulētu adopcijas
akta ierakstu, kā arī atjaunotu sākotnējās ziņas

par bērna dzimšanu, tiesai pienākums nosūtīt

šāda sprieduma norakstu arī AA iestādei, kas

pieņēmusi lēmumu par adopciju, lai tā varētu

anulēt adopcijas lēmumu. Sprieduma noraksts

jānosūta nekavējoties pēc tā stāšanās spēkā.
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Četrpadsmita nodaļa

AIZBILDNĪBA UN AIZGĀDNĪBA

127. pants. Aizbildnības un aizgādnības
uzdevumi

Aizbildnību un aizgādnību nodibina nepiln-
gadīgo bērnu audzināšanai, kuri sakarā ar ve-

cāku nāvi, vecāku tiesību atņemšanu vecākiem,
vecāku slimības vai citu iemeslu dēj palikuši
bez vecāku gādības, kā arī šo bērnu personisko
un mantisko tiesību un interešu aizsargāšanai.

Aizbildnību un aizgādnību nodibina arī piln-
gadīgu personu personisko un mantisko tiesību

un interešu aizsargāšanai, ja tās veselības stā-

vokļa dēļ nevar patstāvīgi realizēt savas tiesī-

bas un izpildīt savus pienākumus.
1. Aizbildnība un aizgādnība ir īpaša valsts

gādības forma par tādiem pilsoņiem, kuri nav

spējīgi patstāvīgi realizēt savas tiesības un iz-

pildīt pienākumus, kā arī aizsargāt savas tiesī-

bas un intereses. Lai gan 127. p. I d. aizbild-

nību un aizgādnību nepilngadīgajiem paredz
gadījumos, kad pēdējie palikuši bez vecāku gā-
dības, faktiski nepilngadīgo aizbildnību un aiz-

gādnību realizē arī vecāki, pildot vecāku tiesī-

bas un pienākumus.
2. Aizbildnība un aizgādnība nepilngadīga-

jiem paredzēta viņu audzināšanai. Šis aizbildņa
un aizgādņa pienākums (142. p.) neatšķiras
no analoga vecāku pienākuma (62. p.). Uz to

norāda arī aizbildņa un aizgādņa pienākums
dzīvot kopā ar aizbilstamajiem, noteikums par

nepilngadīgo dzīvesvietu, aizbildņa un aiz-

gādņa tiesība prasīt aizbilstamo bērnu atdošanu

no jebkuras personas, kas bērnus nelikumīgi
aiztur. Aizbilstamo audzināšanas jomā aizbild-
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nības un aizgādnības uzdevumi ir vienādi un

atšķiras vienīgi ar audzināšanas metodēm. Aiz-

bildnība un aizgādnība atšķiras nepilngadīgo
bērnu personisko un mantisko tiesību un inte-

rešu aizsargāšanā, ar ko domātas visas perso-
niskās un mantiskās tiesības un intereses, kas

attiecas uz jebkuru tiesību nozari. Aizbildņi ir

aizbilstamo likumiskie pārstāvji civiltiesībās

(147. p.), CPK 49. p., KPK 105. p. arī aizgād-
ņus pieskaita likumiskajiem pārstāvjiem.

3. Aizbildnība un aizgādnība pilngadīgām
personām paredzēta viņu personisko un man-

tisko tiesību un interešu aizsargāšanai, ja vi-

ņas veselības stāvokļa dēļ nevar patstāvīgi
realizēt savas tiesības un izpildīt savus pienā-
kumus. Aizbildnības konkrētie uzdevumi atka-

rīgi no aizbildnības vai aizgādnības nodibinā-

šanas pamata — pilsoņa atzīšanas par rīcīb-

nespējīgu (CX 15. p.), pilsoņa rīcībspējas
ierobežošanas sakarā ar pārmērīgu alkoholisko

dzērienu vai narkotisko vielu lietošanu (CX
16. p.), vai rīcībspējīgas personas lūguma
iecelt viņam aizgādni (129. II d.).

128. pants. Personas, kurām nodibina aiz-

bildnību

Aizbildnību nodibina bērniem, kas nav sa-

snieguši piecpadsmit gadu vecumu, un perso-

nām, kuras tiesa atzinusi par rīcībnespējīgām
gara slimības vai plānprātības dēļ.

1. Aizbildnību nodibina personām, kurām vēl

nav nobriedusi psihe vai kurām sakarā ar plān-
prātību vai gara slimību nav normālas psihes.
Personas, kas veic aizbildņa pienākumus, rī-

kojas aizbilstamo vārdā (CX 14. p., 15. p.) kā

viņu likumiskie pārstāvji, ieskaitot pārstāvību
tiesā un citās iestādēs.
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2. Aizbildnība bērniem tiek nodibināta līdz

15 gadu vecuma sasniegšanai. Nepilngadīga-

jiem šādā vecumā ir ļoti ierobežota civilā rīcīb-

spēja (CX 14. p.), patstāvīgi viņi var slēgt
tikai sīkus sadzīves darījumus, kā arī izdarīt

noguldījumus kredītiestādēs. Parasti aizbild-

nību realizē viņu vecāki vai adoptētāji. Ja ve-

cāku nav vai viņi nespēj realizēt vecāku tiesī-

bas un pienākumus, aizbildnību viņiem realizē

vai nu bērnu iestādes, kurās tos audzina

(139. p.), vai iecelti aizbildņi. Viņi veic visas

tiesiskās darbības aizbilstamo vārdā (CX
14. p.), atbild par vinu nodarīto kaitējumu (CX
472. p.).

3. Aizbildnība pilngadīgam personām tiek

nodibināta tikai tad, ja tiesa tās atzinusi par

rīcībnespējīgām (CPK 261.—265. p.). AA iestā-

dei, lai ieceltu aizbildni, nepieciešams tiesas

spriedums, ar kuru pilsonis atzīts par rīcībne-

spējīgu (CPK 265. p.). Saskaņā ar 128. p. tikai

tad šai personai drīkst iecelt aizbildni (136. p.)

un attiecīgas ārstniecības iestādes administrā-

cija realizēt aizbildņa pienākumus, kas tai uz-

likts ar 139. p. Visas tiesiskās darbības perso-

nām, kas atzītas par rīcībnespējīgām, viņu
vārdā veic aizbildņi, kas atbild arī par šādas

personas nodarīto kaitējumu (CX 474. p.). Aiz-

bildnība šīm personām tiek atcelta, ja tiesa at-

zīst viņas par rīcībspējīgām (CX 15. p. 111 d.,

CPK 266. p.).

129. pants. Personas, kurām nodibina aiz-

gādnību

Aizgādnību nodibina nepilngadīgajiem ve-

cumā no piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem.

Aizgādnību nodibina arī pilngadīgām rīcībspē-
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jīgām personām, ja viņas sava fiziskā stāvokļa

dēļ nevar patstāvīgi realizēt savas tiesības un

pildīt savus pienākumus, kā arī personām, ku-

rām tiesa ierobežojusi rīcībspēju alkoholisku

dzērienu vai narkotisku vielu pārmērīgas lieto-

šanas dēļ.
Aizgādnību pilngadīgai rīcībspējīgai perso-

nai, kas sakarā ar veselības stāvokli nevar pat-
stāvīgi aizstāvēt savas tiesības un pildīt savus

pienākumus, var nodibināt tikai pēc šīs perso-

nas lūguma.
1. Aizgādnību nepilngadīgajiem vecumā no

15 līdz 18 gadiem parasti realizē viņu vecāki

vai adoptētāji. Ja tādu nav vai viņi nespēj rea-

lizēt aizgādnību, to realizē vai nu bērnu iestā-

des, kurās bērnus audzina (139. p.), vai iecelti

aizgādņi. Ja nepilngadīgajam jau agrāk bija
iecelts aizbildnis, viņš turpina realizēt aizgādņa

pienākumus bez speciālas iecelšanas. Pec

likuma aizgādnība nepieciešama visiem nepiln-
gadīgajiem. Literatūrā norādīts, ka AA iestā-

des, ievērojot konkrētus apstākļus un paša

nepilngadīgā stāvokli (ja viņš spējīgs izšķirt at-

tiecīgos jautājumus bez citu personu palīdzī-
bas), var viņam aizgādni neiecelt.1 Aizgādnība
nav jānodibina nepilngadīgajiem, kas stājas
laulībā pirms 18 g. vecuma sasniegšanas (CX
11. p. II d.). Aizgādņa civiltiesiskie pienākumi
noteikti CX 13. p., tiesības prasīt nepilngadīgā

noslēgto darījumu atzīšanu par spēkā ne-

esošiem — CX 52. p. un pienākums atlīdzi-

nāt nepilngadīgā nodarīto kaitējumu — CX

473. p.

3. Aizgādnība personām, kuram tiesa ierobe-

1 Epmoea H. M. OneKa h nonemiTejibCTßO. M.. 1971,

c. 26—27.
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žojusi rīcībspēju. Aizgādnību var nodibināt

tikai tad, ja ir stājies likumīgā spēkā tiesas

spriedums par rīcībspējas ierobežošanu. Latvi-

jas PSR likumdošanā nav paredzēta rīcībspē-
jas ierobežošana pēc sprieduma krimināllietā,
kā tas ir, piemēram, pēc KPFSR XX 62. p. Aiz-

gādņa civiltiesisko pienākumu apjoms noteikts

CX 16. p. Par nodarīto kaitējumu aizbilstamais

atbildīgs patstāvīgi. Aizgādnība izbeidzas, ja
tiesa atceļ rīcībspējas ierobežojumu (CX 16. p.
111 d., CPK 266. p.). Ja rīcībspējā ierobežota

persona atrodas ārstniecības iestādē, aizgādņa

pienākumus veic šīs iestādes administrācija
(139. p.).

4. Aizgādnību pilngadīgām rīcībspējīgām

personām, kuras fiziskā stāvokļa dēļ nespēj

patstāvīgi realizēt savas tiesības un izpildīt
savus pienākumus, nodibina tikai pēc šādas

personas lūguma sakarā ar šīs personas ve-

cumu, slimību (izņemot gara), kā arī redzes,
dzirdes trūkumiem, nespēju pārvietoties v. tml.

Tā kā aizbilstamais šajos gadījumos pēc likuma

ir pilnīgi rīcībspējīgs, tad visas tiesiskās dar-

bības viņš realizē pilnīgi patstāvīgi un aiz-

gādņa piekrišana šādām darbībām nav vaja-
dzīga. Aizgādnis aizbilstamā vārdā darījumus
drīkst noslēgt tikai pēc paša aizbilstamā piln-
varojuma atbilstoši civilās likumdošanas prasī-
bām. Aizgādņa pienākums ir tikai sniegt nepie-
ciešamo palīdzību aizbilstamajam, viņam reali-

zējot savas tiesības un izpildot pienākumus, lai

aizsargātu viņu pret citu personu ļaunprātīgu
rīcību.

Aizgādni šajos gadījumos var iecelt arī tad,

ja aizbilstamajam ir radinieki, kam pēc likuma

pienākums rūpēties un uzturēt šo personu. Šādai
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personai aizgādni neieceļ, ja viņa atrodas so-

ciālās nodrošināšanas iestādes pansionātā
(139. p.). Aizgādnība izbeidzama un aizgādnis
atbrīvojams no pienākumiem tikai pec paša aiz-

bilstama pieprasījuma.

130. pants. Aizbildnība mirušo un bezvēsts

promesošo mantai

Aizbildnību mirušo un bezvēsts promesošo
mantai nodibina, ievērojot Latvijas PSR civil-

kodeksā paredzēto kārtību un noteikumus.
1. Aizbildnības uzdevums. Aizbildnība vērsta

uz mantas īpašnieka, viņa kreditoru, apgādā-
jamo personu, mantinieku interešu aizsardzību.

Aizbildnību nodibina, ievērojot civilajā likum-

došanā paredzēto kārtību un noteikumus (CX
19. p., 579. p.). Bez tam speciālu aizbildni man-

tai var iecelt arī tad, ja par tās īpašnieku aiz-

bildnību vai aizgādnību realizē valsts vai sa-

biedriskā iestāde, kuras gādībā viņš atrodas

(139. p.), kā arī mantai, kas neatrodas to per-
sonu dzīvesvietā, kurām jau nodibināta aizbild-

nība vai aizgādnība (40. p.).
2. Aizbildnību mirušo mantai nodibina man-

tojamās mantas apsardzībai. Aizbildni ieceļ, ja

mantojuma sastāvā ir pārvaldāma manta (dzī-

vojamā māja, lopi v. c), kā arī tad, ja manto-

juma atstājēja kreditori ceļ prasību, kamēr

mantinieki nav pieņēmuši mantojumu (CX
579. p.). Parasti šādai mantai notariāta kan-

tori ieceļ mantas glābātāju, bet tajās vietās,

kur nav valsts notariāta kantora, vietējās pa-

domes izpildkomiteja iecel mantai aizbildni

(LPSR likuma «Par valsts notariātu» 42. p.;

instrukcija «Par kārtību, kādā Latvijas PSR

pilsētu, ciematu un ciemu Tautas deputātu pa-
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domju izpildkomitejas izpilda notariālās darbī-

bas», apstiprināta ar LPSR MP 1975. g. 16. X

lēmumu Nr. 513 78.-79. pk. — «LPSR Ziņo-

tājs», 1975, JSTo 52). Aizbildnis tiesīgs uz man-

tas rēķina izdarīt izmaksas, kas paredzētas CX

572. p. Aizbildnis atbild par mantas izšķērdē-
šanu, atsavināšanu vai slēpšanu pēc XX

178. p., kā arī nes mantisko atbildību par noda-

rītajiem zaudējumiem (likuma «Par valsts no-

tariātu» 42. p.).
3. Aizbildnību bezvēsts promesošo mantai

nodibina nolūkā aizsargāt bezvēsts promesošo
intereses (CX 19. p.). Pamats aizbildņa iecel-

šanai ir tiesas spriedums, ar kuru pilsonis at-

zīts par bezvēsts promesošu. Pēc ieinteresēto

personu pieteikuma iecelt aizbildni promesošā

pilsoņa mantas apsardzībai un pārvaldīšanai
var arī pirms šī pilsoņa atzīšanas par bezvēsts

promesošu (CX 19. p. II d.). Aizbildnību nodi-

bina ciemu, ciematu, rajona pakļautības pilsētu
TDP IK, kā arī rajonu un republikāniskās pa-

kļautības pilsētu TDP IK (AA Nolikuma 10.,

16. pk.).
Tā kā likumdošana nav precizēts, uz kādu

mantu tieši attiecas aizbildnība, jāuzskata, ka

tā attiecas uz visu mantu neatkarīgi no tā, vai

šī manta ir vienā vai dažādās vietās; nav aiz-

liegta vairāku aizbildņu iecelšana, ja manta ir

dažādās vietās.

131. pants. lestāde, kas nodibina aizbild-

nību un aizgādnību

Aizbildnību un aizgādnību nodibina rajona,
pilsētas, pilsētas rajona, ciemata vai ciema

Tautas deputātu padomes izpildkomiteja. (Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1980.
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gada 27. marta dekrēta redakcija — «Latvijas
PSR Augstākās Padomes un Valdības Ziņo-

tājs», 1580. g., 14. nr.)
Nolikumu par aizbildnības un aizgādnības

iestādēm apstiprina Latvijas PSR Ministru

Padome.

1. Aizbildnības un aizgādnības iestādes.

131. p. nedod pilnīgu AA iestāžu uzskaitījumu,
bet tikai vispārīgā veidā norāda tās AA iestā-

des, kas nodibina aizbildnību un aizgādnību.
Saskaņā ar LPSR MP 1970. g. 30. XII apstip-
rināto Latvijas PSR aizbildnības un aizgādnī-
bas iestāžu nolikumu («LPSR Ziņotājs», 1971,
Ne 7) AA iestādes ir: a) ciemu, ciematu un ra-

jonu pakļautības pilsētu TDP IK; b) rajonu,

pilsētu vai pilsētas rajonu TDP IK tautas izglī-
tības un sociālās nodrošināšanas nodaļas un

veselības aizsardzības iestādes; c) rajonu, pil-
sētu vai pilsētas rajonu TDP IK. Minētais no-

likums detalizēti noteic katras AA iestādes

kompetenci, pienākumus un tiesības. Nolikumā,

ievērojot atsevišķu aizbildnības un aizgādnības
veidu specifiku un uzdevumus, noteikts pienā-
kumu sadalījums starp atsevišķām AA iestā-

dēm. Attiecībā uz nepilngadīgo bērnu aizbild-

nību un aizgādnību šos pienākumus veic TIN;
attiecībā uz garā slimām un plānprātīgām per-

sonām, kam veselības stāvokļa dēļ nepieciešams
nodibināt aizbildnību, kā arī pilngadīgām per-

sonām, kuras ierobežotas rīcībspējā, — veselī-

bas aizsardzības iestādes (pilsētās un rajonos,
kur nav veselības aizsardzības nodaļu, to veic

attiecīgi rajona vai pilsētas galvenais ārsts);
attiecībā uz rīcībspējīgām pilngadīgām perso-

nām, kam nepieciešams iecelt aizgādni

(129. p.), — sociālās nodrošināšanas nodaļas.
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2. Aizbildnību un aizgādnību nodibina ne vi-

sas AA iestādes, bet tikai vietējo TDP IK, ku-

rām šai ziņā ir atšķirīgas kompetences. Rajona

un pilsētu, kā arī Rīgas pilsētas rajonu TDP IK

var nodibināt jebkura veida aizbildnību un aiz-

gādnību: a) aizbildnību bērniem līdz 15 g. vecu-

mam un personām, kuras tiesa atzinusi par

rīcībnespējīgām; b) aizgādnību nepilngadīga-
jiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem un perso-

nām, kurām tiesa ierobežojusi rīcībspēju, kā

arī pilngadīgām rīcībspējīgām personām, ku-

ras fiziskā stāvokļa dēļ nespēj patstāvīgi reali-

zēt savas tiesības un pildīt pienākumus; c) aiz-

bildnību mirušo vai bezvēsts promesošo, kā

arī citu likumdošanā paredzēto personu man-

tai.

Ciemu, ciematu un rajonu pakļautības pilsētu
TDP IĶ kā AA iestādes tiesīgas nodibināt aiz-

bildnību tikai bezvēsts promesošo vai mirušo

personu mantai. Attiecībā uz personām iecel-

tiem aizbildņiem vai aizgādņiem šīs TDP IK

var veikt tikai citus pienākumus, galvenokārt

viņu darbības kontroli. Atbilstoša aizbildnības

un aizgādnības nodibināšanai ir arī AA iestāžu

kompetence aizbildņu un aizgādņu atbrīvošanā

un atcelšanā no pienākumu pildīšanas
(154. p.j.

132. pants. Aizbildnības un aizgādnības
nodibināšanas vieta

Aizbildnību vai aizgādnību nodibina pēc aiz-

bildnībai vai aizgādnībai pakļautās personas

dzīvesvietas vai aizbildņa (aizgādņa) dzīves-

vietas.

1. Aizbildnības un aizgādnības nodibināša-

nas vietas izvēle, Domāta noteikta apdzīvota
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vieta — pilsēta, rajons, pilsētas rajons, ciems,
ciemats. 132. p. attiecas tikai uz aizbildnību vai

aizgādnību personām. Priekšroka dodama aiz-

bildnības vai aizgādnības nodibināšanai pēc
aizbilstamā dzīvesvietas. Tas atvieglo aizbildņa
vai aizgādņa pienākuma izpildi attiecībā uz

aizbilstamā personisko un mantisko tiesību un

interešu realizēšanu, viņu audzināšanu, izglī-
tošanu. Aizbildnību vai aizgādnību var nodibi-

nāt arī pēc aizbildņa vai aizgādņa dzīvesvie-

tas, parasti pēc nākamā aizbildņa vai aizgādņa
iniciatīvas. Tādā gadījumā viņam pieteikums

par aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanu

jāiesniedz savas dzīvesvietas attiecīgajā AA

iestādē. PSRS Izglītības ministrijas 1973. g.

18. VI Metodiskās rekomendācijas nepilnga-

dīgo aizbildnības un aizgādnības jautājumos
ieteic dot priekšroku aizbildnības vai aizgād-
nības nodibināšanai pēc aizbilstamā dzīvesvie-

tas, bet neizslēdz iespēju nodot bērnu aizbild-

nība vai aizgādnībā pēc aizbildņa vai aizgādņa
dzīvesvietas. Šādos gadījumos AA iestāde var

atļaut bērnam pāriet dzīvot pie nākama aiz-

bildņa vai aizgādņa jau pirms TDP IK lēmuma

par aizbildnības vai aizgādnības nodibināšanu.

2. Arī pēc aizbildnības vai aizgādnības no-

dibināšanas var notikt aizbilstamā dzīvesvie-

tas maiņa — viņš var pāriet dzīvot pie aiz-

bildņa vai aizgādņa, aizbildnis vai aizgādnis

kopā ar aizbilstamo var pārcelties uz citu dzī-

vesvietu. Kad notiek aizbilstamā dzīvesvietas

maiņa, nepieciešams nosūtīt aizbildnības vai

aizgādnības lietu attiecīgai AA iestādei pēc aiz-

bilstamā jaunās dzīvesvietas.
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133. pants. Pienākums ziņot par nepilnga-

dīgiem bērniem un personām,
kuriem nepieciešams nodibināt

aizbildnību vai aizgādnību

lestādēm un personām, kurām kļūst zināmi

bērni, kas nav sasnieguši astoņpadsmit gadu
vecumu un palikuši bez vecāku gādības, jāziņo

par to aizbildnības un aizgādnības iestādēm

pēc aizbildnībai vai aizgādnībai pakļauto bērnu

dzīvesvietas.

1. Komentējamā panta piemērošana. 133. p.
saturs, salīdzinot ar šī panta virsrakstu, ir

šaurāks. Pienākums ziņot AA iestādēm ir ne

tikai par nepilngadīgajiem bērniem, kā tas pa-

redzēts šī panta tekstā, bet arī par pārējām

personām, kam nepieciešama aizbildnība vai

aizgādnība. Domājams, ka pēc būtības 133. p.,

ievērojot tā virsrakstu, būtu jāiztulko paplaši-
nāti. AA iestādēm pienākums pēc savas iniciatī-

vas noskaidrot kā bērnus, tā arī citas personas,
kurām nepieciešams nodibināt aizbildnību vai

aizgādnību (AA Nolikuma 10., 11., 13., 15. pk.).
2. Ar iestādēm un personām, kas norādītas

133. p., domātas visāda veida organizācijas,
kurām kļūst zināms par to, ka nepilngadīgie
bērni palikuši bez vecāku gādības. Tādi ir uz-

ņēmumi, iestādes, organizācijas, kurās strādā-

juši bērnu vecāki, sabiedriskās organizācijas,
kurās viņi sastāvējuši, dzīvokļu celtniecības

kooperatīvi vai dzīvokļu ekspluatācijas organi-

zācijas utt. Tiešs pienākums par to ziņot ir da-

žām iestādēm: tiesai, kas taisījusi spriedumu par

vecāku tiesību atņemšanu, kā arī citos gadīju-
mos, kad, izskatot civillietas vai krimināllietas,

tai kļūst zināms, ka nepilngadīgi bērni palikuši
bez vecāku gādības; prokuratūrai, iekšlietu
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iestādēm, mācību un pirmsskolas vecuma bērnu

iestādēm, ārstniecības iestādēm. Sāds speciāls
pienākums ir arī CAR iestādēm (CAR Instruk-

cijas 122. pk.). Paziņošanas pienākums uzlikts

jebkuram pilsonim neatkarīgi no tā, vai viņš ir

kādas minētās organizācijas amatpersona vai ne.

Tiesas pienākumu paziņot AA iestādei par

pilsoņa atzīšanu par rīcībnespējīgu vai ierobe-

žoti rīcībspējīgu noteic CPK 265. p.

134. pants. Aizbildnības un aizgādnības
iestāžu pienākums pagaidām

gādāt par personām, kas pa-

kļautas aizbildnībai vai aizgād-
nībai

Saņemot ziņas, ka nepilngadīgie palikuši bez

vecāku gādības, aizbildnības un aizgādnības
iestādēm nekavējoties jāizdara pārbaude un,

konstatējot, ka vecāki nerūpējas par bērniem,

pagaidām, kamēr izlemj jautājumu par aiz-

bildņa vai aizgādņa iecelšanu, jāgādā par ne-

pilngadīgajiem.
1. Panta piemērošana. 134. p. noteic AA

iestāžu pienākumus tikai nepilngadīgo bērnu

pagaidu iekārtošanā, lai gan panta nosaukums

ir plašāks un attiecas uz visu aizbilstamo per-

sonu pagaidu iekārtošanu, kamēr izlemj jautā-

jumu par aizbildņa vai aizgādņa iecelšanu. AA

iestāžu nolikums bērnu pagaidu iekārtošanas

un viņu mantas saglabāšanas pienākumu uzliek

ciemu, ciematu un rajona pakļautības pilsētu
TDP IK, rajona, pilsētas vai pilsētas rajona
TDP IK TIN.

2. Bērnu dzīves apstākļu pārbaude. Pirms

bērna pagaidu iekārtošanas AA iestādei stei-

dzami jāizdara bez vecāku gādības palikušo
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bērnu pārbaude. To veic TIN metodiķis vai

ciema, ciemata TDP IK darbinieks. Pārbaudes

mērķis ir iepazīties ar nepilngadīgo, viņa sa-

dzīves apstākļiem, noskaidrot viņa radiniekus

vai citas personas, kas varētu uzņemties aiz-

bildņa vai aizgādņa pienākumus, noskaidrot

jautājumu par bērna vēlamāko iekārtošanu —

bērnu iestādē, internātskolā, pie radiniekiem,
atļaut dzīvot viņam patstāvīgi līdz aizbildnī-

bas vai aizgādnības nodibināšanai. Persona,
kas veic pārbaudi, iesniedz attiecīgā AA iestādē

priekšlikumu par bērna pagaidu iekārtošanu.

3. Nepilngadīgā mantas apsardzība. Līdz ar

bērna dzīves apstākļu pārbaudi jāveic pasā-
kumi nepilngadīgā mantas apsardzībai, sākot-

nēji izdarot mantas apraksti un nodošanu gla-
bāšanā. Latvijas PSR AA iestādes rīkojas
atbilstoši Noteikumiem par nepilngadīgo aizbil-

stamo mantas pārvaldīšanu, glabāšanu un at-

savināšanu, ko apstiprinājusi LPSR Izglītības
ministrija 1982. g. 24. V.

135. pants. Aizbildņa vai aizgādņa iecel-

šana nepilngadīgajam, kuram

vecāki ir dzīvi

Aizbildni vai aizgādni nepilngadīgajam, ja

viņa vecāki ir dzīvi un tiem nav atņemtas ve-

cāku tiesības, var iecelt, ja vecāki ir pagaidu
prombūtnē vai ilgstoši slimo, kā arī tad, ja ve-

cākiem saskaņā ar tiesas spriedumu atņemts

bērns, bet nav atņemtas vecāku tiesības (šī ko-

deksa 72. pants).
1. Pamati aizbildņa vai aizgādņa iecelšanai.

Parasti tāds pamats ir bērna abu vecāku nāve

vai vecāku tiesību atņemšana. Ja vecāki izvai-

rās pildīt savus pienākumus vai ir citi 67. p.
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paredzētie pamati vecāku tiesību atņemšanai,
AA iestāde vispirms tiesīga ierosināt lietu par

vecāku tiesību atņemšanu. 135. p. noteic pama-

tus aizbildņa vai aizgādņa iecelšanai, ja bērna

vecāki ir dzīvi un tiem nav atņemtas vecāku

tiesības. Tas ir gadījumos, kad vecāki attaisno-

jošu iemeslu dēļ nevar paši realizēt bērna

audzināšanu — atrodas pagaidu prombūtnē
(ilgstošā komandējumā, obligātajā karadie-

nestā, mācībās, bezvēsts prombūtnē, kas kon-

statēta ar tiesas spriedumu, izcieš sodu v. c),

ilgstoši slimo, atzīti par rīcībnespējīgiem v. tml.

Sie apstākļi parasti ir pamats bērna atņemša-
nai vecākiem saskaņā ar 72. p. Ilgstoša prom-

būtne ir tāda, kas ilgst vairāk par 6 mēnešiem.

2. Pantā nav tieša norādījuma par vecāku

izvairīšanos no bērna audzināšanas kā pamatu
aizbildņa vai aizgādņa iecelšanai. KPFSR LĢK
123. p., Baltkrievijas PSR LĢK 149. p. atļauj
arī šādos gadījumos iecelt aizbildni vai aiz-

gādni bez vecāku tiesību atņemšanas bērna ve-

cākiem.

136. pants. Aizbildņa un aizgādņa iecel-

šana

Aizbildnības un aizgādnības pienākumu tiešai

realizēšanai aizbildnības un aizgādnības iestā-

des ieceļ aizbildni vai aizgādni.
Aizbildni vai aizgādni var iecelt tikai ar viņa

piekrišanu.
Aizbildnis vai aizgādnis jāieceļ ne vēlāk kā

mēneša laikā no brīža, kad aizbildnības un aiz-

gādnības iestādēm kļuvis zināms, ka nepiecie-
šams nodibināt aizbildnību vai aizgādnību.

1. Aizbildņa un aizgādņa iecelšanas kārtība.

AA iestādes parasti pašas tieši neveic aizbild-
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nības un aizgādnības pienākumus. Tos realizē

aizbildnis vai aizgādnis, ko likumdošanā no-

teiktā kārtībā ieceļ AA iestāde (sk. 131. p. ko-

mentāru). Aizbildņus un aizgādņus neieceļ tikai

tām aizbilstamajām personām, kuras ir valsts

vai sabiedrisko iestāžu gādībā (139. p.). Ne-

atliekamos gadījumos, kamēr tiek iecelts aiz-

bildnis vai aizgādnis, pēdējo pienākumus var

izpildīt pati AA iestāde.

Aizbildņa un aizgādņa iecelšanas kārtību re-

gulē likumpamatotie akti, piemēram, PSRS Iz-

glītības ministrijas 1973. g. 18. VI Metodis-

kās rekomendācijas nepilngadīgo aizbildnības

un aizgādnības jautājumos, kā arī LPSR Izglī-
tības ministrijas, Veselības aizsardzības un So-

ciālās nodrošināšanas ministrijas instruktīvi-

metodiskie norādījumi. Pirms lēmuma pieņem-
šanas par aizbildņa vai aizgādņa iecelšanu

TDP IK attiecīgās nodaļas veic nākošo aizbil-

stamo un aizbildņu (aizgādņu) dzīves apstākļu
pārbaudi, uzskaita aizbilstamajam piederošo
mantu, sagatavo atzinumu par aizbildnības vai

aizgādnības nodibināšanas nepieciešamību, iz-

raugās aizbildni vai aizgādni atbilstoši 137.

un 138. p. noteikumiem, noformē nepieciešamos
dokumentus, ko ar TDP IK nodaļas vadītāja
atzinumu nosūta TDP IK izskatīšanai.

2. Jebkuru pilsoni, ja tas atbilst izvirzītajām
prasībām, par aizbildni vai aizgādni var iecelt

tikai ar viņa piekrišanu. Tas attiecas kā uz aiz-

bilstamās personas ģimenes locekļiem, tā arī

uz viņam svešām personām. Šāda prasība
likumā ir tāpēc, ka aizbildņi un aizgādņi savus

pienākumus veic bez atlīdzības un viņiem ir sa-

mērā plašs pienākumu un atbildības apjoms.
3. Termiņš aizbildņa vai aizgādņa iecelša-
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nal. 136. p. Īli d. ir noteikts maksimālais ter-

miņš — 1 mēnesis no brīža, kad AA iestādēm

kļuvis zināms par nepieciešamību nodibināt aiz-

bildnību vai aizgādnību. Šajā termiņā jāveic
visas iepriekš minētās darbības. Līdz aizbildņa
vai aizgādņa iecelšanai vai aizbilstamā nodo-

šanai valsts vai sabiedriskās iestādes gādībā
AA iestādei pagaidām jāgādā par aizbilstamo

personu (134. p.).

137. pants. Prasības, kādas izvirzāmas

personām, kuras ieceļ par aiz-

bildņiem vai aizgādņiem

leceļot aizbildni vai aizgādni, jāievēro viņa

personiskās īpašības, spējas pildīt attiecīgos

pienākumus, attiecības ar personu, kurai nepie-
ciešama aizbildnība vai aizgādnība, un, ja
iespējams, arī tās personas vēlēšanās, kurai ne-

pieciešama aizgādnība.

Aizgādni pilngadīgai rīcībspējīgai personai,
kas sava fiziskā stāvokļa dēļ nevar patstāvīgi

aizsargāt savas tiesības un pildīt pienākumus,
var iecelt tikai ar tās personas piekrišanu,
kurai nepieciešama aizgādnība.

1. Komentējamā pantā noteikti galvenie kri-

tēriji aizbildņa vai aizgādņa izvēlei. 137. p.

domāti galvenokārt aizbildņi un aizgādņi, ko

ieceļ personām. Tomēr šie kritēriji attiecināmi

arī uz aizbildņiem, ko ieceļ mantai. 137. p. I d.

norādītās prasības attiecināmas uz jebkuras
aizbilstamās personas aizbildni vai aizgādni.

Taču, izvēloties aizbildni vai aizgādni, jāievēro,
vai viņš būs piemērots tieši konkrētas aizbild-

nības vai aizgādnības realizēšanai.

2. Ar aizbildņa vai aizgādņa personiskām
īpašībām domātas viņa idejiski tikumiskās īpa-
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šības, pieredze v. c. personiskās īpašības. Ar

spējām pildīt attiecīgos pienākumus jāsaprot
aizbildņa vai aizgādņa vecums, veselības stā-

voklis, izglītība, darba un dzīvokļa apstākļi, ģi-
menes stāvoklis, mantiskais stāvoklis.

leceļot aizbildni vai aizgādni, priekšroka do-

dama personām, kuras ir aizbilstamā radinieki

vai citi ģimenes locekļi. Viņu vēlēšanos būt par

aizgādņiem vai aizbildņiem var noraidīt tikai

tad, ja pēc AA iestādes uzskata viņi nav spē-
jīgi nodrošināt bērnu audzināšanu. Jāņem vērā,

kāds ir aizbilstamā un aizbildņa vai aizgādņa
savstarpējo attiecību raksturs, vai viņu inte-

reses nav pretējas v. tml.

3. Aizbilstamās personas vēlēšanās jāievēro,

ja tas iespējams sakarā ar nepilngadīgā ve-

cumu vai pilngadīgās aizbilstamās personas

garīgajām spējām saprast savu stāvokli, vaja-
dzības un intereses. Likumā nav noteikts, no

kāda vecuma nepilngadīgā izteiktā vēlēšanās

jāievēro. Tā jānoskaidro neatkarīgi no vecuma,

lai gan pati par sevi nav noteicošs faktors aiz-

bildņa vai aizgādņa iecelšanai.

Pilngadīgas rīcībspējīgas personas piekri-
šana aizgādņa iecelšanai ir obligāta.

4. Vairāku aizbildņu (aizgādņu) iecelšana.

Parasti aizbilstamajam ieceļ vienu aizbildni

vai aizgādni. Otru aizbildni var iecelt tikai

mantai, kas neatrodas aizbilstamā dzīvesvietā

(140. p.). lespējama vienas personas kā aiz-

bildņa vai aizgādņa iecelšana vairākām per-

sonām, ja tām nav savstarpēji pretēju interešu.

Vēlama viena aizbildņa vai aizgādņa iecelšana

diviem vai vairākiem brāļiem un māsām.
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-138. pants. Personas, kuras nevar iecelt

par aizbildņiem un aizgād-
ņiem

Par aizbildņiem un aizgādņiem nevar iecelt:

personas, kuras nav sasniegušas astoņpa-
dsmit gadu vecumu;

personas, kuras likumā noteiktajā kārtībā

atzītas par rīcībnespējīgām vai ierobežoti rīcīb-

spējīgām;
personas, kurām tiesa atņēmusi vecāku tie-

sības;

personas, kuras atceltas no aizbildņa vai

aizgādņa pienākumiem tāpēc, ka nav pienācīgi

pildījušas savus pienākumus;

bijušos adoptētājus, ja adopcija atcelta tāpēc,
ka adoptētāji nav pienācīgi pildījuši savus pie-
nākumus.

1. Komentējamā panta piemērošana. Pantā

norādītās personas nedrīkst iecelt par aiz-

bildņiem vai aizgādņiem neatkarīgi no tā,
kādas ir šo personu attiecības ar aizbilstamo.

Lai gan no minēto personu uzskaitījuma re-

dzams, ka likumā galvenokārt domāta nepiln-
gadīgo personu aizbildnība, 138. p. norādītās

personas nevar iecelt par aizbildņiem vai aiz-

gādņiem jebkurai aizbilstamajai personai. No-

rādītās personas nevar iecelt par aizbildņiem
vai aizgādņiem vai nu objektīvu iemeslu dēļ

(nepilngadīgas, rīcībnespējīgas vai rīcībspējā
ierobežotas personas), vai arī subjektīvu
iemeslu dēļ (iepriekš nav pienācīgi pildījušas
tos pienākumus, ko viņām uzliek aizbildņa vai

aizgādņa stāvoklis, piemēram, personas, ku-

rām tiesa atņēmusi vecāku tiesības utt.).
2. AA iestāde tiesīga atteikt arī citām per-

sonām iecelt tās par aizbildņiem vai aizgād-
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ņiem, ja viņas nav piemērotas aizbildņa vai

aizgādņa pienākumu pildīšanai. Piemēram,

personām, kurām atņemti bērni pēc tiesas

sprieduma, neatņemot vecāku tiesības; perso-

nām, kas sodītas par izvairīšanos no alimentu
maksāšanas nepilngadīgiem bērniem; perso-

nām, kas izcieš brīvības atņemšanas sodu,u.c.

