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IEVADS

Darbaļaužu veselības aizsardzība, drošu darba ap-

stākļu garantēšana, arodslimību un darba trauma-

tisma likvidēšana ir jautājumu komplekss, kam mūsu

partija veltī ļoti lielu uzmanību. Tas no jauna spilgti
izpaužas arī PSKP XXIV kongresa lēmumos.

Mūsu valsts īsteno plašu sociālekonomisko un me-

dicīnisko pasākumu sistēmu, tādējādi nemitīgi ceļot
iedzīvotāju veselības aizsardzības līmeni. Gadu no

gada tiek palielināti asignējumi veselības aizsardzī-

bai. Valsts budžetā 1972. gadam šim nolūkam atvē-

lēti 9,7 miljardi rubļu. Visiem mūsu valsts pilsoņiem
ir nodrošināta bezmaksas kvalificēta medicīniskā pa-

līdzība.

levērojama loma tautas veselības aizsardzībā ir

darba aizsardzības un drošības tehnikas pasākumiem.
Ar katru gadu vairāk tiek ražotas tādas mašīnas,

iekārtas un aparatūra, kas pilnīgi garantē drošus

darba apstākļus. Gadu no gada palielinās asignējumi
valsts budžetā darba aizsardzības pasākumiem.

Veselības aizsardzības un darba drošības tehnikas

pasākumu sistēma devusi iespēju mūsu valstī sa-

sniegt ievērojamus panākumus cīņā pret trauma-

tismu ražošanā, transportā un sadzīvē. Ja pilsonis
slimības vai nelaimes gadījumā zaudējis darba spējas
vai apgādnieku, viņš iegūst tiesības uz materiālo no-

drošinājumu. Saskaņā ar PSRS Konstitūcijas 120.

pantu un Latvijas PSR Konstitūcijas 91. pantu šī
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tiesība garantēta ar plaši izveidotu strādnieku un

kalpotāju sociālo apdrošināšanu uz valsts rēķina. Ar

1970. gadu ieviesta arī kolhozu biedru vienota sociā-
las apdrošināšanas sistēma. Mūsu valstī sociālās ap-
drošināšanas pabalstu ziņā ir sasniegts visaugstākais
līmenis pasaulē. Lielākā da]a strādnieku un kalpo-
tāju, kā arī kolhoznieku pārejošas darba nespējas
gadījumā saņem pabalstus, kas sasniedz 90 līdz 100

procentus no izpeļņas.

Vecuma, invaliditātes vai apgādnieka zaudēšanas

gadījumā kā strādnieki un kalpotāji, tā arī kolhoz-
nieki saņem attiecīgas pensijas.

Ja veselības bojājuma vai cietušā nāves gadījumā
radušies zaudējumi netiek pilnīgi atlīdzināti ar pa-
balstiem vai pensijām sociālās apdrošināšanas vai

nodrošināšanas kārtībā, tad cietušajam vai attiecī-

gajiem viņa tuviniekiem ir tiesības prasīt, lai noda-

rīto kaitējumu atlīdzina pilsonis vai organizācija,
kas par kaitējumu atbildīgi. Materiālajai atbildībai

sakarā ar nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu ir sva-

rīga nozīme padomju pilsoņu veselības aizsardzībā

un viņu materiālajā nodrošināšanā.

Sai darbā ir apskatīti priekšnoteikumi un kārtība

materiālās atbildības noteikšanai par kaitējumu vese-

lībai.

Pilsoņu tiesības un pienākumus, kas sakarā ar

kaitējumu rodas, regulē šādas tiesību normas:

1) PSR Savienības un savienoto republiku civilās

likumdošanas pamati, kurus 1961. gada 8. decembrī

pieņēmusi PSRS Augstākā Padome un kuri stājušies

spēkā ar 1962. gada 1. maijul;

1 PSR Savienības un savienoto republiku civilās likumdo-

šanas pamati turpmāk šajā darbā tiks minēti saīsināti — civilās

likumdošanas pamati.
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2) Latvijas PSR civilkodekss, kuru 1963. gada 27.

decembrī pieņēmusi LPSR Augstākā Padome un kurš

stājies spēkā 1964. gada 1. jūnijā 1
;

3) PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1961. gada
2. oktobra dekrēts «Par kārtību, kādā izskatāmi strīdi

par zaudējumu, kas uzņēmumiem, iestādēm un orga-

nizācijām jāatlīdzina strādniekiem un kalpotājiem
sakarā ar sakropļojumu vai citu veselības bojājumu,
kas saistīts ar viņu darbu»2

;

4) PSRS Ministru Padomes Valsts darba un darba

algas komitejas un VACP Prezidija 1961. gada 22.

decembrī apstiprinātie «Noteikumi, kā uzņēmumi,
iestādes un organizācijas atlīdzina kaitējumus, kuri

strādniekiem un kalpotājiem nodarīti ar sakropļo-
jumu vai citu veselības bojājumu, kas saistīts ar viņu
darbu»3

;

Bez šiem svarīgākajiem normatīvajiem aktiem atbil-

dību par kaitējumu veselībai regulē arī vairāki citi,

kuru nosaukumi un saturs tiks šai darbā izskaidroti

turpmāk.

Tiesību normu pareizā piemērošanā svarīgi ir PSRS

Augstākās Tiesas un Latvijas PSR Augstākās Tiesas

plēnumu vadošie lēmumi, it īpaši šādi:

1) PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada
23. oktobra lēmums Nr. 13 «Par tiesu praksi prasībās
par kaitējuma atlīdzināšanu»4

;

1 Latvijas PSR civilkodekss turpmāk šajā darbā tiks minēts

saīsināti — LPSR Ck.
2

Turpmāk šajā darbā tiks lietots saīsināti — PSRS Augstā-
kās Padomes Prezidija 1961. g. 2. oktobra dekrēts.

3 Turpmāk šajā darbā tiks lietots saīsināti—l96l. g. 22. de-

cembra noteikumi.
4 Turpmāk šis lēmums šajā darbā sauksies — PSRS Aug-

stākās Tiesas plēnuma 1963. g. 23. oktobra lēmums. («Latvijas
PSR Augstākās Tiesas Biļetens», 1964. g., 1. nr.)



2) Latvijas PSR Augstākās Tiesas plēnuma 1966.

gada 29. septembra lēmums Nr. 4 «Par to, kā Latvi-

jas PSR tiesas piemēro likumus par saistībām, kas

rodas no kaitējuma nodarīšanas, un izpilda PSRS

Augstākas Tiesas 1963. gada 23. oktobra lēmumu

«Par tiesu praksi prasībās par kaitējuma atlīdzinā-

šanu»»'.

1 Turpmāk šis lēmums šajā darbā sauksies —Latvijas PSR

Augstākās Tiesas plēnuma 1966. g. 29. septembra lēmums. («Lat-
vijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens», 1966. g., 4. nr.)
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I nodaļa

VESELĪBAI NODARĪTA KAITĒJUMA JĒDZIENS UN

KAITĒJUMA RADĪTO SAISTĪBU NOZĪME

1. Veselībai nodarīta kaitējuma jēdziens

Lai rastos saistības sakarā ar veselībai nodarītu

kaitējumu, vispirms ir vajadzīgs, lai būtu šāda kai-

tējuma fakts. Tāpēc jānoskaidro, ko saprast ar kaitē-

jumu veselībai. Juridiski ar kaitējumu saprot tiesību

normu aizsargāto labumu mazināšanu vai iznīcinā-

šanu šo normu pārkāpšanas rezultātā. Līdz ar to

kaitējums ir pilsoņu subjektīvo tiesību pārkāpšanas
rezultāts. Tieši tāpēc, ka pilsoņu veselība un dzīvība

bauda vispusīgu tiesisko aizsardzību, cietušā vese-

lības bojājums vai nāve var radīt tiesiskas sekas —

kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu.

Lai rastos tiesisks pienākums atlīdzināt kaitējumu,
tam ir jābūt tādam, ko vispār iespējams atlīdzināt.

Tāpēc raksturot veselības kaitējumu no civilo tiesību

viedokļa var, tikai ievērojot sekas, kādas izraisa pil-
soņa veselības bojājums vai nāve. Šīs sekas var būt

dažādas. Veselības bojājums pašam cietušajam rada

gan fiziskas ciešanas sakarā ar ievainojumu un neēr-

tības sakarā ar 'kādas ķermeņa daļas zaudēšanu, gan

arī morālas ciešanas sakarā ar sejas sakropļojumu
v. tml. Arī cietušā nāve rada morālas ciešanas viņa
tuviniekiem. Tiesībās šādu kaitējumu parasU dēvē par

morālu kaitējumu, ar kuru lielākā vai mazākā mēra

saistīts jebkurš veselības bojājums.
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Morāls kaitējums pats par sevi cietušā vai viņa pie-

derīgo mantisko sfēru neietekmē. Tā kā morālo kai-

tējumu nav iespējams novērtēt naudas izteiksmē, pa-

domju tiesībās nav paredzēta šāda kaitējuma atlīdzi-

nāšana. Mūsu likumdošanā vadās no apsvēruma, ka

nekāda naudas summa šādu kaitējumu nespēj kom-

pensēt, lai gan juridiskajā I'Heratūrā ir arī izvirzīts

uzskats, ka zināma 'kompensācija naudas izteiksmē

būtu atzīstama. 1

Bet 'kaitējums veselībai parasti rada arī citādas

sekas, proti, mantiska rakstura zaudējumus pašam

cietušajam vai viņa piederīgajiem, kurus viņš apgādā.
Kaitējums veselībai rada cietušajam neparedzētus

izdevumus ārstēšanās vajadzībām, lai veselību at-

gūtu. Sakropļojuma rezultātā cietušais nereti zaudē

darba spējas un vairs neiegūst tos mantiskos labu-

mus (darba ienākumus), kādus iegūtu, ja kaitējums
nebūtu noticis. Tātad kaitējums cietušā personai pa-

rasti ir oieši saistīts ar mantisku labumu samazinā-

šanos pašam cietušajam vai viņa apgādājamiem. Šos

zaudētos mantiskos labumus ir iespējams atlīdzināt,

sedzot ārstēšanās un apkopšanas izdevumus, kā arī

1 H. C. MaAeuH. Bo3MemenHe Bpe.ua, npmniHenHoro jihmho-

cth, M., 1965, CTp. 13—29; JJ. A. MaūdciHUK, H. X). Cepeeeea.

MaiepHa;ibHaH OTBeTCTBeHHocTb 3a noßpe>K,aeHHe 3AopoßbH, M.,

1968, CTp. 15—17. Morālā kaitējuma atlīdzināšana ir paredzēta
arī dažu citu sociālistisko valstu likumdošanā. Tā, piemēram,
Čehoslovakijas Sociālistiskās Republikas civilkodeksa 444. pantā
ir teikts, ka veselības bojājuma gadījumā tiek piešķirta vien-

reizēja atlīdzība par fiziskām ciešanām un par to, ka paslikti-
nājušās iespējas lietot sevi sabiedrībā. Tāpat arī Polijas Tautas

Republikas civilkodeksa 445. pantā veselības bojājuma gadījumā
paredzēta naudas kompensācija par nodarīto pārestību. Sāda

veida naudas kompensācija par morālo kaitējumu, protams, nav

pretrunā ar sociālistisko civiltiesību principiem, uz ko arī pa-
matoti norādīts padomju juridiskajā literatūrā.
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darba algas zudumu, dodot uzturlīdzekļus cietušā ap-

gādājamiem. Kaitējums personai tātad parasti ir ari

mantisks kaitējums, un kā tāds tas atzīts LPSR Ck

465. parotā un citos attiecīgajos civilkodeksa pantos.
Sāds kaitējums ir jāatlīdzina.

Cietušajam ir jāsaņem kaitējuma atlīdzinājums
tikai tad, ja kaitējums faktiski pastāv un ja tas vel

nav atlīdzināts. Nereti tiesu praksē gadās, ka cietušie

prasa atlīdzināt kaitējumu tādos apmēros, kas neat-

bilst viņu reālajiem zaudējumiem, piemēram, atlī-

dzību par papildu uzturu, par ceļazīmi uz kūrortu,
kaut gan šādi izdevumi viņiem nav bijuši. Dažreiz

cietušā nāves gadījumā tiek pieprasīti ne tikai nepie-
ciešamie apglabāšanas izdevumi, kas paredzēti LPSR

Ck 483. pantā, bet arī summas, kas izlietotas bēru

mielasta sarīkošanai, pieminekļa uzcelšanai v. tml.

Sādi izdevumi neietilpst kaitējuma atlīdzinājuma jē-
dzienā un nav atlīdzināmi.

Tātad veselības kaitējuma gadījumā ir

nevis morālais kaitējums, bet gan tikai mantiskais

kaitējums, kas pašam cietušajam vai viņa ģimenes

locekļiem radies sakarā ar veselības atgūšanai izlie-

totajiem līdzekļiem vai sakarā ar to, ka kaitējuma
rezultātā cietušais daļēji vai pilnīgi zaudējis darba

spējas un vairs nevar gūt tādus ienākumus, kādi vi-

ņam būtu, ja kaitējums nebūtu noticis.

šāda veida mantiskā kaitējuma sastāvs attiecība

uz veselības bojājumu un tā apjoma noteikšana ir

speciāli norādīti LPSR Ck 478. pantā. Veselības bo-

jājums parasti ir saistīts ar vairāk vai mazāk ilgu
darba spēju zaudējumu. Sakarā ar to cietušie strā-

dātāji saņem pārejošas darba nespējas pabalstus vai

pensijas sociālās apdrošināšanas kārtībā. Tomēr ap-

mēra ziņā pabalsts vai pensija ne vienmēr ir līdzvēr-

tīgi izpeļņai, kāda cietušajam bijusi pirms kaitējuma
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veselībai. Tāpēc starpību atlīdzina persona, kas atbil-

dīga par nodarīto kaitējumu.

Cietušajam ir tiesības ne vien uz zaudētās izpeļņas
atlīdzinājumu, bet arī uz izdevumu atlīdzību, kas ra-

dušies sakara ar viņa kopšanu, papildu uzturu, pro-
tēžu izgatavošanu, ārstēšanos sanatorijā vai kūrorta

v. c.1

Ar LPSR Ck 478. pantu kā pamatojums veselības

kaitējuma atlīdzināšanai atzīti divi veselības bojā-
juma veidi — 1) sakropļojums un 2) citi veselības

bojājumi.
Ar sakropļojumu ir jāsaprot ārēja spēka ietekmē

radīts pēkšņs veselības bojājums, parasti traumas

veidā. Taču var rasties arī tāds patoloģisks process,

piemēram, smadzeņu satricinājums, kas nav saistīts

ar ārēji redzamu anatomisku defektu. Sakropļojums
parasti ir nelaimes gadījuma rezultāts.

Ar citiem veselības bojājumiem ir jāsaprot saindē-

šanās vai apsaldēšanās, kas saistīta ar darbu, kā arī

arodslimības, t. i., tādas slimības, kuras rada veselī-

bai kaitīgs darbs un tāpēc cilvēkiem, kas šādu darbu

strādā, mēdz būt daudz biežāk nekā citos apstākļos

strādājošiem. 2 Arodslimības rodas, darbiniekam ilg-
stoši un sistemātiski atrodoties tādu kaitīgu faktoru

ietekmē, kas raksturīgi attiecīgajam arodam. Tā,

piemēram, plaušu tuberkuloze mēdz rasties perso-

nām, kuru darba vietā ir stipri putekļains gaiss, bals-

saišu slimības —
māksliniekiem vokālistiem, lekto-

riem v. tml.

Juridiskajā literatūrā ir izteikts viedoklis, ka gadī-

jumos, kad cietušais apdrošināts sociālās apdrošinā-

1 Tuvāk par šo jautājumu sk. IV nodaļā.
2 Instrukcijas arodslimību saraksta piemērošanai, ko apstip-

rinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija un VACP

1956. gada I. un 2. augustā, I. pants.
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šanas kārtībā un kaitējumu nodarījis viņa apdroši-

nājuma ņēmējs (t. i., uzņēmums vai organizācija,
kurā cietušais strādā), apdrošinājuma ņēmēja pie-
nākums atlīdzināt kaitējumu virs saņemamā pabalsta
vai pensijas arodslimības gadījumā rodas tikai tad,

ja konstatējama apdrošinājuma ņēmēja vaina darbi-

nieka saslimšanā. Ja arodslimība iestājusies nevis

apdrošinājuma ņēmēja prettiesiskas darbības vai bez-

darbības rezultātā, bet gan to izraisījuši tikai kaitīgie
darba apstākļi, tad runa ir tikai par tā saucamo ap-

drošinājuma gadījumu. Līdzīgs viedoklis ir arī tiesu

praksē, un tas atbilst LPSR Ck 479. panta noteiku-

miem.

Likumdošanā paredzēts izņēmums, kad arodslimī-

bas gadījumā nenotiek kaitējuma atlīdzināšana pēc
LPSR Ck 479. panta. Tas nosacīts PSRS Augstākās
Padomes Prezidija 1959. gada 29. jūnija dekrētā «Par

pensijas nodrošināšanas uzlabošanu strādniekiem un

kalpotājiem, kas kļuvuši par invalīdiem sakarā ar

arodslimību — pneimokoniozi». Saslimstot ar pnei-
mokoniozi (silikozi, antrakozi, sidero-silikozi utt.,

t. i., plaušu slimībām, kas rodas, ieelpojot dažādus

putekļus), strādnieki un kalpotāji saņem liela apmēra

pensijas uz atvieglotiem noteikumiem. Tāpēc saslim-

šana ar šo arodslimību ir uzskatāma par apdrošinā-

juma gadījumu, sakarā ar ko apdrošinājuma ņēmē-

jam nerodas papildu atbildība pēc LPSR Ck 479.

panta. Šāds izskaidrojums dots PSRS Augstākās Tie-

sas plēnuma 1959. gada 19. decembra lēmumā Nr. 6.

Sakropļojuma cēloniskais sakars ar apdrošinājuma

ņēmēja darbību parasti ir viegli konstatējams. To ne-

var teikt par arodslimībām, jo pie tām pieder arī tā-

das slimības, kas var rasties kā veselībai kaitīgo
darba apstākļu ietekmē, tā arī citu apstākļu ietekme,

kas nav saistīti ar darbu.
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Lai rastos apdrošinājuma ņēmēja atbildība arodsli-
mības gadījumā pēc LPSR Ck 479. panta, jākonstatē
cēloniskais sakars starp viņa darbību un arodslimību,
kā arī apdrošinājuma ņēmēja vaina darbinieka sa-

slimšanā ar arodslimību.

Ja veselībai nodarītais kaitējums saistīts ar cietušā

darbu, tad saskaņā ar «Nolikumu par nelaimes gadī-
jumu, kas saistīti ar ražošanu, izmeklēšanu un uz-

skaiti» nelaimes gadījumu pareizu un savlaicīgu iz-

meklēšanu kontrolē arodbiedrības fabriku, rūpnīcu
vai vietējās komitejas un arodbiedrību padomju teh-

niskie inspektori. Sakarā ar to atteikšanās sastādīt

aktu par nelaimes gadījumu vai izdot citu oficiālu

dokumentu tiesā nav apstrīdama, un to var pārsūdzēt
arodbiedrības orgānos.

Saskaņā ar PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1966.

gada 25. februāra lēmuma Nr. 2 «Par tiesu praksi
lietās par faktu konstatēšanu, kuriem ir juridiska no-

zīme» 8. punktu tiesa ir tiesīga konstatēt nelaimes

gadījuma faktu tikai tad, kad to nav iespējams kon-

statēt ārpustiesas kārtībā.

Tā kā ir jāatlīdzina sakarā ar veselības bojājumu
vai nāvi nodarītais mantiskais kaitējums, tad, lai no-

teiktu šā kaitējuma atlīdzības apmēru, maksimāli

precīzi jākonstatē ar veselības bojājumu nodarīta

mantiskā kaitējuma apmērs. Kā tas darāms, tuvāk

tiks apskatīts IV nodaļā.

2. Veselībai nodarīta kaitējuma radīto

saistību nozīme

Saistības, kas rodas sakarā ar veselībai nodarītu

kaitējumu, ir viens no svarīgākajiem padomju civil-

tiesību institūtiem. Saskaņā ar LPSR Ck 4. pantu

kaitējuma nodarīšana citai personai ir civilo tiesību
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un pienākumu rašanās pamats. Detalizēti saistības,
kas izriet no kaitējuma nodarīšanas, ir reglamentētas
civilkodeksa 43. nodaļā. Arī tiesu praksē strīdi par
veselībai nodarīta 'kaitējuma atlīdzināšanu veido

vienu no plašākajām civillietu kategorijām, kaut arī

daudzus šos strīdus izšķir bez tiesas.

Kāda ir veselības kaitējuma radīto saistību sociāl-

ekonomiskā nozīme? Šīm saistībām ir ievērojama
loma padomju pilsoņu interešu aizsardzībā, jo ar to

palīdzību tiek likvidētas sekas, ko radījusi kaitējuma
nodarīšana pilsoņu veselībai.

Padomju pilsoņu kā sociālistiskās sabiedrības lo-

cekļu personas aizsardzība ir visas padomju tiesību

sistēmas svarīgs uzdevums. Nenoliedzama nozīme

cīņā pret 'kaitējuma nodarīšanu pilsoņu veselībai ir

krimināltiesībām, jo tajās paredzēti sodi par veselības

bojāšanu, slepkavību v. tml. Taču kriminālsods ir

vērsts pret pašu kaitējuma nodarītāju. Nereti kaitē-

juma nodarījuma gadījumos krimināllieta netiek iero-

sināta vai to izbeidz sakarā ar nozieguma sastāva

trūkumu. Neatkarīgi no tā, vai kaitējuma nodarītāju
sauc pie kriminālatbildības un soda vai arī ne (ja,
piemēram, viņš nav vainīgs kaitējuma nodarīšanā vai

ja viņš ir mazgadīgs vai nepieskaitāms), cietušā man-

tisko sfēru tas neietekmē. Ar to, ka kaitējuma nodarī-

tājs tiek sodīts, cietušais gūst tikai morālu gandarī-

jumu. Tomēr no cietušās personas viedokļa ļoti sva-

rīga ir kaitējuma radīto seku likvidēšana mantisko

attiecību sfērā. Un šajā ziņā izšķirošā loma piekrīt

civiltiesiskajām saistībām, kas izriet no kaitējuma
nodarīšanas.

Civiltiesiskā atbildība rada iespēju atjaunot cietušas

personas mantisko stāvokli uz tās personas rēķina,

kura atbildīga par kaitējuma nodarīšanu, neatkarīgi

no tā, vai pēdējās darbība ir sodāma vai ne.
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Tādējādi viens no kaitējuma nodarījuma radīto
civiltiesisko saistību uzdevumiem ir novērst pilso-
ņiem sakara ar viņu veselības bojājumu radīto man-

tisko zaudējumu.
Noteicot atbildību par kaitējuma nodarīšanu, likum-

devējs līdz ar šo uzdevumu ir izvirzījis arī citu uzde-

vumu — novērst kaitējuma nodarīšanas iespēju, ja
vien tas ir atkarīgs no atbildīgās personas rīcības.

Tādēļ civiltiesiskajām saistībām, kas izriet no kaitē-

juma nodarīšanas, ir arī profilaktiska nozīme cīņā
pret traumatismu un arodslimībām.

Saistībām, kas izriet no kaitējuma nodarīšanas

veselībai, ir ārpuslīgumisku saistību raksturs. Tās

rodas tiesību pārkāpuma, delikta rezultātā. Ar to

tās atšķiras no līgumiskajām saistībām, kuras rodas

noslēgta līguma pārkāpšanas rezultātā.

Pilsoņa veselības bojājums var rasties arī trans-

porta organizācijas rīcības rezultātā, kad ar šo orga-

nizāciju pilsonis — pasažieris atradies pārvadājuma
līgumattiecībās. Tomēr arī šeit transporta organizā-

cija būtībā atbild par ārpuslīgumisku tiesību pārkā-
pumu, kas tieši izriet no LPSR Ck 449. panta norā-

dījuma, saskaņā ar kuru civilkodeksa četrdesmit tre-

šās nodaļas noteikumi reglamentē arī pārvadātāja
atbildību par pasažiera bojā eju vai par viņa veselī-

bas bojāšanu, ja vien likumā nav paredzēta paaugsti-
nāta atbildība (piemēram, PSRS Gaisa kodeksa 101.

pants). Arpuslīgumisks kaitējums veselībai un tā

atlīdzināšanas pienākums saskaņā ar Latvijas PSR

Ck 492. pantu ir arī tad, ja kaitējums pilsonim ra-

dies, glābjot sociālistisko īpašumu no tam draudo-

šajām briesmām. Šādos gadījumos starp organizā-

ciju, kuras īpašumā vai operatīvā pārvaldīšanā ir

īpašums, kuru cietušais glābis, un cietušo rodas sais-

tības nevis nodarīta kaitējuma dēļ. bet gan sakarā
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ārpuslīgumisko saistību veids. Tomēr, ievērojot šādu

saistību ļoti tuvo sakaru ar saistībām no kaitējuma
nodarīšanas, LPSR Ck 492. panta II daļā ir pare-

dzēts, ka veselības kaitējuma atlīdzināšanas kārtība

arī šajos gadījumos notiek pēc civilkodeksa četrdes-

mit trešās nodaļas noteikumiem (LPSR Ck 465. p.

un 476.—490. p.).1
Veselības kaitējums pilsonim arī var rasties, ja

viņš, riskējot ar veselību un dzīvību, aizsargā sociā-

listisko organizāciju intereses vai glābj citu pilsoņu
dzīvību. Civilā likumdošana veselības kaitējuma atlī-

dzināšanu šādos gadījumos tieši gan neparedz. Juri-

diskajā literatūrā jautājums par šāda veselības kai-

tējuma atlīdzināšanu ir diskutēts, tomēr, šķiet, ka

pareizāks un taisnīgāks ir uzskats, saskaņā ar kuru

kaitējums atlīdzināms, ievērojot padomju civilli-

kumu vispārīgos principus un jēgu (LPSR Ck 6. p.,

IV daļa). 2

1 Tuvāk par šo jautājumu sk.: B. T. BepdnuKoB, A. 10- Ka-
daAKUH. Bo3MenieiiHe Bpe.ua, noiieccmioro rp&KAaHBHOM npw

cnacaiiiiii couun.uiCTii'iecKoro iiMvuiecTßa, M., 1963; JI. A. Maū-

danuK, H. X). Cepeeeea. MaTepna.ibiiaH oTBCTCTBemiocTb 3a

noBpoKACHHe 3.nopoßbH, M., 1968, dp. 135—140; K. K. fluHKoe.

Ilpaßa, BO3HHKaK)m,He b cbh3h c noTcpeft 3,3.0p08bH, M., 1964,

dp. 148—166.
2 JI. A. MaūdanuK, H. 10. Cepeeeea. MaTepna;ibHaH otbctct-

BemiocTb 3a noßpe>KAenHC 3AopoßbH, M., 1968, CTp. 140—145;

E. BopoeuK. Bo3MeincnHe Bpe,aa, no.iyqeHHoro pa6oTiiHKOM b

pe3>VlbTaTC pHCKOBaiIIIbIX ACHCTBHH, «COBCTCKaH lOCTHUHH»,

1970, m 15, CTp. 29—30.
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II nodaļa

ATBILDĪBAS VISPĀRĪGIE PRIEKŠNOTEIKUMI, JA

NODARĪTS KAITĒJUMS VESELĪBAI

Atbildība par kaitējumu veselībai iespējama, ja ir
šādi vispārīga rakstura priekšnoteikumi: 1) nodarītā

kaitējuma prettiesīgums, 2) cēlonisks sakars starp
kaitējuma nodarītāja darbību un kaitējumu un 3) kai-

tējuma nodarītajā vaina.

1. Nodarītā kaitējuma prettiesīgums

Lai rastos pienākums atlīdzināt kāda pilsoņa vese-

lībai nodarītu kaitējumu, vispirms vajadzīgs, lai no-

darītajam 'kaitējumam būtu prettiesīgs raksturs. Juri-

diskajā literatūrā parasti mēdz runāt par personas
uzvešanās vai darbības (bezdarbības) prettiesīgumu
vai kaitējuma nodarītajā darbības prettiesīgumu.
Sāds secinājums izriet no LPSR Ck 465. panta 111

daļas, kurā norādītas tiesiskas darbības rezultātā no-

darīta kaitējuma sekas. Tāpēc jāsecina, ka visos citos

gadījumos atbildība par kaitējumu rodas tikai tad,

ja tas tiek nodarīts prettiesīgas darbības rezultātā.

Prettiesīga ir tāda darbība, ar ko pārkāpta sociālis-

tiskā tiesiskā kārtība un padomju tiesību normas.

Tādēļ, lai konstatētu, vai kaitējuma nodarītajā dar-

bība ir prettiesīga, jāzina, kādas tieši likuma nor-

mas ir pārkāptas.
Padomju likumdošanā zināmos gadījumos civiltie-

siskā atbildība par veselībai nodarīto kaitējumu nav

paredzēta. Tas ir tad, ja kaitējums nodarīts tādu tie-

sīgu darbību rezultātā, uz kurām norādīts pašā
likumā. Tas izriet no LPSR Ck 465. panta 111 daļas,
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saskaņā ar kuru «kaitējums, 'kas nodarīts tiesiskas

darbības rezultātā, atlīdzināms vienīgi likumā pare-

dzētajos gadījumos». Tādējādi principā šajos gadī-
jumos veselībai nodarītais kaitējums nav jāatlīdzina.

Spēkā esošā likumdošana dod pamatu secināt, ka

tiesiskas darbības rezultātā kaitējums tiek nodarīts:

1) izpildot pienākumu, 2) realizējot tiesības, 3) ar

cietušā piekrišanu, 4) nepieciešamās aizstāvēšanās

stāvoklī un 5) galējas nepieciešamības stāvoklī.

Pienākuma izpildīšana, kā rezultātā tiek nodarīts

kaitējums, izriet no dažu personu dienesta stāvokļa.
Pienākuma izpildīšana, piemēram, ir ārsta darbība.

Ar slimnieka rokas vai kājas amputēšanu ārsts ne-

apstrīdami nodara viņam kaitējumu. Tomēr tas tiek

darīts, lai cietušajam novērstu vēl lielāku kaitējumu,
tātad paša cietušā interesēs. PSRS un savienoto re-

publiku veselības aizsardzības likumdošanas pamatu
35. pantā principā paredzēta ķirurģisku operāciju
izdarīšana tikai ar paša slimnieka vai zināmos gadī-
jumos viņa vecāku, aizbildņu, aizgādņu piekrišanu.
Bez slimnieka vai minēto personu piekrišanas var iz-

darīt tikai neatliekamas ķirurģiskās operācijas un arī

tikai tādos izņēmuma gadījumos, kad vilcināšanās

apdraud slimnieka dzīvību, bet nav iespējams saņemt
viņa vecāku, aizbildņu vai aizgādņu piekrišanu.

Jāatzīmē, ka šāda darbība ir tiesīga tikai tad, ja
ar to netiek pārkāpti attiecīgie priekšraksti, instruk-

cijas utt. Citādi ārsta vai citas personas darbības tie-

sīgais raksturs zūd, un nav pamata atteikt cietuša-

jam nodarītā kaitējuma atlīdzību.

Nav atlīdzināms kaitējums, kas nodarīts, realizējot

tiesības, jo savu tiesību realizēšana ir tiesīga darbība.

Visos šādos gadījumos mēs būtībā sastopamies ar

divu personu tiesību (cietušā tiesību un kaitējuma

nodarītāja tiesību) kolīziju. Izšķirot šos jautājumus,
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jāņem vērā ari LPSR Ck 5. pants, no kura izriet, ka

kaitējuma nodarītāja uzvedība netiek aizsargāta, ja
tā ir pretrunā ar šo tiesību uzdevumu sociālistiskajā
sabiedrībā komunisma celtniecības periodā.

Nav atlīdzināms veselības kaitējums, kas nodarīts

tādu tiesigo darbību rezultātā, kuru mērķis ir bijis
huligānisku v. c. noziedzīgu darbību izbeigšana un

noziedznieka aizturēšana. PSRS Augstākās Padomes

Prezidija 1966. g. 26. jūlija dekrēta «Par atbildības

pastiprināšanu par huligānismu» 16. pantā noteikts,
ka pilsoņu rīcība noziedzīgas darbības novēršanā un

noziedznieka aizturēšanā saskaņā ar PSR Savienības

un savienoto republiku likumdošanas aktiem ir tie-

sīga un krimināla vai citāda atbildība par to nero-

das, pat ja šīs rīcības rezultātā noziedzniekam nepie-
ciešamības dēļ nodarīts kaitējums.

Civilajā likumdošanā tieši reglamentēti divi gadī-

jumi, kad kaitējuma nodarītāja darbība ir tiesīga. Tie

ir nepieciešamā aizstāvēšanās (LPSR Ck 470. p.) un

galējā nepieciešamība (LPSR Ck 471. p.). Agrākajā

civilajā likumdošanā šie gadījumi nebija reglamen-

tēti, un praksē, kā arī civiltiesību zinātnē vadījās no

attiecīgajām krimināltiesību normām. Saskaņā ar

LPSR Ck 470. pantu nav atlīdzināms kaitējums, kas

nodarīts ar nepieciešamās aizstāvēšanās stāvokli iz-

darītu darbību, ja pie tam nav pārkāptas aizstāvē-

šanās robežas. LPSR Ck 470. pantā nav dots nepie-
ciešamās aizstāvēšanās jēdziens. Tajā arī nav norā-

dīts, ko var uzskatīt par nepieciešamās aizstāvēšanās

robežu pārkāpumu. Šie jautājumi ir regulēti LPSR

Kk 13. pantā.
Lai aizstāvēšanos atzītu par nepieciešamu, t. i.,

tiesīgu darbību, ir jābūt šādiem nosacījumiem: 1) ar

nepieciešamo aizstāvēšanos ir jāatvaira nodarījums,
kas tiek vērsts pret valsts, sabiedriskajām vai atse-
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višķas personas interesēm; 2) nodarījumam jābūt
esošam, t. i., tādam, ar kuru jau tiek nodarīts kaitē-

jums, vai arī tādam, kas satur reālus kaitējuma no-

darījuma draudus; 3) kaitējumam, kas tiek nodarīts

nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī, jābūt vērstam

pret personu, kura apdraud valsts, sabiedriskās vai

atsevišķas personas intereses, un 4) aizstāvēšanās

nedrīkst pārsniegt nepieciešamās robežas.

Ja ir šie nosacījumi, aizstāvēšanās kvalificējama kā

nepieciešama, tiesīga darbība, kas saskaņā ar LPSR

Ck 470. pantu izslēdz kaitējuma atlīdzināšanas pie-
nākumu. Turpretim, ja nepieciešamās aizstāvēšanās

robežas ir pārkāptas, šīs darbības tiesīgais raksturs

zūd un kaitējums ir atlīdzināms pēc vispārīgajiem
noteikumiem. Praktiski šādos gadījumos vienmēr ir

apsverams jautājums par LPSR Ck 485. panta pie-
mērošanu. Jāņem vērā ne tikai tās personas vaina,

kas, pārkāpdama nepieciešamās aizstāvēšanās robe-

žas, kaitējumu nodarījusi, bet arī paša cietušā vaina,

jo ar savu darbību viņš ir radījis situāciju, kurā kai-

tējums viņam nodarīts.

Beidzot, tiesīgas darbības rezultātā kaitējums daž-

kārt tiek nodarīts arī galējās nepieciešamības stā-

vokli (LPSR Ck 471. p.). Civilā likumdošana nedod

arī galējās nepieciešamības jēdzienu. Tāds ir sasto-

pams LPSR Kk 14. pantā. Galējās nepieciešamības
stāvoklī kaitējums veselībai tiek nodarīts, lai no-

vērstu briesmas, kas draud valsts vai sabiedriskajām

interesēm, galējās nepieciešamības stāvoklī darbo-

jošos pilsoņu vai arī citu pilsoņu personai. Ja drau-

došās briesmas nav bijis iespējams novērst ar citiem

līdzekļiem un ja nodarītais kaitējums ir mazāks nekā

novērstais kaitējums, tad šāda galējās nepieciešamī-
bas stāvoklī izdarītā darbība vienmēr būs sabiedriski

derīga un tiesīga, vienalga, vai tiek aizsargātas
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sabiedrības, savas vai citas personas intereses. Tomēr

šādas darbības rezultātā dažkārt tiek nodarīts kaitē-

jums kādai citai personai, kuras uzvedība arī var būt

nevainojama, tiesīga (atšķirībā no nepieciešamās aiz-

stāvēšanās gadījuma). Tāpēc nav taisnīgi atbrīvot

kaitējuma nodarītāju no kaitējuma atlīdzināšanas, lai

gan viņš rīkojies galējās nepieciešamības stāvoklī.
Tas tāpēc, ka nevar, piemēram, savas intereses aiz-

stāvēt uz citas personas interešu rēķina.
Saskaņā ar LPSR Ck 471. panta noteikumiem ga-

lējās nepieciešamības stāvoklī nodarītais kaitējums
ir jāatlīdzina. Protams, nav taisnīgi visos gadījumos
kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu uzlikt tikai kai-

tējuma nodarītājam. Tā, piemēram, kaitējums var tikt

nodarīts, lai novērstu briesmas, kas draud valsts vai

sabiedriskajām interesēm vai citām personām. Lai

gan principā galējās nepieciešamības stāvoklī noda-

rīts kaitējums jāatlīdzina tai personai, kas to ir noda-

rījusi, tomēr LPSR Ck 471. panta II daļā paredzēti
izņēmumi, kad atlīdzināšanas pienākumu var uzlikt

trešajai personai, kuras interesēs kaitējuma nodarī-

tājs rīkojies. Taču LPSR Ck 471. panta II daļa nav

imperatīva rakstura norma. Tajā norādīts, ka tiesa

var uzlikt kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu treša-

jai personai. Ar LPSR Ck 471. panta II daļu atļauts

arī pilnīgi atbrīvot kaitējuma nodarītāju un trešo

personu no atlīdzināšanas pienākuma.
Ja kaitējuma nodarītājs ir rīkojies gan savās, gan

arī trešo personu interesēs, tad ir iespējama kaitē-

juma atlīdzināšanas pienākuma uzlikšana viņiem pec

daļējās atbildības principa.
kaitējums pilsoņa veselībai var tikt nodarīts ne

tikai kādas citas personas darbības, bet arī bezdarbī-

bas rezultātā. Atšķirībā no kaitējuma nodarītāja dar-

bības, kas var radīt kaitējuma atlīdzināšanas piena-



21

kurnu gan tad, kad tā ir prettiesīga, gan arī tad, kad

ta ir tiesīga, bezdarbība var radīt pienākumu atlīdzi-

nāt cietušajam kaitējumu tikai tad, ja tā ir prettie-
sīga.

Prettiesīga ir tikai tadu personu bezdarbība, kurām

ar likumu vai citu normatīvu vai administratīvu aktu

uzlikta zināmu darbību veikšana (piemēram, lai no-

vērstu kaitējuma iestāšanos), bet kuras bez attaisno-

jošiem iemesliem attiecīgās darbības neveic. Prettie-

sīga bezdarbība ir, piemēram, ja rūpnīcas administrā-

cija neievēro darba drošības noteikumus, lai gan tās

pienākumos tas ietilpst.

2. Cēloniskais sakars starp kaitējuma nodarītāja
darbību un veselībai nodarīto kaitējumu

Lai rastos civiltiesiskā atbildība, kas prasa atlīdzi-

nāt nodarīto veselības kaitējumu, ir nepieciešams
cēlonisks sakars starp kaitējuma nodarītāja darbību

(vai arī paaugstinātas bīstamības avota darbību) un

veselībai nodarīto kaitējumu. Tas ir uzsvērts LPSR

Ck 465. pantā v. c. attiecīgajos civilkodeksa pantos
(466. —469. p.), kuros ar vārdiem «nodarīts kaitē-

jums» izteikta cēloniskā sakara nepieciešamība starp

kaitējuma nodarītāja darbību un radušos kaitējumu.
Cēloniskā sakara jautājumam ir svarīga praktiska

nozīme. Tas ir objektīvs un vienmēr obligāts priekš-
noteikums, lai rastos atbildība par pilsoņa veselībai

nodarītu kaitējumu. Likumā nav formulēts cēloniskā

sakara jēdziens; to risina civiltiesību zinātne.

Lai noskaidrotu, vai starp tās personas darbību vai

bezdarbību, uz kuru norāda cietušais,_un radušos kai-

tējumu pastāv cēloniskais sakars, ir jākonstatē: 1) vai

ir cēloniskais sakars starp atbildētāja darbību vai
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bezdarbību un veselības bojājumu un 2) vai ir ceļo-1

niskais sakars starp šo veselības bojājumu un iestā-1
jušos darba spēju zaudējumu vai cietušā nāvi, kas \
tieši rada mantisko zaudējumu.

Parasti tiesu praksē cēloniskā sakara konstatēšana j
sevišķas grūtības nerada, jo juridiski nozīmīgs cēlo- i
niskais sakars starp kaitējuma nodarītajā darbību un

veselības kaitējumu ir viegli saskatāms pat nespeciā- }
listam. Tā, piemēram, tas ir, ja cietušajam, kurš pa-

kļuvis zem vilciena, nāve iestājas veselības bojājuma
brīdī vai ja cietušais uz vietas iet bojā šāviena rezul-

tātā. Daudz grūtāk jau konstatēt cēlonisko sakaru

tad, ja ievainojuma rezultātā cietušā darba spēju zu-

dums iestājas nevis tūlīt, bet pēc ilgāka laika, pat

pēc vairākiem gadiem.
Nav viegli konstatēt cēlonisko sakaru arī tad, ja

sākotnēji nelielas traumas rezultātā vēlāk rodas jau
daudz smagāks veselības bojājums.

Minēsim piemēru. J. strādāja par regulētāju Rīgas

Pirmajā maizes kombinātā. 1959. gada 15. aprīlī vi-

ņai, strādājot nakts maiņā pie mašīnas, kas tehniski

nebija kārtībā, un turklāt neievērojot darba tehniskās

drošības noteikumus, notika nelaimes gadījums —

tika ierauts mašīnā un ievainots pirksts. Kad pirksta

pārsiešanas laikā J. ieraudzīja no tā plūstam daudz

asiņu, viņa paģība un krītot pārsita galvu. Rezultāta

J. saskaņā ar darba ekspertīzes ārstu komisijas slē-

dzienu sākumā tika atzīta par otrās grupas invalīdi,

bet ar 1967. gada 16. maiju — par trešās grupas

invalīdi.

J. cēla tiesā prasību pret maizes kombinātu, lai

kaitējumu atlīdzina. Rīgas pilsētas Maskavas rajona

tautas tiesa J. prasību apmierināja. LPSR Augstākās
Tiesas civillietu tiesas kolēģija, izskatīdama lietu pēc

atbildētāja — Rīgas Pirmā maizes kombināta kasā-
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cijas sūdzības, tautas tiesas spriedumu atstāja ne-

grozītu, savā lēmumā norādot: ar tiesu medicīniskās

ekspertīzes komisijas slēdzienu ir konstatēts, ka starp
darbā notikušo traumu — pirksta ievainojumu un

tam sekojošo galvas smadzeņu satricinājumu kritiena

rezultātā ir cēloniskais sakars. (Lieta Nr. 185,
1969. g. 29. janvāra lēmums.)