139. pants. Aizbildnība personām, kuras

ir valsts vai sabiedrisko

iestāžu gādībā

Bērniem, kurus pilnīgi audzina bērnu iestā-

des, kā arī pilngadīgām personām, kurām ne-

pieciešama aizbildnība vai aizgādnība un

kuras ievietotas attiecīgās ārstniecības iestādēs

vai sociālās nodrošināšanas iestādēs, aizbil-

dņus un aizgādņus neieceļ. Šo personu aiz-

bildņa un aizgādņa pienākumus uzliek tās

iestādes administrācijai, kurā atrodas persona,

kam nepieciešama aizbildnība vai aizgādnība.
Šo personu mantisko interešu aizsargāšanai

(pensijas saņemšana, mantas pārvaldīšana

utt.), ja nepieciešams, var iecelt aizbildni man-

tai.

1. Nepilngadīgo aizbildnība vai aizgādnība
ir tad, ja bērnu pilnīgi audzina valsts vai sa-

biedrisko organizāciju bērnu iestādes. Šādas

iestādes ir bērnu nami, speciāla tipa internāti

vai internātskolas bērniem ar fiziskiem trūku-

miem, kā arī bērniem ar garīgas attīstības

traucējumiem, citas speciālās mācību iestādes.

Svarīgi, lai bērns attiecīgajā iestādē atrastos

pastāvīgi un būtu pilnīgā tās gādībā. Pretējā

gadījumā bērnam nepieciešams iecelt aizbildni

vai aizgādni, ja viņam nav vecāku.

2. Pilngadīgo personu aizbildnība vai aiz-



308

gādnība ir tad, ja personas ievietotas ārstnie-

cības vai sociālās nodrošināšanas iestādēs:

psihoneiroloģiskajās vai psihiatriskajās v. c.

ārstniecības iestādēs, sociālās nodrošināšanas

pansionātos. Sīs iestādes veic aizbildnību, ja

persona atzīta likumā noteiktā kārtībā par rī-

cībnespējīgu (CX 15. p.), bet aizgādnību, ja
personai ierobežota rīcībspēja (CX 16. p.) vai

ja aizgādnība rīcībspējīgai personai nepiecie-
šama viņas fiziskā stāvokļa dēļ. Ja pilsonis
nav atzīts par rīcībnespējīgu, ārstniecības vai

cita iestāde, kuras gādībā viņš atrodas, nevar

realizēt viņam aizbildnību.

3. Aizbildņa un aizgādņa pienākumus realizē

iestādes administrācija kā attiecīgās iestādes

orgāns bez speciāla pilnvarojuma. Tā var re-

alizēt visas darbības aizbilstamā tiesību un in-

terešu aizsardzībai, realizēt aizbilstamo pār-
stāvēšanu tiesās v. c. iestādēs. Administrācija
tiesīga pilnvarot arī citu attiecīgās iestādes

darbinieku, izsniedzot pilnvaru. Ja personai
līdz tās ievietošanai kādā no minētajām iestā-

dēm bija iecelts aizbildnis vai aizgādnis, tad

līdz ar aizbilstamā ievietošanu šajā iestādē

aizbildnis vai aizgādnis atbrīvojams no pie-
nākumu pildīšanas (154. p. I d.).

5. Aizbildnības un aizgādnības apjoms.
139. p. norādītās iestādes realizē pilnā apjomā

aizbildņa vai aizgādņa pienākumus — rīkojas
ar aizbilstamā pensiju, pabalstiem v. c. teko-

šajiem ienākumiem. Tas attiecas arī uz aizbil-

stamo darba algu, izņemot 150. p. II d. norā-

dītos gadījumos. Sīs iestādes realizē aizbil-

stamo mantisko interešu aizstāvēšanu, izņemot
139. p. II d. paredzētos gadījumus, kad AA

iestāde var iecelt aizbildni vai aizgādni aiz-
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bilstamā mantisko interešu aizsargāšanai
(pensijas saņemšanai, mantas pārvaldīšanai
utt.) neatkarīgi no tā, vai aizbilstamā manta

atrodas viņa pastāvīgajā dzīvesvietā vai citā

vietā. lestāde, kurā ievietots aizbilstamais, at-

bild arī par aizbilstamā nodarīto kaitējumu
citām personām (CX 472., 474. p.).

6. lestādes atbildība par kaitējumu, ko no-

darījis pilsonis, kas ir vai nav atzīts par rīcīb-

nespējīgu. Ārstniecības vai cita iestāde atbild

par kaitējumu, ja pilsonis, kas atrodas šīs

iestādes gādībā, bija atzīts par rīcībnespējīgu
(CX 474. p.). Ja persona, kas ievietota ārst-

niecības iestādē, kaitējuma nodarīšanas brīdī

nav spējusi saprast savas darbības nozīmi, lai

gan viņa nav atzīta par rīcībnespējīgu, ārstnie-

cības iestādei jāatbild arī par tādu kaitējumu,
jo tai bija jāuzrauga minētā persona. lestādes

atbildība tādā gadījumā iestājas pēc CK466. p.

(Latvijas PSR civilkodeksa komentāri. R., 1979,
608. Ipp.).

140. pants. Aizbildnība mantai, kas neat-

rodas aizbilstamo dzīvesvietā

Ja personai, kurai nodibināta aizbildnība vai

aizgādnība, ir manta, kas atrodas citā apvidū,
tad šīs mantas pārvaldīšanu uzdod aizbildnī-

bas un aizgādnības iestādēm pēc mantas atra-

šanās vietas.

Nepieciešamības gadījumā šīs iestādes var

iecelt mantai aizbildni.

t. Aizbildnības piemērošana. Aizbildņi vai

aizgādņi, kas iecelti personām, pārvalda arī

aizbilstamo mantu. Tas attiecas arī uz nepiln-
gadīgo vecākiem. Pēdējie nepilngadīgo mantas

pārvaldīšanu, kas atrodas citā vietā, var pēc
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attiecīgas pilnvaras uzdot citām personām.
140. p. piemērojams tikai tad, ja mantas īpaš-
niekam iecelts aizbildnis vai aizgādnis un

manta atrodas citā apvidū — pilsētā, rajonā,
savienotajā republikā. Sakarā ar to viņš ne-

spēj realizēt mantas pārvaldīšanu un nepiecie-
šama speciāla aizbildnības nodibināšana man-

tai. 140. p. paredzētā aizbildnība mantai jāat-
šķir no aizbildnības, ko pēc 130. p. ieceļ bez-

vēsts promesošo un mirušo personu mantai, ka

arī no aizbildnības mantai pēc 139. p. II d.,

ja mantas īpašnieks atrodas valsts vai sabied-

risko iestāžu gādībā. Pēc 140. p. mantas, kas

atrodas aizbilstamā dzīvesvietā, pārvaldīšanu
realizē aizbilstamās personas aizbildnis.

2. Aizbildnības realizēšanas kārtība. 140. p.

paredz divējāda veida aizbilstamās personas

mantas pārvaldīšanas kārtību: 1) AA iestāde,
kas nodibinājusi aizbildnību vai aizgādnību
mantas īpašniekam, var uzdot mantas

pārvaldīšanu AA iestādei pēc mantas atra-

šanās vietas. Pēdējā var uzņemties mantas

apsardzību, nododot to kādai personai glabā-
šanā un pārvaldīšanā, neieceļot īpašu aiz-

gādni. Nauda un vērtspapīri nododami krāj-
kasē; 2) ja jāpārvalda aizbilstamajam piede-
rošā māja, palīgsaimniecība, AA iestāde pēc
mantas atrašanās vietas var iecelt mantai aiz-

bildni. Ja aizbilstamajai personai piederošā
manta atrodas vairākās vietās ārpus viņa dzī-

vesvietas, katrā mantas atrašanās vietā aiz-

bildnību realizē atsevišķi.
141. pants. Aizbildņa un aizgādņa pienā-

kumu pildīšana bez atlīdzības

Aizbildņa un aizgādņa pienākumi izpildāmi
bez atlīdzības.
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Aizbildņa un aizgādņa pienākumi ir morāla
rakstura pienākumi pret aizbilstamo un sabied-

rību, par ko likums neparedz atlīdzību. Savu-

kārt aizbildnim vai aizgādnim nav pienākums
uzturēt aizbilstamo personu ar saviem līdzek-

ļiem, lai gan parasti, ja aizbildņi vai aizgādņi
ir aizbilstamā radinieki vai citas viņam tuvas

personas, tie izlieto arī savus līdzekļus aizbil-

stamā uzturēšanai. 141. p. noteikums attiecas

tikai uz personām ieceltiem aizbildņiem vai

aizgādņiem. Izņēmums ir tad, ja aizbildni

ieceļ mirušās personas mantai (130. p.). Aiz-

bildnim vai aizgādnim tiesības saņemt nepie-
ciešamo izdevumu atlīdzību, ja viņš izlietojis
savus līdzekļus aizbilstamā mantas remontam

vai tās uzturēšanai. Tas attiecas arī uz aiz-

bildnību mantai, kas paredzēta 140. p.

142. pants. Aizbildņa un aizgādņa pienā-
kumi audzināt nepilngadīgos
bērnus un aizsargāt viņu tie-

sības

Nepilngadīgo bērnu aizbildņiem un aizgād-

ņiem jāaudzina aizbilstamie, jārūpējas par

viņu fizisko attīstību un izglītošanu, jāgatavo
sabiedriski derīgam darbam, jāaudzina par so-

ciālistiskās sabiedrības cienīgiem locekļiem, jā-

aizsargā viņu tiesības un intereses.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.).
1. Audzināšanas pienākums kā svarīgākais

nepilngadīgo bērnu aizbildnības un aizgādnī-
bas uzdevums pēc 142. p. ir tāds pats kā bērna

vecākiem (62. p.).
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Realizējot šos pienākumus, aizbildnim un

aizgādnim jāievēro bērna vecums, spējas, in-

tereses, atkarībā no viņa vecuma jānoteic attie-

cīgs režīms, jārada normāli sadzīves un sani-

tāri higiēniskie apstākļi, jānodrošina normāls

uzturs, iespējas mācīties, jāseko aizbilstamā

veselības stāvoklim un jāgādā, lai viņš atras-

tos sistemātiskā ārstniecības iestāžu uzrau-

dzībā. Jāseko aizbilstamā uzvedībai un viņa
sekmēm skolā. Aizbildnis un aizgādnis tiesīgi
ievietot aizbilstamos bērnudārzā, skolā ar pa-

garinātu dienas režīmu, internātskolā. Aiz-

bildnis un aizgādnis nedrīkst realizēt audzinā-

šanas pienākumu ļaunprātīgi, pretēji bērna in-

teresēm.

2. Aizbilstamo tiesību un interešu aizsar-

dzība ir otrs svarīgākais bērnu aizbildņu un

aizgādņu pienākums. Tas attiecas uz perso-
nisko un mantisko tiesību aizsardzību. Man-

tisko tiesību un interešu aizsardzība speciāli
reglamentēta 147.—151. p. Lai aizbildņi un

aizgādņi varētu realizēt aizbilstamo audzinā-

šanas un tiesību aizsardzības pienākumus, vi-

ņiem ir 145.—146. p. paredzētās tiesības un

pienākumi.

143. pants. Aizbildņa un aizgādņa pienā-
kums rūpēties par pilngadīgo

aizbilstamo personas, veselības

un tiesību aizsardzību

Pilngadīgo aizbildņiem un aizgādņiem jārū-

pējas par savu aizbilstamo uzturēšanu, par ne-

pieciešamo sadzīves apstākļu radīšanu šīm

personām, par viņu kopšanu un ārstēšanu, kā

arī jāaizsargā viņu tiesības un intereses.

Rīcībspējā ierobežoto personu aizgādņu pie-
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nākumi noteikti saskaņā ar Latvijas PSR civil-

kodeksa 16. panta otro da|u.
1. Aizbildņu un aizgādņu pienākumi aizbil-

stamo personas un veselības aizsardzībā. Ar

pienākumu rūpēties par aizbilstamo uzturēšanu

143. p. jāsaprot aizbildņa vai aizgādņa rīcība

paša aizbilstamā līdzekļu saprātīgā izlietošanā

uztura iegādei, kā arī citu aizbilstamajam ne-

pieciešamo lietu iegādei v. tml. Aizbildnis šai

nolūkā tiesīgs izlietot aizbilstamā naudas sum-

mas un citus ieņēmumus (150. p.). Aizbildņa
pienākums iesniegt prasības par alimentu pie-
dziņu, zaudējumu atlīdzības piedziņu, gādāt
par pensijas, pabalstu saņemšanu aizbilstamā

labā un šīs summas izlietot viņa uzturēšanai.

Aizbildnim un aizgādnim jāgādā par nepie-
ciešamo sadzīves apstākļu radīšanu aizbilsta-

majam, ar to domāti dzīvokļa apstākļi,
apgādāšana ar nepieciešamajiem sadzīves

priekšmetiem, personiskā patēriņa un ērtības

priekšmetiem. Svarīgs aizbildņa un aizgādņa
pienākums ir aizbilstamā kopšana un ārstē-

šana. Viņam jārūpējas par slimā aizbilstamā

veselības stāvokļa uzlabošanu; jāgādā, lai aiz-

bilstamais atrastos attiecīgā poliklīnikas vai

dispansera uzskaitē, lai vajadzības gadījumā
tiktu izsaukts ārsts vai slimais ievietots stacio-

nārai ārstēšanai, norīkots ārstēšanai sanato-

rijā v. c. Pilngadīgais rīcībspējīgais aizbilsta-

mais visas tiesiskās darbības veic pats, bet

aizgādnis tikai sniedz nepieciešamo palīdzību

viņa tiesību un interešu aizsargāšanai, ievē-

rojot aizbilstamā vecumu, veselības stāvokli,
fiziskos trūkumus. Veikt tiesiskas darbības šāda

aizbilstamā vārdā aizgādnis var tikai saskaņā
ar aizbilstamā izdotu pilnvaru.
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2. Rīcībspējā ierobežoto pilngadīgo personu

aizgādņu civiltiesiskie pienākumi noteikti CX

16. p. II d., saskaņā ar kuru aizgādnis kon-

trolē aizbilstamā rīcību ar mantu, algas, pen-

sijas, stipendijas vai citu ienākumu saņemšanu
un izlietošanu. Viņš dod piekrišanu attiecīgo
darījumu noslēgšanai.

144. pants. Aizbildņa un aizgādņa pienā-
kums dzīvot kopā ar aizbilsta-

majiem
Aizbildņiem un aizgādņiem jādzīvo kopā ar

saviem aizbilstamajiem.
Atsevišķos gadījumos aizbildnības un aiz-

gādnības iestādes var atjaut dzīvot atsevišķi

aizgādnim un aizbilstamajam, kas sasniedzis

sešpadsmit gadu vecumu, ja minētās iestādes

atzīst, ka dzīvošana atsevišķi nelabvēlīgi ne-

ietekmēs aizbilstamā audzināšanu un viņa per-

sonas aizsardzību.

Aizbildnim un aizgādnim jāziņo aizbildnības

un aizgādnības iestādēm par katru dzīvesvie-

tas maiņu.
Šī panta pirmajā daļā paredzētie pienākumi

neattiecas uz rīcībspējīgu un ierobežoti rīcīb-

spējīgu pilngadīgu personu aizgādņiem.
I» Pienākums dzīvot kopā ar saviem aizbil-

stamajiem ir tikai nepilngadīgo aizbildņiem un

aizgādņiem, kā arī pilngadīgo rīcībnespējīgo
aizbildņiem. Saskaņā ar 144. p. IV d. tas neat-

tiecas uz aizgādņiem, kas iecelti rīcībspējā
ierobežotām un pilngadīgām rīcībspējīgām per-

sonām. Sakarā ar to CX 17. p. II d. noteikts,
ka par aizbildnībā esošo personu (nepilnga-
dīgo līdz 15 g. vecumam, rīcībnespējīgo per-

sonu) dzīvesvietu atzīstama viņu aizbildņu
dzīvesvieta.
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2. Dzīvesvietas izvēle un dzīvokļa tiesību no-

drošināšana.

Ja līdz aizbildnības vai aizgādnības nodibi-

nāšanai aizbildnim vai aizgādnim un aizbilsta-

majam ir dažādas dzīvesvietas, tad, ieceļot
aizbildni vai aizgādni, ar AA iestādes piekri-
šanu par viņu kopīgo dzīvesvietu var izvēlē-
ties kā aizbildņa vai aizgādņa, tā aizbilstamā

dzīvesvietu. Aizbilstamais obligāti pierakstāms
aizbildņa vai aizgādņa dzīvojama telpā un

otrādi. Likums neparedz, ka aizbildnis vai aiz-

gādnis, kas dzīvo pie aizbilstama (DzK 64. p.
111 d.), kā arī aizbilstamais, kas dzīvo pie aiz-

bildņa vai aizgādņa, iegūst patstāvīgas dzīvo-

jamās telpas lietošanas tiesības. Tāpēc, aiz-

bildnībai vai aizgādnībai izbeidzoties, viņam
dzīvojamā telpa jāatbrīvo un sakarā ar to

viņam jānodrošina tiesības atgriezties agrākajā
dzīvesvietā.

3. Atsevišķa dzīvesvieta aizgādnim un ne-

pilngadīgajam aizbilstamajam atļauta tikai at-

sevišķos gadījumos ar AA iestādes lēmumu.

Šis izņēmums neattiecas uz nepilngadīgo un

rīcībnespējīgo aizbildnības gadījumiem. Atse-

višķi dzīvot aizgādnis un aizbilstamais var

tikai tad, ja pēdējais sasniedzis 16 g. vecumu,

parasti tad, ja viņš strādā un spējīgs patstā-

vīgi sevi aprūpēt.

4. Paziņojums par dzīvesvietas maiņu. Aiz-

bildņa un aizgādņa pienākums paziņot AA

iestādei par katru dzīvesvietas maiņu — ja

viņš pārceļas uz aizbilstamā dzīvesvietu vai

otrādi, kā arī tad, ja viņš pārceļas uz citu dzī-

vesvietu kopā ar aizbilstamo. Ja aizbilstamā

pārcelšanās uz citu dzīvesvietu var negatīvi
atsaukties uz aizbilstamo, viņa veselības stā-
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vokli, izglītības turpināšanu v. c, AA iestāde

tiesīga aizliegt nepilngadīgajam aizbilstama-

jam pārcelties uz citu dzīvesvietu un izšķirt
jautājumu par nepilngadīgā turpmāko audzi-

nāšanu (PSRS Izglītības ministrijas 1973. g.

18. VI Metodiskie norādījumi). Pēc pārcelša-
nās uz citu dzīvesvietu aizbildnim vai aizgād-
nim desmit dienu laikā jāstājas uzskaitē attie-

cīgajā AA iestādē.

145. pants. Aizbildņa un aizgādņa tiesība

prasīt, lai personas, kas neli-

kumīgi aiztur bērnus, atdod

bērnus viņiem
Aizbildnis un aizgādnis ir tiesīgi tiesas ceļā

prasīt, lai bērnus, kuri ir viņu aizbildnībā

vai aizgādnībā, viņiem atdod jebkuras personas,
kas bērnus nelikumīgi aiztur pie sevis.

1. Tiesības atprasīt aizbilstamos bērnus.

145. p. nodrošina aizbildņiem un aizgādņiem
tādus pašus aizsardzības līdzekļus kā vecā-

kiem (66. p.), lai viņi varētu normāli realizēt

bērnu audzināšanas pienākumu. Aizbildnis vai

aizgādnis tiesīgs atprasīt tiesas ceļā viņu aiz-

bilstamos bērnus no jebkuras personas, kas

tos nelikumīgi aiztur pie sevis: no svešām per-

sonām, bērnu radiniekiem, to skaitā arī bērnu

vecākiem, ja tiem nav tiesību bērnus audzināt.

2. Aizbildņa vai aizgādņa prasība par bērna

atdošanu noraidāma, ja, izskatot šo prasību,
tiesa konstatē, ka bērna nodošana aizbildnim

vai aizgādnim ir pretrunā ar bērna interesēm.

Tas nozīmē, ka tiesa var rīkoties analogi tam,
kā izskatot vecāku prasību par bērna atdošanu

(66. p. II d.). Šādos gadījumos tiesai jāziņo
AA iestādei, lai tā noteiktu bērna turpmāko
audzināšanu.
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146. pants. Garā slimas personas aiz-

bildņa pienākums lūgt atcelt

aizbildnību, ja aizbilstamais

izveseļojies

Garā slimas personas aizbildnim, ja aizbil-

stamais izveseļojies, nekavējoties jāiesniedz
tiesā pieteikums, lai viņa aizbilstamo atzīst

par rīcībspējīgu un aizbildnību atceļ.
Ja par rīcībnespējīgu atzītā persona izvese-

ļojusies vai tās veselības stāvoklis ievērojami
uzlabojies, tiesa viņu atzīst par rīcībspējīgu
(CX 15. p. 111 d.). Lai nepamatoti neierobe-

žotu izveseļojušās personas tiesības un inte-

reses, 146. p. uzliek pienākumu šīs personas
aizbildnim nekavējoties iesniegt tiesā pietei-
kumu, lai aizbilstamo atzītu par rīcībspējīgu.
CPK 266. p. ar šādu pieteikumu tiesā atļauj

griezties ari rīcībnespējīgā ģimenes locekļiem,
citām ieinteresētām personām, AA iestādei,

prokuroram, arodbiedrības v. c. sabiedriskām

organizācijām, kā arī psihiatriskās ārstniecības

iestādēm. Pamatojoties uz iesniegto pieteikumu,
tiesa taisa spriedumu, ar kuru atzīst izveseļo-

jušos personu par rīcībspējīgu. Šāds spriedums
ir pamats aizbildnības atcelšanai. Ja aizbildnis

nepilda 146. p. paredzēto pienākumu aiz mant-

kārīgiem nolūkiem, viņu var saukt pie krimi-

nālatbildības pēc XX 120. p. par aizbildņa tie-

sību ļaunprātīgu izmantošanu.

147. pants. Aizbildņu un aizgādņu civil-

tiesiskie pienākumi

Aizbildņi ir aizbilstamo likumiskie pārstāvji
un slēdz viņu vārdā un viņu interesēs visus

nepieciešamos darījumus, ievērojot Latvijas

PSR civilkodeksa 14. panta noteikumus.
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Aizgādņi palīdz aizbilstamajiem realizēt

viņu tiesības un pildīt viņu pienākumus, kā

arī aizsargā viņus pret trešo personu ļaunprā-
tībām.

Piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadus vecu

nepilngadīgo aizgādņi dod piekrišanu to da-

rījumu slēgšanai, kurus nepilngadīgais pēc
likuma nav tiesīgs slēgt patstāvīgi.

Rīcībspējā ierobežoto personu aizgādņi sa-

skaņā ar Latvijas PSR civilkodeksa 16. pantu
dod piekrišanu, ka šīs personas saņem viņām
pienākošos maksājumus un rīkojas ar saņem-

tajām naudas summām, kā arī citu savu mantu.

1. Aizbildņi kā likumiskie pārstāvji. Atšķi-
rībā no 152. p., saskaņā ar kuru aizbildņi un

aizgādņi bez speciāla pilnvarojuma aizstāv

savu aizbilstamo tiesības un intereses visās

iestādēs un tāpēc tos uzskata par likumiskajiem
procesuālajiem pārstāvjiem, 147. p. atbilstoši

CX 63.. p. noteic, ka tikai aizbildņi ir likumiskie

pārstāvji. Aizgādņi, kā tas izriet no 147. p.,
civilo tiesību realizēšanas un pienākumu iz-

pildes jomā tādi nav. Aizbildņi savu aizbil-

stamo nepilngadīgo un rīcībnespējīgo vārdā

un interesēs slēdz visus nepieciešamos darīju-
mus (CX 14. p., 15. p.). Tas attiecas uz visiem

rīcībnespējīgā darījumiem un tādiem nepilnga-
dīgā darījumiem, ko pēdējais nav tiesīgs no-

slēgt patstāvīgi. Aizbildnim kā likumiskajam
pārstāvim vienmēr jārīkojas sava aizbilstamā

interesēs, vienalga, vai darījums, ko viņš no-

slēdz, attiecas uz aizbilstamā mantas pārdo-
šanu vai citādu atsavināšanu, vai mantas

iegūšanu aizbilstamajam. Aizbildnis kā li-

kumiskais pārstāvis darbojas bez speciāla
pilnvarojuma un, atskaitot 148. p. noteiktos
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gadījumus, patstāvīgi izlemj, vai attiecīgais
darījums nepieciešams un vai tas ir aiz-

bilstamā interesēs. Aizbildnis nevar noslēgt
aizbilstamā vārdā tos darījumus, kurus pēc to

satura vispār nedrīkst noslēgt ar pārstāvja
palīdzību (CX 63. p. I d., 563. p.), kā arī da-

rījumus, kas norādīti 149. p. un CX 63. p.

IV d. Minētie noteikumi par aizbildņa pienā-
kumiem attiecas arī uz nepilngadīgo aizbil-

stamo vecākiem. Darījumi, kas noslēgti pre-

tēji aizbilstamo interesēm vai pārkāpjot norā-

dītos ierobežojumus, nav spēkā saskaņā ar CX
48. p. Darījumi, ko noslēguši paši aizbilstamie,
nav spēkā pēc CX 51. un 53. p.

2. Aizgādņu civiltiesiskie pienākumi. Viņiem
nav tiesības aizbilstamo vārdā slēgt darījumus,
kā arī realizēt aizbilstamo tiesības un izpildīt
viņu pienākumus. Aizbilstamie (nepilngadīgie
vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personas,

kuras tiesa ierobežojusi rīcībspējā pēc CX

16. p.) paši slēdz visus darījumus, kā arī rea-

lizē civilās tiesības un izpilda pienākumus.
Aizgādņi (tas attiecas arī uz nepilngadīgā
bērna vecākiem) tikai palīdz saviem aizbilsta-

majiem, realizējot arī kontroli pār aizbilstamo

darbību, lai nodrošinātu viņu intereses un aiz-

sargātu viņus pret trešo personu ļaunprātīgu
rīcību.

3. Nepilngadīgo aizgādņi dod piekrišanu to

darījumu slēgšanai, kurus nepilngadīgie pēc
likuma nav tiesīgi slēgt patstāvīgi. Nepilnga-

dīgie patstāvīgi var slēgt sīkus sadzīves darī-

jumus, rīkoties ar savu darba algu, stipen-

diju v. c. ienākumiem (CX 13. p. II d.), ka

arī izdarīt noguldījumus kredītiestādēs un rī-

koties ar tiem. Aizbilstamā interesēs aizgādnis
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var ierosināt AA iestādei atņemt nepilngadī-
gajiem tiesības patstāvīgi rīkoties ar savu

darba algu vai stipendiju. Šāda ierobežojuma
gadījumā aizgādnis kontrolē arī aizbilstamā

rīcību ar darba algu vai stipendiju. Darījumu,
ko aizbilstamais noslēdzis bez aizgādņa pie-
krišanas, pēdējais var apstrīdēt tiesā (CX
52. p.). Aizgādnis piekrišanu darījumam var

dot iepriekš, kā arī faktiski akceptējot jau no-

slēgtu darījumu. Slēdzot notariāli apliecinātus
darījumus, nepieciešama tieši izteikta aizgādņa
piekrišana. Izņēmuma veidā, ja aizgādnis nav

klāt, darījumu var apliecināt ar AA iestādes

piekrišanu. Nepilngadīgais, kas stājies laulībā,

ar laulības noslēgšanas brīdi iegūst pilnu civil-

tiesisko rīcībspēju (CX 11. p.).
4. Rīcībspējā ierobežoto personu aizgādņi

dod piekrišanu tikai to mantisko darījumu no-

slēgšanai, kuriem šāda piekrišana nepieciešama
saskaņā ar CX 16. p. II d; ja rīcībspējā iero-

bežotā persona noslēgusi darījumu bez aiz-

gādņa piekrišanas, pēdējais tiesīgs to apstrīdēt
tiesā (54. p.).

5. Atbildība par aizbilstamo nodarīto kaitē-

jumu. 147. p. vispār nav norādīts par aizbildņa

un aizgādņa pienākumu atlīdzināt aizbilstamo

nodarīto kaitējumu. Aizbildņiem to noteic CX

472. p. un 474. p., bet aizgādņiem subsidiāro

(papildu) pienākumu atlīdzināt nodarīto kai-

tējumu — CX 473. p. Rīcībspējā ierobežotas

personas aizbildnim nav pienākuma atlīdzināt

aizbilstamā nodarīto kaitējumu.
6. Rīcībspējīgas personas aizgādņa civiltie-

siskie pienākumi nav regulēti 147. p., jo aiz-

bilstamais ir pilnīgi rīcībspējīga persona un

darījumus slēdz patstāvīgi savā vārdā. Aizgād-
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nis nerealizē kontroli pār šiem darījumiem. Aiz-

gādnis tiesīgs palīdzēt aizbilstamajam darījuma
noslēgšanā, tiesību realizēšanā un pienākumu
izpildē, ievērojot aizbilstamā veselības stāvokli,

viņa fiziskās spējas. Aizbilstamais var izdot

pilnvaru aizgādnim civiltiesisko līgumu no-

slēgšanai un citu tiesisko darbību veikšanai

aizbilstamā vārdā.

148. pants. Darījumi, kuru slēgšanai va-

jadzīga iepriekšēja aizbildnī-

bas un aizgādnības iestāžu

atļauja

Lai noslēgtu notariāli apliecināmus līgumus,
atteiktos no aizbilstamā tiesībām, sadalītu un

atsavinātu viņa mantu, kā arī apmainītu viņa

dzīvokli, vajadzīga iepriekšēja aizbildnības un

aizgādnības iestāžu atļauja.
Kārtību, kā rīkoties ar aizbilstamo noguldī-

jumiem valsts darba krājkasēs vai citās kre-

dīta iestādēs, nosaka PSRS likumdošana.

1. Komentējamā panta piemērošana. 148. p.

noteikumu mērķis ir nodrošināt AA iestāžu

kontroli pār aizbildņu un aizgādņu darbību,

lai novērstu aizbilstamo personu mantisko tie-

sību un interešu aizskārumus. lepriekšēju at-

ļauju saskaņā ar AA Nolikumu atbilstoši savai

kompetencei dod ciemu, ciematu un rajona pa-

kļautības pilsētu TDP IK (nolikuma 10. pk.),

rajonu (pilsētu) TDP IK TIN (11. pk.), vese-

lības aizsardzības iestādes (13. pk.), ka arī

rajonu (pilsētu) vai pilsētas rajonu TDP IK

(16. pk.). 148. p. noteikumi neattiecas uz piln-
gadīgas rīcībspējīgas personas aizgādņiem.

2. AA iestāžu atļauja nepieciešama: notariāli

apliecināmiem līgumiem neatkarīgi no tā, vai
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attiecīgais līgums slēdzams obligāti notariāli

apliecinātā kārtībā vai nē, kā arī neatkarīgi no

darījuma rakstura un satura. Ja atsavina ne-

pilngadīgā mantu vērtībā līdz 100 rbļ., vaja-
dzīga ciema, ciemata, rajonu pakļautības pil-
sētas TDP IK vai pilsētas, rajona TDP IK TIN

vadītajā atļauja, bet, ja mantas vērtība

pārsniedz 100 rbļ., nepieciešama rajona,
pilsētas vai pilsētas rajona TDP IK atļauja.
Atļauja nepieciešama, lai atteiktos no aizbil-

stāmā tiesībām (mantojuma, dāvinājuma, kai-

tējuma atlīdzības, tiesībām uz parāda piedziņu
v. c). Atļauja vajadzīga aizbilstamā mantas

atsavināšanai un sadalīšanai, kā arī aizbil-

stamā dzīvokļa apmaiņai. Atļauja nepiecie-

šama, lai ieķīlātu aizbilstamā mantas, atteik-

tos no dzīvokļa. Atļauja minētajām darbībām
AA iestādei jādod rakstveidā. Ja darījums no-

slēgts, pārkāpjot 148. p. prasības, tas nav

spēkā saskaņā ar CX 48. p.

3. Rīcība ar aizbilstamo noguldījumiem kre-

dītiestādēs. Pilsoņu noguldījumus kredītiestādēs

regulē speciāla likumdošana — Valsts darba

krājkašu statūti, kas apstiprināti ar PSRS MP

1977. g. 11. VII lēmumu (CIT CCCP, 1977,
Ne 21) un PSRS Valsts darba krājkašu val-

des 1980. g. 3. X Instrukcija Nr. 15 v. c.

Ar noguldījumiem, ko nepilngadīgie izdarījuši
uz sava vārda neatkarigi no viņu vecuma, viņi
var rīkoties patstāvīgi. Ja noguldījumu uz ne-

pilngadīgā vecumā līdz 15 g. vārda izdarījusi
cita persona, ar to var rīkoties vecāki vai aiz-

bildņi. Ja noguldījums ir uz nepilngadīgā
(vecumā no 15 līdz 18 gadiem) vārda, ar šo

noguldījumu rīkojas nepilngadīgais pats, bet

ar savu vecāku vai aizgādņu piekrišanu. AA
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iestāde var ierobežot tiesības vienam no ve-

cākiem vai aizbildnim rīkoties ar noguldījumu,
kas ir uz nepilngadīgā vārda, un paziņot par

to krājkasei. AA iestāde var noteikt, ka naudas

summas aizbildnim izsniedzamas vai nu tikai

iepriekš noteiktā limitētā apmērā, vai arī, ka

naudas saņemšanai no noguldījuma aizbildnim

nepieciešama ikreizēja AA iestādes atļauja.

149. pants. Darījumi, kurus aizbildnis un

aizgādnis nav tiesīgi slēgt

Aizbildnis un aizgādnis, viņu laulātie un

radinieki nav tiesīgi slēgt nekādus darījumus
ar saviem aizbilstamajiem, kā arī nav tiesīgi

pārstāvēt tos, slēdzot darījumus vai vedot tie-

sas lietas starp aizbilstamajiem un aizbildņa
vai aizgādņa laulāto un viņu radiniekiem.

Aizbildnis un aizgādnis nav tiesīgi dāvināt

aizbilstamā mantu.

1. lerobežojumi aizbildņiem un aizgādņiem
civiltiesisko darījumu noslēgšanā 149. p. no-

teikti, lai aizsargātu aizbilstamo personu in-

tereses. Aizbildnis un aizgādnis nedrīkst no-

slēgt nekādus darījumus ar saviem aizbilsta-

majiem. Tas attiecas arī uz aizbildņa vai aiz-

gādņa laulāto, ja laulība noslēgta likumā no-

teiktā kārtībā, un radiniekiem, ar ko domāti

tuvi radinieki — vecāki, bērni, vecvecāki, maz-

bērni, brāļi un māsas (arī tad, ja šī radniecība

balstās uz adopcijas faktu). Aizbildnis un aiz-

gādnis nedrīkst pārstāvēt aizbilstamo tiesas

lietā starp aizbilstamo un aizbildņa vai aiz-

gādņa laulāto un viņa radiniekiem. Nepiecie-
šamības gadījumā AA iestādei pienākums aiz-

bilstamā interešu pārstāvību uzdot citai per-
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sonai. Minētie ierobežojumi attiecas arī uz

pilngadīgas rīcībspējīgas personas aizgādni.
2. Aizliegums dāvināt aizbilstamā mantu.

149. p. noteic, ka aizbildnis un aizgādnis ne-

var dāvināt aizbilstamā mantu. Šis noteikums

būtībā attiecas tikai uz aizbildni, kas darīju-
mus noslēdz aizbilstamā vārdā. Aizgādnis vis-

pār nedrīkst noslēgt aizbilstamā vietā nekādu

darījumu. Norādītais aizliegums attiecas arī uz

bērnu vecākiem. Darījums, kas noslēgts pretēji
149. p. noteikumam, nav spēkā pēc CX 48. p.

150. pants. Rīcība ar aizbilstamo tekoša-

jiem ienākumiem (ieņēmu-
miem)

Naudas summas, kas aizbilstamajiem pienā-
kas kā pensijas, pabalsti, alimenti vai citi te-

koši ieņēmumi, nonāk aizbildņa vai aizgādņa
rīcībā, kurš tās izdod aizbilstamā uzturēšanai.

Piecpadsmit līdz astoņpadsmit gadu vecu

nepilngadīgo aizbilstamo tiesības rīkoties ar

ienākumiem nosaka Latvijas PSR civilkodeksa

13. pants.

Izdot naudas summas, kas pienākas pilnga-
dīgām rīcībspējīgām personām, kuras ir aiz-

gādnībā veselības stāvokļa dēļ, aizgādnis var

tikai ar aizbilstamā piekrišanu.