Dažreiz cēloniskais sakars starp notikušo ievaino-

jumu un darba spēju zaudējumu ir vēl sarežģītāks.
Tas ir tad, ja, piemēram, galējais rezultāts — darba

spēju zudums — ir sakarā ar vairāku personu dar-

bībām. Tā, piemēram, pilsone V. kopā ar pilsoni V.

brauca uz pēdējam piederošā motocikla. Avārijā V.

tika ievainota kreisā kāja. Maltas slimnīcā, kur V.

pēc nelaimes gadījuma ievietoja, sakarā ar nepareizu
ārstēšanu viņai izveidojās labā priekšpleca mīksto
audu nekroze, un tādējādi V. kļuva par pirmās gru-
kas invalīdi. Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu

tiesas kolēģija V. prasību par kaitējuma atlīdzības

piedziņu no Rēzeknes Centrālās slimnīcas un pilsoņa
V. apmierināja. (Lieta Nr. 582, 1966. gada 22. sep-

tembra spriedums.)
Kā redzams, šeit bija izveidojusies vesela cēloņsa-

karību virkne, kurā viens apstāklis bija radījis otru,
tas savukārt — trešo.

Padomju civiltiesību zinātne un tiesu prakse pir-
mām kārtām vadās no atzinuma, ka cēloniskais sa-

kars ir objektīva kategorija, kas eksistē neatkarīgi no

cilvēka apziņas un tikai atspoguļojas tajā. Bieži vien

juridiskajā literatūrā cēloniskā sakara jautājums tiek

saistīts ar jautājumu par atbildīgās personas vainu.

Taču tāda rīcība nav pareiza, jo pavisam aplam tiek

traktēta kaitējuma nodarītāja vainas un cēloniskā

sakara savstarpējā attieksme. Kā redzēsim turpmāk,
vaina konkrētos apstākļos ir personas attieksme pret
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savu darbību. Tā ietver arī intelektuālo momentu — ļ
savas darbības seku paredzēšanu. Bet paredzēt savas i

darbības sekas ir iespējams, tikai zinot darbības un

seku cēlonisko sakaru. Tādēļ zināmā mērā vaina ir

«atkarīga» no cēloniskā sakara, un, izskatot konkrētus I

gadījumus par nodarītā veselības kaitējuma atlīdzi- I

nāšanu, bieži vien jāapspriež gan atbildīgās perso- *

nas vainas jautājums, gan arī jautājums par cēlo- ļ
nisko sakaru starp personas darbību un nodarīto j
kaitējumu. Tomēr nepareizi ir apvienot vainu un cēlo-

nisko sakaru un apskatīt tos kā vienotu problēmu, it ļ
īpaši jau tāpēc, ka civiltiesiskā atbildība par vese- ļ
lībai nodarīto kaitējumu likumā noteiktos gadījumos
uzliekama arī bez vainas (piemēram, pēc LPSR Ck

469. p.), bet cēloniskais sakars ir nepieciešams vien-

mēr.

Jebkurš mēģinājums saistīt cēlonisko sakaru un

kaitējuma nodarītāja vainu šinī problēmā ir nesek-

mīgs, nepieņemams no marksistiskās filozofijas vie-

dokļa, tāpēc ka dabā pastāvošās objektīvās parādības
tas lielākā vai mazākā mērā cenšas padarīt atkarīgas
no subjektīvā faktora — kaitējuma nodarītāja iespē-

jas paredzēt vai neparedzēt cēloniskā sakara esa-

mību.

Padomju civiltiesībās, izšķirot konkrētus atbildības

gadījumus, ir jānoskaidro, vai starp veselības kaitē-

juma nodarītāja darbību un radušos kaitējumu cēlo-

niskais sakars ir nepieciešams vai nejaušs. Šo uz-,

skatu aizstāv daudzi ievērojami padomju civiltiesību

speciālisti. Sakarā ar to kaitējuma nodarītāja dar-

bība tikai tad ir uzskatāma par kaitējuma cēloni, ja
sakars starp šo darbību un radušos rezultātu ir ne-

pieciešams, likumsakarīgs, bet nevis tikai ar gadī-

juma rakstura secību. Uzskatu par nepieciešamo
cēlonisko sakaru aizstāv, piemēram, I. Novickis,
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L. Luncs, J. Fleišica, B. Antimonovs, M. Gordons,
G. Matvejevs v. c. padomju civiltiesību speciālisti. 1
Tikai tad kaitējuma nodarītājam var uzlikt kaitējuma
atlīdzināšanas pienākumu, ja starp viņa darbību un

radušos kaitējumu ir nepieciešamais cēloniskais sa-

kars. Turpretim, ja cēloniskajam sakaram ir nejau-
šības raksturs, tad nav pamata nodarītāju saukt pie
atbildības.

Nereti tiesu praksē ir bijuši gadījumi, kad divām

parādībām nav nepieciešamā savstarpējā cēloniskā

sakara, bet ir tikai nejauša, ārēja secība. Tā, piemē-

ram, pilsoni P. Kuldīgas rajona dzīvokļu un komu-

nālā nodaļa bija pieņēmusi darbā par pārcēlāju.
1962. gada 16. septembrī P. pārcēla ar laivu pār
Ventu kādu motociklistu. Izceldams motociklu no

laivas, P. sajuta asas sāpes sirds apvidū. levietojot
P. slimnīcā, viņam konstatēja miokarda infarktu, kas

ir vispārējas saslimšanas sekas. P. cēla tiesā pra-

sību par kaitējuma atlīdzību sakarā ar darbā noti-

kušu nelaimes gadījumu, jo viņš bija atzīts par otrās

grupas invalīdu. Tautas tiesa P. prasību noraidīja,
jo nekāds nelaimes gadījums darbā nebija noticis. 2

Šoreiz, kā redzams, nav cēloniskā sakara starp
notikumu darbā un darba spēju zudumu, kura rezul-

tātā pilsonim P. radās mantiskais kaitējums.

1 H. B. Hoeuu,Kuā, JI. A. Jluhu,. 06mee yneHHe 06 o6n3a-

TenbCTße, M, 1950, cip. 307—308; E. A. <pAeuuuu,. 06H3aTejib-
CTBa H3 npHMHHeHHH h H3 ncocHOßaTejibHoro o6oramenHH,
M., 1951, dp. 65; B. C. Ahtumohob. oTBercTBeH-

HocTb 3a Bpea, npHMHHeHHbifi hctohhhkom noBHiiieHHOH onac-

hocth, M, 1952, CTp. 106; M. B. ropdon. Jlckuhh no cobctckomv

rpa>KAaHCKOMy npaßy, XapbKOß, 1960, CTp. 248; r. K. Mareeed.

BHHa b coBeTCKOM rpa>KAaiicKOM npaße, Kneß, 1955, CTp. 80.
2 Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas kolēģijas

lēmums lietā Nr. 2209, 1966. gadā.
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Šāda nejauša, ārēja parādību secība nozīmē, kaļ
vai nu vispār nav cēloniskā sakara starp cietuša

darba apstākļiem un iestājušos darba spēju zudumu,

vai arī, kaut gan zināms nejaušs sakars ir, tomēr tam

nevar piešķirt juridiska fakta nozīmi, jo rezultāts —

darba spēju zudums — tikpat būtu iestājies arī bez šī*

nejaušā sakara.

Tiesu praksē cēlonisko sakaru veselības kaitējuma
nodarīšanā konstatē ar dažādu ekspertīžu palīdzību^

3. Kaitējuma nodarītāja vaina

Trešais vispārīga rakstura priekšnoteikums atbil-

dībai par veselības kaitējuma nodarīšanu ir kaitējuma

nodarītāja vaina. LPSR Ck 465. panta II daļā izteikts

princips, ka kaitējuma nodarītājs atbild tikai tad, jaf

viņš ir kaitējuma nodarīšanā vainīgs.

Vainai kā atbildības priekšnoteikumam ir būtiska ļ

atšķirība no cēloniskā sakara. Pirmkārt, cēloniskais \
sakars ir obligāti nepieciešams, lai rastos atbildība. \
Citādi tas ir attiecībā uz vainu. Kā redzams no LPSR

Ck 465. panta II daļas, vaina principā ir nepiecie-
šamais priekšnoteikums atbildībai. Tomēr likums

nosaka izņēmumus, kad atbildība par kaitējuma
nodarīšanu var iestāties neatkarīgi no 'kaitējuma no-

darītāja vainas. Tā tas ir, piemēram, saistībās, kas

rodas no kaitējuma nodarīšanas paaugstinātas bīs-

tamības apstākļos. Šeit 'izpaužas civiltiesiskās atbil-

dības atšķirība no kriminālatbildības, kur vaina ir

vienmēr obligāts atbildības priekšnoteikums.

Otrkārt, cēloniskais sakars ir atbildības objektīvais

priekšnoteikums, bet kaitējuma nodarītāja vaina —

atbildības subjektīvais priekšnoteikums. Vainas pa-
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mats ir kaitējuma nodarītāja attieksme pret savu

prettiesīgo rīcību, pret darbību vai bezdarbību, ar

kuru tiek nodarīts kaitējums, un pret rezultātu —

kaitējumu. Par vainu no tiesību viedokļa nemaz ne-

var but runas, ja personas darbība vai bezdarbība,
kuras rezultātā radies veselības kaitējums, nav pret-

tiesīga.

Kaitējuma nodarītāja vaina ietver sevī divus fakto-

rus: intelektuālo faktoru un gribas faktoru. Intelek-

tuālais faktors ir savas darbības seku paredzēšana.
Vaina ir.tikai tad, ja kaitējuma nodarītājs apzinās,

saprot objektīvi pastāvošo sakaru starp savu darbību

un kaitējumu. Ja kaitējuma nodarītājs nav zinājis
vai nav varējis zināt, ka viņa darbība likumsakarīgi
rada kaitējuma nodarījumu citai personai, tad viņu
nevar atzīt par vainīgu. Vainīga ir tikai tāda per-

sona, kas spējīga kontrolēt savu darbību, paredzēt
šīs darbības sekas. Tāda spēja nepiemīt rīcības ne-

spējīgām personām, kuras tāpēc nevar uzskatīt no

tiesību viedokļa par vainīgām kaitējuma nodarīšanā.

Tas ir viens no pamatmomentiem, kāpēc šādām per-

sonām nevar uzlikt viņu nodarītā kaitējuma atlīdzi-

nāšanas pienākumu.

Kaitējuma nodarītāja vainas otrs faktors — griba -

ir vēlēšanās vai nevēlēšanās, lai citai personai rastos

kaitējums. Tieši šajā apstāklī izpaužas kaitējuma no-

darītāja negatīvā attieksme pret sabiedrību, pret līdz-

pilsoņiem.
Civilkodeksa normās par kaitējuma nodarīšanu ir

norādīts vai nu uz vainu vispār, sīkāk neprecizējot
tās formas (LPSR Ck 465. p. II d., 472.-474.,

479. p.), vai arī konkrētām vainas formām — ka «no-

lūku» (LPSR Ck 469. p. I d.) vai «rupju neuzmanību»

(LPSR Ck 485. p ). Arī LPSR Ck 229. panta I daļā,

t. i., normā, kas ietilpst vispārīgajos noteikumos par
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saistībām, ir noradītas divas vainas formas — no-

lūks un neuzmanība.

Kas attiecas uz vainu nolūka formā, tad nav prak-
tiskas nozīmes (to iedalīt tiešā un netiešā, kā 'tas ir

'krimināltiesībās. Tāpēc civiltiesībās ir runa tikai par
nolūku kā itādu, bez sīkāka iedalījuma. Kaitējuma no-

darītāja vaina nolūka formā ir tad, ja viņš paredz
savas darbības sekas un apzināti vēlas kaitējuma
rašanos citai personai vai arī to pieļauj. Tomēr sociā-

listiskajā sabiedrībā grūti iedomāties, ka pilsoņi vai

organizācijas apzināti vēlētos nodarīt citiem pilso-
ņiem veselības kaitējumu, lai pēc tam to atlīdzinātu.

Ja arī šādi gadījumi praksē sastopami, tad tie parasti
ir saistīti ar kaitējuma nodarītāja — pilsoņa krimi-

nālatbildību, kad kaitējuma nodarītājs vispār nav

domājis par civiltiesiskajām sekām, kas nozieguma
rezultātā iestāsies, — par kaitējuma atlīdzināšanu

cietušajam vai personām, kas atrodas viņa apgādībā.
Par veselības kaitējumu atbildīgās personas vaina

parasti izpaužas neuzmanības formā. Neuzmanība kā

civiltiesiska vainas forma raksturīga ar to, ka kai-

tējuma nodarītājs savā darbībā neievēro visus piesar-
dzības līdzekļus. Neuzmanība ir no personas prasā-
mās piesardzības trūkums. Tā ir tad, kad persona gan

paredzējusi savas darbības varbūtējās sekas, nav

vēlējusies, lai šīs sekas iestātos, taču vieglprātīgi ce-

rējusi, ka tās neradīsies. Neuzmanība ir arī tādā ga-

dījumā, kad persona nav paredzējusi savas darbības

sekas, bet pēc lietas apstākļiem viņai tās vajadzēja

paredzēt. Ja kaitējuma nodarītājam nav vajadzējis

paredzēt savas darbības sekas vai viņš tās nav va-

rējis paredzēt, tad nekādas vainas nav un atbildība

par nodarīto kaitējumu neiestājas. Izņēmums ir tikai

atbildība neatkarīgi no vainas saskaņa ar LPSR Ck

469. pantu.
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Civiltiesībās mēs sastopamies ar neuzmanību kā

vainu divās formās — parasto un rupjo neuzmanību.

Tiesa gan, šādam iedalījumam nav lielas praktiskas
nozīmes, kad ir runa par 'kaitējuma nodarītāja vainu.

Tas tāpēc, ka neatkarīgi no neuzmanības formas ve-

selībai nodarītais kaitējums jāatlīdzina pilnā apmērā.
Neuzmanības iedalījumam parastajā un rupjajā, kā

redzēsim turpmāk, ir praktiska nozīme tikai attiecībā

uz cietušās personas vainu.

Izšķirot praksē jautājumu, vai kaitējuma nodarītājs
pieļāvis parasto vai rupjo neuzmanību, saskaņā ar

tiesību zinātnes atzinumu ir jāvadās no prasībām,
kuras var izvirzīt noteiktai personai konkrētā gadī-

jumā. Pirmkārt, jāievēro tās darbības raksturs, kuras

rezultātā kaitējums nodarīts. Dažāds ir to prasību
raksturs un apjoms, ko, piemēram, drīkst izvirzīt

ārstam un medicīnas māsai. Otrkārt, jāņem vērā kon-

krētie objektīvie apstākļi, kuros norisinājusies kaitē-

juma nodarītāja darbība. Treškārt, jāņem vērā tiesib-

pārkāpēja individuālās īpatnības, viņa fiziskā un ga-

rīgā attīstība, vecums, pieredze, darba iemaņas utt.

Šāda individuāla, konkrēta pieeja, vērtējot kaitējuma
nodarītāja rīcību, tiek plaši atzīta tiesu praksē.

Lai atšķirtu rupjo neuzmanību no parastās neuz-

manības, jāvadās no to noteikumu rakstura, kurus

nav ievērojis tiesībpārkāpējs. Ja viņš nav ievērojis
minimālos piesardzības noteikumus, viņa rīcība ir

kvalificējama kā rupjā neuzmanība. Nosakot neuzma-

nības formu, jāvadās no tā, cik konkrēti kaitējuma

nodarītājam bijis iespējams paredzēt savas darbības

sekas. Ja šādas iespējas bijušas lielas, neuzmanība

kvalificējama kā rupja.
Tā kā atbildīgas par pilsoņu veselībai nodarīto kai-

tējumu ir arī organizācijas, tad rodas jautājums, ka

saprotama to vaina. Organizācijas darbība izpaužas
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tās orgānu darbībā, to pilsoņu darbībā, kuri veido
šīs organizācijas darbinieku kolektīvu. Tāpēc šo per-
sonu vaina kaitējuma nodarīšana ir uzskatāma par

pašas organizācijas vainu. Tomēr organizācijas dar-

binieku vaina ir pašas organizācijas vaina tikai tad,
ja viņi darbojušies savas kompetences ietvaros, izpil-
dījuši darba pienākumus. Šāds secinājums izriet no

LPSR Ck 466. panta. Organizācijas vaina, kā re-

dzams no tiesu prakses, kad izskatīti pieprasījumi

par veselībai nodarīta kaitējuma atlīdzināšanu, pa-

rasti izpaužas neuzmanības formā. Pie tam šī neuz-

manība bieži vien ir saistīta ar organizācijas admi-

nistrācijas vai tās darbinieku bezdarbību kontrolē

pār darba drošības ievērošanu v. tml. Citiem vār-

diem, administrācijai vai organizācijas darbiniekiem,

kuri atbildīgi par attiecīgo pasākumu veikšanu, vaja-

dzēja paredzēt savas bezdarbības sekas, bet viņi tās

nav paredzējuši vai vieglprātīgi cerējuši, ka tās neie-

stāsies. Minēsim piemēru. J. strādāja Rīgas telefonu

tīkla pārvaldē par montieri. 1967. gada 16. oktobrī,
kad J. izpildīja darba pienākumus, ar viņu notika ne-

laimes gadījums. Vilkdams izolētos telefona vadus,

viņš pakāpās uz malkas grēdas, lai atbrīvotu vadus,
kas bija ieķērušies koka zaros. No grēdas krītot, J.

dabūja ievainojumu, slimoja un ar DEAK 1968. gada

31. I slēdzienu tika atzīts par II grupas invalīdu.

Rīgas pilsētas Kirova rajona tautas tiesa, kurā J.

griezās ar prasību par kaitējuma atlīdzību no Rīgas
telefonu tīkla pārvaldes, kā arī Latvijas PSR Augstā-
kās Tiesas civillietu tiesas kolēģija, kas izskatīja
lietu pēc atbildētāja — Rīgas telefonu tīkla pārvaldes

kasācijas sūdzības, saskatīja atbildētāja vainu tajā

ziņā, ka nav bijis pienācīgi organizēts darbsun strād-

nieki apgādāti ar vajadzīgajiem darbarīkiem (ķek-
šiem, kāpnēm utt.), lai viņi varētu normāli strādāt.
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Atbildētajās organizācijas administrācija nav veikusi

arī pietiekamu kontroli pār darba organizētību. (Lieta
Nr. 433, 1969. g. 19. marta lēmums.)

Organizācijas vaina redzama arī šādā tiesu prak-
ses piemērā. X- iesniedza prasību pret komunālo pa-

kalpojumu uzņēmumu «Varavīksne» par kaitējuma
atlīdzību. Kaitējums bija nodarīts sakarā ar to, ka

X., mazgājoties uzņēmuma pirtī, nokrita no lāvas,

kas nebija tehniskā kārtībā. Kad lāvas dēlis lūza, K.
krītot pārlauza roku, dabūja smadzeņu satricinājumu
un rezultātā daļēji zaudēja vispārējās darba spējas.
Tautas tiesa, kurā K. griezās ar prasību par kaitē-

juma atlīdzību, atzina, ka kaitējums radies uzņēmuma
vainas dēļ. (Lieta Nr. 555, 1969. g. 2. aprīļa lēmums.)

Organizācijas vaina, kā redzējām, var izpausties
veselības kaitējuma nodarīšanā gan saviem darbinie-

kiem, gan arī pie organizācijas nepiederošām per-

sonām. Ir jāpievērš uzmanība šādam apstāklim. Lai

organizācijai rastos pienākums atlīdzināt veselības

kaitējumu savam darbiniekam, par kuru šī organizā-

cija izdara valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas,
vienmēr ir jābūt organizācijas vainai kaitējuma no-

darīšanā neatkarīgi no tā, vai kaitējums cietušajam
radies sakarā ar paaugstinātas bīstamības avota

eksplutāciju vai ne (LPSR Ck 479. p. I d.).
C. strādāja par montieri-šoferi Latvijas Republikā-

niskajā radiocentrā. 1968. gada 22. novembrī Č., va-

dīdams Radiocentra automašīnu, atgriezās no koman-

dējuma. Sakarā ar to, ka bija kailsals un šoseja ap-

ledojusi, notika nelaimes gadījums — automašīna

strauji sagriezās sāņus un apgāzās. C. dabūja miesas

bojājumus, ārstējās slimnīcā un vēlāk Uka atzīts par

II grupas invalīdu. Viņš iesniedza tiesā prasību par

kaitējuma atlīdzību — vēlējās saņemt starpību starp

vidējo izpeļņu un pēc nelaimes gadījuma piešķirto
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pensiju. C. pamatoja savu prasību ar to, ka nelaimes

gadījums nav noticis viņa vainas dēļ, jo uz šosejas
nebija izliktas attiecīgas brīdinājuma zīmes.

Tautas tiesa C. prasību noraidīja, jo nebija kon-

statējams, ka vainīgs ir atbildētājs, kurš par C. kā

savu darbinieku izdarījis sociālās apdrošināšanas
iemaksas. Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu

tiesas kolēģija, izskatīdama lietu pēc prasītāja C. ka-

sācijas sūdzības, savā lēmumā norādīja, ka kaitējums
cietušajam, kurš atradies ar atbildētāju darba attie-

cībās, noticis, viņam izpildot savus darba pienāku-
mus, un ka tautas tiesa pareizi piemērojusi LPSR Ck

479. p. noteikumus, kuros paredzēta cietušā apdroši-
nājuma ņēmēja atbildība tikai tad, ja ir viņa vaina

kaitējuma nodarīšanā. (Lieta Nr. 253, 1970. g. 4. feb-

ruāra lēmums.)
Ja kaitējums nodarīts tādiem pilsoņiem, kas pie

organizācijas nepieder, t. i., par kuriem organizācija
neizdara valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas,
tad organizācija kā kaitējuma nodarītāja ir atbildīga
cietušajam gan tad, ja viņa ir vainīga (LPSR Ck

465. p.), gan arī tad, ja veselības bojājums, eksplua-
tējot paaugstinātas bīstamības avotus, noticis bez

organizācijas vainas (LPSR Ck 469 p).