1. Līdzekļi aizbilstamā uzturēšanai. Aizbil-

stamā uzturēšanai saskaņā ar 150. p. I d. iz-

lietojami viņa tekošie ieņēmumi: pensija, ko

aizbilstamais saņem pēc savu vecāku vai citu

apgādnieku nāves vai pēc cita pamata; dažādi

pabalsti, ko saņem aizbilstamais; alimenti, ko

aizbilstamais saņem pēc laulības un ģimenes



325

likumdošanas noteikumiem; kaitējuma atlīdzī-

bas summas; naudas summas, ko aizbilstamais

saņem kā darba ienākumus, stipendiju; apdro-
šināšanas summas, ko aizbilstamais saņem no

valsts apdrošināšanas iestādēm; ienākumi no

aizbilstamajam piederošās mantas v. c. Atsa-

vināt aizbilstamā mantu, lai iegūtu uzturēša-

nas līdzekjus, aizbildnis vai aizgādnis drīkst

tikai ar AA iestādes atļauju.
Ar uzturēšanu saprot: līdzekļu izlietošanu

ēdināšanai, apģērbam, dzīvoklim, sadzīves pa-

kalpojumiem, izglītošanai, ārstēšanai, kultūras

pasākumiem v. c. Ja pašam aizbilstamajam
nav tekošo ieņēmumu un citu līdzekļu viņa uz-

turēšanai vai tie ir nepietiekoši, AA iestāde var

piešķirt šim nolūkam pabalstu.

2.Nepilngadīgā aizbilstamā tiesība rīkoties ar

ienākumiem. Nepilngadīgais, kurš sasniedzis

15 g. vecumu, ja viņš strādā vai mācās un

saņem darba ienākumus vai stipendiju, var

patstāvīgi rīkoties ar šiem ienākumiem (CX
13. p.), kā arī slēgt sīkus sadzīves darījumus

neatkarīgi no līdzekļu iegūšanas avota šim no-

lūkam.

3. Rīcībspējīgas personas, kuras ir aizgād-

nībā, tiesīgas pašas rīkoties ar savu mantu un

tekošajiem ienākumiem (pabalstiem, pensiju,
darba ienākumiem v. c). Tāpēc 150. p. 111 d.

noteic, ka izdot šīs naudas summas aizgādnis
drīkst tikai ar aizbilstamā piekrišanu. Tas at-

tiecas uz izdevumiem aizbilstamā uzturēšanai,

kā arī citiem izdevumiem. Vajadzības gadījumā
aizbilstamais var izdot pilnvaru ienākumu sa-

ņemšanai, naudas saņemšanai no noguldījuma

krājkasē, kā arī citu darījumu noslēgšanai aiz-

bilstamā vārdā.
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-151. pants. Aizbilstamo mantas pārvaldī-
šana un aizbildņu un aizgādņu
pārskati

Kārtību, kādā pārvaldāma aizbilstamo manta,
kā arī kārtību, kādā aizbildņi un aizgādņi dod

pārskatu par viņiem uzticēto pienākumu pildī-
šanu, nosaka nolikums par aizbildnības un

aizgādnības iestādēm, kuru apstiprina Latvijas
PSR Ministru Padome.

1. Aizbilstamo mantas pārvaldīšanas kārtību

regulē — Noteikumi par nepilngadīgo aizbil-

stamo mantas pārvaldīšanu, glabāšanu un at-

savināšanu, ko apstiprinājusi LPSR Izglītības
ministrija 1982. g. 24. V, kā arī atbilstoši

LPSR Veselības aizsardzības ministrijas un

Sociālās nodrošināšanas ministrijas norādī-

jumi.

2. Aizbildņu un aizgādņu pārskati par

viņiem uzticēto pienākumu pildīšanu iesnie-

dzami likumdošanā noteiktajā kārtībā. AA No-

likums norāda atsevišķu AA iestāžu funkcijas
aizbildņu un aizgādņu pārskatu saņemšanā un

pārbaudē, kā arī aizbildņu un aizgādņu dar-

bības kontroli.

152. pants. Aizbildņu un aizgādņu uzstā-

šanās, aizstāvot aizbilstamo

tiesības

Aizbildņi un aizgādņi aizstāv bez speciālas
pilnvaras aizbilstamo tiesības un intereses

visās iestādēs, arī tiesā.

1. Saskaņā ar 152. p. aizbildņi un aizgādņi
ir savu aizbilstamo likumiskie pārstāvji, kas

aizbilstamo tiesības un intereses aizstāv bez

speciāla pilnvarojuma (152. p. nepareizi norā-
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dīts «bez speciālas pilnvaras»). Dokuments,
kas apliecina šīs aizbildņa un aizgādņa tiesī-

bas, ir apliecība, ko viņam izsniegusi AA

iestāde. Arī vecāki ir savu nepilngadīgo bērnu

likumiskie pārstāvji (62. p.). Sakarā ar to arī

vecākiem jāsaņem AA iestāžu atļauja tādu dar-

bību veikšanai, kad šāda atļauja vajadzīga aiz-

bildnim un aizgādnim.
2. 152. p. norādījums par aizbildni un aiz-

gādni kā likumisko pārstāvi attiecas uz pro-
cesuālo pārstāvību, kā arī pārstāvību ģimenes
tiesībās. Tas atbilst ari CPK 49. p. noteiku-

mam, saskaņā ar kuru rīcībnespējīgu pilsoņu,
pilsoņu, kuriem nav pilnīgas rīcībspējas, un

pilsoņu, kuri atzīti par ierobežoti rīcībspējī-

giem, tiesības un ar likumu aizsargātās inte-

reses tiesā aizstāv viņu vecāki, adoptētāji, aiz-

bildņi vai aizgādņi, kuri iesniedz tiesai doku-

mentus, kas apliecina viņu pilnvaras. Saskaņā

ar KPK 105. p. aizbildņi un aizgādņi ir liku-

miskie pārstāvji krimināllietās. Pilngadīgo rī-

cībspējīgo personu aizgādņi, pamatojoties uz

152. p., ari uzstājas tiesā v. c. iestādēs kā liku-

miskie pārstāvji, bet aizbilstamie kā pilnīgi rī-

cībspējīgas personas dod piekrišanu aizgādnim
veikt attiecīgās darbības.

153. pants. Aizbildņu un aizgādņu rīcības

pārsūdzēšana

Aizbildņu un aizgādņu rīcību var pārsūdzēt
jebkura persona, arī aizbilstamais, aizbildnības

un aizgādnības iestādēs pēc viņu dzīvesvietas.

1. Pārsūdzības vieta. Aizbildņa un aizgādņa
darbību uzrauga AA iestāde pēc aizbilstamā

dzīvesvietas, kas parasti sakrīt arī ar aizbildņa

dzīvesvietu. 153. p. noteic, ka sūdzība iesnie-
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dzama AA iestādē pēc aizbildņa vai aizgādņa
dzīvesvietas. Aizbildņa un aizgādņa darbību

var pārsūdzēt kā ciema, ciemata, rajona pa-

kļautības pilsētas TDP IK, rajona (pilsētas)
vai pilsētas rajona TDP IK attiecīgajās noda-

ļās. Sūdzību var iesniegt arī tieši rajona (pil-
sētas) vai pilsētas rajona TDP IK. Likumā nav

paredzēts, kādā formā var pārsūdzēt aizbildņa
vai aizgādņa darbību. Sūdzību var iesniegt kā

rakstveidā, tā mutvārdos. Ciema, ciemata, ra-

jona pakļautības pilsētas TDP IK, rajona vai

pilsētas TDP IK nodaļas lēmums par iesniegto
sūdzību pārsūdzams administratīvā kārtībā ra-

jona (pilsētas) TDP IK.

2. Sūdzības iesniedzējs var būt jebkura per-

sona: pilsonis, kuram ir zināms, ka aizbildnis

vai aizgādnis pārkāpj aizbilstamā tiesības un

intereses, ka viņš nepienācīgi pilda savus pie-
nākumus. To var arī jebkura organizācija. Lai

nodrošinātu aizbilstamā intereses, 153. p. pa-

redz, ka aizbildņa vai aizgādņa darbību drīkst

pārsūdzēt pats aizbilstamais. Tas attiecas uz

jebkuru aizbilstamo personu — nepilngadīgo,
pilngadīgo rīcībspējīgo, kā arī personu, kura ar

tiesas spriedumu atzīta par rīcībnespējīgu vai

kuras rīcībspēja ierobežota.

154. pants. Aizbildņu un aizgādņu atbrī-

vošana un atcelšana no viņu

pienākumu pildīšanas

Aizbildnības un aizgādnības iestādes atbrīvo

aizbildņus un aizgādņus no viņu pienākumu
pildīšanas, ja bērnus atdod atpakaļ vecākiem

audzināšanā, viņus adoptē vai aizbilstamo

ievieto valsts vai sabiedriskajās iestādēs.
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Ja aizbildņi un aizgādņi pienācīgi nepilda
savus pienākumus, aizbildnības un aizgādnības
iestādes var atcelt viņus no aizbildņa vai aiz-

gādņa pienākumu pildīšanas.

Aizbildņus un aizgādņus no viņu pienāku-
miem var atbrīvot arī pēc viņu lūguma.

1. Komentējamā pantā noteikti dažādi pa-
mati aizbildņa un aizgādņa atbrīvošanai un

atcelšanai no pienākumu pildīšanas, ja aiz-

bildnība un aizgādnība personai netiek iz-

beigta. Bez 154. p. aizbildņa vai aizgādņa at-

brīvošanas no pienākumiem notiek arī 155. un

156. p. paredzētajos gadījumos.
2. Aizbildņa un aizgādņa atbrīvošana no

pienākumu pildīšanas var notikt, ja nepilnga-

dīgos bērnus atdod atpakaļ vecākiem audzinā-

šanā, kad izbeigušies apstākļi, kuru dēļ vecāki

paši nerealizēja bērna audzināšanu, vai kad

bērnu adoptē (arī pats aizbildnis vai aizgād-
nis). Aizbildni vai aizgādni atbrīvo, ja nepiln-

gadīgo bērnu, kā arī pilngadīgo aizbilstamo

ievieto valsts vai sabiedriskā iestādē (slimnīcā,

pansionātā v. c.) šo iestāžu pastāvīgā gādībā,
īslaicīga aizbilstamā ievietošana šādā iestādē

nav pamats aizbildņa vai aizgādņa atbrīvo-

šanai no pienākumiem. Lēmumu par aizbildņa
vai aizgādņa atbrīvošanu var pieņemt kā

pirms, tā arī pēc aizbilstamā ievietošanas mi-

nētajās iestādēs.

154. p. 111 d. paredzēta aizbildņa un aiz-

gādņa atbrīvošana no pienākumiem pēc viņu

pašu lūguma. 154. p. nenorāda, kādi apstākļi

jāievēro, lai aizbildni vai aizgādni atbrīvotu.

Tādi apstākļi ir aizbildņa vai aizgādņa vai

viņam tuvu ģimenes locekļu slimība, viņu ma-

teriālā stāvokļa pasliktināšanās, ģimenes ap-
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stākļu izmaina, pārcelšanās uz dzīvi citā ap-
vidū v. c. Nemotivētu atteikšanos AA iestāde

var neņemt vērā. Ja šādā gadījumā aizbildnis

vai aizgādnis turpina nepienācīgi pildīt pienā-

kumus, viņu var atcelt (154. p. II d.).
3. Aizbildņa un aizgādņa atcelšana no pie-

nākumu pildīšanas var notikt tikai gadījumos,
kad viņi pienācīgi nepilda savus pienākumus.
Atcelšana var notikt neatkarīgi no tā, vai pa-

mats atcelšanai ir aizbildņa vai aizgādņa uz-

vedība vai arī nespēja realizēt aizbildnību vai

aizgādnību. Atcelšanas iemesls var būt arī aiz-

bildņa vai aizgādņa nemorāla, prettiesiska uz-

vešanās. Atcelšana no pienākumu pildīšanas
var notikt tikai pēc AA iestādes motivēta lē-

muma. Gadījumā, ja aizbildnis vai aizgādnis
ļaunprātīgi izmanto savu stāvokli mantkārīgā

nolūkā, kaitējot aizbilstamajam, viņš saucams

pie kriminālatbildības (XX 120. p.). Aizbildņa
un aizgādņa atcelšana var notikt pēc AA iestā-

des, jebkuras citas valsts vai sabiedriskās or-

ganizācijas iniciatīvas, atsevišķu pilsoņu,
ieskaitot arī pašu aizbilstamo, ierosinājuma.

155. pants. Pilngadīgas personas aizgādņa
atbrīvošana no aizgādņa pie-
nākumiem pēc aizbilstamā pie-

prasījuma

Pilngadīgas personas, kam aizgādnība ne-

pieciešama veselības stāvokļa dēļ, aizgādnis

jāatbrīvo no aizgādņa pienākumiem pēc aiz-

bilstamā pieprasījuma. Šai gadījumā aizbildnī-

bas un aizgādnības iestādes ar aizbilstamā pie-
krišanu var iecelt par aizgādni citu personu.

Tā kā aizgādnība rīcībspējīgajai personai
nodibināta pēc viņas lūguma (129. p. II d.) un
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aizgādnis iecelts ar viņas piekrišanu (137. p.

II d.), tad ari pamats aizgādņa atbrīvošanai no

pienākumu pildīšanas ir paša aizbilstamā pie-

prasījums. Nav svarīgi motīvi, kāpēc aizbilsta-

mais prasa aizgādņa atbrīvošanu. Aizgādni var

atbrīvot arī tad, ja viņa uzvedība un pienākumu
izpildīšana bijusi nevainojama. Cita aizgādņa
iecelšana pilngadīgai rīcībspējīgai personai var

notikt tikai vispārējā kārtībā ar aizbilstamā pie-
krišanu. 155. p. noteikums nav šķērslis aiz-

gādņa atbrīvošanai no pienākumu pildīšanas
arī pēc citiem pamatiem, piemēram, ja viņi pie-

nācīgi nepilda savus pienākumus, pēc paša aiz-

gādņa lūguma, ja aizbilstamo ievieto valsts vai

sabiedriskā iestādē (154. p.).

156. pants. Aizbildnības un aizgādnības
izbeigšana

Aizbildnība izbeidzas, kad aizbilstamais sa-

sniedzis piecpadsmit gadu vecumu, bet per-

sona, kas pildījusi aizbildņa pienākumus, bez

īpašas iecelšanas kļūst par nepilngadīgā aiz-

gādni.

Aizgādnība izbeidzas, kad aizbilstamais ne-

pilngadīgais sasniedzis astoņpadsmit gadu ve-

cumu, kā arī tad, ja tiesa atceļ aizbilstamajam
rīcībspējas ierobežojumu.

Aizgādnība izbeidzas arī tad, ja aizbilsta-

mais nepilngadīgais ar rajona (pilsētas) vai

pilsētas rajona Tautas deputātu padomes iz-

pildkomitejas atļauju stājas laulībā.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcija —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.)
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1. Panta noteikumu piemērošana. 156. p. no-

teic aizbildnības un aizgādnības izbeigšanu
vispār, kas jāatšķir no aizbildņa vai aizgādņa
atbrīvošanas un atcelšanas (154. p.). 156. p.
noteikumi attiecas tikai uz personas aizbild-
nību un aizgādnību. Aizbildnība un aizgād-
nība izbeidzas, kad tai zudis pamats.
Pantā nav norādīti visi aizbildnības un aiz-

gādnības izbeigšanās gadījumi. Nav no-

rādīts par aizbildnības izbeigšanu rīcībnespē-
jīgai pilngadīgai personai, ja tā ar tiesas

spriedumu atzīta par rīcībspējīgu, par aizbild-

nības un aizgādnības izbeigšanos sakarā ar

aizbilstamās personas nāvi, kad aizbildnība iz-

beidzas automātiski. Nav norādīta arī aizgād-
nības izbeigšana pilngadīgai rīcībspējīgai per-

sonai. Aizgādņa atbrīvošana no pienākuma pēc
aizbilstamā pieprasījuma (155. p.) bez cita aiz-

gādņa iecelšanas arī faktiski nozīmē aizgādnī-
bas izbeigšanu. 155. p. piemērojams neatkarīgi
no tā, vai personai iecelts aizbildnis vai aiz-

gādnis, vai aizbildnību un aizgādnību realizē

valsts vai sabiedriskā iestāde (139. p.).

2. Aizbildnības izbeigšana. Aizbildnības iz-

beigšana nepilngadīgai personai notiek sakarā

ar to, kā viņa sasniegusi 15 g. vecumu un aiz-

bildnis bez īpašas iecelšanas kļūst viņai par

aizgādni. AA iestādei pienākums izskaidrot

agrāk ieceltajam aizbildnim viņa kā aizgādņa
tiesības un pienākumus, jo ar to būtiski mai-

nās viņa civiltiesisko pienākumu apjoms un sa-

turs.

3. Aizgādnības izbeigšana. 156. p. II d. at-

tiecas kā uz nepilngadīgo, tā pilngadīgo rīcīb-

spējā ierobežoto personu aizgādnību. Nepiln-

gadīgās personas aizgādnība izbeidzas ar brīdi,
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kad aizbilstamais sasniedz 18 g. vecumu. Tā

izbeidzas automātiski bez speciāla AA iestādes

lēmuma. Ja persona, sasniedzot pilngadību,
ir garīgi slima vai plānprātīga, aizbildnība

viņai nodibināma, ieceļot aizbildni tikai pēc
tam, kad ar tiesas spriedumu viņa atzīta par

rīcībnespējīgu (CX 15. p.).

Aizgādnība nepilngadīgai personai var iz-

beigties arī tad, ja aizbilstamais likumā pare-
dzētā kārtībā ar rajona (pilsētas) TDP IK at-

ļauju stājas laulībā (15. p., 156. p. 111 d.). No-

slēgtās laulības izbeigšanās pirms pilngadības
sasniegšanas nav uzskatāms par pamatu aiz-

gādnības atjaunošanai.

Aizgādnība pilngadīgai rīcībspējā ierobežo-

tai personai izbeidzas ar AA iestādes lēmumu,

kad tiesa atcēlusi rīcībspējas ierobežojumu
(CX 16. p. 111 d., CPK 266. p. II d.).

157. pants. Aizbildņa un aizgādņa darbī-

bas uzraudzība

Aizbildņa un aizgādņa darbību uzrauga aiz-

bildnības un aizgādnības iestādes pēc aizbil-

stamā dzīvesvietas.

1. AA iestādēm ir pienākums uzraudzīt aiz-

bildņu un aizgādņu darbību. Šis pienākums ir

AA iestādēm pēc aizbilstamās personas dzīves-

vietas arī tad, ja aizbildni vai aizgādni iecē-

lusi cita AA iestāde. AA nolikums noteic, ka

aizbildņa un aizgādņa darbību uzrauga ciema,

ciemata, rajona pakļautības pilsētas, rajona

(pilsētas) TDP IK tautas izglītības, sociā-

lās nodrošināšanas nodaļas, veselības aizsar-

dzības iestādes, kā arī pati rajona vai pilsētas
TDP IK.
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2. Uzraudzības konkrētās formas ir dažā-

das — aizbilstamo apmeklēšana mājās, aiz-

bildņa vai aizgādņa darbības novērošana, kon-

troles apsekošana, aizbildņa vai aizgādņa kon-

sultēšana. Uzraudzības mērķis ir ne tikai kon-

trolēt aizbildņa vai aizgādņa darbību, bet arī

sniegt viņiem metodisku palīdzību. Uzraudzība

notiek arī, AA iestādei iepazīstoties ar aizbil-

dņa vai aizgādņa pārskatiem par viņiem uzti-

cēto pienākumu pildīšanu, kā arī dodot atļauju
viņiem darījumu noslēgšanai un rīcībai ar aiz-

bilstamā mantu.

3. Aizbildņu un aizgādņu darbības uzraudzī-

bas kārtība tuvāk noteikta dažādos likumpa-
matotos aktos, piemēram, PSRS Izglītības
ministrijas 1973. g. 18. VI Metodiskajās reko-

mendācijās, citos Latvijas PSR Izglītības mi-

nistrijas, Veselības aizsardzības ministrijas no-

rādījumos, arī «Noteikumos par nepilngadīgo
aizbilstamo mantas pārvaldīšanu, glabāšanu
un atsavināšanu».

158. pants. Aizbildnības un aizgādnības
iestāžu lēmumu pārsūdzēšana

leinteresētās personas aizbildnības un aiz-

gādnības iestāžu lēmumus par aizbildņu un

aizgādņu iecelšanu un atcelšanu, kā arī visos

citos aizbildnības un aizgādnības jautājumos
var pārsūdzēt augstākās iestādēs pakļautības
kārtībā.

1. Lēmumi, ko var pārsūdzēt. 158. p. pare-

dzēta jebkuras AA iestādes lēmuma pārsūdzē-

šana. Tas attiecas gan uz personas aizbildnību

un aizgādnību, gan arī uz aizbildnību

mantai. Pārsūdzēt var AA iestāžu lēmumus,
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kas pieņemti jautājumā par aizbildņa un

aizgādņa iecelšanu, atcelšanu, kā arī jebkuru
citu lēmumu jautājumā par aizbildnību un

aizgādnību. To AA iestāžu lēmumu pār-
sūdzēšanu, kas attiecas uz citām šo iestāžu

darbībām (adopciju, patronātu, strīdu izšķir-
šanu v. c), noteikta atsevišķi (111. p., 165. p.,
AA Nolikuma 5. pk.). 158. p. attiecas tikai uz

AA iestādes lēmumu, nevis atsevišķu šīs iestā-

des amatpersonu rīkojumu vai darbību. Tos

var pārsūdzēt attiecīgajā TDP IK-

2. Sūdzība iesniedzama augstākā iestādē pa-

kļautības kārtībā. Tādas ir rajona TDP IK at-

tiecībā pret ciema, ciemata vai rajona pakļau-
tības pilsētas TDP IK. Rajona un republikā-
niskās pakļautības pilsētas TDP IK lēmumus

var pārsūdzēt LPSR Ministru Padomē.

3. Personas, kas tiesīgas iesniegt sūdzību.

Sūdzību par norādītajiem AA iestāžu lēmu-

miem var iesniegt ieinteresētās personas —

aizbildņi un aizgādņi, paši aizbilstamie (AA
Nolikuma 5. pk.), kā ari jebkura cita ieintere-

sēta persona — pilsonis vai organizācija.

Piecpadsmitā nodaļa

PATRONĀTS

159. pants. Bernu patronešana

Patronātu nodibina bez vecākiem palikušu
nepilngadīgu bērnu audzināšanai.

Patronētāji var būt pilngadīgi abu dzimumu

pilsoņi.

Patronēšana ir brīvprātīga.
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1. Patronāta jēdziens un pielietojums. Pat-
ronāts ir bez vecākiem palikušu nepilngadīgu
bērnu audzināšana ģimenē uz līguma pamata.
Tāpat kā aizbildnība un aizgādnība patronāts
ir speciāla tiesiska forma, lai nodrošinātu ne-

pilngadīgo bērnu audzināšanu, ja tie palikuši
bez vecāku gādības, kā arī lai aizstāvētu ne-

pilngadīgo bērnu personiskās un mantiskās

tiesības un intereses. Svarīga nozīme patronā-
tam bija Lielā Tēvijas kara laikā un pirmajos

pēckara gados. Šobrīd republikā patronāta
forma bērnu nodošanai audzināšanā sastopama

ļoti reti. Vecākus zaudējušos bērnus parasti

adoptē vai nodod audzināšanā aizbildnības

un aizgādnības kārtībā.

2. Atšķirībā no aizbildnības un aizgādnības,
kas tiek nodibināta uz administratīva akta pa-

mata, patronēšana notiek uz līguma pamata,
ko noslēdz AA iestāde ar pilsoni, kas vēlas pie-

ņemt bērnu audzināšanai. Tāpēc patronēšana
ir brīvprātīga. Patronētāji saskaņā ar 159. p.

II d. var būt jebkuri pilngadīgi pilsoņi neat-

karīgi no tā, vai viņi sastāv laulībā vai ne, vai

viņiem pašiem ir bērni vai ne. Parasti tie ir

pilsoņi, kas sveši patronējamam bērnam un

kam nav uzturdošanas pienākuma pret šo

bērnu.

Patronāts nerada nekādas ģimenes tiesiskās

attiecības starp patronu un audzināšanā no-

doto bērnu, t. i., viņiem nav alimentācijas, liku-

miskās mantošanas tiesības, ja vien konkrētā

gadījumā nav pamats uzskatīt patronēto bērnu

par apgādājamo personu pēc CX 550. p. No-

dodot "bērnu patronātā, viņam netiek mainīts

uzvārds, tēvvārds. Bērnu patronēšanu bez LĢK
normām regulē arī AA Nolikums.
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160. pants. Personas, kam nav atļauts
patronēt

Patronēt nav atļauts:

personām, kas noteiktā kārtībā atzītas par

rīcībnespējīgām vai ierobežoti rīcībspējīgām;

personām, kam tiesa atņēmusi vecāku tiesī-

bas;

personām, kas atceltas no aizbildņa vai aiz-

gādņa pienākumiem tāpēc, ka nav pienācīgi
pildījušas savus pienākumus;

bijušajiem adoptētājiem, ja adopcija atcelta

tāpēc, ka adoptētāji nav pienācīgi pildījuši
savus pienākumus.

Personas, kas pieņem bērnus audzināt pēc
patronāta līguma, apveltītas ar aizbildņa un

aizgādņa tiesībām un pienākumiem. Tāpēc arī

160. p. noteikumi par to, kam nav atļauts pat-
ronēt, pilnīgi atbilst 138. p. norādījumiem par
to, kādas personas nevar iecelt par aizbildņiem
un aizgādņiem. Sk. 138. p. komentāru.

161. pants. Patronēšanas iestādes

Bērnus nodod patronātā aizbildnības un aiz-

gādnības iestādes.

Bērnus nodod patronātā pēc speciāla līguma,
kuru noslēdz starp personu, kas izteikusi vēlē-

šanos pieņemt bērnu audzināšanā, un aizbil-

dnības un aizgādnības iestādi.

Pirms līguma noslēgšanas rūpīgi pārbauda,
kādi ir dzīves apstākļi un ģimenes locekļu ve-

selības stāvoklis personai, kura izteikusi vēlē-

šanos pieņemt bērnu audzināšanā.

Patronēšanas līguma spēkā esamības laikā

patronam ir aizbildņa vai aizgādņa tiesības.



338

1. lestādes, kas nodod bērnus patronātā, ir

rajona, pilsētas vai pilsētas rajona TDP IK
tautas izglītības nodaļa un veselības aizsardzī-

bas iestāde (AA Nolikuma 12. un 14. pk.). TIN

kā AA iestāde slēdz patronāta līgumus par
tādu nepilngadīgo bērnu nodošanu audzinā-

šanā, kuri jau sasnieguši trīs gadu vecumu.

Veselības aizsardzības iestādes slēdz līgumus,
lai nodotu bērnus patronātā līdz 3 gadu vecu-

mam. Patronātā var nodot bērnus, sākot ar

piecu mēnešu vecumu, bet atsevišķos izņēmuma
gadījumos arī jaunākus. Ja patronātā nodots

bērns, kas vēl nav sasniedzis trīs gadu vecumu,

tad, viņam sasniedzot šo vecumu, veselības aiz-

sardzības iestāde nodod visus materiālus par
bērna patronēšanu TIN un pēdējā atjauno
līgumu ar personu, kura bērnu jau audzinājusi
līdz trīs gadu vecumam. Līgums jāslēdz divos

eksemplāros, no kuriem viens paliek AA iestā-

dei, bet otru izsniedz patronam.
2. Patronētāju ģimenes pārbaudi pirms lī-

guma noslēgšanas veic tā AA iestāde, kura no-

dod bērnu patronātā. Pārbaude notiek, rūpīgi
apsekojot tās personas dzīves apstākļus, kura

izteikusi vēlēšanos bērnu patronēt. Tiek pār-
baudīts ari šīs personas un ar viņu kopā dzī-

vojošo ģimenes locekļu veselības stāvoklis.

Apsekošana notiek tāpat kā bērna adopcijas
gadījumā. Nepieciešams pārbaudīt arī patronē-

jamā bērna veselības stāvokli, jo patronātā
nevar nodot bērnus, kuri slimo ar akūtām vai

hroniskām lipīgām slimībām, kā arī garīgi at-

palikušus bērnus.

3. Patrons kā patronētā bērna aizbildnis vai

aizgādnis. Saskaņā ar 161. p. IV d. patronam

līguma spēkā esamības laikā ir aizbildņa vai
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aizgādņa tiesības, kā arī pienākumi — gan ne-

pilngadīgā audzināšanas un viņa tiesību un in-

terešu aizsardzības jomā (142. p.), gan arī

attiecīgi civiltiesiskie pienākumi (147. —149. p.).
Patronāta attiecībām piemērojami arī citi aiz-

bildnības un aizgādnības noteikumi — 144.,
145., 150.—153. p. Tāpēc pirms līguma slēgša-
nas AA iestādei jānoskaidro, vai persona, kas

vēlas bērnu patronēt, būs spējīga veikt minē-

tos pienākumus.

162. pants. Patronātā nododamo bērnu

vecums

Pēc patronēšanas līguma audzināšanā nodod

bērnus līdz piecpadsmit gadu vecumam.

Bērna patronēšanu atļauts pagarināt līdz

astoņpadsmit gadu vecumam (slimība, mācīša-

nās skolā v. c).

Atšķirībā no aizbildnības un aizgādnības
patronātā bērnus parasti nodod tikai līdz 15 g.

vecumam, pēc tam TIN bērnu var iekārtot mā-

cīties profesionāli tehniskajā skolā vai iekārtot

darbā. Līdz ar to izbeidzas patronāta līguma
attiecības. Izņēmuma gadījumos, kas noradīti

162. p. II d., patronāta līgumu TIN var paga-

rināt līdz bērna pilngadībai. To var darīt tikai

tad, ja tam piekrīt patronētais.

163. pants. Līdzekļi patronēto uzturēšanai

Nododot bērnus patronātā, aizbildnības un

aizgādnības iestādes vienu reizi izsniedz viņiem

apģērbu un apavus, bet personai, kas bērnu

pieņem patronātā, katru mēnesi izmaksa pa-

balstu noteiktā apmērā.
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Ja patronējamam bērnam piešķir pensiju vai

izmaksā alimentus, attiecīgās summas nodod

personai, kas pieņēmusi bērnu audzināšanā.

Ja audzināšanā nododamiem bērniem pali-
kusi no vecākiem kaut kāda manta, aizbildnī-

bas un aizgādnības iestādes rūpējas, lai šo

mantu saglabātu un lietderīgi izmantotu bērnu

interesēs.

1. Patronātā bērna uzturēšana. Likums ne-

paredz patronam pienākumu uzturēt no saviem

līdzekļiem audzināšanā pieņemto bērnu; viņam

nav arī pret bērnu alimentācijas pienākumu,
lai gan faktiski patrons bērna uzturēšanai iz-

lieto savus līdzekļus. AA iestādes pienākums ir

tikai vienu reizi patronāta līguma laikā patro-

nētajam bērnam izsniegt apģērbu un apavus,

kā arī izmaksāt personai, kas pieņem bērnu,
no vietējā budžeta līdzekļiem katru mēnesi pa-

balstu bērna uzturēšanai likumdošanā noteik-

tajā apmērā. Tāpat kā aizbildnis un aizgādnis,

patrons tiesīgs bērna uzturēšanai izlietot tās

naudas summas, kas bērnam pienākas kā pen-

sija, alimenti (sk. 150. p. komentāru). Lai gan

163. p. II d. tieši nenorāda uz citām summām,

piemēram, tekošiem ienākumiem, kaitējuma at-

līdzības summām v. c, domātas arī šīs sum-

mas.

2. Patronētā bērna mantas pārvaldīšana.
163. p. 111 d. norādīts uz mantu, kas bērnam

palikusi no vecākiem. Taču šī norma attiecas uz

jebkuru mantu, kas pieder patronētajam bēr-

nam. Šīs mantas uzskaitīšana, saglabāšana un

izmantošana patronētā bērna interesēs notiek

tāpat kā aizbilstamo bērnu mantas pārvaldī-
šana (134. p., 151. p. komentāri). Darījumus at-

tiecībā uz šo mantu patrons kā bērna aizbil-
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dnis var slēgt, ievērojot 148. p. un 149. p. pra-

sības. Ja manta ir citā vietā, var iecelt mantai

aizbildni tās atrašanās vietā.

164. pants. Patronēšanas līguma izbeig-
šana pirms termiņa

Patronēšanas līgums jāizbeidz pirms ter-

miņa:

ja persona, kas patronējusi bērnu, nepilda
savas līgumsaistības;

ja personai, kas pieņēmusi bērnu audzinā-

šanā, radušies bērna audzināšanai nelabvēlīgi
ģimenes un dzīves apstākļi;

ja to prasa vecāki, kas atradušies vai iera-

dušies no bezvēsts prombūtnes.
Patronēšanas līgumu atceļ ar aizbildnības

un aizgādnības iestāžu lēmumu.

Ja patrons izsaka vēlēšanos adoptēt patro-
nēto bērnu un ja tam nav likumisku šķēršļu,

adopciju izdara ar rajona (pilsētas) vai pilsē-
tas rajona Tautas deputātu padomes izpildko-

mitejas lēmumu. Ar adopcijas brīdi patronē-
šanas līgums zaudē spēku. (Latvijas PSR Aug-

stākās Padomes Prezidija 1980. gada 27. marta

dekrēta redakcijā — «Latvijas PSR Augstākās
Padomes un Valdības Ziņotājs», 1980. g.,

14. nr.)
1. Patronāta līgums tiek noslēgts līdz noteik-

tam termiņam — kad bērns sasniedz 15 g. ve-

cumu. Ar šo brīdi tas arī zaudē spēku. Ja šo

līgumu saskaņā ar 162. p. II d. pagarina, tas

zaudē spēku ar attiecīgā termiņa iestāšanos.

2. 164. p. paredzēti dažādi līguma pirmster-

miņa izbeigšanas pamati. Līgums automātiski

zaiidē spēku ar to brīdi, kad patrons vai kāds

no viņa ģimenes locekļiem bērnu adoptē. Pā-
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rējos gadījumos līgumu pirms termiņa izbeidz,
to atceļot ar AA iestādes lēmumu neatkarīgi no

līguma izbeigšanas pamata. Līgumu var atcelt

pēc bērna vecāku pieprasījuma, ja tie atradu-

šies, ieradušies no bezvēsts prombūtnes v. c,

un ja bērnu var nodot viņiem audzināšanai. Lī-

gumu var atcelt pēc patrona pieprasījuma, ja
viņam radušies bērna audzināšanai nelabvēlīgi
ģimenes un dzīves apstākļi un viņš nespēj iz-

pildīt līguma saistības. Līgumu var atcelt arī

tad, ja patrons nepilda līgumu. Šajā gadījumā
AA iestādei vispirms jābrīdina patrons, jāiz-
lieto sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļi. Lī-

guma atcelšana ir galējais līdzeklis. Par pat-
ronāta izmantošanu mantkārīgā nolūkā, kaitē-

jot patronētajam bērnam, paredzēta krimināl-

atbildība (XX 120. p.).
Ja AA iestāde patronēšanas līgumu atcēlusi

bez 164. p. norādītajiem pamatiem, lēmumu par

līguma atcelšanu var pārsūdzēt administratīvā

kārtībā.

165. pants. Patronētā dzīves un audzinā-

šanas apstākļu uzraudzīšana

Aizbildnības un aizgādnības iestāde uzrauga

patronētā dzīves un audzināšanas apstākļus.
leinteresētās personas aizbildnības un aiz-

gādnības iestāžu lēmumus bērnu patronēšanas

jautājumos var pārsūdzēt augstākās iestādēs

pakļautības kārtībā.

1. Rajona, pilsētas vai pilsētas rajona TIN

vai veselības aizsardzības iestādei, kas node-

vusi bērnus patronātā, sistemātiski jāuzrauga

līguma noteikumu izpildīšana un patronētā
bērna audzināšana, jāpārbauda bērna dzīves

apstākļi, patrona rīcība ar bērna tekošajiem
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bāšana. Patrona darbība tiek kontrolēta, arī

dodot atļauju rīkoties ar patronētā mantu.

2. AA iestāžu lēmumu pārsūdzēšana. Pār-

sūdzēt var jebkuru lēmumu, ko pieņēmušas
TIN un veselības aizsardzības iestādes patronē-
šanas jautājumos — par atteikumu noslēgt
līgumu ar konkrētu personu, par līguma atcel-

šanu, kā arī jebkurā citā jautājumā. Pārsūdzēt

šos lēmumus var visas ieinteresētās personas,

to skaitā arī paši patronētie. Pārsūdzība notiek

augstākās iestādēs pakļautības kārtībā.
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Ceturtā sadaļa

CIVILSTĀVOKĻA AKTI

Sešpadsmitā nodaļa

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

166. pants. Civilstavokja aktu reģistrācija

Dzimšana, miršana, laulības noslēgšana, lau-

lības šķiršana, adopcija, paternitātes noteik-

šana, vārda, tēvvārda un uzvārda maiņa re-

ģistrējama valsts civilstāvokļa aktu reģistrāci-

jas iestādēs.

Civilstāvokļa aktu reģistrāciju nosaka kā

valsts un sabiedrības interesēs, tā arī lai aiz-

sargātu pilsoņu personiskās un mantiskās tie-

sības.