Kaitējuma nodarītāja vaina tādējādi ir viens no

svarīgiem priekšnoteikumiem, lai uzliktu pienākumu
atlīdzināt par kaitējumu veselībai. Tomēr, kā jau at-

zīmēts, dažos gadījumos šī atbildība var rasties ne-

atkarīgi no atbildīgās personas vainas kaitējuma no-

darīšanā. Paaugstinātas bīstamības avota nodarīts

veselības kaitējums saskaņā ar LPSR Ck 469. pantu
ir atlīdzināms, obligāti pastāvot tikai diviem priekš-
noteikumiem — kaitējuma nodarījuma prettiesīgu-
mam un cēloniskajam sakaram. Pats par sevi sa-

protams, ka paaugstinātas bīstamības avota valdītāja
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atbildība iestājas tad, ja kaitējums nodarīts viņa vai-

nas dēļ. Taču saskaņā ar LPŠR Ck 469. pantu atbil-

dība viņam uzliekama arī neatkarīgi no vainas. Tas

nozīmē, ka atbildība pēc LPSR Ck 469. panta ir

daudz plašāka par atbildību pēc LPSR Ck 465. panta.
Atbildība neatkarīgi no vainas ir noteikta tādēļ,

lai pamudinātu paaugstinātas bīstamības avota valdī-

tājus stingri ievērot šo objektu ekspluatācijas notei-

kumus, izlietot visus iespējamos drošības līdzekļus,
lai maksimāli samazinātu kaitējuma nodarīšanas

iespēju. Darbība, kas saistīta ar paaugstinātas bīsta-

mības avotu valdīšanu un lietošanu, ir sabiedriski de-

rīga un nepieciešama. Ja tomēr šādas darbības rezul-

tātā kādam pilsonim tiek nodarīts kaitējums, tad nav

pareizi, ja viņam par to neatlīdzina. Ir taisnīgāk, ja

kaitējuma sekas cieš paaugstinātas bīstamības avota

valdītājs, kaut arī viņš nav vainīgs kaitējuma nodarī-

šanā. Tātad atbildība pēc LPSR Ck 469. panta kā

atbildība neatkarīgi no paaugstinātas bīstamības

avota valdītāja vainas ir uzskatāma par izņēmumu
no vispārīgā principa, ka par vainu jānes civiltiesiskā

atbildība.

Paaugstinātas bīstamības avota valdītāja atbildība

neatkarīgi no vainas ir domāta, lai nodrošinātu cie-

tušā intereses. Tiesa gan, literatūrā pēdējos gados
sāk apšaubīt šāda veida atbildības nozīmi un ierosina

cietušā interešu nodrošināšanai izmantot apdrošinā-
šanas institūtu. 1

1 H. C. Majieun. Bo3MemeHHe Bpeaa, npmmHeHnoro jihhho-

cth, M., 1965, dp. 40—47; JI. A. MaūdanuK, H. 10. Cepeeeea.

MaTepHa.ibHaa OTBeTCTBeHHocTb 3a noßpe>KfleHHe 3AopoßbH, M.,

1968, CTp. 74—78.
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4. Apstākļi, kas atbrīvo kaitējuma nodarītāju
no atlīdzināšanas pienākuma vai to samazina

Likumā ir paredzēti apstākļi, .kas var būt par pa-
matojumu, lai kaitējuma nodarītāju atbrīvotu no pie-
nākuma atlīdzināt kaitējumu vai arī lai samazinātu

viņa atbildību, kaut pastāv jau minētie atbildības
priekšnoteikumi. Var, piemēram, pilsoni, kas ir vai-

nīgs prettiesīga veselības kaitējuma nodarīšanā citam

pilsonim, zināmos gadījumos atbrīvot no atbildības.

Saskaņa ar LPSR civilkodeksa noteikumiem tas iespē-
jams, ja, pirmkārt, ir paša cietušā vaina vai, otrkārt,
bijis nepārvarams spēks.

a) Cietušā vainas ievērošana

Cietušā vaina ir pamats, lai vai nu samazinātu

kaitējuma atlīdzības apjomu, vai arī pilnīgi noraidītu

prasību par kaitējuma atlīdzību. Cietušā vaina ir no

paša cietušā atkarīgs, subjektīvs faktors. Tas nozīmē,
ka cietušais pats veicinājis kaitējuma nodarījumu sa-

vai veselībai; viņš ir to paredzējis un vēlējies vai

arī nav paredzējis, lai gan viņam to vajadzēja pare-

dzēt.

Tāpat kā kaitējuma nodarītāja vaina, arī cietušā

vaina sakņojas viņa psihiskajā attieksmē pret noti-

kušo darbību vai bezdarbību un sakarā ar to radušos

rezultātu.

Atšķirība ir tikai tajā ziņā, ka kaitējuma nodarī-

tājs, būdams vainīgs, ar savu darbību pārkāpj ne

tikai tiesību norntas, bet vienmēr aizskar arī cietuša

subjektīvās tiesības. Turpretim cietušais, būdams vai-

nīgs, ar savu darbību kaitējuma nodarītajā subjektī-
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vās tiesības parasti nepārkāpj. Cietušā vainas nozīme

izpaužas tādējādi, ka cietušais ar savu darbību ir

sekmējis bojājuma nodarīšanu savai veselībai. Tāpēc
var teikt, ka pats cietušais savas vainas dēj ir sek-

mējis savu subjektīvo tiesību pārkāpumu, t. i., pats
sev zināmā mērā nodarījis kaitējumu.

Ja likumā ir runa par kaitējumu, kas radies paša
cietušā vainas dēļ, tad tas nozīmē, ka kaitējums
radies kā kaitējuma nodarītāja, tā arī paša cietušā

darbības kopējs rezultāts. Cietušā vaina, tāpat kā

kaitējuma nodarītāja vaina, var izpausties dažādās

formās — tā var būt tieša vai netieša nolūka formā

vai arī kā parasta vai rupja neuzmanība. Apskatot
kaitējuma nodarītāja vainu, jau bija norādīts, ka juri-
diska nozīme ir jebkurai no minētajām vainas for-

mām.

Cietuša vainai atšķirībā no kaitējuma nodarītāja
vainas tikai tad ir juridiska nozīme, ja šī vaina iz-

paužas likumā stingri prasītajā formā. Likuma ir

tieši norādīts, kādas cietušā vainas formas ir pamats
kaitējuma atlīdzības apmēra samazināšanai un kā-

das — kaitējuma nodarītāja pilnīgai atbrīvošanai no

atlīdzināšanas pienākuma. Nosakot, kādām cietušā

vainas formām ir juridiska nozīme, likumā ir ievērots,
ka kaitējuma nodarītāja un cietušā situācija kaitē-

juma nodarīšanas brīdī ir dažāda. Kaitējuma nodarī-

tājam parasti labāk ir pārskatāmas sekas, kādas var

radīt viņa darbība vai bezdarbība. Turpretim cietuša-

jam bieži vien nākas reaģēt uz kaitējuma nodarītāja
darbību iepriekš nesagatavotam. Tāpēc arī kaitējuma
atlīdzināšanā nav svarīga kaitējuma nodarītāja vai-

nas forma — kaitējums ir jāatlīdzina pat tad, ja

bijusi tikai viegla neuzmanība. Cietušā vaina turpre-
tim ir tikai tad jāņem vērā, ja tā ir nolūka vai rupjas
neuzmanības formā.
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Cietuša vaina nolūka formā gadās ļoti reti, jo cie-

tušajam parasti nemēdz būt tiešas vai netiešas vēlē-

šanās veicināt kaitējuma nodarīšanu paša veselībai.

Cietušā vaina nolūka formā visos gadījumos atbrīvo

kaitējuma nodarītāju no atlīdzināšanas pienākuma
(PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 19.63. g. 23. ok-

tobra lēmuma 17. p.), lai gan īpaši par to ir norādīts
tikai LPSR Ck 469. pantā.

Praksē bieži gadās cietušā vaina rupjas neuz-

manības formā. Kāda neuzmanība ir uzskatāma par

rupju, tas jāizšķir, ņemot vērā konkrētos apstākļus.
Cietušā rupja neuzmanība parasti ir satiksmes no-

teikumu, darba un drošības tehnikas noteikumu v. tml.

rupja pārkāpšana. Tā, piemēram, pilsonis X., zvērko-

pības padomju saimniecības «Jugla» strādnieks, vadī-

dams traktoru, ieslēdza to gaitai uz priekšu, nokrita

un tika saspiests starp traktoru un piekabi. No ievai-

nojumiem K. pēc dažām dienām nomira. Tā kā K.

apgādībā bija mazgadīgs dēls, K. sieva cēla tiesā

prasību par zaudējuma atlīdzību sakarā ar apgād-
nieka nāvi. Rīgas rajona tautas tiesa atzina, ka ne-

laimes gadījumā ir vainīga padomju saimniecības

«Jugla» administrācija un arī pats cietušais. Admi-

nistrācija bija atļāvusi K. vadīt traktoru, neinstruējot

viņu par drošības noteikumiem, un nebija ievērojusi,
ka K. nav traktora vadīšanas tiesību. Cietušā K.

vainu tiesa saskatīja tai ziņā, ka, būdams šoferis, nav

ņēmis vērā, ka viņam nav traktora vadīšanas tie-

sību, 'kā arī rupji pārkāpis traktora vadīšanas notei-

kumus. (Lieta Nr. 376, 1969. g. 28. februāra lēmums.)

Pilsonis Z. strādāja Talsu starpkolhozu celtniecības

organizācijā (SCO) par strādnieku. Darba laikā dzī-

vojamās ēkas būvobjektā autoceltņa kabīnes pamatne

piespieda Z. pie automašīnas platformas. Z. kļuva

I grupas invalīds, pilnīgi zaudējot profesionālās un
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vispārējās darba spējas. Talsu rajona tautas tiesa Z.

prasību par kaitējuma atlīdzību apmierināja, atzīstot,
ka nelaimes gadījums ar Z. noticis administrācijas
vainas dēļ, jo administrācija pieļāvusi alkoholisko

dzērienu lietošanu darba laikā un autoceltnis darbi-

nāts, neievērojot tā ekspluatācijas noteikumus. Lat-

vijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas kolēģija,
izskatīdama šo lietu pēc atbildētājas — Talsu SCO

kasācijas sūdzības, tautas tiesas spriedumu atcēla,

savā lēmumā norādot, ka nelaimes gadījums ar Z.

noticis arī viņa paša rupjas neuzmanības dēļ, jo viņš
darbā bijis iereibušā stāvoklī. Tāpēc, izšķirot šo

strīdu, bija jāpiemēro LPSR Ck 485. panta I daļas
noteikumi. (Lieta Nr. 752, 1969. g. 7. maija lēmums.)

Cietušā rupjai neuzmanībai bieži vien par cēloni ir

alkohola lietošana. Tāpat kā kaitējuma nodarītājs sa-

skaņā ar LPSR Ck 475. pantu netiek atbrīvots no kai-

tējuma atlīdzināšanas un tiek uzskatīts par vainīgu,

ja viņš, lietojot alkoholu, ir nonācis tādā stāvoklī,
ka nav spējīgs saprast savas darbības nozīmi, tā

arī cietušais tiesu praksē šādos gadījumos tiek atzīts

par vainīgu.
Rīgas elektrotīklu uzņēmumam «Rigasvet» piederošā

automašīna uz Rīgas—Jaunciema šosejas 1968. gada
23. decembra vakarā sabrauca pilsoni R. Tā kā no

ievainojumiem R. nomira, viņa sieva cēla tiesā pra-

sību par kaitējuma atlīdzības piedziņu divu nepiln-

gadīgo bērnu labā sakarā ar apgādnieka zaudēšanu.

Rīgas rajona tautas tiesa prasību noraidīja, atzīstot,

ka pats cietušais R. pieļāvis rupju neuzmanību, -

proti, jau būdams stipri iereibis, vakarā, tumsā uz

šosejas vēl lietojis alkoholiskus dzērienus, pēc tam

pakritis un gulējis uz šosejas braucamās daļas. Izska-

tot šo lietu pēc prasītājas R. kasācijas sūdzības, Lat-

vijas PSR Augstākās Tiesas cilvillietu tiesas kolēģija
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atzina, ka tautas tiesas spriedums pilnīgi atbilst

LPSR Ck 469. panta un 485. panta I daļas noteiku-

miem. (Lieta Nr. 1639, 1969. g. 8. oktobra lēmums.)
Cietušā vainas gadījuma parasti rodas jautājums

par kaitējuma nodarītāja un cietušā jaukto atbil-

dību.'

Atšķirībā no cietušā vainas nolūka formā, kas vien-

mēr ir priekšnoteikums kaitējuma atlīdzības prasības
noraidījumam, cietušā rupj,a neuzmanība ir pamats
vai nu kaitējuma atlīdzības apjoma samazināšanai,
vai arī atlīdzības prasības pilnīgai noraidīšanai.

Ka izriet no LPSR Ck 485. panta I daļas, šīs sekas

iespējamas neatkarīgi no tā, vai kaitējuma nodarītājs
ir vainīgs kaitējuma nodarīšana vai ne. Ja konsta-

tēta kā cietušā, tā arī kaitējuma nodarītāja vaina,

atlīdzības apjoma samazināšana vai pilnīga atlīdzī-

bas prasības noraidīšana ir atkarīga no kaitējuma
nodarītāja un cietušā vainas pakāpes. Atkarībā no

katra gadījuma konkrētajiem apstākļiem dažāds būs

atlīdzības apjoms, ja kaitējuma nodarītāja vaina tiks

konstatēta vieglas vai rupjas neuzmanības vai no-

lūka formā, kā arī atkarība no tā, kā izpaudusies cie-

tušā rupja neuzmanība, kādas tiesību, morāles vai

1 Dažreiz normatīvos aktos un bieži vien tiesu praksē un ju-

ridiskajā literatūrā tiek lietots arī termins «jaukta vaina». Būtībā

abi šie termini— «jaukta vaina»un «jaukta atbildība» — nav pre-
cīzi, jo nekādas atbildības vai vainas jaukšanas nav. Pareizāk

būtu runāt par cietušā vainas ietekmi uz viņam atlīdzināmā zau-

dējuma apjomu. Pavisam nepareizi ir teikt «jaukta vaina», jo
vainu ka personas subjektīvu attieksmi pret to darbību, ko per-
sona veic, nevar jaukt kopā ar citas personas — cietušā vainu.

Jo sevišķi nepareizi tas ir tad, kad atbildība iestājas pēc LPSR

Ck 469. panta neatkarīgi no paaugstinātas bīstamības avota val-

dītāja vainas. Tāpat nav pareizi lietot terminu «jaukta atbil-

dība», jo cietušais vispār «neatbild», bet cietušā priekšā atbild

tikai kaitējuma nodarītājs. Tomēr, ievērojot, ka šis termins plaši

ieviests literatūrā, normatīvos aktos un praksē, tas tiek lietots

arī šai darbā.
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tehniskās normas viņš pārkāpis. Kaut kāda standar-

tizēta pieeja šeit nav iespējama. Ja atlīdzība par no-

darīto kaitējumu jāmaksā neatkarīgi no kaitējuma

nodarītāja vainas (LPSR Ck 469. p.), tad abu pušu
vainas pakāpes salīdzināšana praktiski nav iespē-
jama. Tomēr šai sakarā var rasties cits jautājums,

proti, kādas cietušā vainas formas var būt par pama-

tojumu paaugstinātas bīstamības avota valdītāja pil-
nīgai atbrīvošanai no atbildības par kaitējumu.

LPSR Ck 469. panta I daļā ir norādīts tikai uz

cietušā nolūku. Tādēļ pēc LPSR Ck 469. panta tieša

norādījuma cietušā rupja neuzmanība it kā nav ap-

stāklis, kas atbrīvo paaugstinātas bīstamības avota

valdītāju no atbildības.

Juridiskajā literatūrā pēc civilās likumdošanas pa-

matu spēkā stāšanās par cietušā rupjas neuzmanības

nozīmi, ja kaitējumu nodarījis paaugstinātas bīsta-

mības avots, tika izteikti divi pretēji viedokļi. Vieni

autori vadījās no apsvēruma, ka jaunā civilā likum-

došana (LPSR Ck 469. p.) salīdzinājumā ar KPFSR
1922. gada Ck 404. pantu nenorāda uz cietušā rupju
neuzmanību un tātad likumdevēja mērķis ir bijis
paplašināt paaugstinātas bīstamības avota valdītāja
atbildību. Tāpēc cietušā rupja neuzmanība, uz kuru

norādīts LPSR Ck 485. panta I daļā, var tikai sama-

zināt kaitējuma atlīdzības apmēru, bet nevis pilnīgi
atbrīvot paaugstinātas bīstamības avota valdītāju no

atbildības. 1

Praksē un juridiskajā literatūrā tagad tomēr ir no-

stiprinājies cits viedoklis: ne tikai cietušā nolūks,

1 H. rycee. Ochobm rpa>KAancKoro 3aKOHOAaīejibCTßa CoK>3a

CCP h coio3Hbix pecny6jiHK h HCKOTopbie Bonpocbi cy.ae6HOH
npaKTHKH, «BiarueTenb Bepxoßnoro Cyaa CCCP», 1962, X» 1,
dp. 30—31; B. 3aMHTun. Hoßoe rpajKflaHCKoe h rpaacaaHCKO-

npoueccya.ibiioe b aeficTßHH, «Cou.ua/iHCTHqe-
CKa» 3aKomiocTb», 1962, N° 5. crp. 49.
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bet arī rupja neuzmanība ir faktori, kas var pilnīgi
atbrīvot paaugstinātas bīstamības avota valdītāju no

atbildības par kaitējuma nodarīšanu. 1 Šis viedoklis
tiek argumentēts galvenokārt ar to, ka LPSR Ck 485.

pants ir universāla rakstura imperatīva norma, kas

attiecas uz visiem kaitējuma nodarījuma gadījumiem
un tādēļ piemērojama arī kopā ar LPSR Ck 469.

pantu. Šis pēdējais viedoklis ir atzīstams par parei-
zāku; tam ir tīri praktiska nozīme, jo cietušā vaina

nolūka formā praksē ir ļoti reti sastopama.
Latvijas PSR Augstākās Tiesas plēnums savā 1966.

gada 29. septembra lēmumā tieši norādījis, ka LPSR
Ck 485. panta I daļas noteikumus piemēro arī lietās

par kaitējuma atlīdzināšanu, kas paredzēta pēc LPSR
Ck 469. panta.

Cietušā vainas jēdziens padomju civiltiesībās ir

ciešā sakarā ar pilsoņa rīcībspēju. Ja kaitējums no-

darīts nepilngadīgam pilsonim vecumā līdz 15 gadiem
vai tādam, kas atzīts par rīcības nespējīgu gara sli-

mības vai plānprātības dēļ, tad par paša cietušā

vainu, protams, nevar runāt, jo no tiesību viedokļa
tādas nav.

2 Tas loģiski izriet no tām civilkodeksa

1 0. C. Hoāicpe, X). K. Toactoū. Ochobh coßeTCKoro rpa>K-
jancKoro 3aKono;iaTejibCTßa, JI., 1962, CTp. 165—166; HayiHo-
npaKTHHecKHU KOMMCHTapHH k OcnoßaM 3aKOHO-

Coio3a CCP ii coic>3Hbix pecny6.iHK, M., 1962, CTp.

329—330; HayqHO-npai<THHecKHH KOMMeHTapHfI k TK PCOCP,

M., 1966, dp. 527; JI. A. MaūdanuK, H. X). Cepeeeea. MaTe-

pnajībnan OTBeTCTßcmiocTb 3a noßpoKneHHe 3.aopoßbH, M., 1962,

CTp. 94; 0. A. KpacaemiKoe. Bo3MemenHe npHMHHenuoro

HCTOMHHKOM nOBbIIUCIIHOH OnaCHOCTH, M, 1966, CTp. 184; CoBeT-

CKoe rpa>KflaHCKoe npaßO, t. 2, M., 1965, CTp. 353.
2 E. A. <pAeūiuuiĻ 06fl3aTe.ibCTBa 113 npHMHHeHHH Bpcaa h H3

HeocHOßaTejibHoro o6orauieHHH, M., 1951, CTp. 169; A. M. Ee-

AHKOea. OTBeTCTBeHHOCTb 3a npHHH»eHHblfl MajIOJieTHHM H

necoßepujenHOJieTHHM jiniiaM, M., 1963, CTp. 7; H. C. MaAeun.