1. Civilstāvokļa akti ir tādi apstākļi jeb fakti

cilvēka dzīvē, kas individualizē cilvēku un kas

rada, groza, izbeidz likumā noteiktās ģimenes,
civilās v. c. tiesības un pienākumus. Tādi ap-

stākļi ir cilvēka dzimšana, miršana, laulības

noslēgšana v. c.

Ar civilstāvokļa aktu reģistrāciju kompetentā
valsts iestādē (167. p.) šāds akts tiek valstiski

atzīts un akts iegūst tiesisku nozīmi.

Civilstāvokļa aktu reģistrācija ir ierakstu iz-

darīšana par norādītajiem apstākļiem (faktiem)

īpašās civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāma-
tās.

2. Civilstāvokļa aktu ierakstu nozīme. Tie

kalpo iedzīvotāju dabiskās kustības uzskaitei

kā demogrāfisko procesu kvalitatīvo un kvanti-
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tatīvo izmaiņu rādītājs, izstrādājot valsts eko-

nomiskās un sociālās attīstības plānus. Tie

pierāda attiecīgo faktu esamību cilvēkam,
kā arī to, ka attiecīgais civilstāvokļa akts ir

noteiktā laikā un vietā reģistrēts. Tāpēc parei-
zai, savlaicīgai un precīzai civilstāvokļu aktu

reģistrācijai ir svarīga nozīme pilsoņu perso-
nisko un mantisko tiesību aizsardzībā. Piemē-

ram, tikai ar laulības noslēgšanas reģistrāciju
rodas laulāto savstarpējās tiesības un pienā-
kumi, tikai ar laulības šķiršanas reģistrāciju
laulība tiek izbeigta (41. p.).

Par katru reģistrēto civilstāvokļa aktu CAR
iestādes izsniedz apliecību.

3. Civilstāvokļa aktu ierakstus var anulēt

tikai pēc tiesas sprieduma, bet atjaunotos vai

atkārtoti izdarītos civilstāvokļa aktus — pēc
tiesas sprieduma vai pēc Latvijas PSR Ties-

lietu ministrijas Civilstāvokļa aktu reģistrāci-
jas pārvaldes atzinuma (CAR Instrukcijas
165. pk.).

167. pants. Civilstāvokļa aktu reģistrāci-

jas iestādes

Civilstāvokļa aktus reģistrē rajonu (pilsētu),

pilsētas rajonu civilstāvokļa aktu reģistrācijas

nodaļas, pilsētās (rajona pakļautības), pilsēt-
ciematos un lauku apdzīvotajās vietās — pil-
sētu (rajona pakļautības), ciematu un ciemu

Tautas deputātu padomju izpildkomitejas.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi-

dija 1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.)
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1. Rajona (pilsētas) Tautas deputātu pado-
mes IK civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļa
(CAR nodaļa) savā darbībā pakļaujas gan at-

tiecīgajai TDP un tās IK, gan Latvijas PSR
Tieslietu ministrijai (Rajona, pilsētas Tautas

deputātu padomes izpildkomitejas civilstāvokļa
aktu reģistrācijas nodaļas nolikums, apstipri-
nāts ar LPSR Ministru Padomes 1973. g. 1. 111

lēmumu Nr. 110 — «LPSR Ziņotājs», 1973,
M? 16).

2. Lauku apvidos, kur pilsētu (rajona pakļau-
tības), ciematu un ciemu TDP IK struktūrā nav

CAR nodaļas, civilstāvokļa aktus (168. p. II d.)

reģistrē pilsētas (rajona pakļautības), ciemata,
ciema TDP IK.

3. Ārvalstīs dzīvojošo PSRS pilsoņu civilstā-

vokļa aktus reģistrē attiecīgajās PSRS konsu-

lārajās iestādēs (216. p., PSRS Konsulārā reg-
lamenta 42. p. — «PSRS Ziņotājs», 1976,
N° 27, kā arī instrukcija «Par kārtību, kādā

konsuls izdara civilstāvokļa aktu reģistrāciju,
ko apstiprinājusi PSRS Tieslietu un PSRS

Ārlietu ministrija 1978. g. 12. III). Reģistrējot
civilstāvokļa aktus PSRS konsulārajās iestādēs,

piemēro PSRS un attiecīgās savienotās repub-
likas likumus (216. p. II d.). Par PSRS pil-

soņu dzimšanas un miršanas reģistrāciju, kas

notikusi ārpus PSRS robežām kuģī, sk. arī

PSRS jūras tirdzniecības kuģniecības kodeksa

51. un 52. p. («PSRS Ziņotājs», 1968, N° 39).

168. pants. Civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas iestāžu kompetence

Rajonu (pilsētu), pilsētas rajonu civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas nodaļas reģistrē dzim-

šanu, laulības noslēgšanu, laulības šķiršanu,
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adopciju, paternitātes noteikšanu, uzvārda,
vārda un tēvvārda maiņu, miršanu, kā arī

groza, papildina, izlabo un anulē civilstāvokļa
aktu ierakstus, atjauno nozaudētos ierakstus,
glabā aktu grāmatas un izsniedz atkārtotas ap-
liecības.

Pilsētu (rajona pakļautības), ciematu un

ciemu Tautas deputātu padomju izpildkomite-
jas reģistrē dzimšanu, miršanu, laulības no-

slēgšanu un paternitātes noteikšanu.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.)
1. Šajā pantā norādītas attiecīgo CAR

iestāžu pilnvaras (tiesības un pienākumi).
CAR nodaļu kompetence civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijā nesakrīt ar pilsētu (rajona pakļau-

tības), ciematu un ciemu TDP IK kompetenci.
168. p. I un II d. norobežotas atšķirīgu CAR

iestāžu (167. p.) kompetences.
2. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas nodaļas

veic visu civilstāvokļa aktu reģistrāciju, CAR

nodaļas saskaņā ar Civilstāvokļa aktu pamat-

noteikumiem, kas apstiprināti ar PSRS Mi-

nistru Padomes 1976. gada 10. XII lēmumu

Nr. 1006 (CIT CCCP, 1977, JVb 2), izdara no-

zaudēto civilstāvokļa aktu ierakstu atjauno-
šanu, kā arī grozījumus, papildinājumus un

labojumus civilstāvokļa aktu ierakstos (174. p.)
un civilstāvokļa aktu ierakstu anulēšanu

(166. p.).

CAR nodaļas arhīvā glabājas attiecīgā ra-

jona vai pilsētas (republikāniskās pakļautības)

teritorijā sastādītās civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas grāmatas, pamatojoties uz tām, CAR no-
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daļas izsniedz personām, kurām izdarīti civil-

stāvokļa aktu ieraksti, kā arī pēc valsts nota-

riāta kontoru pieprasījuma atkārtotas civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas apliecības. Atkārtotas

miršanas apliecības izsniedz mirušā radinie-

kiem, kā arī pēc valsts notariāta kantoru pie-
prasījuma (CAR Instrukcijas 178. pk.).

CAR nodaļa atbildīga par to, lai būtu re-

ģistrēti visi civilstāvokļa akti un lai tie būtu

reģistrēti laikā un pareizi, kā arī vada civilstā-

vokļa aktu reģistrācijas darbu rajona, pilsētas

teritorijā (Nolikuma par civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijas nodaļu 3. pk.).
3. Pilsētu (rajona pakļautības), ciematu un

ciemu Tautas deputātu padomju izpildkomite-

jas reģistrē tikai šādus civilstāvokļa aktus:

dzimšanu, miršanu, laulības noslēgšanu un pa-
ternitātes noteikšanu. Paternitātes noteikšanu

minētās iestādes izdara tikai tad, ja bērna

dzimšanas un paternitātes noteikšanas pietei-
kumu iesniedz vienlaikus. Saskaņā ar Civilstā-

vokļa aktu pamatnoteikumiem grozījumus, kas

jāizdara pēc paternitātes noteikšanas bērna

dzimšanas akta ierakstā, tiesīga izdarīt tikai

CAR nodaļa. Bez tam pilsētu (rajona pakļau-
tības), ciematu un ciemu TDP IK nav tiesīgas
izdarīt ierakstīto civilstāvokļa aktu labojumus,
grozījumus, papildinājumus, anulēt un atjau-
not nozaudētos aktu ierakstus un izsniegt at-

kārtotas apliecības par civilstāvokļa aktu re-

ģistrāciju.

169. pants. Aktu grāmatas

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

matiem pamatprincipus, kas noteic civilstā-



349

vokļa aktu ierakstu grozīšanas, atjaunošanas
un anulēšanas kārtību, kā arī civilstāvokļa aktu

reģistrācijas grāmatu formas un uz šajās grā-
matās izdarīto ierakstu pamata izsniedzamo ap-
liecību veidlapas, aktu grāmatu glabāšanas
kārtību un termiņus nosaka PSRS Ministru

Padome.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi-

dija 1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.)
1. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas grāmatu

formas (izņemot paternitātes noteikšanas),
civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību veid-

lapas apstiprinātas ar PSRS Ministru Pado-

mes 1969. g. 2. VI lēmumu Nr. 410 (Cn CCCP

1967, No 16).
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas apliecību

veidlapas izgatavo visai PSRS pēc vienota pa-

rauga, Latvijas PSR — latviešu un krievu va-

lodās.

Paternitātes noteikšanas reģistrācijas grā-
matas forma un paternitātes noteikšanas ap-

liecības veidlapa apstiprināta ar PSRS Mi-

nistru Padomes 1968. g. 15. XI lēmumu Nr. 880

(Cn CCCP, 1968, Nr. 22).
Pec PSRS Ministru Padomes norādījuma

PSRS Tieslietu ministrija un PSRS Centrālā

statistikas pārvalde ar 1978. g. 6. V pavēli
Nr. 9/404 apstiprināja jaunas dzimšanas, lau-

lības noslēgšanas, laulības šķiršanas un mir-

šanas aktu ierakstu formas, kuras stājās spēkā
1979. g. I. I.

2. Aktu grāmatu glabāšanas kārtība un ter-

miņi. Pēc PSRS Ministru Padomes norādījuma

PSRS Tieslietu ministrija un PSRS Ministru
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Padomes Galvenā arhīvu pārvalde 1978. gada
27. II apstiprināja visai PSRS vienotus «Civil-

stāvokļa aktu reģistrācijas grāmatu un metriku

grāmatu glabāšanas noteikumus civilstāvokļa
aktu reģistrācijas iestādēs, kā arī šo grāmatu
nodošanas kārtību Valsts arhīvam glabāšanai».
Saskaņā ar noteikumiem attiecīgā rajona vai

pilsētas (republikāniskās pakļautības) terito-

rijā sastādītie civilstāvokļa aktu reģistrācijas
grāmatu pirmie eksemplāri, kā arī metriku grā-
matas, kurās izdarīti ieraksti pirms padomju

civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāžu izveido-

šanas, glabājamas rajona vai pilsētas CAR no-

daļas arhīvā. Republikas civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijas grāmatu un Latvijas PSR teritorijā
sastādīto metriku grāmatu otrie eksemplāri gla-
bājami Latvijas PSR Tieslietu ministrijas CAR

pārvaldes arhīvā.

PSRS konsulārajās iestādēs reģistrēto pil-
soņu civilstāvokļa aktu ierakstu grāmatas gla-
bājas Maskavas apgabala TDP IK CAR noda-

ļas arhīvā.

Latvijas PSR teritorijā izdarītie civilstāvokļa
aktu ieraksti un metriku grāmatas CAR iestā-

dēs glabājas 75 gadus. Pēc šā termiņa civil-

stāvokļa aktu reģistrācijas grāmatas noteiktā

kārtībā nodod glabāšanā LPSR Centrālajā
valsts vēstures arhīvā.

170. pants. Civilstāvokļa aktu reģistrācijas
noteikumi

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas noteikumus,
arī laulības un dzimšanas svinīgas reģistrāci-
jas kārtību, kā ari to dokumentu sarakstu, kuri

nepieciešami, lai izdarītu civilstāvokļa aktu
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ierakstus, nosaka Latvijas PSR Ministru Pa-

dome.

1. Civilstāvokļa aktu reģistrācija Latvijas
PSR notiek kārtībā, kas paredzēta LĢK un CAR

Instrukcijā.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes gādā
par dzimšanas un laulības svinīgas reģistrā-
cijas norisi. Svinīgo dzimšanas un laulības re-

ģistrāciju izdara tradīciju norisēm atbilstoši

iekārtotās telpās. Kā pasākuma valstiskā nozī-

mīguma apliecinātājus telpas noformējumā iz-

manto obligāto simboliku — Latvijas PSR

valsts ģerboni vai Latvijas PSR valsts karogu.
Rituāla vadītājs, reģistrējot dzimšanu vai lau-

lības noslēgšanu, uzliek amatnozīmi.

171. pants. Dokumenti, kas uzrādāmi,
ierakstot civilstāvokļa aktus

lerakstot civilstāvokļa aktus, jāuzrāda doku-

menti, kas apliecina faktus, kurus reģistrē civil-

stāvokļa aktu reģistrācijas iestādes, un doku-

menti, kas apliecina pieteicēja personu.

1. Dokumenti, kas apliecina faktus, kurus re-

ģistrē. Pieteicējam CAR iestādei jāuzrāda vai

jāiesniedz tādi faktu apliecinoši dokumenti,

uz kuru pamata iespējams vai nepieciešams
CAR iestādei izdarīt ierakstu (CAR Instrukci-

jas 22. pk.). Dzimšanas fakta apliecināšanai
šādi dokumenti ir:

ja bērna vecāki sastāv laulībā — vecāku lau-

lības noslēgšanas apliecība;
tās medicīnas iestādes, kurā bērns dzimis,

izsniegta izziņa, kas apliecina bērna dzimšanas

faktu un vietu;

ja dzemdības nav notikušas medicīnas

iestādē — medicīnas iestādes izziņa, kas aplie-
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cina bērna dzimšanas faktu, vai bērna mātes

iesniegums, ko ar savu parakstu apliecinājuši
divi liecinieki;

ja bērns piedzimis kuģa brauciena laikā —

kuģa kapteiņa sastādīts akts par bērna dzim-

šanu (JTKK — 51., 52. p.);

ja bērns atrasts — medicīnas iestādes izziņa
par šā bērna vecumu (CAR Instrukcijas
35. pk.);

miršanas fakta apliecināšanai (CAR Instruk-

cijas 119.pk.):
medicīnas iestādes izsniegta miršanas aplie-

cība;
noraksts vai izraksts no tiesas sprieduma,

kurš stājies likumīgā spēkā un ar kuru kon-

statēts miršanas fakts;
noraksts vai izraksts no tiesas sprieduma,

kurš stājies likumīgā spēkā un ar kuru pilso-
nis izsludināts par mirušu;

laulības noslēgšanai — personu, kas vēlas

stāties laulībā, pieteikums (182. p. I d.);
laulības šķiršanas akta ierakstīšanai:

noraksts vai izraksts no tiesas sprieduma

par laulības šķiršanu, kas stājies likumīgā

spēkā, un kvīts par tiesas noteiktās valsts no-

devas samaksu (CAR Instrukcijas 63. pk.):
noraksts vai izraksts no tiesas sprieduma,

kurš stājies likumīgā spēkā un ar kuru otrs

laulātais atzīts par bezvēsts promesošu vai rī-

cības nespējīgu gara slimības vai plānprātības
dēļ;

noraksts vai izraksts no tiesas sprieduma,
kurš stājies likumīgā spēkā un ar kuru otrs

laulātais sodīts ar brīvības atņemšanu uz laiku,

ne mazāku par trim gadiem (CAR Instrukci-

jas 74. pk.);
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abu laulāto kopīgs pieteikums, ja abi laulā-
tie piekrīt laulības šķiršanai un viņiem nav ne-

pilngadīgu bērnu un nav strīda par kopīpa-
šuma sadali vai līdzekļu maksāšanu darba ne-

spējīgam laulātajam, kam nepieciešama palī-
dzība (CAR Instrukcijas 67. pk.);

adopcijas akta ierakstīšanai — rajona (pil-
sētas) Tautas deputātu padomes IK lēmums

par adopciju (194. p. I d.);
paternitātes noteikšanas akta ierakstīšanai:

vecāku kopējs pieteikums;
ja māte mirusi vai viņa atzīta par rīcībne-

spējīgu, vai viņai atņemtas vecāku tiesības,
vai nav iespējams noskaidrot viņas dzīves-

vietu — tēva pieteikums;
tiesas spriedums par paternitātes noteikšanu

(197. p. I d.); vārda, tēvvārda un uzvārda mai-

ņas reģistrācijai — Latvijas PSR Tieslietu mi-

nistrijas CAR pārvaldes atļauja (173. p.).
2. Dokumenti, kas apliecina pieteicēja per-

sonu, ir:

pase;

virsniekiem, praporščikiem, mičmaņiem un

virsdienesta kareivjiem — personas apliecība;
obligātā karadienesta kareivjiem un kareiv-

jiem celtniekiem — karaklausības apliecība;
bezpavalstniekiem, kas pastāvīgi dzīvo

PSRS, — bezpavalstnieku uzturēšanās at-

ļauja;
ārvalstniekiem — uzturēšanas atļauja un na-

cionālā pase (vai dokuments, kas aizstāj na-

cionālo pasi) vai tikai nacionālā pase, ja tajā
ir atzīme par atļauju dzīvot PSRS (CAR In-

strukcijas 7. pk.).
Civilstāvokļa aktus nevar ierakstīt, ja pie-

teicējs kā personu apliecinošu dokumentu uz-
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rāda jūrnieka pasi. Jūrnieka pases īpašniekam
civilstāvokļa akta reģistrācijai izsniedz PSRS

pilsoņa pasi saskaņā ar PSRS Ministru Pado-

mes i974. g. 31. XII lēmumu Nr. 997 «Par no-

likuma par jūrnieka pasi apstiprināšanu»
(5. pk.).

172. pants. Civilstāvokļa aktu ierakstīšana

Pieteicējam jāizlasa attiecīgais ieraksts, kas

ierakstīts civilstāvokļa aktu reģistrācijas grā-

matās, tas jāparaksta viņam un amatpersonai,
kura aktu ierakstījusi; ieraksts jāapstiprina ar

zīmogu.

Pieteicējam izsniedz attiecīgu apliecību par

civilstāvokļa aktu ierakstu.

1. Pieteicēja iepazīstināšana ar ierakstu.

Amatpersona, kas izdara civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijas grāmatā ierakstu, to nolasa pietei-
cējam. Pieteicējs tiesīgs arī pats izlasīt CAR

iestādes amatpersonas civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijas grāmatā izdarīto ierakstu.

Ja reģistrē tāda pilsoņa civilstāvokļa aktu,
kas neprot valodu, kurā izdara civilstāvokļa
akta ierakstu, šī akta ieraksta teksts viņam

jāpārtulko.
Ja mēms, nedzirdīgs vai kurlmēms pilsonis

ir analfabēts, izdarot akta ierakstu, jābūt klāt

personai, kas var izskaidroties ar pilsoni, kura

civilstāvokļa akta ierakstu izdara (CAR In-

strukcijas 195. pk.).
2. leraksta parakstīšana. Pieteicējam jāpa-

raksta abi civilstāvokļa akta ieraksta eksem-

plāri.
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Ja pilsonis neprot parakstīties valodā, kurā

izdarīts civilstāvokļa akta ieraksts, viņš pa-
rakstās valodā, kādu viņš prot.

Ja pilsonis pats nevar parakstīties slimības

(izņemot rīcībnespējīgos gara slimības vai

plānprātības dēļ) vai citu iemeslu (analfabē-
tisms v. c.) dēļ, šī pilsoņa vietā viņa uzdevumā

parakstās cits pilsonis tās CAR iestādes darbi-

nieka klātbūtnē, kas izdara civilstāvokļa akta

ierakstu (CAR Instrukcijas 195. pk.).
Pēc tam kad pieteicējs parakstījis civilstā-

vokļa akta ierakstu, to paraksta civilstāvokļa
akta ierakstītājs un civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas iestādes vadītājs.

lerakstīto civilstāvokļa akta ierakstu apstip-
rina ar CAR nodaļas vai attiecīgi ar pilsētas
(rajona pakļautības), ciemata vai ciema TDP

IK zīmogu.
3. Apliecības izsniegšana. Pēc civilstāvokļa

akta reģistrācijas pieteicējam izsniedz attiecīgu
apliecību (dzimšanas, laulības noslēgšanas
utt.). Civilstāvokļa akta reģistrācijas apliecībā
norādītajām ziņām precīzi jāatbilst ziņām, kas

ierakstītas civilstāvokļa akta ierakstā. Apliecī-
bās nav atļauti labojumi, dzēsumi un kasījumi

(CAR Instrukcijas 189. pk.).
4. Ārvalstīs derīgo apliecību izsniegšana.

Personas, kas nokārtojušas dokumentus iz-

braukšanai uz pastāvīgu dzīvi vai ilgstošā ko-

mandējumā (mācībās) uz ārzemēm, reģistrējot
civilstāvokļa aktus, republikāniskajā CAR ar-

hīvā apmaina izsniegtās apliecības pret īpašām
ārvalstīs lietojamām apliecībām.

5. Atkārtotu apliecību izsniegšana. CAR no-

daļas, bet, ja tajās aktu vai metriku grāmatas
nav saglabājušās, tad republikāniskais CAR
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arhīvs izsniedz pilsoņiem pēc viņu rakstiska

pieprasījuma atkārtotas civilstāvokļa aktu re-

ģistrācijas apliecības. Atkārtotas apliecības iz-

sniedz personām, kurām izdarīti civilstāvokļa
aktu ieraksti, bet atkārtotas miršanas apliecī-
bas izsniedz mirušā radiniekiem.

173. pants. Vārda, tēvvārda un uzvārda

maiņas reģistrācija

Vārda, tēvvārda un uzvārda maiņu pilnga-
dību sasniegušie PSRS pilsoņi reģistrē civil-

stāvokļa aktu reģistrācijas nodaļā pēc viņu
pastāvīgās dzīvesvietas ar Latvijas PSR Ties-

lietu ministrijas Civilstāvokļa aktu reģistrāci-
jas pārvaldes atļauju.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14.nr.),
1. Vārda, tēvvārda un uzvārda mainas kār-

tība noteikta ar 1971. g. 26. 111 PSRS Aug-
stākās Padomes Prezidija dekrētu «Par PSRS

pilsoņu uzvārda, vārda un tēvvārda maiņas
kārtību» («PSRS Ziņotājs», 1971, M? 13), kā

arī nolikumu «Par kartību, kāda izskatāmi

PSRS pilsoņu uzvārda, vārda un tēvvārda

maiņas iesniegumi», (UVT Nolikums), kas ap-

stiprināts ar PSRS Ministru Padomes 1971. g.

20. VIII lēmumu Nr. 587 («LPSR Ziņotājs»,

1971, No 40).
PSRS pilsoņu, kas dzimuši vai noslēguši lau-

lību ārvalstīs, gadījumos, ja viņu dzimšana vai

laulības noslēgšana nav reģistrēta PSRS kon-

sulārās iestādēs, bet kompetentās ārvalstu iestā-

dēs, vārda, tēvvārda, uzvārda maiņas kārtība

noteikta PSRS Tieslietu ministra 1974. gada
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18. 111 apstiprinātajā instrukcijā «Par PSRS

pilsoņu, kas dzimuši vai noslēguši laulību ār-

valstīs, uzvārda, vārda, tēvvārda maiņas iesnie-

gumu izskatīšanas kārtību».

Ārvalstnieku un bezpavalstnieku uzvārda,

vārda, tēvvārda maiņa PSRS nav atļauta.
PSRS pilsoņiem tiesības mainīt vārdu, tēv-

vārdu un uzvārdu iepriekš minētajā kārtībā un

reģistrēt vārda, tēvvārda, uzvārda maiņu rodas

ar pilngadības iestāšanos. Nepilngadīgas perso-

nas vārda, tēvvārda, uzvārda maiņa notiek 59.,
60. p. kārtībā, kā arī adopcijas rezultātā

(112. p.).
2. PSRS pilsoņu vārda, tevvarda, uzvārda

maiņai atļauju izsniedz tikai tad, ja tam ir sva-

rīgs iemesls. Piemēram, ja vārds, tēvvārds, uz-

vārds slikti skan vai ir grūti tos izrunāt; ja lau-

lātais vēlas kopīgu ar otru laulāto uz-

vārdu vai vēlas atgūt pirmslaulības uzvārdu, ja
par to nebija pateikts, kad šķīra laulību; ja pie-
teicējs vēlas patēva (pamātes), kas viņu audzi-

nājis, uzvārdu vai tēvvārdu pēc patēva vārda,
kad adopciju nevar noformēt v. c. (UVT No-

likuma 2. pk.).
3. Uzvārda, vārda un tēvvārda maiņas pietei-

kumi, kas uzrakstīti uz apstiprinātas parauga

veidlapas, iesniedzami rajona (pilsētas) TDP IK
CAR nodaļā pēc pieteicēja pastāvīgās dzīves-

vietas (UVT Nolikuma 3. pk.).

Padomju pilsonis, kurš pastāvīgi dzīvo ārval-

stīs, pieteikumu par uzvārda, vārda, tēvvārda

maiņu iesniedz PSRS konsulārajai iestādei ār-

valstīs (UVT Nolikuma 15. pk.).
Pieteikumu par uzvārda, vārda, tēvvārda

maiņu izskata tikai tad, ja CAR iestāžu arhīvos

ir tās personas, kas vēlas mainīt uzvārdu,
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vārdu, tēvvārdu, dzimšanas akta ieraksts, kā

arī laulības noslēgšanas akta ieraksts, ja pietei-
cējs ir laulībā.

Ja nozaudēts dzimšanas vai attiecīgi laulības

noslēgšanas akta ieraksts, pieteikumu var izska-

tīt tikai pēc tam, kad noteiktā kārtībā atjaunots
šis ieraksts.

4. Nepilngadīgu bērnu uzvārda, tēvvārda

maiņa. Ja persona, kas ir laulībā, maina uz-

vārdu, otra laulātā uzvārds tādēļ nemainās. Ja

vecāki vai viens no viņiem maina uzvārdu, viņu

pilngadīgajiem bērniem uzvārds tādēļ nemainās.

Nepilngadīgu bērnu uzvārds mainās, ja abi ve-

cāki maina uzvārdu. Ja uzvārdu mainījis viens

no vecākiem, tad jautājumu par nepilngadīgo
bērnu uzvārda maiņu izlemj saskaņā ar vecāku

vienošanos, bet, ja vecāki nevar vienoties, bērna

uzvārda maiņu nosaka AA iestāde.

Ja tēvs maina vārdu, viņa nepilngadīgo bērnu

tēvvārds grozāms saskaņā ar tēva vārda maiņu.

Pilngadīgo bērnu tēvvārds maināms tikai pēc
viņu lūguma pēc vispārējiem noteikumiem (UVT
Nolikuma 16. pk.).

5. Vārda, tēvvārda, uzvārda maiņa nav pie-
ļaujama, ja pieteicējs atrodas izmeklēšanā, tiek

tiesāts vai viņam ir sodāmība, kā arī ja pret
vārda, tēvvārda, uzvārda maiņu iebilst ieintere-

sētās valsts iestādes (UVT Nolikuma 18. pk.).

Latvijas PSR Tieslietu ministrijas CAR pār-
valdei ir tiesības, bet ne visos gadījumos pienā-
kums, izsniegt atļauju vārda, tēvvārda, uzvārda

maiņas reģistrācijai.
6. Vārda, tēvvārda, uzvārda maiņas reģistrā-

cija CAR nodaļā. Ja pieteikumā minēto prasību

apmierina, pieteicējam un CAR nodaļai tiek no-

sūtīts paziņojums, kurā paskaidrots, ka uzvārda,
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vārda un tēvvārda maiņa mēneša laikā jāre-
ģistrē rajona (pilsētas) CAR nodaļā pēc pietei-

cēja pastāvīgās dzīvesvietas, iesniedzot noteik-

tās valsts nodevas samaksas kvīti. Ja šo

termiņu neievēro neattaisnotu iemeslu dēļ, uz-

vārda, vārda, tēvvārda maiņas atļauja zaudē

spēku (UVT Nolikuma 11. pk.).
Latvijas PSR Tieslietu ministrijas CAR pār-

valdes uzvārda, vārda, tēvvārda maiņas attei-

kumu var pārsūdzēt Latvijas PSR Ministru Pa-

domē viena mēneša laikā no atteikuma paziņo-
juma saņemšanas dienas.

7. Grozījumi civilstāvokļa aktu ierakstos sa-

karā ar uzvārda, vārda, tēvvārda maiņu. Ja re-

ģistrēta uzvārda, vārda, tēvvārda maiņa, CAR

nodaļa izdara grozījumus pilsoņa dzimšanas,

laulības noslēgšanas vai laulības šķiršanas aktu

ierakstos. Tāpat viņa nepilngadīgo bērnu dzim-

šanas aktu ierakstos grozāmas ziņas par vecā-

kiem. Pēc nepieciešamo grozījumu izdarīšanas

pieteicējam izsniedz jaunu dzimšanas, laulības

noslēgšanas vai laulības šķiršanas apliecību, kā

arī jaunas viņa nepilngadīgo bērnu dzimšanas

apliecības. (CAR Instrukcijas 112. pk.).

174. pa nt s .Civilstāvokļa aktu ierakstu

apstrīdēšanas kārtība

Civilstāvokļa aktu ierakstos izlabo kļūdas un

izdara grozījumus civilstāvokļa aktu reģistrāci-
jas iestādes, ja tam ir pietiekams pamats un ja
nav strīda starp ieinteresētajām personām. Par

civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāžu atteikša-

nos labot vai grozīt ierakstu var iesniegt sū-

dzību tiesā.

Ja starp ieinteresētajam personām ir strīds,
ieraksts labojams uz tiesas sprieduma pamata.
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1. Civilstāvokļa aktu ierakstu kļūdu izla-

bošanas un ierakstu grozīšanas kārtība no-

teikta Civilstāvokļa aktu pamatnoteikumos. (CII
CCCP, 1977, JMb 2) Grozījumus, papildinājumus
un labojumus civilstāvokļa aktu ierakstos iz-

dara CAR nodaļas, ievērojot divus nosacījumus:
ja labojuma vai grozījuma izdarīšanai ir

pietiekams pamats;
ja starp ieinteresētajām personām nav

strīda par labojuma vai grozījuma izdarīšanu.

2. Personas, kas var iesniegt pieteikumu

grozīt un labot civilstāvokļa aktu ierakstus.

Tādas ir personas, par kurām šie ieraksti sa-

stādīti. Bērna, kas jaunāks par astoņpadsmit

gadiem, ierakstu grozīšanu, papildināšanu vai

labošanu izdara uz viņa vecāku, adoptētāju,

aizbildņu un aizgādņu, kā arī citu personu

un iestāžu, kurās nepilngadīgie nodoti audzi-

nāšanā, pieteikuma.
Pieteikumus grozīt, labot un papildināt ci-

vilstāvokļa aktu ierakstus personām, kuras

likumā noteiktajā kārtībā atzītas par rīcīb-

nespējīgām gara slimības vai plānprātības dēļ

(CX 15. p.), iesniedz viņu aizbildņi.

Civilstāvokļa aktu ierakstu grozījumus un

labojumus attiecībā uz mirušajiem izdara pēc
to personu pieteikuma, kuras pēc likuma

ietilpst mirušā mantinieku lokā (CAR Noteikumi

7. pk.): mirušā bērni (arī adoptētie), laulā-

tais un vecāki (adoptētāji), brāļi un māsas,

viņa vectēvs un vecāmāte, kā arī darba nespē-
jīgās personas, kas bijušas mirušā apgādībā

ne mazāk par vienu gadu līdz vina nāvei

(CX 555. p.).
3. Pamats civilstāvokļa aktu ierakstu gro-

zīšanai, labošanai un papildināšanai ir:
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rajona (pilsētas) vai pilsētas rajona TDP

IK lēmums par adopciju;
paternitātes noteikšanas akta ieraksts;
tiesas spriedums par nepareizību konstatē-

šanu civilstāvokļa akta ierakstā, par laulības

šķiršanu, par ziņu par bērna tēva vai mātes

svītrošanu dzimšanas akta ierakstā, par

iepriekšējā tiesas sprieduma par paternitātes
noteikšanu atcelšanu, par adopcijas atcel-

šanu vai atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī

par laulības atzīšanu par spēkā neesošu;

uzvārda, vārda, tēvvārda maiņas akta

ieraksts;

rajona (pilsētas) vai pilsētas rajona TDP IK

apstiprināts CAR nodaļas atzinums, piemē-

ram, ja civilstāvokļa akta ierakstā nav uzrā-

dīts vecāku uzvārds, vārds, tēvvārds vai tau-

tība, kā arī ja dzimšanas akta ierakstā uzrā-

dīts nepilns bērna vārds (mīlināmā formā

vai saīsināts vārds) v. c.

4. leraksta labošanai, grozīšanai, papildi-
nāšanai nepieciešamie dokumenti. Apstiprinā-
tas formas pieteikumi (pielikumā pie CAR No-

teikumiem) par grozījuma vai labojuma izda-

rīšanu civilstāvokļa aktu ierakstos iesniedzami

CAR nodaļā pēc pieteicēja pastāvīgās dzīves-

vietas. Pieteikumam jāpievieno: civilstāvokļa
akta reģistrācijas apliecība, kura izsniegta uz

grozāmā, papildināmā vai labojamā ieraksta

pamata; dokumenti, kas apstiprina, ka grozī-

jumam, papildinājumam vai labojumam ir pa-

mats, un citi CAR Noteikumu 8. pk. uzskaitī-

tie dokumenti.

Ja grozāmais, papildināmais vai labojamais

civilstāvokļa akta ieraksts nav saglabājies,
grozījumu vai labojumu tajā var izdarīt tikai
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pēc nozaudētā ieraksta atjaunošanas (skat.
169. p. komentāru).

5. Padomju pilsoņi, kas pastāvīgi dzīvo ār-

valstīs, kā arī ārvalstnieki un bezpavalstnieki,
kas civilstāvokļa aktus reģistrējuši PSRS CAR

iestādēs, bet pastāvīgi dzīvo ārvalstis, pietei-
kumus par grozījumu, papildinājumu vai

labojumu izdarīšanu civilstāvokļa aktu ierak-

stos iesniedz PSRS konsuliem ārvalstīs. Gro-

zījumus, papildinājumus un labojumus civil-

stāvokļa aktu ierakstos izdara vispārīgā kār-

tībā CAR nodaļa pēc attiecīgā akta ieraksta

reģistrācijas vietas pēc PSRS konsulu ārvalstīs

ierosinājuma (Civilstāvokļa aktu pamatnotei-
kumu 13. pk.).

Grozījumus, papildinājumus un labojumus
ārvalstnieku un bezpavalstnieku, kuri dzīvo

PSRS teritorijā un civilstāvokļa aktus reģis-

trējuši PSRS CAR iestādēs, civilstāvokļa aktu

ierakstos izdara pēc vispārējiem noteikumiem

(Civilstāvokļa aktu pamatnoteikumu 14. pk.).
6. Atteikums labot, grozīt un papildināt

ierakstu. CAR nodaļas atsaka izdarīt grozīju-
mus, labojumus un papildinājumus civilstā-

vokļa aktu ierakstos, ja tam nav pietiekama
pamata. Pieteicējam CAR iestāde izsniedz at-

tiecīgas rajona, pilsētas TDP IK apstiprinātu
atzinumu par atteikšanos izdarīt grozījumus,

papildinājumus vai labojumus. Ja akta ieraksta

grozīšanu, papildināšanu vai labošanu atsaka,
CAR iestādes atzinumā jābūt uzrādītam attei-

kuma iemeslam (CAR Noteikumi 12. pk.).
CAR iestādes atteikumu grozīt, papildināt

un labot civilstāvokļa aktu ierakstus var pār-
sūdzēt tautas tiesā pēc pieteicēja dzīvesvietas

(Civilstāvokļa aktu pamatnoteikumi 10. pk.).
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Tautas tiesa ieinteresētās personas pietei-
kumu par nepareizību konstatēšanu civilstā-

vokļa aktu ierakstos var pieņemt tikai tad, ja
šis jautājums iepriekš izskatīts CAR iestādē

un izdarīt grozījumu vai labojumu CAR iestāde

atteikusi (PSRS AT 1976. gada 25. VI plēnuma
lēmums Nr. 8 «Par likumu piemērošanu tie-

sās, kas regulē civilstāvokļa aktu ierakstu ne-

pareizību konstatēšanu» 2. pk. «LPSR ATB,

1976, Nq I—2, 98.—100. lpp.). Lietas par ierak-

stu nepareizību konstatēšanu civilstāvokļa aktu

reģistrācijas grāmatās tiesas izskata CPK

271.—274. p. noteiktajā kārtībā.

Ja, pieņemot tiesā pieteikumu vai izskatot

sevišķā tiesvedības kārtībā lietas par neparei-
zību konstatēšanu civilstāvokļa aktu ierakstos,

atklājas, ka starp ieinteresētajām personām ir

strīds par tiesībām, kas pakļauts tiesu iestādēm

(par mantošanu) v. c, tiesa vai tiesnesis at-

sakās pieņemt pieteikumu vai, ja tas ir pie-
ņemts, neizskata to sevišķās tiesvedības kārtībā

un izskaidro ieinteresētajām personām, ka tās

ir tiesīgas celt prasību vispārējā kārtībā

(PSRS AT plēnuma 1976. g. 25. VI lēmums

5. pk.).
7. CAR iestāde nevar pieņemt pieteikumu par

ieraksta labošanu, ja starp ieinteresētajām
personām ir strīds. Sāds strīds jāizšķir tautas

tiesai pēc ieinteresētās personas prasības pie-
teikuma.

8. Komentējamais pants satur vispārēja rak-

stura noteikumus par ierakstu apstrīdēšanu. Iz-

ņēmums no šīs vispārējās kārtības ir 58. 1
p.

paredzētā iespēja apstrīdēt ierakstu par vecā-

kiem. Šādu ierakstu drīkst apstrīdēt tikai ta

persona, kas ierakstīta par bērna tēvu vai māti.
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175. pants. Valsts nodeva

Reģistrējot civilstāvokļa aktu reģistrācijas
iestādēs dzimšanu, miršanu, adopciju un pa-
ternitātes noteikšanu, izsniedzot aizbildnī-

bas un adopcijas lietās nepieciešamo doku-

mentu norakstus vai apliecinot to pareizību,
izsniedzot apliecības, ja tiek grozīti, papildināti
un izlaboti dzimšanas aktu ieraksti, paternitā-
tes noteikšanas un adopcijas gadījumā, kā arī

sakarā ar civilstāvokļa aktu reģistrācijā pie-

ļautajām kļūdām, saskaņā ar PSRS likumdo-

šanu valsts nodevu neņem.

Reģistrējot laulības noslēgšanu, vārda, tēv-

vārda un uzvārda maiņu, laulības šķiršanu, kā

arī izsniedzot atkārtotas apliecības par civil-

stāvokļa aktu reģistrāciju un apliecības sakarā

ar civilstāvokļa aktu ierakstu grozīšanu, papil-
dināšanu, izlabošanu un atjaunošanu, ņem
valsts nodevu pēc PSRS likumdošanā noteik-

tām likmēm.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezi-

dija 1980. g. 27. marta dekrēta redakcijā —

«Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs», 1980. g., nr. 14).
1. Valsts nodevas reglamentācija. Valsts no-

devas maksāšana par civilstāvokļa aktu reģis-
trāciju noteikta ar PSRS Augstākās Padomes

Prezidija 1979. g. 29. VI dekrētu «Par valsts

nodevu» («PSRS Ziņotājs» 1979, N<? 28).
Valsts nodevas likmes noteiktas ar PSRS Mi-

nistru Padomes 1979. gada 29. VI lēmumu

Nr. 648 «Par valsts nodevas likmēm»

(CII CCCP, 1979, No 20, ct. 122), PSRS MP

1984. g. 6. II lēmumu Nr. 134 (Cn CCCP, 1984,
No 6). Nodevas aprēķināšanas, iekasēšanas kar-

tība detalizēti reglamentēta PSRS Finansu mi-
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nistrijas 1979. g. 28. XII instrukcija «Par valsts

nodevu» HopMa;ibHbix 3ktob»,

1980, No 12, ct. 12—41).
2. Valsts nodevas maksāšanas kartība.

Valsts nodevu par civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas iestāžu veicamajām darbībām iekasē

šādā kārtībā:

par laulības noslēgšanas reģistrāciju — pie-
ņemot laulības reģistrācijas pieteikumu;

par citu civilstāvokļa aktu reģistrāciju (izņe-
mot komentējamā panta I daļā minētos) valsts

nodeva tiek ņemta pirms attiecīgā dokumenta

izdošanas pieteicējam;
par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas

apliecību izsniegšanu nodevu iekasē, apliecības
izsniedzot.

Ja summa nepārsniedz 10 rbļ., pilsoņi valsts

nodevu samaksā CAR iestādē, bet, ja nodeva

lielāka par 10 rubļiem, tā jāsamaksā skaidrā

naudā kredītiestādēs — bankā vai krājkasē.
Ja valsts nodeva pārsniedz 10 rubļus, kredīt-

iestāde par iekasēto summu izsniedz pilsonim
kvīti iesniegšanai CAR iestādē.

Ja valsts nodevu maksā pēc laulības šķirša-
nas tiesā, kredītiestādes kvītī jābūt ierakstītam

tā pilsoņa uzvārdam, kas norādīts laulības

šķiršanas tiesas spriedumā.
3. Valsts nodevas apmērs:

par laulības noslēgšanas reģistrāciju — 1 rbl.

50 kap.;
par laulības šķiršanas reģistrāciju pēc lau-

lāto, kuriem nav nepilngadīgu bērnu, savstar-

pējas vienošanās — 100 rbļ.;

par laulības šķiršanu ar personām, kas no-

teiktā kārtībā atzītas par bezvēsts promesošām
vai rīcībnespējīgām gara slimības vai plānpra-
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tības dēj, vai sodītas ar brīvības atņemšanu uz

laiku ne mazāku par trim gadiem, reģistrā-
ciju — 50 kap.;

par laulības šķiršanas reģistrāciju, ja laulība

šķirta uz tiesas sprieduma pamata, — no 100

līdz 200 rubļiem pēc tiesas sprieduma no viena

vai abiem laulātajiem;

par civilstāvokļa aktu ierakstu atjaunošanu,
grozīšanu, papildināšanu, labošanu (izņemot
komentējamā panta I daļā minētās CAR iestāžu

darbības, par ko nodevu neņem) — 50 kap.;
par atkārtotu civilstāvokļa aktu reģistrācijas

apliecību izsniegšanu — 50 kap.;
par uzvārda, vārda, tēvvārda maiņas reģistrā-

ciju — 15 rbļ. Ja uzvārda, vārda vai tēvvārda

maiņas aktu reģistrē katru atsevišķi, par katra

akta ieraksta sastādīšanu iekasējama valsts no-

deva — 15 rbļ. (PSRS MP 1979. g. 29. VI lē-

mums Nr. 648 «Par valsts nodevas likmēm»).
4. Samaksātās valsts nodevas atpakaļ at-

maksāšana var notikt tikai gadījumos, ja:
nodeva samaksāta lielākā apmērā, nekā pa-

redzēts likumā;

ja civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde

atteikusies reģistrēt civilstāvokļa aktu;

ja personas, kurām nav nepilngadīgu bērnu,

iesniegušas civilstāvokļa aktu reģistrācijas no-

daļā laulības šķiršanas pieteikumu, līdz šķirša-
nas reģistrācijai ir samierinājušās (PSRS Aug-
stākās Padomes Prezidija 1979. g. 29. VI dek-

rēts «Par valsts nodevu»).
Valsts nodevu neatmaksā, ja laulība izšķirta

tiesā un laulātie samaksājuši tiesas piespriesto

summu.

Samaksāto valsts nodevu pilsonim atmaksā, ja
nav pagājis gads no valsts nodevas iemaksas.
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Septiņpadsmitā nodaļa

DZIMŠANAS REĢISTRĀCIJA

176. pants. Dzimšanas reģistrācijas vieta

Dzimšanu reģistrē civilstāvokļa aktu reģis-
trācijas iestāde pēc bērna dzimšanas vietas vai

pēc tēva vai mātes vai viņu abu dzīvesvietas.

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes

gādā par svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju,
ja vecāki tam piekrīt.

1. Dzimšanas reģistrācijas vietas noteikšana.

Dzimšanu reģistrē rajonu, pilsētu un pilsētas
rajonu TDP IK CAR nodaļas, kā arī pilsētu
(rajonu pakļautības), ciematu un ciemu TDP

IK (168. p.).
Par bērna dzimšanas vietu uzskatāma apdzī-

votā vieta (pilsēta, rajons, ciems, ciemats),
kurā bērns piedzimis. Tā var sakrist ar abu vai

viena vecāka dzīvesvietu, bet var arī nesakrist

ar to, ja, piemēram, māte bērna dzimšanas

brīdī atradusies pie radiniekiem vai citur.

Par bērna vecāku dzīvesvietu uzskatāma

vieta, kur viņi pastāvīgi vai galvenokārt dzīvo.

Vecāku dzīvesvieta parasti sakrīt ar pierakstī-
šanās vietu. Ja vecāki pierakstīti Rīgā, bet pa-

stāvīgi dzīvo Siguldā, viņu bērna dzimšanas

reģistrāciju izdarīs Rīgas CAR nodaļa.
Par nepilngadīgo, kas nav sasnieguši piecpa-

dsmit gadu vecumu, vai aizbildnībā esošo per-

sonu dzīvesvietu atzīstama viņu vecāku (adop-
tētāju) vai aizbildņu dzīvesvieta (CX 17. p.).

Jautājumu par to, kur reģistrēt bērna dzim-

šanu — pēc dzimšanas vietas vai vecāku dzī-

vesvietas, izšķir vecāki vai cita persona, kas

pieteic dzimšanas reģistrāciju.
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Ja bērna vecāki nav laulībā un vienlaikus ar

bērna dzimšanas reģistrāciju nosaka ari pater-
nitāti, bērna dzimšanu var reģistrēt CAR
iestādē pēc mātes vai tēva dzīvesvietas.

2. Ja bērna dzimšanas reģistrācijas pietei-
kums saņemts vēlāk nekā gadu pēc bērna pie-
dzimšanas, dzimšanu reģistrē tikai CAR no-

daļa (CAR Instrukcijas 39. pk.).
3. Svinīgu bērna dzimšanas reģistrāciju CAR

iestādes izdara tikai tad, ja vecāki to vēlas.

Svinīgi dzimšanu reģistrē vecāku ielūgto
kūmu, radinieku un paziņu klātbūtnē. Svinīgās
reģistrācijās var piedalīties vietējo varas or-

gānu pārstāvji, vecāku darba vai mācību vietas

administrācijas un sabiedrisko organizāciju

pārstāvji. Likumdevējs nav noteicis obligātu
bērna klātbūtni svinīgajā dzimšanas reģistrā-

cijas norisē. CAR iestādes var svinīgi ierakstīt

bērna dzimšanas aktu arī tad, ja svinīgajā
rituālā piedalās tikai bērna vecāki vai viens no

viņiem.

Svinīgi dzimšanu reģistrē CAR iestādēs vai

arī citās svinīgai bērna reģistrācijai atbilstoši

iekārtotās telpās. Svinību telpu noformējumā
kā simbolus pielieto: Latvijas PSR valsts ģer-
boni vai Latvijas PSR valsts karogu. Svinīgi
reģistrējot dzimšanu, ceremonijas vadītājs uz-

liek amatnozīmi. Dzimšanas svinīgās reģistrā-

cijas laikā tajā pašā telpā citus civilstāvokļa
aktus reģistrēt nevar.

177. pants. Dzimšanas pieteikums

Bērnu dzimšanu reģistrē pēc tēva vai mā-

tes vai viņu abu rakstveida vai mutvārdu

pieteikuma, bet, ja vecāki ir miruši vai viņiem
citu iemeslu dēļ nav iespējams pieteikt reģistrā-
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ciju, to var izdarīt radinieki vai tās medicīnas

iestādes administrācija, kurā māte atradusies

bērna dzimšanas brīdī, vai jebkura cita per-

sona.

1. Personas, kas var pieteikt bērna dzim-

šanu. Komentējamā pantā nav uzskaitītas visas

tās personas, kuras tiesīgas iesniegt pieteikumu
par bērna dzimšanas reģistrāciju. No panta sa-

tura izriet, ka gadījumos, ja vecāki nevar šo

pienākumu izpildīt, to var izdarīt jebkura cita

persona (vecāmāte, citi radinieki, kaimiņi v. c),
kā arī medicīnas vai citas attiecīgas iestādes

(bērnu iestādes, iekšlietu iestādes v. c).
2. Pieteikuma forma. Ja bērna dzimšanu re-

ģistrē pēc vecāku vai viena no viņiem pietei-

kuma, kādā formā (rakstveida vai mutvārdu)
to izdarīt, izlemj paši bērna vecāki vai viens no

viņiem. Ja turpretī bērna dzimšanas reģistrā-

ciju nepiesaka vecāki, bet radinieki, medicīnas

iestādes administrācija vai jebkura cita per-

sona, pieteicējam jāiesniedz vecāku rakstveida

pieteikums, izņemot gadījumus (rīcībnespējīgo
vecāku vietā rakstveida pieteikumu iesniedz

viņu aizbildņi), ja vecāki miruši vai viņu dzī-

vesvieta nav zināma. Tas nepieciešams tādēļ,
ka akta ierakstā atsevišķas ziņas, piemēram,
bērna vārdu, uzvārdu, dod saskaņā ar vecāku

vienošanos (59. p.).
3. Ja māte, kas nav bijusi laulībā ar bērna

tēvu, mirusi vai atteikusies izņemt bērnu no

dzemdību nama vai viņas dzīvesvieta nav zi-

nāma, bērna rakstveida dzimšanas reģistrāci-
jas pieteikumu iesniedz medicīnas iestādes,

kurā māte dzemdējusi, vai bērnu iestādes ad-

ministrācija, vai persona, kuras aizgādnībā ir

bērns (CAR Instrukcijas 33. pk.).
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4. Atrasta bērna dzimšanu reģistrē pēc tās

personas pieteikuma, pie kuras bērns atrodas,
vai pēc iekšlietu iestādes vai tās bērnu iestādes

administrācijas pieteikuma, kurā bērns ievie-

tots, un medicīnas iestādes izziņas par bērna

vecumu (CAR Instrukcijas 35. pk.).
5. Nedzīvi piedzimuša bērna dzimšanas re-

ģistrācija. CAR iestādē jāreģistrē ari bērns, kas

piedzimis nedzīvs. Ja bērns piedzimis nedzīvs,
medicīnas iestādes vadītājam jāpaziņo par ne-

dzīvā bērna piedzimšanu CAR iestādei. Ja

dzemdības notikušas mājās, CAR iestādei par
nedzīvi dzimušo paziņo iecirkņa ārsts (CAR
Instrukcijas 36. pk.).

6. Dokumenti, kas apliecina dzimšanas faktu.

Piesakot bērna dzimšanu, civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestādē jāiesniedz dzimšanas faktu

apliecinoši dokumenti (sk. 171. p. komentāru),
kā arī vecāku laulības noslēgšanas apliecība,
ja bērna vecāki sastāv laulībā, vai vecāku per-

sonas dokumenti ar spiedogu par laulības no-

slēgšanu.
7. Par bērna dzimšanu izdara ierakstu ve-

cāku pasēs vai citā dokumentā, kas apliecina
vecāku personu, uzrādot bērna uzvārdu, vārdu,
tēvvārdu un dzimšanas laiku.

178. pants. Dzimšanas pieteikuma termiņi

Bērna dzimšanas reģistrācija jāpieteic ne vē-

lāk kā trīs mēnešu laikā pēc bērna piedzimša-
nas, bet, ja piedzimis nedzīvs bērns, ne vēlāk

kā pēc trīs diennaktīm.

1; Bērna dzimšana jāreģistrē noteiktajā ter-

miņā. Termiņu aprēķināšana notiek pēc CX V

nodaļas noteikumiem. Likumdošanā nav pare-

dzēta šī termiņa pagarināšana. Dzimšanas re-
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ģistracija gadījumā, ja šis termiņš pārkāpts
(līdz bērna viena gada vecumam), notiek vis-

pārējā kārtībā.

2. Dzimšanas reģistrācija, ja pieteikums sa-

ņemts vēlāk nekā gadu pēc bērna piedzimšanas.
CAR nodaļa šādā gadījumā dzimšanu reģistrē
pēc iepriekšējas pārbaudes, ko izdara tādā pašā
kārtībā, kāda noteikta nozaudēto dzimšanas

aktu ierakstu atjaunošanai.
3. Atbildība par dzimšanas reģistrācijas ter-

miņa pārkāpumiem. Par dzimšanas reģistrāci-
jas termiņa neievērošanu izsaka brīdinājumu
vai uzliek naudas sodu līdz 10 rbļ. (APK
203. p.) vai CAR iestāde par to ziņo likuma pār-
kāpēju darba, mācību vai dzīvesvietu kolektī-

viem sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļu piemē-
rošanai (CAR Instrukcijas 6. pk.).

179. pants. Dzimšanas ieraksts

Dzimšanas akta ierakstā bērna vārdu, tēv-

vārdu un uzvārdu, kā arī ziņas par viņa vecā-

kiem ieraksta saskaņā ar šī kodeksa 56.—

60. pantu.
1. Ziņas, kas jānorāda dzimšanas akta ierak-

stā. Dzimšanas akta ierakstā jābūt uzrādītam

bērna dzimšanas laikam un vietai, bērna dzi-

mumam, bērna vārdam un uzvārdam, kā arī

vecāku vārdam, tēvvārdam, uzvārdam, viņu

tautībai, dzīvesvietai, kā arī citām dzimšanas

reģistrācijas noteikumos paredzētām ziņām.
2. Bērna vārdu izvēlēties tiesīgi tikai viņa

vecāki (59. p.). Tas nenozīmē, ka vecāki tiesīgi

dot bērnam nelabskanīgu vai ar sociālistiskās

sadzīves normām nesavienojamu vārdu. Bērna

vārdu ieraksta pēc vecāku vienošanās. Ja ve-

cāki nevar vienoties par bērna vārdu, strīdu iz-
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šķir AA iestāde. Bērnam var dot tikai vienu

vārdu (CAR Instrukcijas 23. pk.).
3. Tēvvārdu bērnam piešķir pēc tēva vārda,

bet, ja bērns piedzimis mātei, kas nav laulībā,
un ja paternitāte nav noteikta, pēc tās perso-
nas vārda, kura ierakstīta par tēvu (58. un

59. p.). Ja tēvam ir vairāki vārdi, bērna tēv-

vārdu ieraksta pēc viena no šiem vārdiem sa-

skaņā ar vecāku vienošanos (CAR Instrukci-

jas 24. pk.).
Ja bērna māte atsakās norādīt bērna tēva

vārdu un tēvvārdu, tad CAR iestāde tos

ieraksta pēc AA iestādes norādījuma (CAR In-

strukcijas 30. pk.).
4. Bērna uzvārdu nosaka pēc vecāku uzvārda

(60. p.). Ja vecākiem ir dažādi uzvārdi, bērnam

dod mātes vai tēva uzvārdu pēc vecāku vieno-

šanās, bet, ja vecāki nevar vienoties, — pēc
AA iestādes norādījuma (CAR Instrukcijas
25. pk.).

Ja bērns piedzimis mātei, kas nav laulība, un

ja nav noteikta paternitāte, ierakstu par bērna

tēvu dzimšanas aktu ierakstu grāmatā izdara

ar mātes uzvārdu (58. p.).

5. Bērna vārda, tēvvārda un uzvārda grozī-
šana. Bērna vārdu, tēvvārdu un uzvārdu var

grozīt tikai likumā noteiktajos gadījumos:
ja, reģistrējot bērna dzimšanu, bērnam dots

vārds vai uzvārds, neievērojot vecāku vēlēša-

nos, un ir pierādījumi, ka dzimšanas akta

ierakstā bērna vārds vai uzvārds uzrādīts, ne-

ievērojot viņu vēlēšanos, piemēram, ja bērna

dzimšanas reģistrāciju nepieteica paši bērna

vecāki. Vecāku pieteikumu grozīt bērna vārdu

vai uzvārdu dzimšanas akta ierakstā CAR no-

daļas pieņem ne vēlāk kā vienu gadu pēc bērna
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dzimšanas reģistrācijas dienas (Civilstāvokļa
aktu pamatnoteikumu 2., 5. pk.);

ja bērns faktiski saucas vārdā, kas atšķiras
no bērna dzimšanas akta ierakstā uzrādītā

vārda, un ja tas ir bērna interesēs. Vecāku pie-
teikums un pierādošie dokumenti, ka bērns fak-

tiski saucas vārdā, kas atšķiras no bērna dzim-

šanas akta ierakstā uzrādītā vārda, jāiesniedz
CAR nodaļā ne vēlāk kā piecus gadus no bērna

dzimšanas reģistrācijas dienas (Civilstāvokļa
aktu pamatnoteikumu 5. pk.);

bērnu adoptējot. Ja adoptējamais bērns sa-

sniedzis desmit gadu vecumu, vārdu, tēvvārdu,
uzvārdu drīkst grozīt tikai ar vina piekrišanu
(112. p.);

bērna teva vārds dzimšanas akta ieraksta

tiek grozīts, ja tēvs mainījis vārdu vai ja no-

teikta paternitāte (59. p. II d.);
ja bērna vecāki, kas nav savstarpējā laulībā,

pēc bērna dzimšanas reģistrācijas reģistrējuši
laulību un izvēlējušies kopīgu uzvārdu, tad

CAR nodaļa bērna dzimšanas akta ierakstā

maina mātes vai tēva uzvārdu pret vecāku ko-

pīgo uzvārdu, kādu viņi izvēlējušies, noslēdzot

laulību, un izsniedz jaunu bērna dzimšanas ap-

liecību (CAR Instrukcijas_32. pk.).
6. Ziņas par bērna vecākiem, kas ir savstar-

pējā laulībā, ieraksta, pamatojoties uz vecāku

laulības noslēgšanas apliecības vai spiedoga
par laulību vecāku personu dokumentos (56. p.)

Bērna mātes vīru neieraksta par bērna tēvu,

ja viņš un viņa sieva par to iesniedz kopīgu

pieteikumu CAR iestādei (CAR Instrukcijas
26. pk.).

7. Atrasta bērna vardu, uzvārdu un tevvardu,
kā arī viņa vecāku vārdu, tēvvārdu, uzvārdu
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un tautību ieraksta dzimšanas akta ierakstā

pēc bērnu iestādes administrācijas, CAR iestā-

des darbinieka, kas reģistrē dzimšanu, vai tās

personas norādījuma, kas pieņēmusi bērnu

audzināšanā. Turklāt bērna vecāku uzvārdam

jābūt tādam pašam kā bērna uzvārdam, bet

bērna tēvvārds jāieraksta pēc tās personas

vārda, kas ierakstīta par bērna tēvu (CAR In-

strukcijas 35. pk. II d.).
8. leraksts par bērna tēvu, ja vecāki nav

savstarpējā laulībā. lerakstu par bērna tēvu

izdara pēc bērna tēva un mātes kopēja pietei-
kuma vai pēc tēva pieteikuma gadījumos, ja
māte mirusi, atzīta par rīcībnespējīgu vai

viņai atņemtas vecāku tiesības, kā ari tad, ja
nav iespējams noskaidrot viņas dzīvesvietu

(54. p.). Ja nav tēva un mātes kopēja pietei-
kuma vai attiecīgos gadījumos tēva pieteikuma,
ierakstu par bērna tēvu izdara saskaņā ar tie-

sas spriedumu (sk. 55. p. komentāru).
9. Dvīņu dzimšanas reģistrācija. Par katru

no dvīņiem izdarāms atsevišķs dzimšanas akta

ieraksts un izsniedzama atsevišķa dzimšanas

apliecība. Dvīņiem dzimšanas aktu ierakstos

jābūt vienādām ziņām par vecākiem (CAR In-

strukcijas 34. pk.). Tas attiecas arī uz gadīju-
miem, kad mātei vienlaikus dzimuši vairāk par
diviem bērniem.

180. pants. Dzimšanas reģistrācija, ja
bērni dzimuši pēc laulības iz-

beigšanas vai laulības atzīša-

nas par spēkā neesošu

Reģistrējot bērnu dzimšanu, ja tie ieņemti
laulībā, bet dzimuši pēc tēva nāves, laulības

šķiršanas vai laulības atzīšanas par spēkā ne-
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esošu, par bērna tēvu ieraksta personu, kas ar

bērna māti bijusi laulībā, ja no brīža, kad mi-

ris tēvs, šķirta laulība vai laulība atzīta par
spēkā neesošu, pagājuši ne vairāk kā desmit

mēneši.

!. Bērna dzimšana pēc tēva nāves. Šī panta
noteikumi attiecas tikai uz bērniem, kuru ve-

cāki ir savstarpējā laulībā. CAR iestāde var

ierakstīt bērna mātes mirušo vīru par tēvu

dzimšanas akta ierakstā, ja var konstatēt, ka

no tēva miršanas brīža līdz bērna dzimšanai

nav pagājuši vairāk kā desmit mēneši. Lai to

pierādītu, dzimšanas reģistrācijas pieteicējam
jāuzrāda tēva miršanas apliecība un vecāku lau-

lības noslēgšanas apliecība (177. p.). Dzimša-

nas akta ieraksta 23. ailē norādāma tēva mir-

šanas apliecības sērija, numurs un miršanas

laiks, reģistrācijas laiks un vieta (CAR In-

strukcijas 27. pk. II d.).
2. Bērna dzimšana pēc vecāku laulības šķir-

šanas. Mātes vīru par tēvu bērna dzimšanas

aktā ieraksta, ja no laulības šķiršanas brīža

līdz bērna dzimšanai nav pagājuši vairāk kā

desmit mēneši. Laulības šķiršanas brīdis ir lau-

lības šķiršanas reģistrācija CAR nodaļā (41.,
188. p.). Nav svarīgi, cik ilgs laiks pagājis
kopš laulības attiecību faktiskās izbeigšanas,
kā ari pēc tiesas sprieduma, ar kuru šķirta lau-

lība, spēkā stāšanās. Lai apliecinātu komentē-

jamā pantā noteikto laiku no laulības šķiršanas
līdz bērna dzimšanas brīdim, dzimšanas pie-

teicējam CAR iestādē jāuzrāda vecāku laulības

šķiršanas apliecība. Dzimšanas akta ieraksta

23. ailē norāda laulības šķiršanas reģistrācijas
vietu un laiku, laulības šķiršanas apliecības
numuru un sēriju.



376

3. Bērna dzimšana pēc vecāku laulības atzī-

šanas par spēkā neesošu. Ja bērns ieņemts lau-

lībā vai arī pirms laulības noslēgšanas, kura

bērna dzimšanas brīdī atzīta par spēkā ne-

esošu, CAR iestādei jāpārliecinās, ka no brīža,
kad laulība atzīta par spēkā neesošu, nav pa-

gājuši vairāk kā desmit mēneši no sprieduma
spēkā stāšanās brīža (CPK 209. p.). Dzimša-

nas pieteicējam, reģistrējot bērna dzimšanu, jā-
uzrāda likumīgā spēkā stājies tiesas spriedums
par laulības atzīšanu par spēkā neesošu. Bērna

dzimšanas akta ieraksta 23. ailē norādāms gads
un datums, kad tiesa taisījusi spriedumu par

laulības atzīšanu par spēkā neesošu, un tiesas

nosaukums.

Astoņpadsmitā nodaļa

LAULĪBAS REĢISTRĀCIJA

181. pants. Laulības reģistrācijas vieta

Laulību reģistrē civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas iestādē pēc dzīvesvietas, kurā pastāvīgi
vai pagaidām dzīvo viena no personām, kas

stājas laulībā, vai viņu vecāki, vai arī attie-

cīgā rajona centrā.

1. CAR iestāde, kas reģistrē laulību. Lau-

lību reģistrē rajona, pilsētas (republikas pa-

kļautības), pilsētas rajonu TDP IK CAR noda-

ļas un pilsētu (rajonu pakļautības), ciematu

un ciemu TDP IK pēc to personu, kas stājas

laulībā, pastāvīgās vai pagaidu dzīvesvietas vai

viņu vecāku dzīvesvietas. Ja personas, kas stā-
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jas laulībā, vai viņu vecāki dzīvo pilsētā (rajona
pakļautības), ciematā vai ciemā, laulību var no-

slēgt arī attiecīgā rajona CAR nodaļā.
Ja laulība tiek reģistrēta CAR iestādē pēc ve-

cāku dzīvesvietas, personām, kas stājas laulībā,

jāiesniedz izziņa no vecāku dzīvesvietas. Ziņas

par vecāku dzīvesvietu jānorāda laulības akta

16. ailē.

2. Par dzīvesvietu atzīstama vieta, kur pilso-
nis pastāvīgi vai galvenokārt dzīvo (CX 17. p.).
Pilsoņa dzīvesvietu parasti apliecina pieraksts
pasē.

3. Laulības reģistrācija ārpus CAR iestādes.

Laulības reģistrācija notiek CAR iestādē. Izņē-
muma gadījumā, ja viena no personām, kas vē-

las stāties laulībā, ir smagi slima, CAR iestāde

pēc viņu lūguma un ar ārstējošā ārsta piekri-
šanu var reģistrēt laulību mājās vai medicīnas

iestādē (CAR Instrukcijas 48. pk.). Ja ir šaubas,
vai persona, kas vēlas stāties laulībā, spējīga
saprast savas darbības nozīmi, nepieciešams
medicīnas iestādes atzinums par viņas psihisko
stāvokli vai ārstējošā ārsta izziņa, kurā norā-

dīts, ka smagi slimais spējīgs saprast savas dar-

bibas_ nozīmi. Šādos gadījumos pie laulību re-

ģistrācijas būtu nepieciešama obligāta ārstējošā
ārsta piedalīšanās.

Laulības noslēgšanas akta ieraksta 16. ailē

ierakstāma piezīme par to, ka laulība reģistrēta
mājās vai medicīnas iestādē. Ja laulības reģis-

trācijā ir klāt ārstējošais ārsts, viņš parakstās
laulības noslēgšanas aktā kā liecinieks un kā

ārsts.

Ja viena no personām, kas vēlas stāties lau-

lībā, atrodas brīvības atņemšanas iestādē (labo-
šanas darbu iestādē), laulību reģistrē CAR
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iestāde pēc labošanas darbu iestādes atrašanas

vietas.

4. Ārvalstnieku un bezpavalstnieku, kas pa-

stāvīgi nedzīvo PSRS, laulības reģistrācijas
vieta nosakāma pēc komentējamā panta prasī-
bām.

182. pants. Laulības pieteikums

Personas, kas vēlas stāties laulībā, iesniedz

par to pieteikumu vienā no šī kodeksa 181. pantā
norādītajām civilstāvokļa aktu reģistrācijas
iestādēm.

Pieteikumā viņām jāapliecina, ka laulībai nav

šī kodeksa 16. pantā paredzēto šķēršļu, kā arī

jānorāda, kurā laulībā pēc skaita katra no vi-

ņām stājas un cik ir bērnu.

lesniedzot pieteikumu, personām, kas vēlas

stāties laulībā, jāuzrāda savi personas doku-

menti.

I. Pieteikuma iesniegšanas kārtība. Personas,

kas vēlas stāties laulībā, personīgi iesniedz pēc
noteiktas formas rakstisku laulības pieteikumu
vienā no 181. p. norādītajām CAR iestādēm,
kurā viņas vēlas laulību reģistrēt. Persona, kas

vēlas stāties laulībā, pati atbild uz pieteikumā

norādītajiem jautājumiem.
Lai noslēgtu laulību, personām CAR iestādē

tādējādi jāierodas divreiz: iesniegt laulības pie-
teikumu (182. p.) un pēc mēneša reģistrēt lau-

lību (13. p.). Šāda kārtība tiem pilsoņiem, kas

dzīvo dažādās pilsētās vai pat republikās, rada

neērtības. Praksē šo jautājumu var atrisināt

sekojoši: tā persona, kas dzīvo tālu no laulības

reģistrācijas vietas, CAR iestādē pēc savas dzī-
vesvietas aizpilda laulības pieteikuma attiecīgo
daļu. Šeit tiek pārbaudīti viņa personas doku-
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menti, apliecinātas pieteikumā sniegtās ziņas
un viņa paraksts. Laulības pieteikumu atdod

pieteicējam, kurš to nosūta personai, ar kuru

vēlas stāties laulībā. Pēdējā aizpilda šī pietei-
kuma otru pusi un iesniedz CAR iestādē, kurā

reģistrēs laulību. Laulības noslēgšanas brīdī,
kad ieradušās abas personas, kas vēlas stāties

laulībā, vēlreiz pārbauda laulības pieteikuma
pareizību un personu dokumentus. Šādā gadī-

jumā 13. p. paredzētais termiņš sāk tecēt, kad

CAR iestādē iesniegts pilnīgi noformēts pietei-
kums.

2. Pieteikuma saturs. Pieteikumā jāapliecina,
ka laulībai nav 16. p. paredzēto šķēršļu, kā arī

jānorāda, kurā laulībā pēc kārtas katra no per-

sonām stājas un cik viņiem ir kopēju bērnu. Ja

personām, kas vēlas stāties laulībā, ir kopējs
bērns, viņām jāpaskaidro, kā nosakāma bērnam

paternitāte.
3. Pieteikuma iesniegšana, ja personas agrāk

bijušas laulībā. Šādas personas var reģistrēt
jaunu laulību tikai tad, ja viņas uzrāda laulī-

bas šķiršanas, otra laulātā miršanas apliecību
vai norakstu, vai izrakstu no tiesas sprieduma,
kurš stājies likumīgā spēkā un ar kuru iepriek-
šējā laulība atzīta par spēkā neesošu. Praksē

CAR iestādes pieprasa uzrādīt minētos doku-

mentus, iesniedzot laulības pieteikumu. Uz laulī-

bas pieteikuma atzīmē nepieciešamos datus par

iepriekšējās laulības izbeigšanu. Laulību noslē-

dzot, šos dokumentus uzrādīt otrreiz nav vaja-
dzīgs.

4. Dokumenti, kas jāuzrāda, iesniedzot lau-

lības pieteikumu. Personām, kas vēlas stāties

laulībā, jāuzrāda savi personas dokumenti (skat.
171. p. komentāru).
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-183. pants. Personu, kas stājas laulībā,

iepazīstināšana ar viņu tiesībām

un pienākumiem

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādei, kas

pieņēmusi pieteikumu, jāiepazīstina personas,

kuras stājas laulībā, ar laulības reģistrācijas
noteikumiem un kārtību, jāpārliecinās, ka šīs

personas savstarpēji informētas par veselības

un ģimenes stāvokli, kā arī jāizskaidro viņām

viņu kā nākošo laulāto un vecāku tiesības un

pienākumi un jābrīdina par atbildību sakarā ar

apstākļu noslēpšanu, kuri kavē stāties laulībā.

1. Šķēršļi laulības reģistrācijai. Ja līdz laulī-

bas reģistrācijai saņemts kādas personas iesnie-

gums par to, ka ir likumā paredzēti šķēršļi
laulības reģistrācijai, CAR iestāde atliek laulī-

bas reģistrāciju un ierosina šai personai
iesniegt attiecīgus dokumentārus pierādījumus

(CAR Instrukcijas 55. pk.).
Pierādījumu iesniegšanas termiņu nosaka ne

ilgāku par vienu mēnesi no dienas, kad saņemts
iesniegums.

Ja iesniegums dokumentāri apstiprinās, CAR

iestāde atsakās reģistrēt laulību un par to

rakstveidā paziņo personām, kas iesniegušas

pieteikumu reģistrēt laulību.

2. CAR iestādei jāpārliecinās, vai personas,

kas stājas laulībā, ir savstarpēji informētas

viena par otras veselības stāvokli (CAR In-

strukcijas 44. pk.).
Šo personu veselības pārbaudi izdara kārtībā,

kādu noteikusi Latvijas PSR Veselības aizsar-

dzības ministrija.
Saskaņā ar to personas, kas stājas laulībā,

ārstu konsultatīvās komisijas izdoto veselības

stāvokļa izziņu iesniedz CAR nodaļā, kurā re-
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ģistrē laulību. Personas, kas stājas laulībā, uz

izziņām parakstās, ka par veselības stāvokli ir

savstarpēji informētas.

184. pants. Laulības reģistrācijas dienas

noteikšana

Laulības reģistrācijas dienu, vienojoties ar

personām, kas stājas laulībā, nosaka saskaņā

ar šī kodeksa 13. pantu.
Nosakot laulības reģistrācijas dienu, perso-

nām, kas stājas laulībā, jāpaziņo, vai viņas vē-

las laulību noslēgt svinīgos apstākļos.
1. Vienošanās par laulības reģistrācijas dienu.

Pieņemot laulības pieteikumu, CAR iestāde vie-

nojas ar personām, kas stājas laulībā, par lau-

lības reģistrācijas dienu un stundu, ievērojot
13. p. noteikumus.

Laulību reģistrē CAR iestādes telpā vai citā

telpā, kurā iespējams nodrošināt svinīgus ap-

stākļus. Laulība reģistrējama arī vispārnoteik-
tajās atpūtas dienās (parasti sestdienās).

2. Ja personas, kas iesniegušas pieteikumu,
neierodas uz laulības reģistrāciju noteiktā laikā

attaisnojošu iemeslu dēļ, CAR iestāde var no-

teikt citu laulības reģistrācijas dienu un stundu.

Pretējā gadījumā laulības pieteikums zaudē

savu juridisko nozīmi. Laulības pieteikumu re-

ģistrācijas žurnālā par neierašanos uz laulības

reģistrāciju izdara atzīmi. Ja personas tomēr

pēc tam vēlas noslēgt laulību, tām jāiesniedz
jauns laulības pieteikums.

3. Laulību noslēdz svinīgos apstākļos, izņe-
mot gadījumus, kad personas, kas stājas lau-

lībā, to nevēlas.