Bo3MemeHne npH noßpe>KfleHHH 3aopoßbsi HecoßepuieHHo-

,TeTHHx, M., 1962, CTp. 7.
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normām, kuras reglamentē rīcībspējas noteikumus un

atbildību par rīcības nespējīga pilsoņa nodarītu kai-

tējumu. Tāpēc atlīdzību, ko piespriež rīcības nespējī-
gam cietušajam, nevar samazināt, pamatojoties uz

to, ka viņš pats ar nolūku vai aiz neuzmanības it kā

būtu veicinājis kaitējuma nodarīšanu sev. Citādi ir

tad, ja veselības kaitējuma nodarījums nepilngadīgi-
jiem, kuri vēl nav sasnieguši 15 gadu vecumu, ir sais-

tīts ar viņu krimināli sodāmu darbību. Tā kā šādā

gadījumā nepilngadīgais vecumā no 14 gadiem ir

uzskatāms par vainīgu krimināli sodāmā darbībā,

.viņš atzīstams par vainīgu arī kā cietušais viņam

nodarītajā veselības kaitējumā. Tautas tiesas dažreiz

nepamatoti samazina cietušajam kaitējuma atlīdzības

apjomu, uzskatot, ka pats cietušais — rīcības nespē-
jīgais — ir vainīgs. Tā, piemēram, kūdras fabrikas

«Olaine» darbinieks V. iereibušā stāvoklī vadīja mo-

torvāģi. Braucot garām ciemata dzīvojamām mājām,
viņš neievēroja, ka pie motorvāģa pieķērās un brauca

līdz mazgadīgi bērni, to skaitā arī 'deviņus gadus
vecais S., kurš ar kāju aizķēra garām braucošo uguns-

dzēsēju drezīnu, kā rezultātā viņam ar motorvāģi
tika nodarīti miesas bojājumi. Rīgas rajona tautas

tiesa prasību par zaudējuma piedziņu sakarā ar kai-

tējuma nodarīšanu noraidīja, atzīstot, ka nelaimes

gadījumā vainīgs pats cietušais un tāpēc zaudējums
nav jāatlīdzina. LPSR Augstākās Tiesas civillietu

tiesas kolēģija savā lēmumā norādīja, ka nepilnga-
dīgie, kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu, ir rīcī-

bas nespējīgi un tādēļ nevar atzīt tādu cietušo

vainu.1

Sarežģītāks ir jautājums par to personu vainas no-

1 «Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens», 1966. g., 4. nr.,
40. Ipp.
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zīmi, kurām rīcības nespējīgais cietušais bijis jāuz-

rauga. Kā juridiskajā literatūrā, tā arī tiesu praksē
šis ir strīda jautājums. Literatūrā plaši ir atzīts vie-

doklis, ka to personu vaina, kurām rīcības nespējī-
gais jāuzrauga, nav uzskatāma par cietušā vainu un

tā nevar ietekmēt kaitējuma atlīdzības apjomu. l Kai-

tējuma atlīdzības samazināšana faktiski nozīmētu, ka

rīcības nespējīgais cietušais atbildētu par citas per-
sonas — tās, kurai rīcības nespējīgais jāuzrauga,
vainu. Jau pati par sevi šāda konstrukcija nav lo-

ģiska, jo uz rīcības nespējīgo vainas kategorija nav

attiecināma.

Juridiskajā literatūrā ir atrodams arī otrs viedok-

lis. Tā, piemēram, N. Maleins vadās no apsvēruma,
ka mantisks kaitējums, ja cietušais ir mazgadīgs,
vienmēr gulstas uz vecākiem, kuri mazgadīgo ap-

gādā. N. Maleins uzskata, ka cietušais šajā gadī-

jumā ir nevis mazgadīgais, bet gan viņa vecāki. Tā-

pēc vecāku vaina mazgadīgā nepietiekamā uzraudzī-

šanā kā paša cietušā vaina ietekmē viņa mantiskās

tiesības.2 Līdz ar to bērnam, kurš no kaitējuma noda-

rītāja nesaņem pilnu atlīdzību, jādod iespēja iesniegt

prasību pret saviem vecākiem. Šādu cietušā vainas

konstrukciju vairākums padomju civiltiesību speciā-
listu tomēr noraida. Pamatots šai ziņā ir G. Sverdlova

1 E. A. <PAeuuiuiĻ 06fl3aTe./ibCTBa H3 npHHHHeiiHH Bpeaa h H3

neocHOßaTejibnoro očoramcHHH, M., 1951, cip. 171; B. C. Ahtu-

Monoe. 3naMenHe bhhh noTepneßiuero npH rpa>K.aaHCKOM npauo-

napyiueHHH, M., 1950, CTp. 272; A. M. EeAHKoea. Otbctctbch-

HOCTb 3a Bpefl, npHHHHeHHbIH H HCCOBepiIJeHHOJieT-

hhm JiHuaM, M., 1963, CTp. 18; Jl. A. MaudanuK, H. 10. Cepzeeea.

MaTepHa.ibHaH otbctctbchh ocTb 3a noßpe>K,n.eHHe 3.aopoßbH,

M.. 1968, CTp. 132.

2 H. C. MaAeuH. Bo3MemeHHe npH noßpe>K,neHHH 3ao-

poßbH necoßepujeHHo.ieTnnx, M., 1962, CTp. 16—18.
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viedoklis, ka bērnu prasība pret vecākiem šādos gadī-

jumos nav domājama. 1

Citādi ir tad, ja mazgadīgo nepietiekami uzrau-

dzījis aizbildnis vai bērnu iestāde. Pēc N. Maleina

domām, viņiem jāatbild solidāri ar kaitējuma nodarī-

tāju.
Tiesu prakse tomēr gadās lēmumi, kuros, nosakot

rīcības nespējīgajam cietušajam kaitējuma atlīdzības

apjomu, tiek ņemta vērā vecāku vai aizbildņu vaina,

kas izpaužas cietušā nepietiekamā uzraudzībā.

Citādi tiek atrisināts jautājums par paša cietušā

vainu, ja kaitējums nodarīts nepilngadīgajam vecumā

no 15 līdz 18 gadiem. Šādas personas jau ir patstā-

vīgi atbildīgas par savu vainu sakarā ar viņām no-

darīto kaitējumu, un šim apstāklim ir būtiska nozīme,

arī nosakot cietušā nepilngadīgā vainu. Tikai paša

nepilngadīgā cietušā vaina var ietekmēt viņam no-

darītā kaitējuma atlīdzības apjomu.

b) Nepārvarams spēks

Nepārvarams spēks kā apstāklis, kas atbrīvo no

atbildības par nodarīto kaitējumu, ir norādīts LPSR
Ck 469. pantā, t. i., tas figurē tikai tad, ja kaitējumu
nodarījis paaugstinātas bīstamības avots. Tātad ne-

pārvarams spēks ir faktors, kas izslēdz kaitējuma no-

darītāja atbildību tikai tad, ja viņam saskaņā ar

likumu ir paredzēta paaugstināta atbildība neatka-

rīgi no vainas. Citos gadījumos nepārvaramam spē-
kam nav nozīmes, jo kaitējuma atlīdzināšanas pienā-
kums rodas tikai tad, ja ir kaitējuma nodarītāja vaina.

Nav pamata, piemēram, atbrīvot no atlīdzinājuma
pilsoni, kurš viesuļvētras laikā savas vainas dēļ noda-

rījis veselības bojājumu citam pilsonim. Citādi jārī-

1 r. M. Ceepd.ioe. OxpaHa HHTepecoß jieien b cobctckom

rpa>KflancKOM h ccmchhom npaße, M., 1955, CTp. 123—125.
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kojas, ja veselības kaitējumu šādos apstākļos nodarī-

jis paaugstinātas bīstamības avots, kas nepārvarama
spēka Jetekmē izgājis no sava valdītāja kontroles.

Nepārvarams spēks ir faktors, kas pilnīgi atbrīvo

paaugstinātas bīstamības avota valdītāju no nodarītā

kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma, jo kaitējums ir

radies kā divu faktoru — gan ar paaugstinātu bīsta-

mību saistītās darbības, gan nepārvarama spēka —

kopīgs rezultāts. Par sekām, kas radušās tikai sakarā

ar nepārvarama spēka darbību, piemēram, zemestrī-

ces vai viesuļvētras rezultātā, civiltiesiskā atbildība

vispār neiestājas.
Lai gan civilajā likumdošanā nav definēts nepār-

varama spēka jēdziens, tomēr no LPSR Ck 87. panta
var secināt, ka nepārvarams spēks ir konkrētajos ap-

stākļos ārkārtīgs un nenovēršams notikums. Saistī-

bās, kas izriet no kaitējuma nodarīšanas, svarīga no-

zīme ir nepārvarama spēka sakaram ar kaitējuma
nodarītāja — paaugstinātas bīstamības avota valdī-

tāja darbību. Nepārvarams spēks ir tāds apstāklis,
kas parasti ir ārējs attiecībā pret paaugstinātas bīs-

tamības avota valdītāja darbību. No atbildīgās per-

sonas viedokļa nepārvarams spēks ir neparedzams
apstāklis, lai arī cik liela būtu šīs personas uzmanība

un modrība. Visbiežāk par nepārvaramu spēku LPSR

Ck 469. panta nozīmē tiek uzskatītas stihiskas parā-
dības — postoši dabas spēki, kas nepakļaujas cilvēku

darbībai. Šādās stihiskās parādībās arī visspilgtāk
izpaužas nepārvarama spēka objektīvais ārējais rak-

sturs. Tāpēc arī juridiskajā literatūrā ir ierosināts

tuvināt jēdzienus «nepārvarams spēks» un «stihiskas

parādības». 1 Tomēr, no vienas puses, ar nepārva-

1 B. C. Ahtumohob. Tpa>KjiaHCKaH oTBCTCTBeHHOCTb 3a Bpen,

npHHHHeHHbIH HCTOMHIIKOM nOBbIUieiIHOH OīiaCHOCTH, M., 1952.

CTp. 149.
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ramu spēku ir jāsaprot ne tikai dabas spēku izpaus-
mes, bet arī cilvēku darbības, piemēram, karadarbība,

epidēmijas v. c, ja, protams, šīs darbības nav cēlo-

niskā sakarā ar atbildētāja darbības sfēru. No otras

puses, pēc sava rakstura stihiskas parādības praksē
ne vienmēr tiek atzītas par nepārvaramu spēku, jo
tas dažreiz ir iespējams paredzēt un attiecīgi saga-
tavoties, lai izvairītos no to postošajām sekām. Ne-

pārvarama spēka jēdziens ir plašāks par stihisku

parādību jēdzienu, un nav vajadzības tos abus apvie-
not vai arī atteikties no nepārvarama spēka jēdziena.
Tātad nepārvarams spēks ir objektīvs apstāklis, kas

nav atkarīgs ne no paaugstinātas bīstamības avota

valdītāja, ne no cietušā gribas.

Nepārvarams spēks ir ārkārtīgs apstāklis vai noti-

kums no dažādiem viedokļiem — gan sakarā ar to,
ka tas notiek reti, izņēmuma veidā, gan sakarā ar

to, ka tas izpaužas ar neparasti lielu spēku v. tml.

Ārkārtīgs notikums tikai tad tiek kvalificēts kā ne-

pārvarams spēks, ja ārkārtīgums izpaužas ar milzīgu

jaudu (zemestrīces, viesuļvētras, plūdi, krusa v. tml.

stihiskas nelaimes).
Nākamā nepārvarama spēka pazīme ir nenovērša-

mlba konkrētajos apstākļos. Nepareizi ir uzskatīt par

nepārvaramu spēku tikai tādus apstākļus, ko vispār
nevar novērst. Tad ļoti sašaurinātos nepārvarama
spēka jēdziens un ļoti paplašinātos atbildība neatka-

rīgi no vainas, jo tādu apstākļu, kas vispār nav no-

vēršami, pašreizējā sabiedrības attīstības posmā ir

ļoti maz un to skaits pakāpeniski samazinās. Ar cil-

vēka zināšanu attīstību stihiskas nelaimes, kas agrāk
bija nepārvaramas, tagad bieži vien var pārvarēt.
Tāpēc ar nepārvarama spēka nenovēršamo raksturu

ir jāsaprot nenovēršamība konkrētam tiesību subjek-
tam — paaugstinātas bīstamības avota valdītajam.
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Šai ziņā nevar vienādas prasības izvirzīt pilsonim
un organizācijai vai arī dažādām organizācijām, jo
tādi apstākļi, kas vienam tiesību subjektam nav no-

vēršami, citam ir viegli novēršami. Tāpēc nepārva-
rama spēka jēdziens ir relatīvs.

Juridiskajā literatūrā ir izteikts viedoklis, ka ne-

pārvarams spēks nav jāņem vērā tajos gadījumos,
kad kaitējums nodarīts ar paaugstinātas bīstamības

avota valdītāja vainojamu darbību.1
Vēl plašāka atbildība nekā LPSR Ck 469. pantā ir

noteikta PSRS Gaisa kodeksa 101. pantā gaisa trans-

porta organizācijām par veselības kaitējuma vai nā-

ves sagādāšanu pasažierim lidmašīnas starta, lido-

juma vai nosēšanās laikā, kā arī pasažierim iekāpjot
vai izkāpjot no lidmašīnas. Šajos gadījumos pat ne-

pārvarams spēks neatbrīvo gaisa transporta organi-

zāciju no kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma. Vie-

nīgais apstāklis, kas atbrīvo gaisa transporta orga-

nizāciju no atbildības, ir paša cietušā vaina nolūka

formā.

IIInodaļa

VESELĪBAS KAITĒJUMA RADĪTĀS SAISTĪBAS PUSES

Saistība, kas rodas sakarā ar nodarīto kaitējumu

veselībai, ir sabiedriska attiecība. Tās dalībnieki var

būt gan pilsoņi, gan arī organizācijas (iestādes, uz-

ņēmumi), kas saskaņā ar padomju civilo likumdo-

šanu spēj būt par civilo tiesību subjektiem. Saistība,

kas rodas sakarā ar kaitējuma nodarīšanu veselībai,

ir divas puses: kreditors (cietušais) — puse, kurai

ir tiesības uz nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu, un

CoBeTCKoe rpa>K,naHCKoe npaßO, t. 2, M., 1965, dp. 347.
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debitors (parādnieks) — puse, kurai ir pienākums
kaitējumu atlīdzināt.

Sakarā ar to, ka noteikumi par veselībai nodarītā

kaitējuma atlīdzināšanu ir ļoti atšķirīgi atkarībā no

tā, kas ir kaitējuma nodarītājs vai cietušais, sīkāk

jāapskata 1) persona, kam ir pienākums atlīdzināt

kaitējumu, un 2) persona, kam ir tiesības uz kaitē-

juma atlīdzību.

1. Persona, kam ir pienākums atlīdzināt kaitējumu
(parādnieks)

a) Vispārīgi noteikumi

Parasti pienākums atlīdzināt kaitējumu ir perso-

nai, kas to nodarījusi. Šis vispārīgais noteikums iz-

riet no LPSR Ck 465. panta I dajas. Taču ne vienmēr

kaitējuma atlīdzināšanas pienākums ir tieši tai per-

sonai, kura kaitējumu nodarījusi. Tā tas ir, piemēram,

gadījumos, kad kaitējumu nodarījuši organizācijas
darbinieki, izpildīdami darba pienākumus. Te kaitē-

juma tiešais nodarītājs ir organizācijas darbinieks,
bet atbildīga par kaitējumu ir organizācija (LPSR Ck

466.—468. p.). Tā tas ir arī, ja kaitējums veselībai

nodarīts sakarā ar paaugstinātas bīstamības avota

lietošanu. Tad atbild pilsonis vai organizācija, kas

ir paaugstinātas bīstamības avota valdītājs (LPSR
Ck 469. p.), lai gan kaitējuma nodarīšanas brīdī šo

paaugstinātas bīstamības avotu lietojusi cita persona.
Tā tas ir vēl gadījumos, kad kaitējumu nodarījis par

rīcības nespējīgu atzīts vai nepilngadīgs pilsonis
(LPSR Ck 472.-474. p.), v. c. gadījumos. Atbildīgi

par nodarīto kaitējumu mantojamā īpašuma īstas

vērtības robežās ir arī kaitējuma nodarītāja — pil-
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soņa mantinieki saskaņā ar LPSR Ck 576. pantu. Mi-

nēsim piemēru
:

Pilsonei B. bija uzbrukusi pilsones K.

govs. Rezultāta B. bija nodarīti miesas bojājumi, viņa
zaudēja 60% vispārējo un profesionālo darba spēju.
Līdz lietas izšķiršanai tautas tiesā govs īpašniece K.

bija mirusi. Tāpēc tautas tiesa piedzina zaudējuma
atlīdzību no mantojuma saņēmēja Z. LPSR Augstā-
kās Tiesas civillietu tiesas kolēģija tautas tiesas sprie-
dumu atcēla un prasību noraidīja, motivēdama ar to,
ka mantinieks Z. par nodarīto kaitējumu nevarot at-

bildēt. Izskatot lietu pēc LPSR Augstākās Tiesas

Priekšsēdētāja vietnieka protesta, Augstākās Tiesas

Prezidijs civillietu tiesas kolēģijas lēmumu atcēla,
norādot, ka B. tiesības uz atlīdzību radās kopš kai-

tējuma nodarīšanas dienas. Tāpēc mantinieki atbild

par mantojuma atstājēja saistībām neatkarīgi no tā,
kad pieņemts spriedums, ar kuru atbildētājam uz-

likts pienākums atlīdzināt zaudējumu. 1

Apstāklis, ka atbildīgs pret cietušo personu dau-

dzos gadījumos ir nevis tiešais kaitējuma nodarī-

tājs, bet gan cita persona, neizslēdz paša kaitējuma

nodarītāja atbildību regresa kārtībā pret personu,

kura cietušajam atlīdzinājusi kaitējumu (LPSR Ck

489. un 490. p.). Taču ne vienmēr pret tiešo kaitē-

juma nodarītāju var vērst regresa prasību, piemēram,

ja kaitējuma nodarītājs nav rīcības spējīgs, ja viņš

nav vainīgs kaitējuma nodarīšanā.

Pēc likuma atbildīgie kaitējuma nodarīšanā ir vai

nu «personas» (LPSR Ck 465. p.), vai «organizācijas

un pilsoņi» (LPSR Ck 469., 478., 479. v. c. p.), vai

arī noteikta veida atbildētāji — pilsoņi (LPSR Ck

472.—474. p.) vai iestādes (LPSR Ck 467. un 468. p.)

1 «Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens», 1965. g., 2. nr.,

27. un 28. Ipp.
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Kā redzams, personas, kam ir pienākums atlīdzināt

nodarīto kaitējumu, ir vai nu pilsoņi, vai juridiskas
personas. Kā vieniem, tā arī otriem ir jābūt civilajai
tiesībspējai ("LPSR Ck 9. p.). Tāda ir visiem pilso-
ņiem un juridiskajām personām (valsts, kooperatīva-
jām un sabiedriskajām organizācijām).

Bez tam vajadzīgs, lai šīs personas būtu arī rīcīb-

spējīgas (LPSR Ck 11. p.). Rīcībspēju pilsoņi prin-

cipā pilnā apjomā iegūst, sasniegdami pilngadību,
t. i., 18 gadu vecumu. Taču, kā redzēsim turpmāk,
kaitējuma atlīdzināšanas pienākums pilsoņiem rodas

jau agrāk — sasniedzot 15 gadu vecumu (LPSR Ck

473. p. I d.), ja viņi tiesas cejā netiek atzīti par rīcī-

bas nespējīgiem tāpēc, ka gara slimības vai plānprā-
tības dēļ nespēj vadīt savu darbību vai saprast tās

nozīmi.

Rīcībspējas ierobežošana pilsoņiem, kas paredzēta
LPSR Ck 16. pantā sakarā ar alkoholisko dzērienu un

narkotisko vielu lietošanu, neietekmē šādu pilsoņu at-

bildību par citai personai nodarītu kaitējumu.

Sakarā ar to, ka LPSR Ck 585. un 586. pantā Lat-

vijas teritorijā dzīvojošiem ārvalstniekiem un bezpa-
valstniekiem piešķirta tāda pati civilā tiesībspēja kā

padomju pilsoņiem, materiālā atbildība par kaitē-

jumu veselībai mūsu republikas teritorijā ārvalstnie-

kiem un bezpavalstniekiem, kā arī ārvalstu juridis-
kajām personām ir uzliekama pēc LPSR Ck 43. panta
normām.

levērojot, ka atbildība par kaitējumu veselībai ir

ļoti atšķirīga atkarībā no tā, vai kaitējuma nodarī-

tājs atrodas ar cietušo darbtiesiskās attiecībās un

vai viņš sakarā ar to par savu darbinieku izdara

valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas vai ne, kā

arī atkarībā no tā, vai kaitējums nodarīts, lietojot
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paaugstinātasbīstamības avotus v. tml., jāapskata,
kādam personām kādos gadījumos jāpilda kaitējuma
atlīdzināšanas pienākums.

b) Organizācijas atbildība par tās darbinieku

nodarītu kaitējumu

Pienākums atlīdzināt par pilsoņu veselībai nodarīto

kaitējumu ir arī dažādām valsts, kooperatīvajām un

sabiedriskajām organizācijām, jo tās var figurēt kā

patstāvīgi civilo tiesību subjekti. Šai sakarā rodas

jautājums, kādos gadījumos organizācija ir atbildīga
par kaitējumu, jo parasti kaitējuma nodarīšana vai-

rāk vai mazāk ir saistīta ar kāda attiecīgās organi-

zācijas darbinieka darbību vai bezdarbību.

LPSR Ck 466. pantā vispārīgā formā reglamentēts

organizācijas pienākums atlīdzināt kaitējumu, kas

nodarīts tās darbinieku vainas dēļ, viņiem pildot
savus darba (dienesta) pienākumus. Šī norma piemē-

rojama visos veselības kaitējuma nodarījuma gadī-

jumos neatkarīgi no tā, vai organizācijas atbildība

saskaņā ar LPSR Ck 466. pantu iestājas arī pēc civil-

kodeksa kāda cita panta, piemēram, LPSR Ck 469.,

479. v. c. pantiem. No LPSR Ck 466. panta secināms,

ka organizācijas vaina var izpausties kā administrā-

cijas, tā arī jebkura organizācijas darbinieka vaino-

jamā uzvedībā, pildot darba pienākumus. Vaina var

būt bezdarbības veidā, ja nav veikti pienācīgi vai

vispār nav veikti uzliktie pienākumi. Administrācijas
vaina var, piemēram, izpausties nepietiekamā kontrolē

pār drošības tehnikas ievērošanu, kas nereti ir cēlonis

veselības bojājumu nodarīšanai. Minēsim piemēru.

3. autotransporta uzņēmuma šoferis Z. bija nosūtīts

Ceļu būves 1. rajona rīcībā zemes izvešanai. Atpūtas

laikā Z. kopā ar citiem strādniekiem novietojas sešus
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metrus augstās karjera sienas ēnā. Sienai nobrūkot,

Z. gāja bojā. Latvijas PSR Augstākās Tiesas civil-

lietu tiesas kolēģija, izskatīdama lietu par kaitējuma
atlīdzību pēc Z. sievas kasācijas sūdzības, savā lē-

mumā, starp citu, arī norādīja uz Ceļu būves 1. ra-

jona administrācijas vainu, jo administrācija nebija
kontrolējusi, kā ievēro drošības noteikumus šajā
darba iecirknī. Nelaimes gadījuma brīdī ekskavatora

darbības zonā nebija uzraksta, kas aizliedz tur uz-

turēties. (Lieta Nr. 343, 1969. g. 28. marta lēmums.)
Organizācijas atbildība iestājas gan tad, kad, iz-

pildīdami darba pienākumus, kaitējumu nodarījuši tās

pastāvīgie strādnieki, gan arī tad, kad to nodarījuši
ārštata darbinieki.