Nosakot laulības reģistrācijas dienu, perso-

nām, kas stājas laulībā, jāpaziņo, vai viņas vē-
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las laulību noslēgt svinīgos apstākļos (13. p.,
CAR Instrukcijas 45. pk.). CAR iestādes, kurām

nav svinīgo rituālu telpas, laulības reģistrācijas
laikā pārējos aktus (miršanas, laulības šķirša-
nas v. c.) nereģistrē.

Laulību svinīgi reģistrē rajona (pilsētas),
pilsētas rajona CAR nodaļu vadītāji vai to viet-

nieki, laulību namos (pilīs) amatpersonas, ku-

rām pēc pienākumu sadales uzdots laulību re-

ģistrēt; ciemu, ciematu, pilsētu (rajona pakļau-
tības TDP IK priekšsēdētāji vai sekretāri.

Laulību reģistrācijā parasti piedalās personu,
kas stājas laulībā, liecinieki, radinieki, darba

vai mācību vietu administrācija vai sabiedrisko

organizāciju pārstāvji.

185. pants. Laulības reģistrācija

Laulību reģistrē noteiktajā dienā to personu

klātbūtnē, kuras stājas laulībā.

1. Laulājamo personu klātbūtnes obligātums.
CAR iestādes atbildīgā persona laulību reģis-
trē abu to personu klātbūtnē, kuras stājas lau-

lībā. CAR iestādes amatpersonai jāpārliecinās,
ka personas, kuras stājas laulībā, laulības no-

slēgšanas brīdī saprot savas darbības nozīmi.

Viņa paziņo klātesošajiem par iesniegto pietei-

kumu, reģistrē laulību un jautā katram no lau-

lājamiem par labprātīgo vēlēšanos stāties lau-

lībā. Ja kāds no viņiem vairs nevēlas laulību

reģistrēt, laulība netiek noslēgta.

CAR iestādes darbiniekam jānolasa laulības

noslēgšanas akta ieraksts. Pēc tam kad aktā

parakstījušās personas, kas stājas laulībā, akts

jāparaksta amatpersonai un jāapstiprina ar ģer-

boņa zīmogu.
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Nepieciešams, lai laulības reģistrācijas dienā

laulājamie būtu sasnieguši laulības vecumu.

Par pieteikuma iesniegšanu pirms laulības ve-

cuma sasniegšanas sk. 15. p. komentāru.

Ja izņēmuma gadījumā rajona, pilsētas vai

pilsētas rajona TDP IK samazinājusi laulības

vecumu, laulības noslēgšana reģistrējama uz

vispārējiem noteikumiem.

2. Laulības noslēgšanas apliecības izsnieg-
šana notiek pēc laulības noslēgšanas.

186. pants. leraksts laulāto dokumentos

par laulības reģistrāciju.

Par laulības reģistrāciju katra laulātā pasē
vai citā dokumentā, kas aizstāj pasi, izdara

ierakstu, norādot viņa laulātā vārdu, tēvvārdu,
uzvārdu un dzimšanas gadu, laulības reģistrā-
cijas vietu un laiku un uzvārdu, kurā laulātais

sauksies pēc laulības noslēgšanas.
1. Dokumenti, kuros ieraksta par laulības re-

ģistrāciju. CAR iestādes, reģistrējot laulības

noslēgšanu, laulāto personu dokumentos iespiež
laulības reģistrācijas spiedogu. Spiedogu
iespiež pasē, virsnieku un virsdienesta karavīru

karaklausības apliecībā v. c. personu aplieci-
nošā dokumentā.

Bezpavalstniekiem, kas pastāvīgi dzīvo

PSRS, — uzturēšanās atļaujā, ārvalstniekiem

vai bezpavalstniekiem, kas pastāvīgi nedzīvo

PSRS, — apmešanās atļaujā.

Padomju jūrnieks, iesniedzot laulības pietei-
kumu un reģistrējot laulības noslēgšanu, uz-

rāda PSRS pilsoņa pasi, kurā iespiež spiedogu
par laulības reģistrāciju (sk. 171. p. komen-

tāru).
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2. lerakstu neizdara: ārvalstnieku nacionā-

lajās pasēs vai dokumentos, kas aizstāj pasi,
kā arī padomju un ārvalstu jūrnieku pasēs.

3. leraksta saturs. Laulības reģistrācijas
spiedogos ieraksta ziņas par otru laulāto sa-

skaņā ar 186. p. prasībām, kā arī norāda laulī-

bas noslēgšanas akta numuru. Ja, reģistrējot
laulību, persona izvēlējusies otra laulātā uz-

vārdu, tad saskaņā ar PSRS Ministru Padomes

1974. g. 28. VIII lēmumu Nr. 677 apstiprināto
nolikumu «Par pasu sistēmu PSRS» pases pir-
majā lappusē iespiežams spiedogs, ka pase sa-

karā ar uzvārda maiņu jāapmaina 1 mēneša

laikā.

Deviņpadsmitā nodaļa

LAULĪBAS ŠĶIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

187. pants. Laulības šķiršanas reģistrāci-
jas vieta

Laulības šķiršanu reģistrē civilstāvokļa aktu

reģistrācijas nodaļas pēc abu vai viena laulātā

dzīvesvietas.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
1. CAR iestādes, kas reģistrē laulības šķir-

šanu. Laulības šķiršanu reģistrē rajona, pilsē-
tas vai pilsētas rajona TDP IK CAR nodaļa

pēc abu vai viena laulātā dzīvesvietas gan tad,

ja laulību šķir uz tiesas sprieduma pamata (34.

p.), gan uz laulāto kopēja iesnieguma pamata

(39. p.) vai viena laulātā iesnieguma pamata
(40. p.).



385

2. Ja laulības šķiršanu reģistrē pēc laulības

noslēgšanas vietas, CAR nodaļa ieraksta pie-
zīmi par laulības šķiršanu laulības noslēgša-
nas akta ierakstā un nosūta paziņojumu par
laulības šķiršanu CAR iestādes arhīvam, kurā

atrodas laulības noslēgšanas akta ieraksta ot-

rais eksemplārs, lai tajā izdarītu atzīmi par
laulības šķiršanu (CAR Instrukcijas 65. pk.).

3._Ja laulības noslēgšana reģistrēta citā

vieta, CAR nodaļa, kas reģistrējusi laulības

šķiršanu, paziņojumu par laulības šķiršanu no-

sūta CAR nodaļai, kas reģistrējusi laulības no-

slēgšanu, piezīmes par laulības šķiršanu izda-

rīšanai. Pēc piezīmes ierakstīšanas paziņojumu

pārsūta CAR iestādes arhīvam pēc laulības no-

slēgšanas akta otrā eksemplāra atrašanās vie-

tas.

188. pants. Laulības šķiršanas reģistrācija
uz tiesas sprieduma pamata

Laulības šķiršanu reģistrē civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestāde pēc abu vai viena laulātā

pieteikuma, pamatojoties uz likumīgā spēkā stā-

jušos tiesas spriedumu par laulības šķiršanu.
Ja laulības šķiršanu reģistrē tikai pēc viena

laulātā pieteikuma, laulība ir izbeigta, tomēr

otrs laulātais nav tiesīgs reģistrēt jaunu lau-

lību, kamēr viņš nav saņēmis laulības šķirša-
nas apliecību.

1. Dokumenti, kas nepieciešami laulības šķir-
šanas reģistrācijai. CAR nodaļa laulības šķir-
šanu uz tiesas spriedumu pamata reģistrē kā

pēc abu, tā viena laulātā pieteikuma. Laulības

šķiršanu reģistrējot, iesniedz norakstu vai iz-

rakstu no tiesas sprieduma par laulības šķir-
šanu, kas stājies likumīgā spēkā, un kvīti par
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tiesas noteiktās valsts nodevas samaksu, ja lau-

lātais no tās nav atbrīvots. Laulības šķiršanu
uz tiesas sprieduma pamata CAR nodaļa reģis-
trē neatkarīgi no tā, cik ilgs laiks pagājis kopš

sprieduma stāšanās likumīgā spēkā.
2. Sekas, ja laulības šķiršanu reģistrējis tikai

viens no laulātajiem. Ja laulātais, kas iesniedzis

pieteikumu šķirt laulību, samaksājis tiesas no-

teikto valsts nodevas summu vai atbrīvots no

valsts nodevas samaksas, laulības šķiršanu re-

ģistrē neatkarīgi no tā, vai otrs laulātais sa-

maksājis valsts nodevu (CAR Instrukcijas 63.

pk.), laulība skaitās izbeigta no brīža, kad pir-
mais no laulātajiem reģistrējis laulības šķir-
šanu CAR nodaļā. Taču otrs laulātais nav tie-

sīgs reģistrēt jaunu laulību, kamēr viņš nav

iesniedzis CAR nodaļā tiesas spriedumu vai iz-

rakstu par laulības šķiršanu, lai papildinātu
laulības šķiršanas aktu, un saņēmis laulības

šķiršanas apliecību.
3. Laulības šķiršanas reģistrācija, ja otrs

laulātais jau reģistrējis laulības šķiršanu tajā

pašā CAR nodaļā. Ja viens no laulātajiem ie-

sniedz pieteikumu reģistrēt laulības šķiršanu,
CAR nodaļa pārbauda, vai laulības šķiršana

nav jau reģistrēta šajā nodaļā pēc otra laulātā

pieteikuma. Ja otrs laulātais jau reģistrējis lau-

lības šķiršanu, akta ierakstu papildina ar at-

tiecīgajām ziņām un izsniedz viņam laulības

šķiršanas apliecību.

4. Ja zināms, ka otrs laulātais jau reģistrējis
laulības šķiršanu citā Latvijas PSR rajona vai

pilsētas CAR nodaļā, tad jaunu laulības šķir-
šanas aktu nesastāda. Uz šo nodaļu nosūta lau-

lības šķiršanas spriedumu, ja tiesa noteikusi

valsts nodevu, kvīti par valsts nodevas sa-
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maksu un pilsoņa iesniegumu ar lūgumu pa-

pildināt esošo laulības šķiršanas akta ierakstu.

CAR nodaļa, kurā laulības šķiršanas akts jau
sastādīts, uz CAR nodaļu pēc pilsoņa dzīves-

vietas atsūta laulības šķiršanas apliecību, kurā

norāda to pašu laulības šķiršanas gadu un da-

tumu, ko pirmajam laulātajam. Uz tās pamata
personas dokumentā iespiež spiedogu par lau-

lības šķiršanu un izdod pilsonim apliecību.
5. Laulības šķiršanas reģistrācija uz pilnva-

ras pamata. Katram laulātajam personīgi jā-
ierodas CAR nodaļā reģistrēt laulības šķiršanu.
Tikai atsevišķos izņēmuma gadījumos (laulātā
slimība, tāla dzīvesvieta v. c. apstākļi) laulī-

bas šķiršanu pēc tiesas sprieduma CAR nodaļa

var reģistrēt uz speciāli šim nolūkam izdotas

pilnvaras pamata.
6. Laulības šķiršanas reģistrācija, ja laulātā

pasē nav ieraksta par viņa dzīvesvietu. Atseviš-

ķos izņēmuma gadījumos, ja laulība tiek šķirta
uz tiesas sprieduma pamata un laulātajam, kurš

vēlas šķirt laulību, nav ieraksta pasē par dzī-

vesvietu, laulības šķiršanu var reģistrēt CAR

nodaļā pēc otra laulātā dzīvesvietas, dokumen-

tiem pievienojot otra laulātā dzīvesvietas iz-

ziņu.

189. pants. Laulības šķiršanas kārtība, ja
abi laulātie tam piekrīt

Laulības šķiršanu, kurai piekrīt abi laulātie

(šī kodeksa 39. pants), reģistrē civilstāvokļa
aktu reģistrācijas iestādes pēc abu laulāto ko-

pēja šķiršanas pieteikuma.
Laulības šķiršanas pieteikumā jānorāda, ka

abi laulātie piekrīt laulības šķiršanai un ka vi-

ņiem nav nepilngadīgu bērnu.
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Laulības šķiršanu var reģistrēt viena laulātā

prombūtnē, ja šis laulātais attaisnojošu iemeslu

dēļ nevar ierasties civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas iestādē un ja ir iesniegts attiecīgā kārtā

apliecināts viņa pieteikums, kas apstiprina viņa
piekrišanu šķirt laulību.

Laulības šķiršanu reģistrē, ja pagājuši trīs

mēneši no dienas, kad laulātie iesnieguši lau-

lības šķiršanas pieteikumu.
1. Pamats laulības šķiršanai. Ja abi laulātie

piekrīt laulības šķiršanai un viņiem nav kopēju
nepilngadīgu bērnu (jaunāku par 18. g.), nav

strīdu par uzturēšanas līdzekļu maksāšanu

darba nespējīgajam laulātajam vai strīda par

kopīpašuma sadali, tad laulību šķir CAR nodaļa,

pamatojoties uz abu laulāto kopīgu pieteikumu
(sk. 39. p. komentāru).

2. Kopīgā pieteikuma iesniegšanas kārtība.

Laulības šķiršanas pieteikumu iesniegt CAR no-

daļā jāierodas abiem laulātajiem personīgi.
Laulības pieteikumam jāpievieno laulības no-

slēgšanas apliecība.
Ja viens no laulātajiem attaisnojošu iemeslu

dēļ (slimība, karadienests, tāla dzīvesvieta v.

tml.) nevar ierasties, kopēju pieteikumu, ko pa-

rakstījuši abi laulātie, var iesniegt otrs laulā-

tais. Klātneesošā laulātā parakstam jābūt aplie-
cinātam likumdošanā noteiktā kārtībā.

3. Laulības šķiršanas reģistrācijas dienas no-

teikšana. CAR nodaļas amatpersona, pieņemot

pieteikumu, nosaka laulības šķiršanas reģistrā-

cijas dienu, par ko uz pieteikuma izdara atzīmi.

Amatpersona brīdina par nepieciešamību uz

laulības šķiršanas reģistrāciju ierasties noteiktā

termiņā un izskaidro laulātajiem laulības šķir-
šanas kārtību gadījumā, ja viens no viņiem ne-
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varēs ierasties noteiktā termiņā laulības šķir-
šanu reģistrēt.

Ja laulības šķiršanas pieteikumu iesniedzis

viens laulātais, otram laulātajam CAR nodaļa
nosūta paziņojumu par laulības šķiršanas re-

ģistrācijas dienu un nepieciešamību ierasties

noteiktajā laikā.

4. Laulības šķiršanas reģistrācija. Laulības

šķiršanu reģistrē, ja pagājuši trīs mēneši no

dienas, kad laulātie iesnieguši laulības šķirša-
nas pieteikumu. Likumdošanā nav paredzēta
iespēja saīsināt laulības šķiršanas reģistrācijas

termiņu.
Laulības šķiršanu reģistrē noteiktā termiņā

abu laulāto klātbūtnē. Ja viens no laulātajiem

attaisnojošu iemeslu dēļ nevar ierasties CAR

iestādē, viņam jāiesniedz iesniegums, kas ap-

stiprina viņa piekrišanu šķirt laulību.

Laulātā paraksta īstenumam šādā iesnie-

gumā jābūt apliecinātam. To var apliecināt no-

tariāta iestāde, pilsētu (rajona pakļautības),
ciematu, ciemu TDP IK, karaspēka daļas ko-

mandieris, stacionārās medicīnas iestādes vai

sociālās nodrošināšanas pansionāta administrā-

cija, kuģa kapteinis vai brīvības atņemšanas
vietas administrācija (CAR Instrukcijas 71. pk.).

5. Valsts nodeva. Reģistrējot laulības šķir-
šanu, laulātie CAR nodaļā iesniedz kvīti par

valsts nodevas — 100 rbļ. samaksu (PSRS MP

1984. g. 6. II lēmums Nr. 134 — Cli" CCCP,
1984, No 6)). Šo summu laulātie iemaksa, sav-

starpēji vienojoties.

6. Sekas, ja laulātie neierodas CAR nodaļā
šķirt laulību. Ja laulātie attaisnojošu iemeslu

dēļ (smaga slimība, komandējums v. c.) no-

teiktā termiņā nevar ierasties reģistrēt laulības
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šķiršanu, par to jāpaziņo CAR nodaļai un jā-

vienojas par citu laulības šķiršanas reģistrā-
cijas laiku.

Ja pilsoņi noteiktā termiņā uz laulības šķir-
šanas reģistrāciju neierodas un nepaziņo ne-

ierašanās iemeslus, laulības šķiršanas pietei-
kums pēc noteiktā laulības šķiršanas reģistrā-
cijas termiņa zaudē spēku.

190. pants. Kārtība, kādā šķir laulību ar

bezvēsts promesošiem, rīcības

nespējīgiem vai sodītiem ar

brīvības atņemšanu uz laiku ne

mazāku par trim gadiem
Ja laulību šķir saskaņā ar šī kodeksa 40.

pantu, pieteikumam jāpievieno izraksts vai no-

raksts no tiesas sprieduma, kurš stājies liku-

mīgā spēkā un ar kuru otrs laulātais atzīts par

bezvēsts promesošu vai rīcībnespējīgu gara sli-

mības vai plānprātības dēļ, vai izraksts vai no-

raksts no tiesas sprieduma, kurš stājies liku-

mīgā spēkā un ar kuru viņš sodīts ar brīvības

atņemšanu uz laiku ne mazāku par trim ga-

diem.

Par iesniegto pieteikumu paziņo laulātajam,
kas atrodas ieslodzījumā, vai rīcībnespējīgā
laulātā aizbildnim. Paziņojumā nosakāms ter-

miņš, kādā jāpaziņo, vai ir strīds par bērniem

vai laulāto kopīpašuma sadali, vai par alimentu

maksāšanu rīcībnespējīgam laulātajam, kam

nepieciešama palīdzība.
Ja saņemts paziņojums, ka strīda nav, vai

arī ja saņemta atbilde paziņojumā noteiktajā
termiņā, civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestāde

reģistrē laulības šķiršanu.
1. Pieteikuma iesniegšana. Laulātajam, kurš

iesniedz laulības šķiršanas pieteikumu un šī
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panta pirmajā daļā uzskaitītos dokumentus, kā

arī laulības apliecību, CAR nodaļai jānorāda
otra laulātā, kurš sodīts ar brīvības atņemšanu
vai atzīts par rīcībnespējīgu, brīvības atņem-
šanas vietas vai rīcībnespējīgās personas aiz-

bildņa adresi.

2. Paziņojums otram laulātajam par laulī-

bas šķiršanas pieteikumu. CAR nodaļa par

iesniegto pieteikumu paziņo otram laulātajam,
kas atrodas ieslodzījumā, vai rīcībnespējīgā
laulātā aizbildnim.

Ja personai, kas likumā noteiktā kārtībā at-

zīta par rīcībnespējīgu, nav iecelts aizbildnis,
CAR nodaļa ierosina TDP IK pēc rīcībnespē-
jīgā dzīvesvietas iecelt viņam aizbildni.

Atbildes saņemšanai termiņš nevar būt ilgāks
par trim mēnešiem (CAR Instrukcijas 75. pk.).
Parasti CAR nodaļa atbildes saņemšanai no-

saka 1 mēneša termiņu.
3. Laulības šķiršanas reģistrācija. Atteikums

reģistrēt laulības šķiršanu CAR nodaļā. Ja sa-

ņemta atbilde, ka strīda nav, vai arī ja pazi-

ņojumā noteiktā termiņā atbilde nav saņemta

(vai saņemtā atbilde nav precīza), CAR no-

daļa reģistrē laulības šķiršanu. Turpretī, ja lau-

lātais, kurš atrodas ieslodzījumā, vai rīcībne-

spējīgā laulātā aizbildnis ierosina strīdu par

bērniem, par laulāto kopīpašuma sadali vai par

līdzekļu maksāšanu darba nespējīgajam (40. p.),
laulības šķiršanu nereģistrē. No laulātā, kurš

vēlas šķirt laulību, saņemtos dokumentus iz-

sniedz atpakaļ un paskaidro, ka viņš var laulību

šķirt tautas tiesā.

4. CAR nodaļa var reģistrēt laulības šķir-
šanu ar personu, kas sodīta ar brīvības atņem-
šanu uz laiku, ne mazāku par trim gadiem, laikā,
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kad sodītais atrodas brīvības atņemšanas vietā.

Ja līdz dienai, kad noteikta laulības šķiršanas
reģistrācija, otrs laulātais būs atbrīvots no ieslo-

dzījuma, CAR nodaļa laulības šķiršanu pēc
viena laulātā pieteikuma nereģistrē (CAR In-

strukcijas 73. pk.).
5. Laulības šķiršanu, ja to ierosina laulātais,

kurš notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku,
ne mazāku par trim gadiem, CAR nodaļa re-

ģistrē uz vispārīgiem noteikumiem, t. i., pēc tie-

sas sprieduma vai 39. p. kārtībā. Rīcībnespējīgā
laulātā aizbildnis aizbilstamā laulības šķiršanu
reģistrē uz tiesas sprieduma pamata.

191. pants. Pirmslaulības uzvārda piešķir-
šana laulātajam, reģistrējot
laulības šķiršanu

Laulātajam, kurš vēlas, lai viņam piešķir
pirmslaulības uzvārdu, par to jāpaziņo civil-

stāvokļa aktu reģistrācijas iestādēm, reģistrē-
jot laulības šķiršanu. Par pirmslaulības uz-

vārda piešķiršanu laulātajam civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestādes izdara attiecīgu ierakstu.

(Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija
1980. gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Lat-

vijas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.).
Pirmslaulības uzvārda izvēles kārtība. Pa-

matojoties uz 42. p., laulātais, kas, stādamies

laulībā, mainījis savu uzvārdu, tiesīgs arī pēc
laulības šķiršanas saukties laulības uzvārdā vai

izvēlēties savu pirmslaulības uzvārdu.

Reģistrējot laulības šķiršanu saskaņā ar

LĢK 34., 39., 40. p. noteikumiem, laulātais, kurš

vēlas, lai viņam piešķir pirmslaulības uzvārdu,

par to paziņo CAR nodaļai.
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Laulības šķiršanu reģistrējot uz abu laulāto

kopīga pieteikuma vai tiesas sprieduma pamata,
laulātajam, kurš, stājoties laulībā, savu uzvārdu

mainījis, pieteikumā jānorāda, kādu uzvārdu

viņš vēlas paturēt pēc laulības šķiršanas — lau-

lības vai pirmslaulības (skat. 42. p. komentāru).
Laulības šķiršanas akta ierakstā jānorāda, ka

laulātajam piešķirts pirmslaulības uzvārds.

192. pants. leraksts laulāto dokumentos par
laulības šķiršanu

Pēc laulības šķiršanas reģistrācijas laulāto

pasēs vai citā dokumentā, kas aizstāj pasi, iz-

darāms ieraksts par laulības šķiršanu.
1. leraksta saturs un tā izdarīšana. Personu,

kas reģistrējušas laulības šķiršanu, personas

dokumentos iespiežams spiedogs, kurā jānorāda
persona, ar kuru šķir laulību, kad un kāda CAR

nodaļa reģistrējusi laulības šķiršanu.
Ja personai, reģistrējot laulības šķiršanu, pie-

šķirts pirmslaulības uzvārds, tad pases pirmajā
lappusē iespiežams spiedogs ar norādījumu, ka

sakarā ar uzvārda maiņu pase jāapmaina 1 mē-

neša laikā.

2. leraksts laulātā dokumentos, kurš nav

bijis klāt laulības šķiršanas reģistrācijā. Laulī-

bas šķiršanas spiedogu iespiež CAR iestāde pēc
šī laulātā dzīvesvietas, izsniedzot viņam laulī-

bas šķiršanas apliecību (CAR Instrukcijas 79.

pk.).
'

Ja laulības šķiršana tiek reģistrēta saskaņa

ar 189. un 190. p. noteikto kārtību, laulātajam,
kurš nav bijis klāt laulības šķiršanas reģistrā-
cijā, laulības šķiršanas apliecību saskaņā ar

viņa vai viņa aizbildņa pieteikumu nosūta CAR
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nodaļai pēc viņa dzīvesvietas vai labošanas

darbu iestādes administrācijai, kas viņam to

izsniedz.

Divdesmitā nodaļa

ADOPCIJAS REĢISTRĀCIJA

193. pants. Adopcijas reģistrācijas vieta

Adopciju reģistrē civilstāvokja aktu reģis-
trācijas nodaļā pēc adopcijas lēmuma pie-

ņemšanas vietas. (Latvijas PSR Augstākās
Padomes Prezidija 1980. gada 27. marta dekrēta

redakcijā — «Latvijas PSR Augstākās Pado-

mes un Valdības Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.)
Adopciju reģistrē pēc abu vai viena adop-

tētāja vai aizbildnības un aizgādnības iestādes

pieteikuma.
1. Adopcijas obligāta reģistrācija noteikta

saskaņā ar 115. p. I d., jo ar adopciju mainās

bērna ģimenes un civiltiesiskais statuss. Tāpēc

nepieciešams izdarīt grozījumus vai papildinā-
jumus adoptētā bērna dzimšanas akta ierakstā

un izdot viņam jaunu dzimšanas apliecību, ko

var, tikai pamatojoties uz adopcijas akta

ierakstu (Civilstāvokļa aktu pamatnoteikumu
2. pk.).

Lai ierobežotu to personu skaitu, kas saistī-

tas ar adopcijas noformēšanu, likumdevējs no-

teicis iespēju reģistrēt adopciju tikai CAR no-

daļā pēc adopcijas lēmuma pieņemšanas vietas

neatkarīgi no tā, kur reģistrēta adoptētā bērna

dzimšana un kur dzīvo adoptētājs.
2. Personas, kas drīkst pieteikt adopcijas re-

ģistrāciju, ir tikai adoptētāji (viens no viņiem),
kā arī AA iestāde — rajona (pilsētas) vai pil-
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sētas rajona TDP IK, kas pieņēmusi lēmumu

par adopciju. Lai adoptētājs varētu reģistrēt
adopciju, AA iestāde izsniedz adoptētājiem
TDP IK lēmuma par adopciju norakstu (In-
strukcijas «Par adopcijas kārtību Latvi-

jas PSR» 28. pk.).
Saskaņā ar 115. p. II d. adopcijas lēmuma

norakstu adopcijas lēmuma pieņemšanas vietas

AA iestāde ne vēlāk kā mēneša laikā nosūta

sava rajona (pilsētas) CAR nodaļai, lai tā iz-

darītu adopcijas reģistrāciju, gadījumos, ja
adoptētājs nav iesniedzis pieteikumu adopcijas
reģistrācijai.

3. Par ārvalstīs dzīvojošo bērnu — padomju
pilsoņu adopciju sk. 212. p. komentāru.

194. pants. Adopcijas reģistrācijas kārtība

Civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes re-

ģistrē adopciju saskaņā ar rajona (pilsētas)
vai pilsētas rajona Tautas deputātu padomes
izpildkomitejas lēmumu par adopciju. (Latvi-
jas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1980.

gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Latvi-

jas PSR Augstākās Padomes un Valdības Zi-

ņotājs», 1980. g., 14. nr.)
Pēc adopcijas reģistrācijas civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestādei ne vēlāk kā mēneša laikā

par adopciju jāpaziņo tai civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestādei, kurā reģistrēta bērna

dzimšana.

Pamatojoties uz adopcijas akta ierakstu, ci-

vilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes izdara

grozījumus bērna dzimšanas akta ierakstā un

izsniedz jaunu dzimšanas apliecību.
1. Adopciju reģistrēt atļauts tikai pēc tam,

kad reģistrēta bērna dzimšana vai atjaunots
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viņa dzimšanas akta ieraksts (CAR Instrukci-

jas 87. pk.).
CAR nodaļa tiesīga adopcijas akta ierakstā

un adopcijas apliecībā ierakstīt tikai tās ziņas,
kuras norādītas lēmumā par adopciju (ievēro-

jot 112., 113. p. noteikumus). Tā kā adopcija
ir spēkā ar lēmuma pieņemšanu (114. p.), tās

reģistrācija var notikt arī pēc tam, kad adop-
tētais sasniedzis pilngadību. Termiņš adopcijas
reģistrācijai likumā tieši nav noteikts. Taču,

vadoties no 115. p. noteikumiem, tā reģistrē-

jama viena mēneša laikā pēc adopcijas lēmuma

pieņemšanas.

2. Paziņojums CAR iestādei, kurā reģistrēta
bērna dzimšana. Ja adoptētā dzimšana reģis-
trēta citā vietā, tad CAR nodaļa, kas reģistrē-

jusi adopciju, ne vēlāk kā mēneša laikā nosūta

uz CAR nodaļu, kurā reģistrēta adoptētā dzim-

šana, paziņojumu izdarīt nepieciešamos grozī-

jumus adoptētā dzimšanas ierakstā sakarā ar

adopciju un izsūtīt jaunu dzimšanas apliecību
(CAR Instrukcijas 89. pk.).

3. Adopcijas noslēpuma nodrošināšana.

Adopcijas reģistrācijas, adoptējamā dzimšanas

akta ieraksta grozījumu, adopcijas un adoptētā
dzimšanas aktu reģistrācijas grāmatu un citu

ar adopciju saistīto materiālu glabāšanai jāno-
tiek tādā kārtībā, lai tiktu ievērota 118. panta
noteiktā adopcijas noslēpuma nodrošināšana.

4. Adoptētā bērna dzimšanas akta ieraksta

grozījumi. Saskaņā ar 112. un 113. p. un, pa-

matojoties uz adopcijas akta ierakstu, bērna

dzimšanas akta ierakstā var izdarīt šādus gro-

zījumus: adoptētājus var ierakstīt par adoptē-

jamā vecākiem, adoptētam bērnam var grozīt
uzvārdu un tēvvārdu uz adoptētāja uzvārdu un
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ierakstīt adoptētāja vārdu par adoptētā tēv-

vārdu. Bērna dzimšanas akta ierakstā var gro-
zīt apdoptējamā vārdu, viņa dzimšanas vietu un

laiku un nepieciešamības gadījumā arī dzimša-

nas reģistrācijas laiku un vietu.

Ja bērnu adoptē sieviete, kas nesastāv lau-

lībā, pēc viņas lūguma ierakstu par bērna tēvu

adoptējamā dzimšanas akta ierakstā izdara pēc
mātes uzvārda un tautības, bet adoptējamā
bērna tēva vārdu un tēvvārdu ieraksta pēc vi-

ņas norādījuma.
5. Jauns bērna dzimšanas akta ieraksts. Ja

ar adopciju grozīta bērna dzimšanas vieta un

grozījuma izdarīšana bērna dzimšanas akta

ierakstā nenodrošina adopcijas noslēpumu, tad

pēc adoptētāja lūguma atļauts izdarīt jaunu
dzimšanas akta ierakstu CAR nodaļā pēc dzim-

šanas vietas, kura norādīta lēmumā par adop-
ciju (CAR Instrukcijas 89. pk.).

195. pants. Adopcijas aktu ierakstu

anulēšana

Adopcijas akta ierakstu, pamatojoties uz

likumīgā spēkā stājušos tiesas spriedumu, ar

kuru adopcija atzīta par spēkā neesošu vai at-

celta, anulē tā civilstāvokļa aktu reģistrācijas

iestāde, kas izdarījusi ierakstu.

Par adopcijas akta ieraksta anulēšanu civil-

stāvokļa aktu reģistrācijas iestāde paziņo tai

civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādei, kurā

reģistrēta adoptētā bērna dzimšana, lai atjau-
notu sākotnējās ziņas par dzimšanu un iz-

sniegtu jaunu dzimšanas apliecību.
1. Ja adopcija atzīta par spēkā neesošu, pa-

matojoties uz saņemto tiesas spriedumu (126. p.

II d.), CAR nodaļa pēc adopcijas reģistrācijas
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vietas anulē adopcijas akta ierakstu. Uz anu-

lētā ieraksta pamata izsniegtās apliecības at-

ņemamas un iznīcināmas (Civilstāvokļa aktu

pamatnoteikumu 35. pk. II d.). Tas attiecas kā

uz adopcijas apliecību, tā bērna dzimšanas ap-
liecību.

2. Ja adopcija atcelta, tā CAR nodaļa, kurā

reģistrēta adopcija, pamatojoties uz likumīgā
spēkā stājušos tiesas spriedumu, izdara atzīmi

par adopcijas atcelšanu adopcijas akta ierak-
stā. Uz atceltās adopcijas akta ieraksta pamata

izsniegtās apliecības atņemamas un iznīcinā-

mas.

3. Paziņojums CAR iestādei, kurā reģistrēta
bērna dzimšana. Par adopcijas akta ieraksta

anulēšanu CAR nodaļa paziņo tai CAR noda-

ļai, kurā reģistrēta bērna dzimšana un kura

atjauno sākotnējās ziņas bērna dzimšanas

akta ierakstā (CAR Instrukcijas 172. pk.).
Ja, atceļot adopciju, tiesa saglabājusi bēr-

nam vārdu, tēvvārdu un uzvārdu, kāds viņam

piešķirts adoptējot (125. p. II d.), dzimšanas

akta ierakstā minētās ziņas netiek mainītas un

par to ieraksta piezīmi dzimšanas akta ieraksta

23. ailē. Personām vai iestādei, kam saskaņā

ar tiesas spriedumu tiek nodots bērns, izsniedz

jaunu bērna dzimšanas apliecību.
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Divdesmit pirmā nodaļa

PATERNITĀTES NOTEIKŠANAS REĢISTRĀCIJA

196. pants. Paternitātes noteikšanas reģis-
trācijas vieta

Paternitātes noteikšanu reģistrē civilstāvokļa
aktu reģistrācijas iestādēs pēc tēva vai mātes

dzīvesvietas vai pēc vietas, kur taisīts tiesas

spriedums par paternitātes noteikšanu.

Ļ Paternitātes noteikšanu pēc vecāku kopējā

pieteikuma (54. p.) reģistrē rajonu (pilsētu),

pilsētas rajonu TDP IK CAR nodaļas, kā arī

pilsētu, ciematu, ciemu TDP IK (168. p.) pēc
tēva vai mātes dzīvesvietas. Ja saskaņā ar

54. p. pieteikumu iesniedz tēvs viens pats, pa-

ternitāti nosaka pēc tēva dzīvesvietas.

2. Ja paternitāte bērnam noteikta ar tiesas

spriedumu (55. p., likuma «Par Latvijas PSR

laulības un ģimenes kodeksa apstiprināšanu»
3. p.), paternitātes noteikšanu reģistrē CAR

iestādē pēc vietas, kur taisīts spriedums par

paternitātes noteikšanu (vienlaikus ar prasību
par alimentu piedziņu). Prasību par paternitā-
tes noteikšanu var celt kā pēc prasītāja (bērna
mātes, aizbildņa v. c), tā pēc atbildētāja dzī-

vesvietas (PSRS AT plēnuma 1982. g. 25. 111

lēmums Nr. 2 «Par likumdošanas piemērošanu
tiesās, izskatot lietas par paternitātes noteik-

šanu un alimentu piedziņu bērniem vai citiem

ģimenes locekļiem» 9. pk.), tad paternitātes
noteikšanu var reģistrēt attiecīgi pēc tēva, mā-

tes vai aizbildņa dzīvesvietas. Arī tad, ja, pie-

mēram, tiesa spriedumu taisījusi pēc tēva dzī-

vesvietas, reģistrēt paternitāti var CAR iestāde

pēc mātes dzīvesvietas.
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3. Paternitātes noteikšanu PSRS pilsoņiem,
ārvalstniekiem un bezpavalstniekiem, kuri

dzīvo ārvalstīs, reģistrē PSRS konsulārās iestā-

dēs (instrukcija «Par kārtību, kādā konsuli re-

ģistrē civilstāvokļa aktu ierakstus» 6. pk.).

197. pants. Paternitātes noteikšanas reģis-

trācijas kārtība

Paternitātes noteikšanu reģistrē pēc vecāku

kopēja pieteikuma vai tiesas sprieduma, bet, ja
māte mirusi, atzīta par rīcībnespējīgu, viņai

atņemtas vecāku tiesības vai nav iespējams no-

skaidrot viņas dzīvesvietu, — pēc tēva pietei-
kuma. (Latvijas PSR Augstākās Padomes Pre-

zidija 1980. gada 27. marta dekrēta redak-

cijā — «Latvijas PSR Augstākās Padomes un

Valdības Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.).
Reģistrēt paternitātes noteikšanu personām,

kas sasniegušas pilngadību, pieļauts tikai ar

viņu piekrišanu.
1. Pamats paternitātes noteikšanas reģistrā-

cijai ir bērna vecāku, kas nav savstarpējā lau-

lībā, pieteikums (54. p.); bērna tēva pietei-
kums, ja māte mirusi, atzīta par rīcībnespējīgu
vai viņai atņemtas vecāku tiesības, kā arī tad,

ja nav iespējams noskaidrot viņas dzīvesvietu

(57. p.); tiesas spriedums par paternitātes no-

teikšanu, paternitātes fakta vai paternitātes at-

zīšanas fakta konstatēšanu.

2. Paternitātes noteikšanas reģistrācija pēc
vecāku kopēja pieteikuma CAR iestādē (54. p.)

iespējama gan tad, ja neviens no bērna vecā-

kiem nesastāv citā laulībā, gan arī tad, ja
viens no viņiem vai abi sastāv citā laulībā. Ja

bērna māte sastāv citā laulībā, bērna tēvs pa-

ternitāti var noteikt, ja bērna mātes vīrs pie-
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krīt, ka viņu neuzrāda par bērna tēvu bērna

dzimšanas akta ierakstā, vai ja paternitātes
ieraksts anulēts pēc tiesas sprieduma (58. 1

p.,
sk. 179. p. komentāru).

Ja tēvs, kas iesniedzis ar bērna māti kopīgu
paternitātes noteikšanas pieteikumu, nav sa-

sniedzis pilngadību, CAR iestāde par saņemto
pieteikumu paziņo viņa vecākiem vai AA iestā-

dei (CAR Instrukcijas 93. pk. II d.). Vecāku

vai AA iestādes iebildumi nav šķērslis paterni-
tātes reģistrācijai.

Persona, kas tiesas ceļā atzīta par rīcībne-

spējīgu (CX 15. p.), pieteikumu par paternitā-
tes noteikšanu nevar iesniegt arī tad, ja bērna

māte ar savu pieteikumu apliecina, ka rīcīb-

nespējīgais ir bērna tēvs. Civilās rīcībspējas
ierobežošana tiesas ceļā pēc CX 16. p. nav

šķērslis pieteikuma iesniegšanai.
3. Paternitātes noteikšanas pieteikumu var

iesniegt tūlīt pēc bērna dzimšanas reģistrāci-
jas, kā arī vēlāk. Paternitātes noteikšanas re-

ģistrāciju CAR iestādes izdara pieteikuma
iesniegšanas dienā.

4. Paternitātes noteikšanas reģistrācijai ne-

pieciešamie dokumenti. Pieteikumam pievieno-
jama bērna dzimšanas apliecība, izņemot tos

gadījumus, ja paternitātes noteikšanas reģis-
trācija notiek vienlaikus ar bērna dzimšanas

reģistrāciju.
Ja paternitāti nosaka tikai pēc tēva pietei-

kuma, tam attiecīgi jāpievieno mātes miršanas

apliecība, likumīgā spēkā stājies tiesas sprie-
dums par viņas atzīšanu par rīcībnespējīgu vai

par vecāku tiesību atņemšanu, dokumenti (ad-
rešu biroja, ciemu, ciematu TDP IK izziņas),
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kas apliecina, ka nav iespējams noteikt viņas
dzīvesvietu.

5. Ja paternitātes noteikšanu reģistrē uz tie-

sas sprieduma pamata, spriedumā par paterni-
tātes noteikšanu jābūt norādītām ziņām (bērna
uzvārds, vārds, tēvvārds pirms paternitātes no-

teikšanas, dzimšanas laiks, vieta; tēva uzvārds,

vārds, tēvvārds, tautība, dzimšanas vieta, gads,
mēnesis, datums, dzīvesvieta, darbavieta un

ieņemamais amats), kas nepieciešamas pater-
nitātes noteikšanas akta reģistrācijai (PSRS
AT plēnuma 1982. g. 25. 111 lēmums Nr. 2 «Par

likumdošanas piemērošanu tiesās, izskatot lie-

tas par paternitātes noteikšanu un alimentu

piedziņu bērniem vai citiem ģimenes locekļiem»
13. pk.).

6. Reģistrēt paternitātes noteikšanu perso-

nām, kas sasniegušas pilngadību, atļauts tikai

ar viņu rakstveida piekrišanu. lesniegumā par

piekrišanu viņām jānorāda, ka viņas vēlas mai-

nīt tēvvārdu sakarā ar paternitātes noteikšanu.

Par pilngadīgo bērnu piekrišanu noteikt viņiem

paternitāti ierakstāms paternitātes noteikšanas

akta ieraksta 19. ailē (CAR Instrukcijas
96. pk.).

7. Uzvārda noteikšana bērnam. Reģistrējot
paternitātes noteikšanu pēc kopēja vecāku

iesnieguma, nepilngadīgā bērna uzvārdu no-

saka pēc vecāku uzvārda. Ja vecākiem ir da-

žādi uzvārdi, bērnam dod mātes vai tēva uz-

vārdu pēc vecāku vienošanās, bet, ja vecāki ne-

var vienoties, pēc AA iestādes norādījuma.
8. Paternitātes noteikšanas apliecība. Pēc

paternitātes noteikšanas akta ierakstīšanas

bērna vecākiem izsniedz paternitātes noteikša-

nas apliecību.
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198. pants. Ziņu ierakstīšana par tevu

bērna dzimšanas akta ierakstā

Pamatojoties uz paternitātes noteikšanas

akta ierakstu, civilstāvokļa aktu reģistrācijas
iestādes ieraksta bērna dzimšanas akta ierak-

stā ziņas par tēvu un izsniedz jaunu bērna

dzimšanas apliecību.
1. Bērna dzimšanas akta ieraksta grozīšana.

Saskaņā ar reģistrēto paternitātes noteikšanas

akta ierakstu bērna dzimšanas akta ierakstā

izdara attiecīgus grozījumus (Civilstāvokļa
aktu pamatnoteikumu 2. pk.) ziņās par tēvu,

ja nepieciešams, maina bērna tēvvārdu un uz-

vārdu.

Reģistrējot paternitātes noteikšanu pilngadī-
gam bērnam, tēvvārdu un uzvārdu maina tikai

pēc viņa pieteikuma.
Pēc dzimšanas akta ieraksta grozīšanas tiek

izsniegta jauna bērna dzimšanas apliecība. Ag-
rāk izsniegto dzimšanas apliecību CAR iestāde

anulē.

2. Ja dzimšana reģistrēta citā vietā, CAR

iestāde, kas reģistrējusi paternitātes noteik-

šanu, nosūta paziņojumu CAR nodaļai, kurā

atrodas dzimšanas akta ieraksta pirmais ek-

semplārs, nepieciešamo grozījumu izdarīšanai

dzimšanas akta ierakstā.

Saņēmusi paziņojumu, CAR nodaļa pēc
dzimšanas reģistrācijas vietas izdara grozīju-

mus, nosūta jaunu dzimšanas apliecību CAR

nodaļai pēc pieteicēja dzīvesvietas izsniegšanai
pieteicējam. Paziņojums nosūtāms tālāk attie-

cīgajam CAR arhīvam nepieciešamo grozījumu
izdarīšanai otrajā eksemplārā (CAR Instruk-

cijas 99. pk.).
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Divdesmit otrā nodaļa

MIRŠANAS REĢISTRĀCIJA

199. pants. Miršanas reģistrācijas vieta

Miršanu reģistrē civilstāvokļa aktu reģistrā-
cijas iestādēs pēc mirušā pēdējās dzīvesvietas

vai pēc vietas, kur viņš nomiris vai kur miru-

šais atrasts, vai pēc vietas, kur atrodas tiesa,
kas taisījusi spriedumu par miršanas fakta

konstatēšanu vai pilsoņa izsludināšanu par

mirušu.

1. Vispārējie noteikumi. Miršanu reģistrē ra-

jonu (pilsētu), pilsētu rajonu TDP IK CAR

nodaļas, kā arī pilsētas (rajona pakļautības),
pilsētciematu un ciemu TDP IK pēc mirušā pē-
dējās dzīvesvietas vai pēc vietas, kur viņš no-

miris vai kur mirušais atrasts, vai pēc vietas,

kur atrodas tiesa, kas taisījusi spriedumu par

miršanas fakta konstatēšanu vai pilsoņa izslu-

dināšanu par mirušu.

2. Ja persona mirusi ceļā brauciena laikā

(vilcienā, lidmašīnā, uz kuģa utt.), viņas mir-

šanu var reģistrēt tās vietas CAR iestāde, kurā

mirušais iznests no transporta līdzekļa (CAR
Instrukcijas 127. pk.).

3. Ja persona mirusi polārstacijā, ekspedī-

cijā vai citā attālā vietā, kur nav CAR iestāžu,
tad miršanu reģistrē pēc šīs personas pēdējās
pastāvīgās dzīvesvietas (CAR Instrukcijas
128. pk.).

4. Karavīru miršanu miera laikā reģistrē
CAR iestādes pēc vispārīgiem noteikumiem

(CAR Instrukcijas 123. pk.). Tāpat pēc vispā-

rīgiem noteikumiem tiek reģistrēta ārvalstnieku

un bezpavalstnieku miršana.
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5. Ar brīvības atņemšanu notiesāto personu
miršanu reģistrē CAR iestāde pēc mirušā pē-
dējās dzīvesvietas, bet, ja pēdējo dzīvesvietu

nav iespējams noteikt, — pēc brīvības atņemša-
nas vietas, kurā atradies mirušais, pamatojo-
ties uz brīvības atņemšanas vietas administrā-

cijas paziņojuma pamata.

200. pants. Miršanas pieteikums

Miršana jāpieteic rakstveidā vai mutvārdos

radiniekiem, kas dzīvojuši kopā ar nelaiķi, kai-

miņiem, namu pārvaldei, tās medicīnas iestā-

des administrācijai, kurā viņš miris, vai mili-

cijas iestādei.

Dokumenti, kas jānodod, piesakot miršanu.

Reģistrējot miršanu, CAR iestādei jānodod
mirušā pase, karaklausības apliecība vai pie-
rakstīšanās apliecība, mirušā bērna dzimšanas

apliecība. Šo dokumentu nenodošana nav šķēr-
slis miršanas reģistrācijai.

Par pases nenodošanu CAR iestāde ziņo ra-

jona vai pilsētas iekšlietu iestādēm. Par mirušā

karaklausības vai pierakstīšanās apliecības ne-

nodošanu jāpaziņo rajona vai pilsētas kara

komisariātam.

201. pants. Miršanas apliecināšanai nepie-
ciešamie dokumenti

Miršanas fakts jāapliecina ar medicīnas

iestādes izsniegtu apliecību, bet, ja tādu aplie-
cību nav iespējams uzrādīt, miršanas faktu sa-

skaņā ar Latvijas PSR civilprocesa kodeksa

249. pantu var konstatēt ar tiesas spriedumu.
Miršanas faktu var reģistrēt pēc tiesas sprie-

duma, ar kuru pilsonis saskaņā ar Latvi-
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jas PSR civilprocesa kodeksa 259. pantu izslu-

dināts par mirušu.

1. Dokumenti, kas jāiesniedz, reģistrējot mir-

šanu. Miršanu reģistrē, pamatojoties uz medi-

cīnas iestādes (slimnīcas, poliklīnikas, feldšeru

punkta, tiesu medicīnas ekspertīzes) izsniegtu
miršanas apliecību; tiesas spriedumu (noraksts
vai izraksts), kurš stājies likumīgā spēkā un

ar kuru konstatēts miršanas fakts; tiesas sprie-
dumu (noraksts vai izraksts), kurš stājies liku-

mīgā spēkā un ar kuru pilsonis izsludināts par
mirušu (CAR Instrukcijas 119. pk.).

2. Miršanas reģistrāciju, ja kopš miršanas

pagājis vairāk nekā gads, kā arī tad, ja tiesa

atzinusi personu par mirušu, CAR nodala iz-

dara atsevišķā miršanas aktu reģistrācijas
grāmatā (CAR Instrukcijas 124. pk.).

3. Nezināmas (neidentificētas) personas mir-

šanas reģistrācija. Miršanas akta ierakstā šādā

gadījumā ieraksta tikai tās nepieciešamās zi-

ņas, kādas ir medicīnas iestādes izsniegtajā
miršanas apliecībā.

Ja mirušo vēlāk identificē, iztrūkstošās ziņas

ieraksta, pamatojoties uz izmeklēšanas iestādes

atzinuma.

202. pants. Miršanas pieteikuma iesniegša-

nas termiņš

Miršanu jāpieteic ne vēlāk kā trīs diennakšu

laikā no brīža, kad iestājusies nāve vai atrasts

mirušais.

Minētais miršanas reģistrācijas termiņš ob-

ligāti izpildāms kā pilsoņiem, tā 200. p. minē-

tajām iestādēm. Par miršanas reģistrācijas ter-

miņa neievērošanu bez attaisnojošiem iemesliem



izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz

10 rbļ. (APP 203. p.). Par paviršu attieksmi pret
miršanas reģistrācijas termiņa ievērošanu CAR

iestādes var ziņot pilsoņu darbavietām, lai tās

piemērotu viņiem sabiedriskās ietekmēšanas

līdzekļus.

Pilsētu, rajonu, pilsētu rajonu, rajonu pa-

kļautības pilsētu, ciemu, ciematu TDP IK no-

drošina mirušo personu apbedīšanu kapsētā
tikai pēc miršanas reģistrācijas CAR iestādē.
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Piektā sadaļa¹

PADOMJU LAULĪBAS UN ĢIMENES
LIKUMU PIEMĒROŠANA ĀRVALSTU

PILSOŅIEM UN BEZPAVALSTNIEKIEM.

ĀRVALSTU LAULĪBAS UN ĢIMENES
LIKUMU UN STARPTAUTISKO LĪGUMU

PIEMĒROŠANA

Divdesmit trešā nodaļa

PADOMJU LAULĪBAS UN ĢIMENES LIKUMU

PIEMĒROŠANA ĀRVALSTU PILSOŅIEM
UN BEZPAVALSTNIEKIEM

203. pants. Ārvalstu pilsoņu un bezpavalst-
nieku tiesības un pienākumi
laulības un ģimenes attiecībās

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto

republiku laulības un ģimenes likumdošanas

pamatiem ārvalstu pilsoņiem Latvijas Padomju
Sociālistiskajā Republikā ir tādas pašas tiesī-

bas un pienākumi laulības un ģimenes attiecī-

bās kā padomju pilsoņiem. Atsevišķus izņēmu-
mus var noteikt PSRS likums.

Bezpavalstniekiem, kas pastāvīgi dzīvo Lat-

vijas Padomju Sociālistiskajā Republikā, ir tā-

das pašas tiesības un pienākumi laulības un

ģimenes attiecībās kā padomju pilsoņiem.

1 Latvijas PSR Augstākās Padomes Prezidija 1980.

gada 27. marta dekrēta redakcijā — «Latvijas PSR Aug-
stākās Padomes un Valdības Ziņotājs», 1980. g., 14. nr.
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1. Nacionālā režīma princips. Ārvalstnieku

un bezpavalstnieku tiesībspēja laulības un ģi-
menes tiesībās balstās uz PSRS Konstitūcijas
37. p. un LPSR Konstitūcijas 35. p., kas ār-

valstniekiem un bezpavalstniekiem garantē
likumā paredzētās tiesības un brīvības, to

skaitā tiesības griezties tiesā un citos valsts or-

gānos, lai aizstāvētu savas personiskās, man-

tiskās, ģimenes v. c. tiesības. Šīs tiesības ār-

valstniekiem un bezpavalstniekiem garantē arī

PSRS 1981. g. 24. VI likums «Par ārvalstu pil-
soņu tiesisko stāvokli PSRS» («PSRS Ziņo-

tājs», 1981, N2 26).
Nacionālais režīms noteikts arī PSRS Aug-

stākās tiesas plēnuma 1972. g. 11. VII lēmuma

Nr. 6 1. p. («BBC CCCP», 1972, Ne 5), kā arī

PSRS noslēgtajos tiesiskas palīdzības līgumos
un 1954. g. 1. 111 Hāgas konvencijas par civil-

procesa jautājumiem 20. p. (CII CCCP, 1967.,
N9 20, ct. 145.). 203. p. nodrošina ārvalstniekiem

un bezpavalstniekiem Latvijas PSR tādu pat

tiesībspēju laulības un ģimenes tiesību jomā kā

padomju pilsoņiem, līdz ar to piešķirot viņiem
nacionālo režīmu. Tas pilnībā saskan ar vado-

šajiem starptautisko tiesību principiem, kas

ietverti ANO Statūtu preambulā un 55. p., kā

arī 1966. g. Starptautiskā pakta par pilsoņa un

politiskajām tiesībām 2. p.

Ārvalstnieki un bezpavalstnieki LPSR teri-

torijā principā var iegūt un realizēt tādas pat
laulības un ģimenes tiesības kā padomju pil-
soņi neatkarīgi no tā, kāda ir viņu tiesībspēja
valstī, kuras pilsoņi viņi ir jeb kurā viņi pastā-

vīgi dzīvo. No nacionālā režīma piešķiršanas
ārvalstniekiem un bezpavalstniekiem izriet, ka

ārvalstnieki mūsu valstī nevar pretendēt uz
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jebkādām papildu tiesībām. Ārvalstnieki LPSR

nevar pretendēt uz tādas tiesībspējas piešķir-
šanu, ko nosaka tās valsts likumi, kuras pilso-
nībā viņi sastāv vai kuras teritorijā pastāvīgi
dzīvo vai arī kas neatbilst PSRS sabiedriskajai
iekārtai.

2. Ārvalstnieku un bezpavalstnieku tiesīb-

spējas vienlīdzība. Laulības un ģimenes tiesīb-

spēja vienlīdzīga visiem ārvalstniekiem un bez-

pavalstniekiem neatkarīgi no tā, vai viņu pa-

stāvīgā vai pagaidu dzīvesvieta ir PSRS vai

kāda cita valsts. Visi ārvalstnieki neatkarīgi no

tā, kādas valsts pilsoņi tie ir, bauda vienādas

tiesībspējas bez jebkādas diskriminācijas. Šādu

attieksmi diktē augstāk minētās starptautisko
tiesību normas, kā arī principi, kas ietverti

līgumos starp sociālistiskajām valstīm par tie-

sisko palīdzību. Tomēr šie līgumi atsevišķu
jautājumu reglamentēšanu var saistīt ar tās

valsts likumdošanu, kurā attiecīgās personas

dzīvo. Piemēram, saskaņā ar 1980. g. PSRS

un VDR līguma par tiesisko palīdzību civillie-

tās, ģimenes lietās un krimināllietās 33. p. ve-

cāku un bērnu tiesiskās attiecības nosaka tās

līgumslēdzējas puses likumdošana, kuras teri-

torijā viņiem ir kopīga dzīvesvieta («PSRS
Ziņotājs», 1980, JNTs 31).

3. Izņēmumi no padomju likumdošanā pare-

dzētās pilsoņu tiesībspējas vienlīdzības ārvalst-

niekiem un bezpavalstniekiem var būt noteikti

vienīgi PSRS likumā neatkarīgi no tā, kāda ir

padomju pilsoņu laulību un ģimenes tiesībspēja
attiecīgajās valstīs.

Atsevišķus izņēmumus no nacionāla režīma

var noteikt arī PSRS MP kā pretierobežojumus
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(retorsijas) tādu valstu pilsoņiem, kurās iero-

bežota padomju pilsoņu laulību un ģimenes
tiesībspēja.

204. pants. Padomju pilsoņu laulības ar

ārvalstu pilsoņiem un ārvalstu

pilsoņu savstarpējās laulības

Latvijas Padomju Sociālistis-

kajā Republikā

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

matiem padomju pilsoņu laulības ar ārvalstu

pilsoņiem, kā arī ārvalstu pilsoņu savstarpējās
laulības Latvijas Padomju Sociālistiskajā Re-

publikā noslēdzamas saskaņā ar padomju liku-

miem.

Laulības starp ārvalstu pilsoņiem, kas no-

slēgtas Padomju Savienībā ārvalstu vēstniecī-

bās vai konsulātos, uz savstarpības pamatiem
atzīstamas par spēkā esošām Latvijas Padomju
Sociālistiskajā Republikā, ja šīs personas lau-

lību noslēgšanas brīdī bijušas tās valsts pil-
soņi, kas iecēlusi vēstnieku vai konsulu.

1. Padomju pilsoņu laulības ar ārvalstnie-

kiem un ārvalstu pilsoņu savstarpējās laulības

līdz ar 204. p. I d. noteikto kārtību noslēdza-

mas saskaņā ar šī kodeksa 12.—16. un 44. p.

un CAR Instrukcijas 111 sadaļu. Ārvalstnieks,
kas saskaņā ar savas valsts likumdošanu sa-

sniedzis laulības noslēgšanai nepieciešamo ve-

cumu, nevar pretendēt uz laulības noslēgšanu
LPSR teritorijā, ja viņš nav sasniedzis 15. p.

noteikto laulību vecumu. Ārvalstnieks nevar

pretendēt uz otrās laulības reģistrēšanu, ja

viņa iepriekšējā laulība nav izšķirta, neskato-

ties uz to, ka tās valsts likumdošana, kuras
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pilsonis ir attiecīgais ārvalstnieks, pieļauj po-

ligāmās laulības. Bet LPSR teritorijā nav

šķēršļu tādas laulības noslēgšanai, kas nesa-

skan ar tās valsts likumdošanu, kuras pilsonis
ir attiecīgais ārvalstnieks. Šādas laulības PSRS

teritorijā tiek atzītas par spēkā esošām. Piemē-

ram, padomju likumdošana neaizliedz laulības,
kas tiek slēgtas starp dažādu rasu pārstāvjiem,
kā, piemēram, DĀR, kur tādas laulības tiek

aizliegtas ar likumu. Tomēr LPSR teritorijā
saskaņā ar padomju likumu noslēgtas starprasu
laulības tiks DĀR atzītas par spēkā neesošām.

Lai izslēgtu neatzītu laulību iespējamību, pirms
laulības reģistrēšanas LPSR teritorijā no ār-

valstnieka var pieprasīt izziņu, ka saskaņā ar

tās valsts likumdošanu, kuras pilsonis ir ār-

valstnieks, nav nekādu šķēršļu laulību noslēg-
šanai LPSR teritorijā ar LPSR pilsoni. Sa-

skaņā ar dažu valstu, piemēram, Rumānijas SR

likumdošanu šīs valsts pilsonis nevar stāties

laulībā ar ārvalstu pilsoni bez Lielās Nacionā-

lās Sapulces Prezidija atļaujas. Tāpēc, ja sa-

skaņā ar ārvalstnieka valsts likumdošanu pa-

stāv šķēršļi attiecīgās laulības reģistrēšanai,
bet saskaņā ar padomju likumdošanu tādi ne-

pastāv, laulību LPSR iespējams reģistrēt, bet

laulības reģistrācijas iestādes pienākums ir brī-

dināt laulājamos, ka šādas laulības attiecīgajā
ārvalstī var tikt atzītas par spēkā neesošām.

Līdz ar to var tikt pārkāptas laulībā sastāvošā

padomju pilsoņa, kā arī šajā laulībā dzimušo

bērnu materiālās un citas tiesības. Ja nav do-

kumenta, kas apliecina, ka no laulājamā ār-

valstnieka valsts likumdošanas puses nav

šķēršļu attiecīgās laulības noslēgšanai, laulību

LPSR teritorijā var noslēgt, ja saskaņā ar šī
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kodeksa 12.—16. p. un 44. p. nav šķēršļu tās

slēgšanai un abi laulājamie pēc brīdinājuma
par varbūtējām sekām tomēr pieprasa laulības

reģistrēšanu.
Tiesiskās palīdzības līgumos, kuri noslēgti

starp sociālistiskām valstīm, laulības no-

slēgšanas noteikumus nosaka tās valsts likum-

došana, kuras pilsoņi ir laulājamie. Turklāt

jāievēro tās līgumslēdzējas puses, kuras terito-

rijā noslēdz laulību, likumdošanas prasības at-

tiecībā uz šķēršļiem laulības noslēgšanai. Arī

laulības noslēgšanas veidu nosaka tās pašas
valsts likumdošana («PSRS Ziņotājs», 1980,

No 35.).

2. Konsulārās laulības tiek noslēgtas ārvalstu

vēstniecībās un konsulātos (ģenerālkonsulātos)
saskaņā ar konsulu nozīmējušās valsts liku-

miem. PSRS teritorijā konsulārās laulības

drīkst noslēgt vienīgi ārvalstnieki, pie kam tikai

tās valsts vēstniecībās vai konsulātos, kuru pil-
soņi ir laulājamie. Respektīvi, PSRS teritorijā

noslēgtas konsulārās laulības, kurās viens no

laulājamiem ir PSRS pilsonis, bet otrs ār-

valstnieks, netiek atzītas par likumīgām. Šāda

kārtība pilnībā atbilst PSRS ar ārvalstīm no-

slēgtajām konsulārajām konvencijām, 1961. g.

Vīnes konvencijai par diplomātiskajiem saka-

riem, kuras dalībniece ir ari PSRS.

Ārvalstu konsulātu statusu Padomju Savie-

nībā reglamentē 1966. g. nolikums «Par ārval-

stu diplomātiskajām un konsulārajām pārstāv-
niecībām PSRS teritorijā» («PSRS Ziņotājs»,
No 1966, 22.). Savstarpības principa atruna

nozīmē to, ka PSRS teritorijā noteiktas ārvalsts

vēstniecībā vai konsulātā noslēgtas šis valsts

pilsoņu konsulārās laulības tiek atzītas tikai
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tādā gadījumā, ja dotajā valstī tiek atzītas

PSRS vēstniecībā vai konsulātā noslēgtās pa-

domju pilsoņu laulības.

Ārvalstu pilsoņu konsulārās laulības PSRS

teritorijā tiek atzītas, saskaņojot laulības no-

slēgšanas vietas (resp. PSRS) un laulājamo
nacionālās likumdošanas principus. Tādējādi
PSRS netiek atzītas tādas konsulārās laulības,
kas nesaskan ar Padomju Savienībā noteikto

publisko kārtību, piemēram, poligāmās laulības

(daudzsievība). Tāpat netiek atzītas tādas lau-

lības, kas noslēgtas pretrunā ar PSRS un sa-

vienoto republiku laulības un ģimenes likum-

došanas pamatu 9., 10. un 15. pantu, vai tās

republikas LĢK materiālajām laulības noslēg-
šanas normām, kur konsulārās laulības re-

ģistrētas («PSRS Ziņotājs», 1968, M> 27).
Netiks atzītas par spēkā esošām konsulārās

laulības ar rīcībnespējīgu personu. Tomēr kon-

sulārā laulība, kas ārvalstu pilsoņu starpā
tiek noslēgta Padomju Savienībā, var pēc for-

mas atšķirties no padomju likumdošanā pare-

dzētās, piemēram, tā var būt reliģiska. 1 No

ārvalstu pilsoņiem, kas PSRS teritorijā no-

slēdz konsulārās laulības padomju likumā no-

teiktajā minimālajā vecumā, vietējās TDP IK

atļauju pieprasīt nav vajadzīgs.

205. pants. Padomju pilsoņu laulību no-

slēgšana PSRS konsulārajās
iestādēs

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

1 Mareeee /*. Ķ. AKTyajibHbie npo6jieMbi coßeTCKoro

KOJiJiH3HOHHoro ceMeftuoro npaßa. B kh.: Pa3BHTHe 3aKO-

HOAaTejibdßa o 6paKe h ceMbe. M., 1978, HfriAH, c. 81.
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matiem padomju pilsoņi, kas dzīvo ārpus PSRS

teritorijas, noslēdz laulības PSRS konsulārajās
iestādēs.

Ļ Laulību noslēgšanas īpatnības PSRS kon-

sulārajās iestādēs. Ar PSRS konsulārajām iestā-

dēm jāsaprot ne tikai PSRS konsulāti un ģene-
rālkonsulāti, bet arī vēstniecību konsulārās da-

ļas. Šajās iestādēs noslēdz laulības un reģistrē
civilstāvokļa aktus padomju pilsoņi, kas vai nu

pastāvīgi dzīvo, vai uz noteiktu laiku atrodas

ārvalstīs. Atsevišķu savienoto republiku LĢK
satur būtiskas atšķirības, tāpēc PSRS pilsoņu
konsulārās laulības tiek noslēgtas saskaņā ar

to republiku LĢK, kuru pilsoņi ir laulājamie.
Ja laulājamie ir dažādu padomju republiku

pilsoņi, tad tie savstarpēji vienojas par to, kura

no abu attiecīgo republiku likumdošanām tiks

pielietota pie laulību noslēgšanas. Ja laulāja-
mie nevar vienoties, kā arī tad, ja laulājamo
republikānisko pilsonību noskaidrot nav iespē-

jams, tad kompetento likumdošanu izvēlas kon-

suls.

Ja to pieļauj vietējās valsts likumdošana,

starptautiskais līgums, ko PSRS vai kāda no

savienotajām republikām noslēgusi ar šo valsti,
vai arī starptautiskās paražas, PSRS konsuls

attiecīgajā valstī tiesīgs noslēgt arī jauktas
laulības starp PSRS un konsulāta atrašanās

vietas valsts pilsoņiem, kā arī PSRS pilsoņiem
un bezpavalstniekiem. Jaukto laulību gadījumā
konsuls pirms laulību reģistrācijas pieprasa no

ārvalstnieka tā pilsonības valsts kompetentas
iestādes izdotu dokumentu, kas liecina, ka šī

persona nesastāv laulībā, ja tas nav noskaid-

rojams no ārvalsts pilsoņa uzrādītajiem perso-

nības dokumentiem.
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2. Konsulāro laulību noteikumi starptau-
tiskajos līgumos. Tajos PSRS noslēgtajos
starptautiskajos līgumos par tiesisko palīdzību,
kuros jautājums par konsulārajām laulībām

reglamentēts, kolīzijas normas jautājumos par
konsulārās laulības noslēgšanas formu nosūta

pie tās valsts likumdošanas, kuras diplomātis-
kajā vai konsulārajā pārstāvniecībā laulības
tiek noslēgtas. 1

206. pants. Ārpus PSRS teritorijas no-

slēgto laulību atzīšana

Tādos gadījumos, kad laulības starp pa-

domju pilsoņiem un padomju pilsoņu laulības

ar ārvalstu pilsoņiem noslēgtas ārpus PSRS

teritorijas, ievērojot to noslēgšanas vietas liku-

mā noteikto laulības formu, šīs laulības Lat-

vijas Padomju Sociālistiskajā Republikā at-

zīstamas par spēkā esošām, ja to atzīšanai nav

šķēršļu, kas paredzēti šī kodeksa 14.—16. un

44. pantā.
Ārvalstu pilsoņu laulības, kas noslēgtas ār-

pus PSRS teritorijas saskaņā ar attiecīgo
valstu likumiem, Latvijas Padomju Sociālistis-

kajā Republikā atzīstamas par spēkā esošām.

i. Padomju pilsoņu un padomju un ārvalstu

pilsoņu starpā ārvalstīs noslēgto laulību atzī-

šana. Ja LPSR pilsoņi noslēdz laulības ārval-

stīs, tiem šīs laulības vienmēr jānoslēdz sa-

skaņā ar LĢK 14.—16. un 44. p. noteikumiem.

Ja laulības tiek noslēgtas PSRS vēstniecībā

1 Aoroßopbi 06 OKa33HHH npaßOßoft noMouui no rpa>K-

AaHCKHM, ceMeHHbiM h yroJiOßHbiM nenau, 3aKJiioucniibie

CCCP c xipyrHMH rocyaapcTßaMH. M.,

1973, c. 48.
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vai konsulātā, tad tās reģistrē saskaņā ar

205. p., kā arī 12.—16. un 44. p.
Ja LPSR pilsoņu laulības vai LPSR pilsoņu

laulības ar ārvalstniekiem ārvalstīs tiek re-

ģistrētas vietējās kompetentās iestādēs, šādas

laulības LPSR teritorijā tiek atzītas par spēkā
esošām, ja tās noslēgtas saskaņā ar vietējā
likumdošanā norādīto laulību reģistrācijas
formu un laulības noslēgšanas noteikumiem,
kas uzskaitīti šī kodeksa 14.—16. p. un 44. p.

2. LPSR teritorijā netiek atzītas laulības, kas

noslēgtas pretēji Padomju Savienībā pastāvo-
šajai sabiedriskajai kārtībai. Respektīvi, LPSR
netiek atzītas poligāmās laulības, kas no-

slēgtas ārvalstīs starp LPSR pilsoni un ār-

valstnieku saskaņā ar dotajā valstī pastāvošo
likumdošanu, tāpat LPSR nevar tikt atzītas

padomju pilsoņu starpā ārvalstīs noslēgtas re-

liģiskās laulības, kaut arī tās noslēgtas sa-

skaņā ar vietējo likumdošanu. Ja pie laulību

reģistrācijas attiecīgā ārvalstī saskaņā ar vie-

tējo likumdošanu laulību reģistrācijai starp
padomju pilsoni un attiecīgās valsts pilsoni
nepieciešama speciāla izziņa par padomju pil-
soņa tiesībām stāties laulībā, tad tādu izziņu
uz laulājamo pieprasījuma var izsniegt pa-

domju konsuls. Ja konsulam nav iespējams
šādu izziņu sniegt, balstoties uz viņa rīcībā

esošajiem padomju pilsoņa dokumentiem, attie-

cīgos datus var pieprasīt no tās savienotās re-

publikas, kur laulājamais dzīvojis pirms
izbraukšanas uz ārvalstīm.

3. Ārvalstīs noslēgtu ārvalstu pilsoņu sav-

starpējo laulību atzīšana LPSR. Ārvalstu pil-

soņu savstarpējās laulības, kas noslēgtas ār-

valstīs saskaņā ar vietējo likumdošanu, tiek
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atzītas LPSR pat tad, ja to reģistrācija ir pret-
runā ar Padomju Savienībā pastāvošo publisko
kārtību. Piemēram, tiek atzītas tādā veidā no-

slēgtas poligāmās laulības (pretējā gadījumā
pie mums tiktu diskriminētas vienas vai vai-

rāku dotajā laulībā sastāvošo sieviešu likumī-

gās laulības un ģimenes, kā arī civilās tiesī-

bas) un reliģiskās laulības.

Ja jautājums par konkrētas laulības atzīšanu

skar laulības, kas noslēgtas sociālistiska-

jās valstīs, ar kurām PSRS noslēgusi līgumus
par tiesisko palīdzību, jāņem vērā apstāklis, ka

līgumos ar dažādām sociālistiskajām valstīm

ietvertas atšķirīgas normas. Līdz ar to LPSR

juridiskajiem dienestiem katrā konkrētā šādā

ārvalstī noslēgtas laulības atzīšanas gadījumā
vispirms jāņem vērā ar attiecīgo valsti noslēg-

tajā tiesiskās palīdzības līgumā ietvertās nor-

mas. Bez sociālistiskajām valstīm līgums tie-

siskās palīdzības jautājumos 1974. g. 22. IV

tika noslēgts arī ar Irāku («PSRS Ziņotājs»,
1974, No 19) un 1979. g. 11. VIII ar Somiju.
(«PSRS Ziņotājs», 1980, N<> 34).

207. pants. Padomju pilsoņu un ārvalstu

pilsoņu laulību un ārvalstu

pilsoņu savstarpējo laulību

šķiršana Latvijas Padomju So-

ciālistiskajā Republikā

Padomju pilsoņu laulības ar ārvalstu pilso-

ņiem, kā arī ārvalstu pilsoņu savstarpējās lau-

lības Latvijas Padomju Sociālistiskajā Repub-
likā šķir saskaņā ar padomju likumiem.

1. Nacionālais režīms laulību šķiršanas ga-

dījumos. Komentējamā pantā minētās tiesības
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izriet no ārvalstniekiem LPSR garantētā na-

cionālā režīma gan tad, ja ārvalstnieks sastāv

laulībā ar LPSR pilsoni, gan arī, ja abi lau-

lātie ir ārvalstnieki. Padomju pilsonim jebkurā
gadījumā neatkarīgi no viņa dzīvesvietas un

tā, kāda pilsonība ir otram laulātajam, tiesības

griezties ar laulības šķiršanas prasību padomju
tiesā vai CAR iestādē ar laulības šķiršanas pie-
teikumu. Kā tiesa, tā CAR iestāde šajā gadī-
jumā vadās no LPSR likumdošanas.

Izņemot gadījumus, kad to paredz starptau-
tiskais līgums, kura dalībniece ir PSRS, ār-

valstu likumdošana laulību šķiršanas gadījumā
LPSR teritorijā netiek ņemta vērā.

Saskaņā ar PSRS tiesiskās palīdzības līgu-
miem ar' VDR, PTR un BTR, ja LPSR terito-

rija šķir savstarpējo laulību divi šo valstu pil-
soņi, tad LPSR tiesai jāpiemēro attiecīgās

līgumslēdzējas valsts likumdošana. Bet, ja
LPSR tiesa šķir jauktas laulības, kur viens no

laulātajiem ir VDR, PTR vai BTR, bet otrs

LPSR pilsonis, tad tiesai jāpielieto LPSR li-

kumdošana (Līgums ar PTR — sk. «PSRS Zi-

ņotājs», 1958, N<? 5; ar BTR — 1976, JVfs 8,

133. p.; VDR — 1980, JVfs 35).

2. Ja abi laulātie laulību šķiršanas laikā

pastāvīgi dzīvo LPSR teritorijā un vienam no

laulātajiem ir LPSR, bet otram ārvalstu pilso-
nība, tad var tikt atzīta tikai tāda laulības šķir-
šana, kas notikusi LPSR tiesā vai CAR iestādē.

Pretējā gadījumā tas laulātais, kam ir ār-

valstu pilsonība, var izmantot iespēju griezties
savas valsts tiesā ar nolūku apiet padomju
likumus, piemēram, šķirt laulību sievas_ grūtnie-
cības laikā vai pirms paiet gads pēc bērna pie-

dzimšanas.
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208. pants. Ārpus PSRS teritorijas izdarī-

tās laulību šķiršanas atzīšana

Padomju pilsoņu un ārvalstu pilsoņu laulību

šķiršana, kas izdarīta ārpus PSRS teritorijas
saskaņā ar attiecīgo valstu likumiem, Latvijas
Padomju Sociālistiskajā Republikā atzīstama

par spēkā esošu, ja laulības šķiršanas brīdī

kaut viens no laulātajiem dzīvojis ārpus PSRS

teritorijas.