Pirmām kārtām jākonstatē, kādas darbības ietilpst
dienesta pienākumos. Par tādām nevar uzskatīt jeb-
kuras darbības, ko darbinieks veic, atrazdamies orga-

nizācijas teritorijā darba laikā. Darbinieks šādos

apstākļos var veikt' arī darbības, kas nebūt neie-

tilpst viņa dienesta pienākumos, piemēram, izpildīt
sabiedriskas organizācijas biedra pienākumus. Tā-

pēc par pareizu atzīstams juridiskajā literatūrā

izteiktais viedoklis, ka attiecībā uz kaitējuma no-

darīšanu un atlīdzināšanu LPSR Ck 466. panta

izpratnē ir jāvadās no šaurāka darba pienākumu
izpildes jēdziena, nekā paredzēts darba tiesībās.

Un tāpēc organizācijai atbildība uzliekama tikai

tad, ja kaitējums nodarīts ar darbinieka tādu dar-

bību, kuras veikšanai viņš pieņemts darbā vai

kuru viņam uzdevusi veikt administrācija. 1 Tāds

1 17. H. CedyeuH. Cy,ae6naH npaKTHKa no ae;iaM o Bo3Meme-

HHH Bpejia. B KH. «HaVMHbIH KOMMeHTapHH CVfIeČHOH npaKTHKH
no rpa>KAaHCKHM Ķe.ia~M 3a 1962 toa», M., 1963, CTp. B—9;
B. FloneAbCKuu. OTBeTCTBeHnocTb opraHH3auHH 3a Bpea, npmm-
Hemībifi no bhhc cc pa6oTHHKOB, «CoBeTCKaa iocthuhh», 1965 r.,

X? 6. dp. 20.



52

viedoklis valda arī tiesu praksē. Kā norādīts PSRS

Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada 23. oktobra

lēmuma «Par tiesu praksi prasībās par kaitējuma
atlīdzināšanu» 3. punktā, organizācija neatbild par

kaitējumu, kaut arī tas nodarīts tās darbinieka vainas

dēļ, ja tam nav sakara ar šā darbinieka darba pie-
nākumu izpildi. Praksē ir strīda jautājums par to,
vai var uzlikt organizācijai pienākumu atlīdzināt par

tādu kaitējumu, ko nodarījis šīs organizācijas dar-

binieks gan darba laikā un darba vietā un pat sakarā

ar darba pienākumu veikšanu, bet kas izdarīts huli-

gānisku vai personisku motīvu dēļ v. tml. Tā, piemē-

ram, kādā celtniecības pārvaldē par ekskavatoristiem

uz viena ekskavatora maiņās strādāja pilsoņi F. un

V. Maiņas nodošanas laikā F. piekāva V., tāpēc ka

viņš it kā neesot atstājis ekskavatoru darbam derīgā
stāvoklī. Piekaušanas rezultātā V. uz laiku zaudēja
darba spējas. Tiesa kaitējuma atlīdzību piesprieda
nevis no celtniecības pārvaldes, bet gan no F. 1

Taču šādos gadījumos ir ļoti uzmanīgi jākonstatē
organizācijas darbinieka rīcības sakars ar viņa darba

pienākumu izpildi. Minēsim piemēru. Cēsu rajona kol-

hoza «Komunisma ceļš» brigadieris P., izpildīdams
savus dienesta pienākumus, sastrīdējās ar kolhoznieci

Ķ. par ganībām. Strīda laikā P. uzbruka Ķ., nodarot

viņai smagus miesas bojājumus, kuru rezultātā viņa

kļuva par I grupas invalīdi. Šajā gadījumā P. dar-

bībai, kuras rezultātā kaitējums nodarīts, ir ļoti ciešs

sakars ar dienesta pienākumu izpildi, un Latvijas

PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas_ kolēģija uz-

skatīja, ka atbildība uzliekama organizācijai, bet ne-

vis tās darbiniekam.2

1 «CoßcrcKaa iocthuiih», 1965 r., N° 6, CTp. 20.
2 Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas kolēģijas

lieta Nr. 246, 1967. g.
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Ja kaitējums nodarīts, pildot darba pienākumus,
organizācijai jāatbild neatkarīgi no tā, vai darba pie-
nākumi veikti tieši tā, kā tas bijis uzdots darbinie-

kam, vai pat pretēji norādījumiem. Svarīgi tikai, lai

būtu pildīti darba vai administrācijas uzdotie pienā-
kumi. Juridiskajā literatūrā 1 norādīts, ka organizāci-
jai atbildība rodas arī par tādu kaitējumu, kas noda-

rīts, pēc šīs organizācijas uzdevuma pildot darba

pienākumus sabiedriskā kārtā, lai gan tieši šāds ga-

dījums LPSR Ck 466. pantā nav paredzēts. Atbildē-

tajā šeit ir organizācija, kas sabiedrisko uzdevumu
devusi. Protams, atbildība organizācijai var rasties

tikai tad, ja darbība izpildīta attiecīgās organizācijas
vārdā.

Ārstniecības iestāžu atbildība par kaitējumu, kas

nodarīts, nepareizi ārstējot. Lai gan likumā tieši nav

reglamentēta ārstniecības iestāžu atbildība par kai-

tējumu, kas nodarīts pacientam nepareizas ārstēšanas

rezultātā, tomēr šāda veida atbildības iestāšanos

neapšauba ne praksē, ne juridiskajā literatūrā.2 Šāda

atbildība iestājas pēc LPSR Ck 466. panta noteiku-

miem, 'kur paredzēta organizācijas atbildība par tās

darbinieku nodarītu kaitējumu vispār. Lai ārstniecī-

bas iestādei rastos pienākums atlīdzināt pacientam
nodalīto veselības kaitējumu, vajadzīgi visi vispārīgie

'■ 17. H. CedyeuH. Cy&e6HaH ripaKTHKa no aeviaM o Bo3Me-

iuchhh B kh. «Hay»mbiH KOMMemapHH cyne6noH npaK-
thkh no rpa>KAaHCKiiM acjiaM 3a 1962 tor», M., 1963, ctd.

11
— 12.

2 JĪ. A. MaūdanuK. OTBCTCTBeimocTb MeAHUnncKnx ywpe>K-
aemiH 3a liciīajuic/Kamce .iCMCiine, «CoBeTCKan iocthuhh», 1967 r.,
JVo 16, dp. 12—13; Jl. A. MaūdanuK, H. 10. Cepzeeea. Ma-

TepnajībHaa OTBeTCTßeimocTb 3a noBpe>KA6HHe M.,
1968, CTp. 43—47.



54

atbildības priekšnoteikumi. Tomēr šī veida atbildībai

ir zināmas īpatnības sakarā ar to, ka medicīniskās

palīdzības sniegšana ir ļoti specifiska veida darbība.

Nevar, piemēram, būt runa, ka ārstniecības iestāde

atbildīga par kādas ķermeņa daļas amputēšanu, kas

izdarīta, laii glābtu cietušā dzīvību, kaut arī ķirur-

ģiskās operācijas rezultātā cietušais zaudējis darba

spējas. Ārstniecības iestāžu darbinieku darbības pret

tiesīgums un vaina, bez kuriem nevar iestāties šo

iestāžu atbildība, ir vērtējami, ievērojot ārstniecības

iestāžu darba specifiku. Nevar būt šaubu par ārstē-

šanas noteikumu rupju pārkāpšanu kā prottiesīgu dar-

bību. Turpretim daudz grūtāk jau ir kvalificēt kā

šādu darbību ārsta kļūdu diagnozes noteikšanā vai

nepareizā ārstēšanā, kas var būt.atkarīga no slimnieka

organisma individuālajām īpatnībām. Latvijas PSR

tiesu praksē ir bieži gadījumi, kad ārstniecības iestā-

dēm nācies atbildēt par kaitējumiem, kas nodarīti

nepareizas ārstēšanas rezultātā. Tā, piemēram, Lat-

vijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas kolēģija

apmierināja pilsones V. prasību pret Rēzeknes Cen-

trālo slimnīcu par kaitējuma atlīdzību, jo Maltas

slimnīcas ārsta P. nepareizas ārstēšanas rezultātā

slimniecei bija izveidojusies labā priekšpleca mīksto

audu nekroze, kuras rezultātā viņa bija zaudējusi
darba spējas. (Lieta Nr. 582, 1966. g. 22. septembra

spriedums.)
Valsts iestāžu atbildība par kaitējumu, kas nodarīts

ar amatpersonu darbību (LPSR Ck 467. p.). Civilajā
likumdošanā īpaši reglamentēta valsts iestāžu atbil-

dība par šo iestāžu amatpersonu nodarīto kaitējumu
administratīvās pārvaldes laukā ar nepareizām die-

nesta darbībām. Pēc LPSR Ck 467. panta I daļas
valsts iestādes atbild par nodarīto kaitējumu uz vis-

pārīgiem pamatiem, ja vien citādi nav noteikts spe-
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ciālā likumā1.
Kādos gadījumos valsts iestāžu atbil-

dība par kaitējumu iestājas pēc LPSR Ck 467. panta?
Šinī pantā paredzēta valsts iestādes atbildība tikai

tad, ja kaitējuma tiešais nodarītājs ir iestādes amat-

persona, bet nevis jebkurš tās darbinieks. Šai ziņā ir

ļoti liela atšķirība no LPSR Ck 466. panta, pēc kura

tiešais kaitējuma nodarītājs var būt jebkurš darbi-

nieks. Saskaņā ar PSRS Augstākās Tiesas plēnuma
1963. gada 23. oktobra lēmumā sniegto likuma iz-

skaidrojumu tajos gadījumos, kad kaitējumu nodarī-

juši valsts iestāžu darbinieki, kuri nav amatpersonas,
valsts iestādes atbild, tāpat kā citas organizācijas,

pēc LPSR Ck 466. panta un 469. panta.
Pēc LPSR Ck 467. panta atbildība iestājas tikai

par darbībām administratīvās pārvaldes laukā. Valsts

iestādes veic dažāda veida darbības — kā saimnie-

ciski tehniska rakstura, tā administratīvas pārvaldes
rakstura darbības. Ja kaitējums nodarīts, valsts

iestāžu darbiniekiem veicot pirmā veida darbības, tad

neatkarīgi no tā, kas ir tiešais kaitējuma nodarītājs —

amatpersona vai cits darbinieks, — atbildība iestājas
pēc vispārīgiem noteikumiem (LPSR Ck 466. un

469. p.). Ja, piemēram, valsts iestādes amatpersona,
dodamās izpildīt dienesta pienākumus, ar iestādes

transporta līdzekli nodarījusi veselības kaitējumu kā-

dam pilsonim, tad atbild valsts iestāde pēc LPSR Ck

469. panta, jo kaitējums nav nodarīts ar administra-

tīva rakstura darbībām. LPSR Ck 467. pantā ir do-

māts kaitējums, kas nodarīts tikai ar darbībām admi-

nistratīvās pārvaldes laukā. Izpildot šāda veida dar-

bības, valsts iestāde stājas administratīvi tiesiskās

attiecībās ar pilsoņiem vai citām organizācijām, un

tiem ir jāpakļaujas valsts iestādes rīkojumiem. Ar

šādam funkcijām ir apveltītas, piemēram, milicija,

1 Patlaban ar speciālu likumu citāda atbildība nav paredzēta.
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ieslodzījuma vietas administrācija, dažādas inspek-
cijas, karaspēka dajas v. tml. Beidzot, atbildība pēc
LPSR Ck 467. panta iestājas tikai tad, ja kaitējums
nodarīts ar amatpersonas nepareizu dienesta darbību.
Ja turpretim kaitējums nodarīts ar pareizu dienesta
darbību, tad nav pamata uzlikt valsts iestādei pienā-
kumu atlīdzināt kaitējumu. Tādi ir specifiskie priekš-
noteikumi atbildībai pēc LPSR Ck 467. panta.

No LPSR Ck 467. panta atšķirīgi ir noteikumi par

izziņas, iepriekšējās izmeklēšanas, prokuratūras un

tiesu iestāžu amatpersonu nodarītā kaitējuma atlīdzi-

nāšanu. Šī atbildība noteikta ar LPSR Ck 468. pantu,
no kura redzams, ka par minēto valsts iestāžu amat-

personu nepareizā dienesta darbībā nodarīto kaitē-

jumu šīs iestādes atbild tikai likumā speciāli pare-

dzētajos gadījumos un apmērā. Speciālā likumā var

tikt noteikts citāds atbildības pamats un arī atbildī-

bas apmērs nekā pēc vispārīgās kārtības (LPSR Ck

465. un 466. p.). Pagaidām līdz šāda speciāla likuma

izdošanai LPSR Ck 468. pantā norādītās iestādes ne-

atbild par šai pantā paredzētā kaitējuma nodarī-

šanu.l Literatūrā tomēr izteikts arī citāds viedoklis,

proti, ka kaitējumu šajos gadījumos iespējams atlī-

dzināt, vadoties no vispārīgajiem noteikumiem par

organizācijas atbildību. (Civilās likumdošanas pa-

matu 8. p., LPSR Ck 466. p.)
2

1 Tuvāk par šo jautājumu sk. rakstos B. M. Caeuu,Kuū,
E. A. tpAeŪIUMĻ 06 HMVmeCTBeiIIIOH OTBCTCTBeHH octh 3a BpeA,
npimnnennbift Ao.i>KiiocTiibiMH Jinuaivin opraHOß AosnaHHH, npej.-

BapHTCJībnoro cnefICTBHH, npoKvpaTvpu h cyAa, «Cobctckoc

rocy,aapcTßo h npaßO», 1966 r., N° 7, cip. 11 —18; H. C. Ma-

acuh. Bo3MeuicuHe Bpeaa, npHUHnennoro nc3aKomibiMH AeficT-

bhhmh pa6omHKa MFiJiHUHh, «Cobctckoc rocy;iapcTßO h npaßO»,
1967 r.. No |, dp. 131—^132.

2 06 BMVmeCTBeHHofi oTßercTßcmiocTn cyjic6ubix n cicuct-

Bemibix opranoß 3a npiimiHcniibirt BpeA, «CoBeTCKoe rocy/iapcTßo
h npaßO», 1968 r., JSfe 2, crp. 129—132.



57

Kā redzams no LPSR Ck 468. panta, tad atbildīgas
ir likumā stingri noteiktas valsts iestādes

— izziņas,
iepriekšējās izmeklēšanas un tiesu iestādes, — kuru

funkcijas ir ļoti specifiskas un atšķirīgas no citu

valsts iestāžu veicamajām administratīvās pārvaldes
darbībām, lai gan arī pēdējās ietilpst, piemēram, mili-

cijas darbības sfērā. Kaut arī LPSR Ck 468. pantā
tieši nav noteikts to dienesta darbību raksturs, par
kurām var iestāties atbildība pēc šī panta, tomēr jā-
secina, ka te domātas tikai šīm valsts iestādēm speci-
fiskās izziņas, iepriekšējās izmeklēšanas un tiesvedī-

bas darbības, bet nevis administratīvās pārvaldes
darbības, par kuru nepareizu veikšanu atbildība arī

iepriekšējās izmeklēšanas, prokuratūras v. tml. iestā-

dēm rodas pēc LPSR Ck 467. panta noteikumiem.

Minēsim piemēru. Dokučajevs strādāja par milici

Sverdlovskas dzelzceļa milicijas nodaļā. Dežūras

laikā viņš nelikumīgi aizturēja pilsoni Loktevu un

nodarīja tam miesas bojājumus. Par to Dokučajevs
tika saukts pie kriminālatbildības. Loktevs iesniedza

tiesā civilprasību par kaitējuma atlīdzību, kas noda-

rīts ar milicijas darbinieka Dokučajeva nelikumīgo

darbību. Tautas tiesa piesprieda Dokučajevam zaudē-

juma atlīdzību. Izskatot lietu pēc PSRS Ģenerālpro-
kurora vietnieka protesta, KPFSR Augstākas Tiesas

civillietu tiesas kolēģija norādīja, ka kaitējums Lok-

tevam nodarīts ar Dokučajeva nelikumīgām dienesta

darbībām. Tāpēc atbildība par kaitējuma nodarīšanu

uzliekama Sverdlovskas dzelzceļa milicijas nodaļai,

kurā Dokučajevs strādāja. 1 Šai gadījumā atbildība

valsts iestādei — milicijas nodaļai — par pilsonim

Loktevam nodarīto veselības bojājumu iestājās nevis

1 «EiojuieTenb BepxoßHoro CyAa PCOCP», 1966 r., N° 3,

dp. 2.
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tāpēc, ka tas tika nodarīts ar nepareizām dienesta

darbībām izziņas vai iepriekšējās izmeklēšanas jomā,
bet gan ar nepareizām administratīvās pārvaldes dar-

bībām. Jāsecina, ka attiecīgajām valsts iestādēm at-

bildība par pilsoņiem nodarītajiem veselības bojāju-
miem iestājas arī tad, ja tie nodarīti ar amatpersonu
nepareizām dienesta darbībām likumīgas aizturēša-

nas gadījumā.
Valsts iestādes, kas saskaņā ar LPSR Ck 466.—

468. pantu ir atlīdzinājušas cietušajam kaitējumu, ir

tiesīgas iesniegt regresa prasību par materiālā zau-

dējuma atlīdzināšanu no tiem darbiniekiem, kas tieši

vainīgi kaitējuma nodarīšanā cietušajam. Šīs mate-

riālās atbildības nosacījumus un apmērus regulē
darba likumdošana (DLX 83.—836. p.).

c) Atbildība par paaugstinātas bīstamības avota

nodarītu kaitējumu (LPSR Ck 469. p.)

Kaitējuma nodarīšana veselībai ļoti bieži ir saistīta

ar paaugstinātas bīstamības avotu lietošanu. Lai la-

bāk saprastu, kādas īpatnības ir civiltiesiskajai atbil-

dībai par kaitējumu, kas nodarīts veselībai, lietojot

paaugstinātas bīstamības avotus, vispirms jāapskata,
kas ir paaugstinātas bīstamības avots un kas — pa-

augstināti bīstama darbība.

Atbildība par šādu kaitējumu veselībai vispārīgā
veidā noteikta ar LPSR Ck 469. pantu. Tomēr praksē
samērā bieži šais gadījumos atbildība iestājas arī pēc
LPSR Ck 479. panta. Tas ir tad, ja kaitējuma noda-

rītājam, kas ir paaugstinātas bīstamības avota valdī-

tājs, ir bijis pienākums par cietušo izdarīt iemaksas

valsts sociālajai apdrošināšanai.
LPSR Ck 469. pantā ir noteikta atbildība organizā-
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cijām un pilsoņiem, kuru darbība saistīta ar paaug-
stinātu bīstamību apkārtējiem cilvēkiem. Tomēr
likumā nav tuvāk paskaidrots, kas jāsaprot ar pa-
augstināti bīstamu darbību apkārtējiem un paaug-
stinātas bīstamības avotu. Tajā nav arī dots to

organizāciju un pilsoņu pilnīgs uzskaitījums, kuru
darbība saistīta ar paaugstinātu bīstamību. Tas ir

tāpēc, ka zinātnes un tehnikas straujā attīstība rada

aizvien jaunus paaugstinātas bīstamības avotu vei-

dus, kurus likumdevējam nav iespējams paredzēt.
Lai tomēr praksē pareizi norobežotu atbildību pēc

LPSR Ck 469. panta un citiem pantiem, kas noteic
atbildību par kaitējuma nodarīšanu, ir sevišķi svarīgi
noskaidrot, ko likumdevējs saprot ar paaugstinātas
bīstamības avotu. Tiesību zinātnē pagaidām vēl nav

vienota uzskata šai jautājumā. Juridiskajā literatūrā'

izvirzīti vairāki uzskati par paaugstinātas bīstamības

avota jēdzienu. Pēc dažu autoru (M. Agarkovs,
B. Antimonovs, V. Verdņikovs) uzskata, paaugstinā-
tas bīstamības avots ir noteikta veida darbības. Pēc

citu autoru domām, paaugstinātas bīstamības avots

nav vis cilvēka darbība kādu noteiktu lietu izmanto-

šanā, bet gan zināma veida lietas vai to īpašības. Tā,

piemēram, J. Fleišica2 ar paaugstinātas bīstamības

avotu saprot lietu īpašības vai tādus dabas spēkus,
kuri sasniegtā tehnikas attīstības līmeņa apstākļos

1 Tā ka paaugstinātas bīstamības sfērā nodarītais kaitējums
ir viens no visvairāk sastopamajiem veselības kaitējuma nodarī-

šanas veidiem, par šo jautājumu ir samērā bagāta literatūra.