Padomju pilsoņu laulību šķiršana, kas izda-

rīta ārpus PSRS teritorijas saskaņā ar attie-

cīgo valstu likumiem, Latvijas Padomju Sociā-

listiskajā Republikā atzīstama par spēkā esošu,
ja abi laulātie laulības šķiršanas brīdī dzīvo-

juši ārpus PSRS teritorijas.
Ārvalstu pilsoņu laulību šķiršana, kas izda-

rīta ārpus PSRS teritorijas saskaņā ar attie-

cīgo valstu likumiem, Latvijas Padomju Sociā-

listiskajā Republikā atzīstama par spēkā esošu.

1. Jauktu laulību šķiršanas atzīšana. Jauktu

laulību gadījumā, ja laulātais — LPSR pilso-
nis dzīvo Latvijā, bet otrs laulātais — ārvalst-

nieks dzīvo ārvalstīs, tad katram no laulāta-

jiem ir tiesības griezties tās valsts tiesā, kur

viņš pastāvīgi dzīvo. Tiesa pielieto tās valsts

likumdošanu, kur lieta tiek izskatīta (sk. arī

207. p. komentāru).
2. Ja abi laulātie pastāvīgi dzīvo ārvalstīs

neatkarīgi no tā, vai abi laulātie ir padomju
pilsoņi vai viens no tiem ir ārvalstnieks, nevar

pieprasīt, lai tie grieztos padomju tiesā, jo tas

varētu laulātajiem radīt nepārvaramas grūtī-
bas un nepamatoti ierobežotu to tiesības. Tāpēc

laulātajiem tiesības šķirt laulību tajā valstī,
kur tie pastāvīgi dzīvo. Šāda kārtība paredzēta
arī PSRS tiesiskās palīdzības līgumos.
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208. p. 2. d. norādīto laulību šķiršana var

notikt kā attiecīgās ārvalsts kompetentā
iestādē, tā arī padomju konsulārajā iestādē

(209. p.).

3. Ārvalstu pilsoņu laulību šķiršana ārpus
PSRS teritorijas saskaņā ar tās valsts likum-

došanu, kuras iestādes izskata laulības šķirša-
nas lietu, LPSR atzīstama par spēkā esošu bez

tālākām procesuālām formalitātēm, neskatoties

uz to, ka attiecīgās valsts likumdošana par

laulības šķiršanu var atšķirties no LPSR likum-

došanas. Šāda kārtība izriet arī no tiem tie-

siskās palīdzības līgumiem, kuru dalībniece ir

PSRS.

Laulību šķiršanas atzīšanas īpatnības PSRS

attiecībās ar Somiju paredzētas PSRS — So-

mijas 1979. g. 2. VIII Tiesiskās palīdzības

līgumā («PSRS Ziņotājs», 1980, JSlfe 34).

209. pants. Ārvalstīs dzīvojošo padomju
pilsoņu tiesības šķirt laulību

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

matiem padomju pilsonim, kas dzīvo ārpus
PSRS teritorijas, ir tiesības šķirt padomju
tiesā laulību ar ārpus PSRS teritorijas dzīvo-

jošu laulāto neatkarīgi no viņa pilsonības. Ga-

dījumos, kad saskaņā ar padomju likumiem

pieļaujama laulības šķiršana civilstāvokļa aktu

reģistrācijas iestādēs, laulību var šķirt PSRS

konsulārajās iestādēs.

Lietas par laulības šķiršanu starp padomju
pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo ārvalstīs, Lat-

vijas PSR tiesas var izskatīt PSRS Augstākās
tiesas uzdevumā.
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1. LPSR pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo ār-

valstīs, saskaņā ar 209. p. I d. nevar liegt tiesī-

bas griezties ar laulības šķiršanas pieteikumu
padomju tiesā neatkarīgi no otra laulātā pilso-
nības. Laulāto griešanos tiesā laulības šķirša-
nas lietā saskaņā ar viņa personisko pilsonību
(pilsonības likums) paredzēta, piem., PSRS —

VDR 1980. g. tiesiskās palīdzības līguma
30. panta 1. p.

Sāda kārtība nepieciešama tāpēc, ka ārval-

stīs, kur likumdošana laulības šķiršanas kom-

petenci nosaka pēc pilsonības likuma, tiesai nav

atļauta ārvalstnieku laulību šķiršana. Līdz ar

to padomju pilsoņiem šajās valstīs laulības

šķiršanas tiesības liegtas un viņi var laulību

šķirt tikai Padomju Savienībā.

Bez tam laulības šķiršanas lietām parasti ir

intīms raksturs un LPSR pilsonim var būt da-

biska vēlēšanās, lai lietu izskata padomju
tiesa. Bet ari padomju konsulam ārvalstīs do-

tas tiesības šķirt tās padomju pilsoņu laulības,
kuras saskaņā ar šī kodeksa 14. p. 7.—11. d.

tiesīgas šķirt CAR iestādes. Šāda kārtība pil-
nībā saskan ar konsulārajām konvencijām, ko

Padomju Savienība noslēgusi ar ārvalstīm.

2. Tiesu piekritība laulību šķiršanu lietās, ja
laulātie pastāvīgi dzīvo ārvalstīs. 209. p. II d.

nosaka kārtību, saskaņā ar kuru PSRS Aug-
stākā tiesa var noteikt to republikānisko tiesas

orgānu, kuram tiek uzdots izskatīt lietu par

pastāvīgi ārvalstīs dzīvojošu padomju pilsoņu
laulību šķiršanu. Šo kārtību reglamentē sa-

skaņā ar'PSRS APP 1968. g. 20. IX dekrētu

«Par PSR Savienības un savienoto republiku
laulības un ģimenes likumdošanas pamatu
spēkā stāšanās kārtību» («PSRS Ziņotājs»,
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1968, Ne 39). Republikāniskās tiesas noteik-

šanas gadījumā var tikt ņemta vērā arī PSRS
tautu valoda, kuru pārvalda viens vai abi lau-

lātie.

210. pants. Paternitātes noteikšana Latvi-

jas Padomju Sociālistiskajā

Republikā

Paternitātes noteikšana Latvijas Padomju
Sociālistiskajā Republikā neatkarīgi no vecāku

un bērna pilsonības un viņu dzīves vietas izda-

rāma saskaņā ar padomju likumiem.

Komentējamam pantam ir kolīziju normas

raksturs, un tā noteikumi pielietojami jebkurā
gadījumā, kad LPSR tiesa vai CAR iestāde no-

teic paternitāti, ja PSRS nav starptautiska
līguma dalībniece, kas noteic atšķirīgu kārtību.

Noteikumam par PSRS starptautiskajiem līgu-
miem ir būtiska nozīme, jo Padomju Savienī-

bas noslēgtie tiesiskās palīdzības līgumi nereti

satur atšķirīga rakstura noteikumus. Piemē-

ram, saskaņā ar PSRS — UTR 1958. g. pro-

tokola 28. pantu lietās par paternitātes noteik-

šanu vai apstrīdēšanu piemēro tās līgumslē-

dzējas puses likumdošanu, kuras pilsonis bērns

ir pēc dzimšanas. Līdzīga kārtība noteikta

arī citos Padomju Savienības tiesiskās palīdzī-
bas līgumos ar sociālistiskajām valstīm

(«PSRS Ziņotājs», 1972, JVb 28).

211. pants. Ārpus PSRS teritorijas no-

teiktās paternitātes atzīšana

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

matiem gadījumos, kad saskaņā ar padomju
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likumiem pieļaujama paternitātes noteikšana

civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādēs, ārpus
PSRS teritorijas dzīvojošiem bērna vecākiem,

no kuriem kaut viens ir PSRS pilsonis, ir tie-

sības griezties ar pieteikumiem par paternitā-
tes noteikšanu PSRS konsulārajās iestādēs.

1. PSRS konsulāro iestāžu kompetence pa-

ternitātes jautājumos. PSRS pilsoņi, ārvalst-

nieki un bezpavalstnieki reģistrē paternitātes
atzīšanu PSRS konsulārajās iestādēs atbilstoši

vecāku (vai viena no vecākiem) dzīvesvietai uz

abu laulībā nesastāvošo vecāku kopēja iesnie-

guma, tiesas lēmuma, bet mātes nāves gadī-
jumā, vai, ja nav iespējams noskaidrot tās

dzīvesvietu, uz tēva iesnieguma pamata.

2. Kompetenta ārvalstu orgāna noteiktās

paternitātes atzīšana Latvijas PSR. 211. p. at-

stāj bez atbildes jautājumu par paternitātes

atzīšanu, kas noteikta ārvalsts kompetentā
iestādē saskaņā ar šīs valsts likumdošanu. Ga-

dījumā, ja Padomju Savienībai ar attiecīgo
valsti noslēgts līgums par tiesisko palīdzību un

šajā līgumā minētais jautājums reglamentēts,
LPSR tieslietu iestādēm jāvadās no attiecīgās

līguma normas. Piemēram, PSRS — VDR

1980. g. tiesiskās palīdzības līguma 32. p.

2. pk. noteikts, ka paternitātes atzīšanas for-

mai pietiekami ievērot tās līgumslēdzējas pu-

ses likumdošanu, kuras teritorijā notikusi atzī-

šana («PSRS Ziņotājs», 1980, JVs 34, 13. un

35. lpp.). Līdzīgus noteikumus satur arī citi

PSRS tiesiskās palīdzības līgumi.
Tomēr LPSR tieslietu iestādes var sastapties

arī ar gadījumiem, kad jāizskata jautājums

par paternitātes noteikšanas atzīšanu, kas iz-

darīta valstī, ar kuru PSRS nav noslēgusi
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līgumu par tiesisko palīdzību. Domājams, ka

tādā gadījumā iepriekš minēto principu var

pielietot, ja bērna paternitāte noteikta saskaņā
ar normām, kas nav pretrunā ar PSRS sabied-

risko kārtību un LĢK 54. un 55. p. Pretēja ga-

dījumā padomju tieslietu iestāžu atteikšanās

atzīt otras valsts attiecīgi uz to pilnvaroto
iestāžu kompetenci bērna paternitātes noteik-

šanā var novest pie pret PSRS vērstiem atbil-
des pasākumiem, tādējādi dotajā valstī varētu

tikt nepamatoti ierobežotas to bērnu tiesības,
kuru paternitāti noteikušas padomju iestādes.

212. pants. Ārpus PSRS teritorijas dzīvo-

jošu bērnu — padomju pilsoņu

adopcija

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

matiem ārpus PSRS teritorijas dzīvojoša
bērna — padomju pilsoņa adopcija izdarāma

PSRS konsulārajā iestādē.

Ja adoptētājs nav padomju pilsonis, adopci-

jai nepieciešams saņemt Latvijas PSR Izglītī-
bas ministrijas atļauju, ja bērns ir Latvijas

PSR pilsonis.
Atzīstama par spēkā esošu ari bērna — Lat-

vijas PSR pilsoņa adopcija, kas izdarīta tas

valsts iestādēs, kuras teritorijā dzīvo bērns,

ja iepriekš saņemta atļauja šādai adopcijai no

Latvijas PSR Izglītības ministrijas.
1. Ārvalstīs dzīvojoša bērna — padomju pil-

soņa adopcija. Ja bērns — LPSR pilsonis

pastāvīgi dzīvo ārvalstī, tad viņa adopcija pa-

rasti notiek PSRS konsulārajā iestāde. Kon-

sulam pie tam jāņem vērā LĢK trīspadsmitās

nodaļas noteikumi.
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2. Ārvalstu pilsoņu izdarīta bērna — pa-

domju pilsoņa adopcija. Tā kā bērnu — pa-

domju pilsoni adoptējot ārvalstniekiem, parasti
seko bērna iziešana no padomju pilsonības, pa-

domju likumdošana sevišķu uzmanību veltī

bērna tiesību aizsargāšanai, jo kā bērna adop-
cija pati par sevi, tā arī ar to neizbēgami sais-

tītā pilsonības maiņa var izraisīt kardinālas

pārmaiņas ne tikai bērna tiesiskajā, bet ari ma-

teriālajā stāvoklī. It sevišķi tas attiecas uz ga-

dījumiem, kad bērns var iegūt citas sociāli

politiskās sistēmas pilsonību. Šajā sakarā jā-
atzīmē, ka padomju likumdošanā ne jautājums

par nepilngadīgu vecāku bērnu adopciju, ne

par to pilsonību nav reglamentēts. Saskaņā ar

likumu «Par PSRS pilsonību» personas pilna
tiesībspēja un rīcībspēja pilsonības jautājumos
iestājas ar 18. g. vecuma sasniegšanu («PSRS
Ziņotājs», 1978, N* 49). Tātad līdz 18 g. ve-

cumam bērns patstāvīgi nevar izlemt savas

pilsonības jautājumus. Saskaņā ar LĢK per-

sonas tiesībspēja un rīcībspēja laulības un ģi-
menes jautājumos līdz 18 gadu vecuma sa-

sniegšanai arī ir ierobežota.

Ņemot vērā iepriekš minētos apsvērumus,
nepilngadīgu vecāku (ja vecāki ir dzīvi un tiem

nav atņemtas vecāku tiesības) bērnu — pa-

domju pilsoņu adopcija no ārvalstnieku puses
būtu nevēlama.

Saskaņā ar PSRS Tieslietu ministrijas
1972. g. apstiprināto instrukciju «Par kārtību,
kādā tiesu un notariātu iestādēm realizējama
tiesiskā palīdzība ārvalstu tieslietu iestādēm,
un par kārtību, kā jāgriežas pēc tiesiskās pa-

līdzības pie šīm iestādēm» (IV sadaļa) adop-

cijas, aizbildnības un aizgādnības gadījumos,
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lai noskaidrotu adoptējamās, kā ari aizbildnībā
vai aizgādnībā ņemamās personas likumiskā

pārstāvja piekrišanu, tad pieprasījums (no
PSRS diplomātiskās vai konsulārās iestādes

attiecīgajā valstī) tiek nosūtīts ar PSRS Ties-

lietu ministrijas ārējo sakaru daļas starpnie-
cību uz tās republikas, kuras pilsonis ir adop-
tējamā vai aizbildnībā (aizgādnībā) ņemamā
persona, kompetentai iestādei, kurai tiesības

dot minēto atļauju. (Cčophhk npnKa3oß, nocTa-

HOBJieHHH KOJUierHH, HHCTpVKIļHH H VKa3aHHH

MHHHCTepcTBa iocthuhh CCCP. M., 1976, c. 757)
3. Vēstniecībā vai konsulārās iestādēs izda-

rītas adopcijas atzīšanas īpatnības. Dažās val-

stīs likumdošana neatzīst adopciju, kas noti-

kusi vēstniecībā vai konsulārās iestādēs.

Bērna — padomju pilsoņa adopcija tur iespē-
jama tikai vietējās iestādēs. Tomēr 212. p.
111 d. minētajā gadījumā LPSR Izglītības mi-

nistrijas atļauja adopcijai vajadzīga vienmēr,
pat ja adoptētāji ir padomju pilsoņi un tiek

ievēroti visi LĢK trīspadsmitās nodaļas no-

teikumi. Šāda kārtība nepieciešama tāpēc, ka

dažu valstu likumdošana adopciju reglamentē

saskaņā ar adoptētāja pilsonības valsts likum-

došanu.

Līdzīga kārtība (adoptētāja pilsonības li-

kums) paredzēta arī daļā no PSRS līgumiem
par tiesisko palīdzību ar sociālistiskajām val-

stīm. Citos līgumos turpretim noteicošais ir

adoptējamā pilsonības likums. Bet līgumos ar

DSFR un RSR ieteikts pielietot abu līgumslē-
dzēju pušu likumdošanu.

Adoptētāja pilsonības likuma pielietošana
var novest pie nepamatotas adoptējamā
bērna — padomju pilsoņa likumīgo tiesību
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ierobežošanas. Šādā gadījumā tiesības pār-
baudīt, vai adopcija notiek bērna interesēs un

vai tiek ievērotas visas attiecīgās šī kodeksa

normas, piekrīt LPSR Izglītības ministrijai. Iz-

glītības ministrijas pilnvaras minētajos jautā-

jumos savukārt noteic Latvijas PSR Veselības

aizsardzības ministrijas un Latvijas PSR Iz-

glītības ministrijas 1976. g. 13. I instrukcija
«Par adopcijas kārtību Latvijas PSR».

213. pants. Bērna adopcija, ko Latvijas

Padomju Sociālistiskajā Re-

publikā izdara ārvalstu pilsoņi,
kā arī bērnu — ārvalstu pilsoņu
adopcija

Bērnu adopcija, ko Latvijas Padomju Sociā-

listiskajā Republikā izdara ārvalstu pilsoņi, kā

arī Latvijas Padomju Sociālistiskajā Republikā
dzīvojošu bērnu — ārvalstu pilsoņu adopcija
notiek saskaņā ar padomju likumiem.

Bērnus — padomju pilsoņus ārvalstu pilsoņi
Latvijas PSR teritorijā adoptē pēc šī kodeksa

13. nodaļā paredzētajiem vispārīgajiem notei-

kumiem, ja katrā atsevišķā gadījumā adopcijai
saņemta Latvijas PSR Izglītības ministrijas
atļauja.

1. LPSR teritorijā ārvalstnieku izdarīta

bērnu — padomju pilsoņu adopcija. Ja ārvalst-

nieki LPSR adoptē bērnu — padomju pilsoni,
tad šī adopcija notiek, tāpat kā bērnu adoptējot
padomju pilsoņiem. Bet, lai papildus garantētu
bērna interešu ievērošanu, ārvalstniekam ne-

pieciešama Latvijas PSR Izglītības ministrijas
atļauja.

Ņemot vērā to, ka adopcija saskaņā ar 110. p.

var notikt kā adoptētāja, tā arī adoptējamā
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dzīvesvietā, tad bērnu — LPSR pilsoni var

viņa dzīvesvietā adoptēt arī ārvalstnieks, kas

pastāvīgi dzīvo ārvalstīs.

2. Latvijas Padomju Sociālistiskajā Repub-
likā dzīvojošu bērnu — ārvalstu pilsoņu adop-

cija notiek saskaņā ar LĢK noteikumiem. To-

mēr padomju AA iestāžu praksē parasti
iepriekš tiek izprasīta adoptējamā bērna pilso-
nības valsts kompetentas iestādes adopcijas at-

ļauja.
3. PSRS noslēgto tiesiskās palīdzības līgumu

noteikumi adopcijas jautājumos. PSRS līgu-
mos ar sociālistiskajām valstīm par tiesisko

palīdzību paredzēts, ka adopciju vai tās atcel-

šanu regulē tās valsts likumdošana, kuras pil-
sonis ir adoptētājs. Ja bērns ir otras valsts

pilsonis, tad nepieciešama šīs valsts likumīgā

pārstāvja un kompetentas iestādes piekrišana,
kā ari bērna piekrišana, ja tas vajadzīgs sa-

skaņā ar tās valsts likumdošanu, kuras pilso-
nis ir adoptējamais. Ja bērnu adoptē laulātie,
no kuriem viens ir vienas līgumslēdzējas pil-
sonis, bet otrs otras, tad adopcijai jāatbilst abu

pušu likumdošanai.

214. pants. Aizbildnības (aizgādnības) no-

dibināšana padomju pilsoņiem,
kas dzīvo ārpus PSRS terito-

rijas, un ārvalstu pilsoņiem

Latvijas Padomju Sociālistis-

kajā Republikā

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto

republiku laulības un ģimenes likumdošanas

pamatiem aizbildnību (aizgādnību) ārpus

PSRS teritorijas dzīvojošiem padomju pilso-
ņiem, kuri ir nepilngadīgi, rīcībnespējīgi vai
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kuru rīcībspēja ir ierobežota, kā arī ārvalstu

pilsoņiem, kas dzīvo Latvijas Padomju Sociā-

listiskajā Republikā, nodibina saskaņā ar pa-

domju likumiem.

1. Aizbildnību (aizgādnību) LPSR pilsoņiem
ārvalstīs var nodibināt PSRS konsulārie pār-
stāvji saskaņā ar LPSR likumdošanu un starp-
tautiskajiem līgumiem, kuru dalībniece ir

PSRS. Saskaņā ar PSRS Konsulārā reglamenta
33. p. (apstiprināts ar PSRS APP 1976. g.

25. VI dekrētu, — «PSRS Ziņotājs», 1976,
JMs 27). Konsuls attiecībā uz nepilngadīgu pa-

domju pilsoni, kura vecāki miruši konsulārajā

apgabalā, var aizbildnību realizēt pats vai ari

nozīmēt aizbildni (aizgādni), vai arī iesniegt

priekšlikumu vietējās valsts tiesai, citai kompe-
tentai iestādei par attiecīgas personas nozīmē-

šanu par aizbildni (aizgādni).
Tiesiskās palīdzības līgumos, ko PSRS no-

slēgusi ar sociālistiskajām valstīm, aizbildnī-

bas (aizgādnības) jautājumos kompetentas ir

tās valsts iestādes un tās valsts likumdošana,
kuras pilsonis ir persona, kam nodibināma vai

nodibināta aizgādnība. Ja persona, kam nodi-
bināta aizgādnība, dzīvo otras valsts teritorijā,
tad attiecīgās funkcijas var tikt nodotas tās

valsts iestādēm, kur šī persona dzīvo.

2. Aizbildnības (aizgādnības) nodibināšana

ārvalstu pilsoņiem LPSR teritorijā notiek uz

nacionālā režīma principa pamata sakarā ar

to, ka bērnu — ārvalstu pilsoņu tiesības Lat-

vijas PSR visnotaļ jāaizsargā tāpat kā bērnu —

padomju pilsoņu tiesības. LPSR AA iestādēm

tiesības tiem nodibināt aizbildnību (aizgād-
nību). Ja attiecīgais jautājums nav reglamen-
tēts starptautiskā līgumā, kas noslēgts starp
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PSRS un to valsti, kuras pilsonis ir bērns
—

ārvalstnieks, tad šīs attiecības reglamentē pa-

domju likums.

215. pants. Ārpus PSRS teritorijas nodi-

binātās aizbildnības (aizgādnī-

bas) atzīšana

Aizbildnība (aizgādnība), kas nodibināta

ārpus PSRS teritorijas dzīvojošiem padomju
pilsoņiem saskaņā ar attiecīgo valstu liku-

miem, Latvijas Padomju Sociālistiskajā Repub-
likā atzīstama par spēkā esošu, ja PSRS kon-

sulārā iestāde neiebilst pret aizbildnības (aiz-

gādnības) nodibināšanu vai pret tās atzīšanu.

Aizbildnība (aizgādnība), kas nodibināta ār-

valstu pilsoņiem ārpus PSRS teritorijas sa-

skaņā ar attiecīgo valstu likumiem, Latvijas

Padomju Sociālistiskajā Republikā atzīstama

par spēkā esošu.

1. Aizbildnība (aizgādnība), kas noteikta ār-

pus PSRS teritorijas dzīvojošiem padomju pil-
soņiem. 215. p. 1. d. noteiktā kārtība atbilst

PSRS noslēgto konsulāro konvenciju noteiku-

miem un izriet no PSRS Konsulārā reglamenta
23., 32. un 33. p. («PSRS Ziņotājs», 1976,
No 27). Šī kārtība saskan arī ar ANO 1959. g.
Bērna tiesību deklarācijas 5., 6. un 8. principu.

LPSR kompetentās iestādes jautājumu par

PSRS konsula attieksmi pret konkrētu LPSR

pilsoņa aizbildnības (aizgādnības) nodibinā-

šanu ārvalstīs var noskaidrot ar LPSR Ārlietu

ministrijas starpniecību.
2. Ārpus PSRS teritorijas nodibinātas ār-

valsts pilsoņa aizbildnības (aizgādnības) atzī-

šana. 214. p. reglamentē aizbildnības (aizgād-
nības) nodibināšanu kā ārpus PSRS terito-
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rijas dzīvojošiem padomju pilsoņiem, tā arī

PSRS teritorijā dzīvojošiem ārvalstu pilsoņiem.
Tādējādi padomju likumdošana orientējas uz

to, ka dotā padomju kompetento iestāžu liku-

mīgā rīcība tiks atzīta ārvalstī, kuras pilso-
nim nodibināta aizbildnība (aizgādnība). Tā-

pēc LPSR jāatzīst aizbildnības (aizgādnības)
nodibināšana ārvalstīs saskaņā ar ārvalstu

likumdošanu gan padomju, gan ārvalstu pilso-
nim, pie kam pēdējā gadījumā PSRS konsu-

lārās iestādes piekrišana nav vajadzīga.

216. pants. Ārpus PSRS teritorijas dzīvo-

jošo padomju pilsoņu civilstā-

vokļa aktu reģistrācija

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto

republiku laulības un ģimenes likumdošanas

pamatiem ārpus PSRS teritorijas dzīvojošo pa-

domju pilsoņu civilstāvokļa aktu reģistrācija
notiek PSRS konsulārajās iestādēs.

Reģistrējot civilstāvokļa aktus PSRS konsu-

lārajās iestādēs, piemērojami PSRS un Latvi-

jas PSR likumi, ja ieinteresētās personas ir

Latvijas PSR pilsoņi. Ja ieinteresētās personas

ir dažādu savienoto republiku pilsoņi vai nav

noskaidrots, kuras republikas pilsoņi tās ir,

piemērojami vienas savienotās republikas
likumi saskaņā ar to vienošanos, bet domstar-

pību gadījumā saskaņā ar konsula lēmumu,
kurš reģistrē civilstāvokļa aktu.

Komentējamā panta noteikumi saskan ar

PSRS Konsulārā reglamenta XII sadaļu. Kon-

suls vadās no PSR Savienības un savienoto

republiku laulības un ģimenes likumdošanas

pamatiem, savienoto republiku laulības un ģi-
menes likumdošanas, citiem Padomju Savie-
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nības un savienoto republiku likumiem par

laulību un ģimeni, PSRS APP un savienoto

republiku APP dekrētiem, PSRS Konsulārā

reglamenta, PSRS un savienoto republiku MP

lēmumiem, PSRS Tieslietu un PSRS Ārlietu

ministrijas metodiskajām vēstulēm un norādī-

jumiem. Konsuls var pielietot arī ārvalstu lau-

lības un ģimenes likumu, ja tā pielietošana nav

pretrunā ar padomju iekārtas pamatiem. Ja

starptautiskajā līgumā, kura dalībniece ir

PSRS, minēti citi noteikumi, nekā paredz pa-

domju laulības un ģimenes likumdošana, tad

konsuls pielieto starptautiskā līguma normas.

217. pants. Dokumentu atzīšana, kurus ār-

valstu iestādes izsniegušas ci-

vilstāvokļa aktu apliecināšanai

Dokumenti, ko kompetentās ārvalstu iestādes

izsniegušas civilstāvokļa aktu apliecināšanai,
kuri attiecībā uz PSRS pilsoņiem, ārvalstu pil-
soņiem un bezpavalstniekiem izdarīti ārpus
PSRS teritorijas saskaņā ar attiecīgo valstu

likumiem, Latvijas Padomju Sociālistiskajā
Republikā atzīstami par spēkā esošiem, ja ir

konsulārā legalizācija.
1. Dokumentu atzīšanai nepieciešamie nofor-

mēšanas noteikumi reglamentēti PSRS Augstā-
kās tiesas 1972. g. 2. VII plēnuma lēmumā

(«BiojuieTeHb Bepxoßiioro cy/ia CCCP», 1972,

N<i 5). Lēmumā noteikts, ka dokumenti, kurus

ārvalstu teritorijā sastādījušas un attiecīgā
formā apstiprinājušas kompetentas valsts iestā-

des vai oficiālas personas un kuri apstiprināti

ar ģerboņa zīmogu, tiek pieņemti saskaņā ar

līguma tiesiskās palīdzības noteikumiem PSRS
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teritorijā bez jebkādas legalizācijas. Šī kārtība

skar vienīgi attiecības ar tām valstīm, ar ku-

rām PSRS noslēgusi tiesiskās palīdzības līgu-
mus.

Dokumentiem, kas ārvalsts teritorijā tiek uz-

skatīti par oficiāliem, saskaņā ar šo līgumu
noteikumiem PSRS teritorijā ir pierādījumu
spēks kā oficiāliem dokumentiem.

2. Konsulārās legalizācijas kārtība noteikta

PSRS Konsulārajā reglamentā, saskaņā ar

kuru konsuls legalizē dokumentus, kas sastā-

dīti ar dotajā konsulārajā apgabalā situēto vie-

tējās varas iestāžu līdzdalību vai ir šo iestāžu

sastādīti. Padomju iestādes šos dokumentus

pieņem tikai pēc to konsulārās legalizācijas, ja
citāda kārtība nav paredzēta PSRS līgumā ar

attiecīgo valsti.

Bez tam saskaņā ar Hāgas konvencijas civil-

procesa jautājumos 3. p. no vienas uz otru

valsti pārsūtāmo juridisko dokumentu tulko-

jumu pareizību apstiprina tās valsts diplomā-
tiskie vai konsulārie pārstāvji, kura pieprasī-

jusi attiecīgo dokumentu. (PSRS 1966. g.

13. IX pievienojās konvencijai. Konvencijas
teksts publicēts: Cn CCCP, 1967, JNb 20).

3. Konsulāras legalizācijas noformēšana iz-

paužas dokumentu un parakstu identitātes no-

teikšanā un apliecināšanā, kā arī liecībā, ka

dokumenti sastādīti saskaņā ar dotajā valstī

pastāvošo likumdošanu. Netiek legalizēti doku-

menti un akti, kuri ir pretrunā ar PSR Sa-

vienības un savienoto republiku likumdošanu

vai kuru saturs var kaitēt Padomju valsts inte-

resēm, vai satur ziņas, kas kaitē pilsoņu godam
un pašcieņai. Pēdējā atruna ietverta ari vai-

rākos PSRS līgumos ar kapitālistiskajām val-
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stīm par tiesas uzdevumu izpildīšanu, piem.,
līguma ar Franciju 3. p. (C3CCCP, 1937, II

Ne 3, ct. II).

Divdesmit ceturtā nodaļa

ĀRVALSTU LIKUMU

UN STARPTAUTISKO LĪGUMU PIEMĒROŠANA

218. pants. Ārvalstu laulības un ģimenes
likumu piemērošana

Ārvalstu laulības un ģimenes likumi nav pie-
mērojami un uz šo likumu pamata izdarītie ci-

vilstāvokļu akti nav atzīstami, ja to piemēro-
šana vai atzīšana būtu pretrunā ar padomju
iekārtas pamatiem.

1. Ārvalstu likumdošanas normu pielietošana
PSRS juridiskajās iestādēs praktiski notiek

vienīgi tad, ja uz to pielietošanas nepiecieša-
mību norāda kolīziju norma, kas ietverta vai

nu padomju likumdošanā, vai PSRS starptau-
tiskajā līgumā ar valsti, kuras pilsonis vai ju-
ridiskā persona piedalās dotajās tiesiskajās at-

tiecībās. Šīs tiesiskās attiecības tiek reglamen-
tētas saskaņā ar attiecīgo kolīzijas normu, kas

noteikta padomju likumā vai starptautiskajā
līgumā, un ārvalsts tiesību normu, kuras pa-

domju tieslietu instancēm jāpielieto neatkarīgi
no tā, vai puses uz šīm normām atsaucas, pa-

matojot savas tiesības.

2. Informācijas iegūšana par spēkā esošo

ārvalstu likumdošanu. Ja padomju tieslietu

iestādēm rodas nepieciešamība iegūt informā-

ciju par tām juridiskajām normām, kas attie-

cīgā valstī reglamentē noteiktas tiesiskas attic-
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čības un ir pašlaik spēkā vai arī bija spēkā
kādā noteiktā laika periodā, tad šādu informā-

ciju padomju tieslietu iestādes iegūst no

Hay4Hbifl uemp npaßOßofl HHubopMaunH BHHH

coßercKoro MnniiCTepcTßa
iocthluiii CCCP, 121151 MocKßa, Kyry3oßCKnū
np. 23. Ja tas noteikts PSRS tiesiskās palīdzī-
bas līgumā ar attiecīgo valsti, nepieciešamo in-

formāciju iespējams iegūt tieši no šīs valsts.

Saskaņā ar PSRS — VDR 1979. g. līgumu
informācijas apmaiņa notiek starp abu valstu

tieslietu ministrijām un starp PSRS prokura-
tūru un VDR Ģenerālprokuroru. (Sk. «PSRS

Ziņotājs», 1980, JNb 35).
Ja attiecīgas ārvalsts tiesību normu nav

iespējams noskaidrot vai arī ārvalsts kolīziju
norma šajās tiesiskajās attiecībās norāda uz

padomju tiesībām, jāpielieto padomju tiesību

norma.

219. pants. Starptautisko līgumu par lau-

lību un ģimeni piemērošana

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto re-

publiku laulības un ģimenes likumdošanas pa-

matiem, ja PSRS starptautiskajā līgumā ir ci-

tādi noteikumi, nekā paredz padomju laulības

un ģimenes likumi, piemērojami starptautiskā
līguma noteikumi.

Tāda pati kārtība piemērojama attiecībā uz

Latvijas PSR laulības un ģimenes likumiem,

ja Latvijas PSR starptautiskajā līgumā ir ci-

tādi noteikumi, nekā paredzēts Latvijas PSR

laulības un ģimenes likumos.

Ņemot vērā to, ka starptautiskās līgumtiesī-
bas ir institūts, kas nepārtraukti attīstās un

pilnveidojas un pašlaik PSRS atjauno esošos



un noslēdz jaunus tiesiskās palīdzības līgumus,

republikas tieslietu iestādēm katrā konkrētā tie-

sisko attiecību gadījumā, kurās iesaistīts ār-

valstu elements (ārvalstu juridiska vai fiziska

persona — ārvalstu pilsonis vai ari pastāvīgi
ārvalstīs dzīvojošs bezpavalstnieks), nepiecie-
šams pārbaudīt LPSR Tieslietu ministrijas
likumdošanas sistematizācijas un likumprojektu
sagatavošanas pārvaldē vai starp PSRS (Lat-

vijas PSR) un valsti, kuras pilsonis ir attiecī-

gais ārvalstnieks vai kuras teritorijā dzīvo bez-

pavalstnieks —
tiesisko attiecību dalībnieks,

nav noslēgts līgums vai arī abas valstis nav

tāda kolektīva starptautiska līguma dalībnie-

ces, kas paredz citas normas nekā tās, kas

ietvertas padomju likumdošanā. Pretējā gadī-
jumā piemērojami starptautiskā līguma notei-

kumi pat tad, ja tie ir pretrunā ar padomju
likumdošanu.

Saskaņā ar PSRS Augstākās tiesas 1972. g.

2. VII plēnuma lēmuma Nr. 2 16. p., ja valsts,
kas noslēgusi ar PSRS tiesiskās palīdzības
līgumu, ir arī Hāgas 1954. g. 1. 111 Konvenci-

jas par civilprocesu dalībniece, un divpusējā

līgumā noteikta liberālāka tiesiskās palīdzības
norma, tad pielieto divpusējā līguma notei-

kumus («BBC CCCP, 1972, N? 5).
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PIELIKUMS GRĀMATAI

«LATVIJAS PSR LAULĪBAS UN ĢIMENES KODEKSA

KOMENTĀRI»

Grāmatas «Latvijas PSR laulības un ģime-
nes kodeksa komentāri» sagatavošanas laikā

1985. gada 27. februārī Latvijas PSR Augstā-
kās Padomes Prezidijs pieņēma dekrētu par

dažiem grozījumiem nepilngadīgo bērnu uztu-

rēšanai noteikto alimentu piedziņas kārtībā.

Saskaņā ar šā dekrēta 1. pantu izdarīti šādi

grozījumi un papildinājumi Latvijas PSR lau-

lības un ģimenes kodeksā:

1) aizstāt 87. pantā vārdus «kad tiesa notei-

kusi» ar vārdiem «kad ar tiesas spriedumu vai

tautas tiesneša lēmumu noteikts»;

2) aizstāt 95. pantā otrajā daļā vārdus «tiesā

prasību par alimentu piedziņu» ar vārdiem

«tiesā pieteikumu par alimentu piedziņu»;

3) 97. pantā:
trešajā daļā vārdus «tiesas ceļā» aizstāt ar

vārdu «tiesa», ceturtajā daļā vārdus «pēc tiesas

sprieduma» aizstāt ar vārdiem «pēc tiesas sprie-
duma vai tautas tiesneša lēmuma»;

4) 98. pantā:
virsrakstā vārdus «tiesas ceļā» aizstāt ar vārdu

«tiesa»; pirmajā daļā vārdus «ar prasību» aiz-

stāt ar vārdiem «ar pieteikumu» un vārdus



«prasības tiesības» aizstāt ar vārdiem «tiesības

saņemt alimentus»;

otrajā daļā vārdus «kad celta prasība» aizstāt

ar vārdiem «kad iesniegts pieteikums»;
5) papildināt 99. panta pirmo daļu pēc vār-

diem «uz tiesas spriedumu» ar vārdiem «vai

tautas tiesneša lēmumu».

Šis dekrēts stājas speķa ar 1985. gada
1. martu.
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