Tam veltīti plašāki monogrāfiski pētījumi, kā, piemēram:
B. C. ĀHTUMonoe. Tpa>KAaHCKaH oTBeTCTBeHHOCTb 3a Bpea,

npHHHHeHHMH HCTOHHHKOM nOBbIUieHIIOH OnaCHOCTH, M., 1952;

O. A. ĶpacaenuKoe. Bo3MemeHHe Bpcaa, npHHHHeHHoro hctom-

HHKOM noBbILUeHHOH OnaCHOCTH, M., 1966.
2 E, A. <pAeti.iu.uu,. H3 npuMHHeHHa Bpeaa h

H3 o6orameHHH, M., 1951, CTp. 132.
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vēl pilnīgi nepakļaujas cilvēka kontrolei. L. Maida-

ņiks un N. Sergejeva ar paaugstinātas bīstamības

avotu saprot lietas, iekārtas, kas atrodas ekspluatā-
cijas procesā un rada paaugstinātu bīstamību

apkārtējiem.1 Tas attiecas arī uz elektriskās, ķīmiskās
vai citas enerģijas izmantošanu. Līdzīgs viedoklis ir

K. Jaičkovam2
un A. Sobčakam 3. Pēdējais ar paaug-

stinātas bīstamības avotu saprot tādus materiālos

objektus, kuru īpašības rada cilvēkam paaugstinātu

kaitējumu, šos objektus izmantojot. Zināmā mērā šim

uzskatam pievienojas O. Krasavčikovs 4
, saprazdams

ar paaugstinātas bīstamības avotiem materiālās pa-

saules priekšmetus, ražošanas rīkus un līdzekļus, kam

piemīt īpaši, specifiski kvantitatīvi un kvalitatīvi stā-

vokļi, kuru rezultātā to valdīšana, lietošana, radīšana,

glabāšana, transportēšana utt. zināmos apstākļos
saistīta ar paaugstinātu bīstamību apkārtējiem.

Par paaugstinātas bīstamības avotiem pareizāk ir

uzskatīt lietas, kas sakarā ar tām piemītošajām spe-

cifiskajām īpašībām, kuras pilnīgi nav iespējams pa-

kļaut cilvēka kontrolei šo lietu ekspluatācijas pro-

cesā, rada paaugstinātu bīstamību apkārtējiem cilvē-

kiem. No tiesību viedokļa šīs lietas par paaugstinātas
bīstamības avotiem kļūst tikai tad, kad tās atrodas

kādas personas valdījumā.
Kādi ir paaugstinātas bīstamības avotu atsevišķie

veidi? LPSR Ck 469. panta I daļā dots to fizisko

1 «77. A. MaudamiK, H. 10. Cepeeeea. MaTepnajībnan otbot-

cTßeHHocrb 3a noßpejKAenne 3AopoßbH, M., 1968, CTp. 48.

2 Ķ. K. Huhkob. Flpaßa, Bo3HHKaiom,Hc b cbh3h c noTepe»

3.a.opoßbH, M., 1964, cip. 65.

3 A. A. Co6hūk. O noHHTHii HCTomuiKa noßbiineHiioH onac-

hocth b rpa>KAancKOM npase, «npaßOßCnemie», 1964, JVT» 2,

dp. 144—'145.
4 0. A. KpacaemiKOß. Bo3MemeHHC Bpejia, npHHHHCHHoro

HCTOHHHKOM nOBbIIIieHHOH OnaCHOCTH, M., 1966, CTp. 34.
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un juridisko personu piemērveida uzskaitījums, ku-
rām uzliekama atbildība par paaugstinātas bīstamī-
bas avotu nodarīto kaitējumu. Tādas personas ir

transporta organizācijas, rūpniecības uzņēmumi, būv-

organizācijas, automobiļu valdītāji v. tml.

Ne visa transporta organizācijas darbība ir uzska-
tama par paaugstināti bīstamu apkārtējiem. Biļešu
pārdošana stacijā, piemēram, nemaz nav saistīta ar

paaugstinātu bīstamību. Stacijas dežuranta vai dzelz-

ceļa biļešu kontroliera darbība, bez šaubām, ari

ietilpst dzelzceļa kā transporta organizācijas darbībā.

Taču, ja, pildot savus dienesta pienākumus, šie dzelz-

ceļa darbinieki nodara veselības bojājumu kādam pa-

sažierim, runa var būt tikai par dzelzceļa kā trans-

porta organizācijas atbildību pēc LPSR Ck 466. panta,
t. i., vispārīgajiem noteikumiem attiecībā uz organizā-
cijas atbildību par kaitējumu, kas nodarīts viņas
darbinieku vainas dēļ. Pēc LPSR Ck 469. panta
transporta organizācija atbild tikai tad, ja kaitē-

jums nodarīts ar transporta līdzekli tā kustībā vai

ja kaitējums radies kādu mehānisko vai automātisko

ierīču darbības rezultātā.

Tas pats attiecas arī uz visiem mehanizētā trans-

porta līdzekļu — automobiļu, traktoru, motociklu, mo-

torolleru, motorlaivu utt. valdītājiem — dažādām or-

ganizācijām un pilsoņiem. Ja, piemēram, uz ielas

nestabili novietots motocikls gāžoties uzkritis uz ga-

rām ejoša pilsoņa kājas un tādējādi viņam radies

veselības bojājums, motocikla īpašniekam jāatbild ne-

vis pēc LPSR Ck 469. panta, bet gan pēc LPSR Ck

465. panta, jo kaitējums nav nodarīts transporta

līdzekļa to specifisko īpašību dēļ, kas rada paaugsti-
nātu bīstamību apkārtējiem. Tādu pašu veselības kai-

tējumu krītot nodarītu jebkurš smags priekšmets.
Ne vienmēr mehanizētais transporta līdzeklis ir
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uzskatāms par paaugstinātas bīstamības avotu arī tā

ekspluatācijas procesā. Teikto var ilustrēt ar šādu

piemēru no tiesu prakses. Pilsonis K. iesniedza pra-
sību pret Talsu rajona kolhozu «Draudzība» par kai-

tējuma atlīdzības piedziņu. Kolhoza «Draudzība»

traktorists X-, rupji pārkāpdams Satiksmes notei-

kumu 66. pantu, uzbrauca uz galvenā ceļa braucamās

daļas, nepalaidis garām pa šo ceļu braucošo moto-

rolleru, ko vadīja pilsonis K. Sakarā ar radušos avā-

rijas situāciju, par ko bija atbildīgs traktorists X-,
motorollera vadītājs K. bija spiests spēji sagriezt
motorolleru pa kreisi, tā rezultātā zaudēja līdzsvaru,
krītot sasitās un uz laiku zaudēja darba spējas. Talsu

rajona tautas tiesa motorollera vadītāja K. prasību
pret apvienoto kolhozu «Draudzība» apmierināja, pa-

matojoties uz LPSR Ck 469. pantu. Latvijas PSR

Augstākās Tiesas civillietu tiesas kolēģija, izskatī-

dama lietu pēc atbildētāja —
kolhoza «Draudzība»

kasācijas sūdzības, savā lēmuma norādīja, ka tautas

tiesa prasību apmierinājusi pareizi, jo kaitējums no-

darīts atbildētāja vainas dēļ (kolhoza «Draudzība»

traktorists, būdams atbildētāja darbinieks, rupji pār-

kāpis satiksmes noteikumus). Tomēr tautas tiesa ne-

pareizi spriedumā atsaukusies uz LPSR Ck 469.

pantu, jo pēc šī panta atbildība paaugstinātas bīsta-

mības avota valdītājam iestājas tikai tad, ja kaitē-

jums radies kaut kādu mehānisku vai automātisku

ierīču tiešas iedarbības rezultātā. Sajā gadījumā va-

jadzēja atsaukties uz LPSR Ck 466. un 465. pantu.

(Lieta Nr. 293, 1969. g. 19. februāra lēmums.)

Rūpniecības uzņēmumu darbība tāpat ne vienmēr

ir uzskatāma par' paaugstināti bīstamu. Tāda tā ir

tikai tad, ja lieto mašīnas, ierīces vai automātus.

Juridiskajā literatūrā ir mēģināts klasificēt dažā-

dus paaugstinātas bīstamības avotu veidus atkarībā
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no enerģijas formas, ko sevī ietver attiecīgie priekš-
meti. Vadoties no šī kritērija, O. Krasavčikovs 1

, pie-
mēram, iedala paaugstinātas bīstamības avotus šādās

grupās: 1) fiziskie (mehāniskie, elektriskie, siltuma),
2) fiziski ķīmiskie (radioaktīvie), 3) bioloģiskie (zoo-
loģiskie, mikrobioloģiskie), 4) ķīmiskie (indīgie,
sprāgstošie, ugunsnedrošie).

Kādām personām rodas pienākums atlīdzināt vese-

lības kaitējumu, ko nodarījis paaugstinātas bīstamī-

bas avots? Sajās saistībās ir zināmas īpatnības salī-

dzinājumā ar vispārējo noteikumu, ka atbildētājs ir

kaitējuma tiešais nodarītājs. No LPSR Ck 469. panta
redzams, ka atbildīgi par cietušajam nodarīto kaitē-

jumu ir organizācijas un pilsoņi, kuru darbība sais-

tīta ar paaugstinātu bīstamību apkārtējiem. Šāda

darbība, kā izriet no teiktā, ir paaugstinātas bīsta-

mības avotu izmantošana, ar kuru var būt saistītas

dažādas personas — gan tās, kurām šie paaugstinā-
tās bīstamības avoti pieder, gan arī citas, kuras tos

likumīgi vai nelikumīgi izmanto. LPSR Ck 469. pantā
lietots arī jēdziens «paaugstinātas bīstamības avota

valdītājs». Ko var uzskatīt par paaugstinātas bīsta-

mības avota valdītāju? Vispirms jau no terminolo-

ģijas viedokļa jāatzīmē, ka latviešu juridiskajā termi-

noloģijā vārds «valdījums» apzīmē tikai vienu no

īpašumtiesību elementiem, turpretim krievu juridis-
kajā terminoloģijā dažkārt ar vārdu ap-

apzīmē arī īpašumu. Tā kā LPSR Ck 469. panta krie-

viskajā tekstā ir termins «BJia/iejieii HCTOMHHKa no-

BbmieHHoft onacHOCTH», tad latviski var būt runa ne

tikai par paaugstinātas bīstamības avota valdītāju,
bet arī par tā īpašnieku, kā tas tiesu praksē bieži

vien tiek darīts. Taču, lai pārāk nesarežģītu likuma

10. A. KpacaenuKoe. Bo3MemeiiHe Bpe.ua, npHHHneHHoro

noßbiuieHHofi onacuocTH. M., 1966, ctp. 34 h cnez.
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normu, LPSR Ck 469. pantā lietots viens termins —

«valdītājs», kas uzskatāms par stingri nosacītu ter-

minu. Kā redzams no LPSR Ck 469. panta, ar pa-

augstinātas bīstamības avota valdītāju ir jāsaprot

gan sociālistiskās organizācijas, gan arī pilsoņi, kam

ir civilā tiesībspēja un rīcībspēja. Taču ar to vēl ir

par maz. Lai noskaidrotu, kas pēc LPSR Ck 469.

panta uzskatāms par paaugstinātas bīstamības avota

valdītāju, ir jāņem vērā, ka šāds avots var atrasties

gan paša īpašnieka valdījumā, gan arī citas perso-

nas likumīgā valdījumā pēc īres, glabājuma vai kāda

cita līguma. Tā, piemēram, motocikla īpašnieks sa-

karā ar pagaidu prombūtni var būt nodevis moto-

ciklu uzglabāšanā savam kaimiņam. Paaugstinātas
bīstamības avots var atrasties arī citas personas ne-

likumīgā valdījumā, piemēram, patvaļīgi paņemts
transporta līdzeklis. Tādējādi redzams, ka paaugsti-
nātas bīstamības avota valdījums var būt ļoti dažāds.

Tāpēc ir svarīgi noskaidrot, vai, piemēram, atbildība

par nodarīto kaitējumu uzliekama tādam paaugstinā-
tas bīstamības avota īpašniekam, kuram kaitējuma
nodarīšanas brīdī nav valdījuma tiesību pār šo avotu,

un otrādi, vai jāatbild personai, kurai kaitējuma no-

darīšanas brīdī nav īpašumtiesību, bet kura tomēr

valda šo avotu, un, beidzot, vai iespējama abu šo tie-

sību subjektu kopīga atbildība.

LPSR Ck 469. pantā tieši nav dots paaugstinātas
bīstamības avota valdītāja jēdziens. To ir mēģinājis

sniegt PSRS Augstākās Tiesas plēnums sava 1963.

gada 23. oktobra lēmuma 5. punktā. Saskaņa ar to

par paaugstinātas bīstamības avota valdītāju jāuz-

skata organizācija vai pilsonis, kas ekspluatē šo

avotu tāpēc, ka viņam uz to ir īpašuma tiesības vai

operatīvās pārvaldīšanas tiesības, kā arī uz citiem

pamatiem (piemēram, pēc īres, nomas līguma vai
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pilnvaras, tāpat sakarā ar kompetentu iestāžu rīko-

jumu pair paaugstinātas bīstamības avota nodošanu

organizācijai pagaidu lietošanā).
Neapšaubāmi, ka par paaugstinātas bīstamības

avota nodarīto kaitējumu visvairāk atbild organizā-
cijas, jo mūsu valstī ir ražošanas līdzekļu sociālistis-

kais īpašums un tāpēc mehanizētais transports, darb-

mašīnas utt. galvenokārt ir sociālistisko organizāciju
valdījumā. Ja paaugstinātas bīstamības avota valdī-

tājs ir sociālistiskā valsts organizācija, tai ir opera-
tīvās pārvaldīšanas tiesības, ja kooperatīvā vai sa-

biedriskā organizācija, — tai ir īpašuma tiesības.

Tomēr visos gadījumos sociālistiskā organizācija at-

bild tikai tad, ja tā paaugstinātas bīstamības avotu

ekspluatē. Tam ir svarīga nozīme, jo iespējama pa-

augstinātas bīstamības avota nodošana citas orga-

nizācijas valdījumā uz līguma vai cita tiesiska pa-

mata. Un tad, lai gan operatīvās pārvaldīšanas vai

īpašuma tiesības ir vienai valsts organizācijai, at-

bildīga par kaitējuma nodarīšanu ir cita organizā-

cija — tā, kura faktiski ekspluatē paaugstinātas bīs-

tamības avotu. Tādējādi organizācija, kurai paaug-

stinātas bīstamības avots uz laiku nodots valdījumā,
ir uzskatāma par tās valdītāju LPSR Ck 469. panta
nozīmē, un šī avota īpašnieks vai operatīvais pārval-
dītājs pilnīgi atbrīvots no kaitējuma atlīdzināšanas

pienākuma. Turpretim gadījumos, kad paaugstinātas
bīstamības avota ekspluatācijā piedalās abi valdītāji,
viņi cietušajam atbild solidāri.

Attiecībā uz organizācijām jāņem vērā vēl viena

īpatnība, proti, ir jāatšķir organizācijas kā paaugsti-
nātas bīstamības avota valdītājas un šīs organizā-

cijas darbinieka kā kaitējuma tiešā nodarītāja atbil-

dība. Kaitējuma atlīdzināšana cietušajam ir organi-

zācijas pienākums, bet nevis to personu pienākums,
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kuras, pamatojoties uz darbtiesiskajām attiecībām ar

šo organizāciju, tehniski ekspluatē paaugstinātas bīs-

tamības avotu. PSRS Augstākās Tiesas plēnuma
1963. gada 23. oktobra lēmuma 5. pantā norādīts, ka

netiek atzīta par paaugstinātas bīstamības avota

valdītāju un nav atbildīga par cietušajam nodarīto

kaitējumu persona, kas valdījusi paaugstinātas bīsta-

mības avotu, būdama ar šī avota valdītāju darbtie-

siskās attiecībās (šoferis, mašīnists, strādnieks pie
darbmašīnas v. tml.). Jānorāda, ka šeit runa var būt

ne tikai par darbtiesiskajām attiecībām, bet arī par
biedra stāvokli kooperatīvā vai sabiedriskā organizā-
cijā. Ja ar paaugstinātas bīstamības avota ekspluatā-

ciju tieši nodarbojas kolhoznieks, cietušajam ir atbil-

dīgs kolhozs kā paaugstinātas bīstamības avota val-

dītājs.
Tomēr, atlīdzinājis cietušajam kaitējumu, paaugsti-

nātas bīstamības avota valdītājs iegūst tiesības pēc
LPSR Ck 489. panta I daļas darba likumdošanā no-

teiktajās robežās regresa kārtībā piedzīt summu, kas

izmaksāta cietušajam.

Kolhoza biedri regresa kārtībā atbildīgi kolhozam

pēc LPSR Ck 465. panta, tomēr saskaņā ar Kolhozu

paraugstatūtu 13. pantu. Kolhoznieka materiālā atbil-

dība ir ierobežota — 1/3 no viņa mēneša pamatiz-
peļņas, ja zaudējumi nodarīti, nevīžīgi strādājot.

Organizācijas darbinieka atbildība ir ļoti atšķirīga
no pašas organizācijas atbildības. Organizācija pēc
LPSR Ck 469. panta cietušajam atbildīga neatkarīgi
no vainas (izņemot pēc Ck 479. p. noteikumiem), tur-

pretim organizācijas darbinieks regresa kārtībā orga-

nizācijai atbild tikai tad, ja viņš ir vainīgs kaitējuma
nodarīšanā.

Paaugstinātas bīstamības avotu valdītāji ir arī

pilsoņi, kam pieder mehanizētā transporta līdzekļi vai
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citi paaugstinātas bīstamības avoti. Ja šāds paaug-

stinātas bīstamības avots pēc līguma ir nodots citas

personas valdījumā, tad par kaitējumu atbild tā (ja
viņa šo avotu ekspluatējusi viena pati).

Paaugstinātas bīstamības avots dažreiz prettiesīgi
var nonākt kādas citas personas nelikumīgā valdī-

jumā. Ja šādā gadījumā, ekspluatējot paaugstinātas
bīstamības avotu, tiek nodarīts kaitējums, tad atbil-

dība uzliekama nelikumīgajam valdītājam. Tomēr

LPSR Ck 469. pantā paredzēti divi atšķirīgi gadījumi
atkarībā no paša paaugstinātas bīstamības avota

likumīgā valdītāja uzvešanās.

Ja avots ir izgājis no viņa valdījuma bez viņa vai-

nas, tad atbildība par kaitējumu uzliekama tikai ne-

likumīgajam valdītājam vienam pašam (LPSR Ck

469. p. II d.). Minēsim piemēru. Kolhoza «Baltija»
traktorists Š. piebrauca ar traktoru pie Valgales vei-

kala. Š. iegāja veikalā, atstādams traktoru iedarbi-

nātu. Pie tā palika piekabinātājs R. Aiz huligāniskiem
motīviem pilsonis P. uzbruka R., iesita viņam pa seju
un nogāza gar zemi, patvarīgi ar traktoru izbrauca

uz ceļa un sakropļoja pilsoni X-, kas uz tā iereibis

gulēja. X- kļuva par II grupas invalīdu. Talsu rajona
tautas tiesa atzina, ka atbildība uzliekama paaugsti-
nātas bīstamības avota īpašniekam — kolhozam «Bal-

tija». Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas

kolēģija turpretim uzskatīja, ka paaugstinātas bīsta-

mības avota īpašnieks nevar atbildēt par nodarīto

kaitējumu, jo trešā persona pretēji īpašnieka veikta-

jiem pasākumiem prettiesīgā ceļā bija ieguvusi savā

rīcībā šo avotu. 1

Citādi tas ir gadījumos, kad paša likumīgā valdī-

tāja vainas dēļ paaugstinātas bīstamības avots izgājis

1 «Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens», 1963. g., 3. nr..

37. lpp.
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no viņa valdījuma. Tad ir pamats uzlikt atbildību

ka likumīgajam, tā arī nelikumīgajam valdītājam,
ievērojot, cik katrs vainīgs (LPSR Ck 469. p. 111 d.).
Ta, piemēram, īpašnieks var būt atstājis uz ielas bez

pietiekamas uzraudzības transporta līdzekli, kuru pat-
varīgi paņēmusi kāda trešā persona un nodarījusi
citai kaitējumu. Šajā gadījumā saskaņā ar LPSR Ck

469. panta 111 daļu paaugstinātas bīstamības avota

valdītājam un tiešajam kaitējuma nodarītājam uzlie-

kama katram daļēja atbildība. Tāda pati atbildība

ir arī gadījumā, ja transporta līdzeklis paņemts ar

īpašnieka atļauju. Minēsim piemēru. Pilsonis F. pa-

ņēma pilsonim P. piederošo motociklu, uzsēdināja
uz tā kā pasažieri pilsoni C. un, braucot kopīgi ar to,

ietriecās grāvī. Č. nokrita no motocikla, dabūja sma-

gus miesas bojājumus un nomira. Tā kā cietušā C.

apgādībā bija divi mazgadīgi bērni, viņa sieva cēla

tiesā pret F. un P. prasību par kaitējuma atlīdzību

sakarā ar apgādnieka zaudēšanu. Liepājas rajona
tautas tiesa atzina, ka atbildētājs F. paņēmis P. pie-
derošo motociklu ar pēdējā atļauju. Kā bija redzams

no lietas materiāliem, avārijas dienā kā F., tā arī P.

un C. braukuši ar to, būdami iereibuši. Tāpēc tautas

tiesa atzina, ka viņi visi ir daļēji vainojami avārijā,
un C. sievas prasību daļēji apmierināja, piedzenot

kaitējuma atlīdzību no F. un P. Latvijas PSR Aug-

stākās Tiesas civillietu tiesas kolēģija, izskatot lietu

pēc atbildētāja P. (motocikla īpašnieka) kasācijas
sūdzības, savā lēmumā norādīja: tautas tiesa pareizi
atzinusi, ka atbildētājs F. paņēmis P. motociklu ar

pēdējā piekrišanu. Tāpēc atbildētājs P. ka motocikla

īpašnieks, kas pats uzvedies neattaisnojami, saskaņa

ar LPSR Ck 469. panta 111 daļu ir atbildīgs par no-

darīto kaitējumu. (Lieta Nr. 836, 1970. g. 15. maija

lēmums.)
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d) Atbildība par nepilngadīgu un rīcības nespējīgu
personu nodarītu kaitējumu (LPSR Ck 472.—475. p.)

Nereti ir gadījumi, kad tiešais veselības kaitējuma
nodarītājs vēl nav sasniedzis pilngadību. Tā, piemē-
ram, neuzmanīgi rotaļājoties, pusaudzis ar asu

priekšmetu var ievainot savam rotāju biedram galvu
vai nodarīt citādu veselības bojājumu. Cietušā vecā-

kiem vai aizbildņiem rodas mantisks kaitējums —

izdevumi, kas saistīti ar ārstēšanu, papildu uzturu

v. tml. Tā kā kaitējuma tiešais nodarītājs nav piln-
gadīgs, rodas jautājums — kam uzliekams kaitējuma
atlīdzināšanas pienākums.

Šajos gadījumos likumā ir paredzēts izņēmums no

vispārīgā noteikuma, ka kaitējuma atlīdzināšanas

pienākums ir tai personai, kas to nodarījusi, jo minē-

tais vispārīgais noteikums ir attiecināms pilnīgi tikai

uz tādiem pilsoņiem, kuri kaitējuma nodarīšanas brīdī

bijuši rīcībspējīgi. Šāds izņēmums ir vajadzīgs tāpēc,
ka viens no civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumiem
ir kaitējuma nodarītāja vaina, bet rīcības nespējīga

persona nevar vadīt savu darbību, saprast tās nozīmi,

nevar paredzēt savas darbības sekas, un tādēļ šādas

personas nav uzskatāmas par vainīgām kaitējuma
nodarīšanā. Šāds izņēmums ir vajadzīgs arī tāpēc, ka

civiltiesiskā atbildība ir mantiskā atbildība, bet pa-
šiem nepilngadīgajiem vai rīcības nespējīgajiem pa-

rasti nav līdzekļu kaitējuma atlīdzināšanai. Šāda pie-
nākuma uzlikšana minētajām personām faktiski neno-

drošinātu cietušā intereses, jo viņš nevarētu saņemt

kaitējuma atlīdzību. Arī šī apstākja dēļ vispārīgā kai-

tējuma atlīdzināšanas kārtība tādos gadījumos nav

piemērojama. Lai nodrošinātu nodarītā kaitējuma at-

līdzināšanu cietušajam, likumā ir noteikta īpaša kār-

tība — ka kaitējums jāatlīdzina nevis pašam kaitē-
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juma nodarītajam, bet gan personai, kurai rīcības

nespējīgais vai nepilngadīgais jāuzrauga. Šīs perso-
nas uzdevums ir gādāt, lai rīcības nespējīgais vai

nepilngadīgais kaitējumu nenodarītu, bet, ja kaitē-

jums tomēr nodarīts, tad
— to atlīdzināt.

Likuma paredzēts atšķirīgs personu loks, kurām

jāatlīdzina kaitējums, atkarībā no tā, vai nepilngadī-
gais kaitējuma nodarītājs jau sasniedzis 15 gadu
vecumu vai ne, vai arī kaitējuma nodarītājs ar tiesas

spriedumu bijis atzīts par rīcības nespējīgu.

Atbildība par kaitējumu, ko nodarījis 15 gadu ve-

cumu nesasniedzis nepilngadīgais. Nepilngadīgie,
kas vēl nav sasnieguši pat 15 gadu vecumu, paši vis-

pār neatbild par nodarīto kaitējumu. Saskaņā ar

LPSR Ck 472. pantu par šādu kaitējumu atbild per-

sonas, 'kam nepilngadīgie jāuzrauga. Tādas ir viņu
vecāki (adoptētāji), aizbildņi vai arī mācību, audzi-

nāšanas vai ārstniecības iestādes (ja nepilngadīgais

nodarījis kaitējumu laikā, kad atradies iestādes uz-

raudzībā). Ar vecākiem jāsaprot personas, kuru rad-

niecība ar nepilngadīgo konstatēta likumā paredzē-

tajā kārtībā. Saskaņā ar LPSR Laulības un ģimenes
kodeksa (Lģk) 52. pantu vecākiem un bērniem sav-

starpējās tiesības un pienākumi (vecāku atbildība par

nepilngadīgo bērnu nodarīto kaitējumu ir saistīta, kā

vēlāk redzēsim, ar audzināšanas pienākuma nepie-
tiekošu veikšanu) pamatojas uz bērnu izcelšanos, kas

apliecināta likumā noteiktajā kārtībā saskaņā ar

LPSR Lģk 53.-57. panta noteikumiem. Tāpat arī

adopcijai un aizbildnībai jābūt nodibinātai likumā

noteiktā kārtībā.

Nosakot vecāku, aizbildņu un mācību, audzināša-

nas vai ārstniecības iestāžu atbildību par nepilnga-

dīgo personu nodarīto kaitējumu, jāievēro, ka likumā
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nav paredzēts izņēmums attiecībā uz atbildības

priekšnoteikumiem. Tāpēc, lai minētajām personām
uzliktu mantisko atbildību, jābūt visiem vispārīga-
jiem atbildības priekšnoteikumiem — kaitējuma no-

darījuma prettiesīgumam, cēloniskajam sakaram un

likumā uzskaitīto atbildīgo personu vainai.

No LPSR Ck 472. panta tieši redzams, ka šajā
pantā norādītās personas nav atbildīgas, ja tās pie-
rāda, ka kaitējums nav radies viņu vainas dēļ. Šīs

personas tātad atbild par savu vainu. Kas jāsaprot
ar vecāku, aizbildņu un citu mmēto personu vainu?

Jāatzīst, ka likuma formulējums «kaitējums nav ra-

dies viņu vainas dēj» nav visai precīzs, jo kaitējuma
tiešie nodarītāji ir nepilngadīgie, kas šīm personām
bijuši jāuzrauga. Tāpēc tiešā nozīmē nevar būt runa

par vecāku vai citu atbildīgo personu vainu kaitē-

juma nodarīšanā. Kā tas daudzkārt uzsvērts juridis-

kajā literatūrā, runa ir par cita veida vainu, proti, ka

vecāki, aizbildņi vai attiecīgās iestādes nav veltījuši

vajadzīgo uzmanību nepilngadīgo personu uzraudzī-

šanai un tāpēc nav novērsta kaitējuma nodarīšanas

iespēja. Bet, tā 'kā netieši tomēr šis rīcības rezultātā

kaitējums tiek nodarīts, LPSR Ck 472. pantā pare-

dzēts, ka minētās personas atbild par kaitējuma no-

darīšanu, ja «nepierāda, ka kaitējums nav radies viņu
vainas dēļ». Tādējādi LPSR Ck 472. pantā noteikts

vienāds atbildības kritērijs visām personām, kam

nepilngadīgie jāuzrauga, — kā pilsoņiem, tā orga-

nizācijām, — proti, atbildība par vainu. Tomēr tas

nenozīmē, ka nav atšķirības starp vecāku un aiz-

bildņu atbildību un attiecīgo organizāciju atbildību.

Vecāku (adoptētāju) un aizbildņu atbildība par

viņu uzraugāmo nepilngadīgo nodarīto kaitējumu ir

plašāka nekā organizāciju atbildība. Vecāki (adop-

tētāji) un aizbildņi kaitējumu atlīdzina neatkarīgi
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no tā, vai nepieciešamās uzraudzības trūkums ir bijis
kaitējuma nodarīšanas brīdī vai pirms tam. Citiem

vārdiem, vecāku un aizbildņu vaina var izpausties
gan nepietiekamā nepilngadīgo uzraudzīšanā pašā
kaitējuma nodarīšanas brīdī, gan arī nepietiekamā,
sliktā audzināšana līdz kaitējuma nodarīšanai. Vis-

biežāk tieši šis pēdējais apstāklis ir kaitējuma no-

darīšanas cēlonis. Uzlikt vecākiem un aizbildņiem
atlīdzināšanas pienākumu tikai tad, ja viņi vaino-

jami nepilngadīgo nepietiekamā uzraudzīšanā kaitē-

juma nodarīšanas brīdī, faktiski nozīmētu atbrīvot

viņus no atlīdzināšanas, jo parasti nepilngadīgie kai-

te jumu nodara tad, kad vecāki vai aizbildņi nav klāt.

Tāpēc arī tiesu praksē un juridiskajā literatūrā pa-

matoti tiek ievērota vecāku un aizbildņu vaina arī

nepilngadīgo nepietiekamā audzināšanā. Šāds ve-

cāku vainas traktējums izriet, piemēram, no KPFSR

Augstākās Tiesas plēnuma 1967. gada 7. februāra

lēmuma 5. panta. Saskaņā ar to vecākiem un aiz-

bildņiem ir jāatbild arī tad, ja viņi nepilngadīgā uz-

raudzību uzticējuši citām personām, kuru tiešā uz-

raudzībā kaitējuma nodarīšanas brīdī nepilngadī-
gais atradies. Tā, piemēram, vecāki var būt lūguši,
lai dzīvokļa kaimiņi, radinieki vai citas, personas
vecāku prombūtnē pieskata nepilngadīgo. Vecāku

vaina šeit izpaužas to personu nepietiekami rūpīgā
izvēlē, kurām viņi uzticējuši nepilngadīgā uzrau-

dzību.

Var rasties jautājums — kuram no vecākiem jāat-
bild par nepilngadīgā bērna nodarīto kaitējumu tad,

ja vecāki pastāvīgi dzīvo šķirti un bērns dzīvo pie
viena no viņiem. Tas ir praktiski ļoti sarežģīts jau-

tājums, ievērojot it īpaši tiesu prakses un tiesību

zinātnes atzinumu, ka vecāku vaina var izpausties

nepilngadīgo bērnu nepietiekama audzināšanā. Sa-
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skaņā ar LPSR Lģk 61. pantu abiem vecākiem ir

vienādi pienākuma pret saviem bērniem, arī audzinā-

šanas pienākumi, neatkarīgi no tā, vai viņi dzīvo

kopā ar bērnu vai ne. Tāpēc kaitējuma atlīdzinā-

šanas pienākums uzliekams arī itam no vecākiem,

pie kura nepilngadīgais nedzīvo. Sāds viedoklis ir

atzīts tiesu praksē un juridiskajā literatūrā. 1

Tomēr dažos gadījumos var būt runa par atse-

višķi dzīvojošā vecāka atbrīvošanu no kaitējuma at-

līdzināšanas pienākuma, piemēram, tad, ja viņš no

paša neatkarīgu apstākļu dēļ dzīvo atsevišķi no ne-

pilngadīgā bērna (ilgstoša atrašanās slimnīcā, die-

nests Padomju Armijā v. c). Likumā tieši nav atri-

sināts jautājums, vai var uzlikt kaitējuma atlīdzinā-

šanas pienākumu tam no vecākiem, kuram kaitējuma
nodarīšanas brīdī jau bijušas atņemtas vecāku tie-

sības. Vecāku tiesību atņemšana neizbeidz radniecī-

bas attiecības starp vecākiem un bērniem, taču līdz

ar vecāku tiesību atņemšanu vecāki zaudē iespēju
bērnus personiski audzināt un uzraudzīt, jo tie pa-

rasti viņiem tiek atņemti un nodoti citu personu au-

dzināšanā. Tādēļ arī formāli tas no vecākiem, kuram

atņemtas vecāku tiesības, pēc likuma neuzrauga ne-

pilngadīgo. Tomēr tas apstāklis, ka pēc LPSR Ck

472. panta I daļas vērā jāņem arī nepilngadīgā ne-

pietiekama audzināšana pirms kaitējuma nodarīša-

nas, var būt pamats, lai uzliktu kaitējuma atlīdzinā-

šanas pienākumu šādam vecākam.

Pēc LPSR Ck 472. panta I daļas kaitējuma atlīdzi-

nāšanas pienākums, tāpat kā vecākiem, tiek uzlikts

1 H. X). Cepeeeea. O npaKTHKe npHMeneiiHH nopM TĶ

PC<I>CP, Bo3McmenHC Bpe.ua, «CoßCTcnan iocth-

uhh», 1967 r., N<* 8, CTp. 5; JI. A. MaūdūHUK, H. 10. Cepeeeea
MaTepnajībiian OTBeTCTßemiocTb 3a noßpe>KAenHe 3AopoßbH, M.,
1968, CTp. 123.
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arī aizbildņiem, jo viņi saskaņā ar LPSR Lģk 142.

pantu nepilngadīgos bērnus audzina, izglīto un sa-

gatavo sabiedriski derīgai darbībai. Lai rastos aiz-

bildņa atbildība pēc LPSR Ck 472. panta I daļas,
aizbildnim jābūt ieceltam likumā paredzētajā kār-

tībā.

Citiem pilsoņiem, kas uz laiku veic nepilngadīgo
bērnu audzināšanu pēc vecāku vai aizbildņu lū-

guma, — mājkalpotājiem, dzīvokļa kaimiņiem vai

radiniekiem — likumā nav paredzēts pienākums atlī-

dzināt viņu uzraugāmo nodarīto kaitējumu.
Citāda nekā vecāku un aizbildņu atbildība saskaņā

ar LPSR Ck 472. panta II daļu ir mācību, audzinā-

šanas vai ārstniecības iestāžu atbildība par kaitē-

jumu, ko nodarījuši nepilngadīgie, kas atradušies šo

iestāžu uzraudzībā. Minēto iestāžu vaina pēc vispā-

rīgajiem noteikumiem par organizāciju atbildību ir

šo iestāžu darbinieku (skolotāju, audzinātāju, medi-

cīniskā personāla) vaina. Atšķirībā no vecāku vainas

jēdziena attiecībā uz organizācijām nevar runāt par

tā saucamo «iepriekšējo» vainu nepilngadīgo nepie-
tiekama vai sliktā audzināšanā. Organizācijai jāat-
bild tikai tad, ja nepilngadīgais kaitējumu nodarījis

laikā, kad viņš faktiski atradies mācību, audzināša-

nas vai ārstniecības iestādes uzraudzībā. Vaina ne-

pietiekamā uzraudzībā var izpausties tikai kaitējuma
nodarīšanas brīdī. Tātad organizāciju atbildība par

nepilngadīgo nodarīto kaitējumu ir šaurāka nekā ve-

cāku un aizbildņu atbildība. Ir iespējama, kā norā-

dīts KPFSR Augstākās Tiesas plēnuma 1967. gada

7. februāra lēmumā, arī vecāku (aizbildņu) un mi-

nēto organizāciju kopīga atbildība pēc daļējās at-

bildības principa, ja kaitējums noticis gan vecāku

un aizbildņu, gan arī organizācijas vainas dēļ.

Tā kā LPSR Ck 472. pantā norādīto personu at-
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bildība balstās uz viņu pašu vainu (jo uz nepilnga-

dīgajiem, kas kaitējuma nodarīšanas brīdī vēl nav

sasnieguši 15 gadus, nav attiecināms civiltiesiskās

vainas jēdziens), tad vecāku, aizbildņu, kā arī mi-

nēto iestāžu atbildība ir patstāvīga civiltiesiska at-

bildība. Tāpēc saskaņā ar LPSR Ck 489. panta
II daļu šīm personām nav tiesības cietušajam atlī-

dzinātās summas piedzīt regresa kārtībā no tiešā

'kaitējuma nodarītāja arī tad, kad nepilngadīga-
jam pašam būs radušies līdzekļi vai kad viņš būs

sasniedzis pilngadību. Kaitējuma atlīdzība ilgstošos
periodiskos maksājumos jāpilda pēc LPSR Ck 472.

panta atbildīgajām personām arī pēc tam, kad pats
nepilngadīgais jau sasniedzis 15 gadus, vai pat tad,
kad viņš kļuvis pilngadīgs. Kaitējuma atlīdzināšanas

pienākums uz kaitējuma tiešo nodarītāju tātad vispār
nepāriet. Ja kaitējumu kopīgi nodarījuši vairāki ne-

pilngadīgie, kas vēl nav sasnieguši 15 gadus, un ja

viņiem ir dažādi vecāki vai aizbildņi, tie cietušā

priekšā atbildīgi tiesas noteiktajā daļā tikai par
savu bērnu vai aizbilstamo.

Ļoti līdzīga šaii atbildībai ir atbildība par kaitē-

jumu, ko nodarījis par rīcības nespējīgu atzīts pil-
sonis (LPSR Ck 474. p.). Kaitējuma tiešais nodarī-

tājs ir persona, kas tiesas ceļā atzīta par rīcības ne-

spējīgu un kam likumā noteiktā kārtībā nodibināta

aizbildnība. Tā kā kaitējuma nodarītājs ir rīcības

nespējīgs, viņam atlīdzības pienākums nav uzliekams.

Saskaņā ar LPSR Ck 474. pantu šādu kaitējumu
atlīdzina personas, kurām rīcības nespējīgais jāuz-

rauga.

Salīdzinājumā ar LPSR Ck 472. panta noteiku-

miem šajā gadījumā šaurāks ir to personu loks, ku-

rām uzliekama atbildība. LPSR Ck 474. pantā no-

rādīts tikai uz aizbildņiem vai organizācijām, kam
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rīcības nespējīgais jāuzrauga. Tā kā tiešais kaitē-

juma nodarītājs šādos gadījumos parasti ir persona,
kas jau sasniegusi pilngadību, nebūtu arī loģiski at-

bildību uzlikt vecākiem vai adoptētājiem kā tādiem,

ja viņi nav iecelti par rīcības nespējīgā aizbildņiem.
LPSR Ck 474. pantā minētās organizācijas parasti
ir ārstniecības iestādes — psihoneiroloģiskās slimnī-

cas, kurās garā slimie atrodas. Pēc LPSR Ck 474.

panta aizbildņu un organizāciju atbildība ir patstā-
vīga, un ar to, tāpat kā pēc LPSR Ck 472. panta,
ir izslēgta vēlāka regresa prasība pret tiešo kaitē-

juma nodarītāju, piemēram, ja viņš izveseļojies.
Atbildība par kaitējumu, ko nodarījuši nepilnga-

dīgie vecumā no 15 līdz 18 gadiem (LPSR Ck

473. p.). Šī veida atbildībai ir savas īpatnības. Sa-

skaņā ar civilo likumdošanu šādu nepilngadīgo rīcīb-

spēja darījumu noslēgšanā ir ierobežota (LPSR Ck

13. p.), taču spēja atbildēt par nodarīto kaitējumu

viņiem ir pilnā apjomā (LPSR Ck 473. p. I d.). Līdz

ar to uz viņiem pilnīgi attiecināms civiltiesiskās vai-

nas jēdziens, un viņu atbildība par nodarīto kaitē-

jumu ir pilnīgi patstāvīga. Tomēr nepilngadīgie šajā
vecumā parasti ir mācību iestāžu audzēkņi, kam vēl

nav savas izpeļņas vai pietiekamas mantas kaitē-

juma atlīdzināšanai. Minētais un arī tas apstāklis,
ka nepilngadīgie šajā vecumā vēl zināmā mērā pa-

kļauti vecāku vai aizgādņu uzraudzībai, nosaka īpat-
nību atbildībai par viņu nodarīto kaitējumu. Proti,

nepilngadīgā vecākiem, adoptētājiem vai aizgādņiem
var uzlikt pienākumu atlīdzināt kaitējumu.

Pēc LPSR Ck 474. panta ļoti šaurs ir to personu

loks, kurām, neieskaitot pašu kaitējuma nodarītāju,

uzliekams kaitējuma atlīdzināšanas pienakums
:

Tā-

das personas ir nepilngadīgā
_

vecāki (adoptētāji)
un aizgādņi. lestāžu atbildība šādos gadījumos vairs
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nav paredzēta, lai gan mācību vai citām iestādēm,
kurās šādi nepilngadīgie mācās vai atrodas, it se-

višķi internātskolām, ir pienākums nepilngadīgos
uzraudzīt. Otra raksturīga īpatnība ir tā, ka pats

nepilngadīgais par nodarīto kaitējumu ir atbildīgs
cietušajam patstāvīgi. Tāpēc vecāku un aizgādņu
atbildībai šādos gadījumos ir subsidiāras (papildu)
atbildības raksturs. Vecāku un aizgādņu papildatbil-
dība rodas tikai tad, ja nepilngadīgajam pašam nav

pietiekamas mantas vai izpeļņas, pie tam tikai tajā
daļā, ko nespēj atlīdzināt pats nepilngadīgais. Kā

norādīts PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada
23. oktobra lēmumā, tiesām pēc savas iniciatīvas ir

jāpieaicina lietā kā līdzatbildētāji nepilngadīgā ve-

cāki vai aizgādņi un jāpiespriež summas kā no ne-

pilngadīgajiem, kuri vainīgi kaitējuma nodarīšanā,
tā arī no viņu vecākiem vai aizgādņiem.

Tāpat kā pēc LPSR Ck 472. panta, arī šeit vecāku

un aizgādņu atbildība pamatojas uz viņu vainu ne-

pilngadīgā nepietiekamā uzraudzīšanā. Kā juridis-
kajā literatūrā norādījusi J. Fleišica, 1 te ir dažādi

atbildības pamati — nepilngadīgais atbild par savu

vainu kaitējuma nodarīšanā, bet vecāki vai aizgādņi
atbild par savu vainu — nepilngadīgā nepietiekamu
uzraudzīšanu. Lai rastos vecāku un aizgādņu papild-
atbildība, vienmēr ir jābūt viņu vainai. Tomēr tā ne

vienmēr izraisa vecāku vai aizbildņu papildatbildību,
jo vispirms par nodarīto kaitējumu atbild pats ne-

pilngadīgais. Vecāku un aizgādņu papildatbildība

saskaņā ar LPSR Ck 473. panta II daļu izbeidzas,

1) kad kaitējuma nodarītājs sasniedzis pilngadību
vai 2) kad nepilngadīgajam jau līdz pilngadības

1 E. A. <pAeūuiuu,. H3 npHHHHeiiHH Bpeaa h

H3 neocHOßaTejibHoro očorameHHH, M., 1951, dp. 108.
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sasniegšanai ir radusies pietiekama manta vai iz-

peļņa kaitējuma atlīdzināšanai. Arī no šī viedokļa
vecāku vai aizgādņu atbildība ir ierobežota atšķirībā
no LPSR Ck 472. pantā paredzētās atbildības, jo tā

paliek arī pēc itam, kad kaitējuma nodarītājs sasnie-

dzis pilngadību.

Tā kā vecāku un aizgādņu papildatbildība ir at-

bildība par savu vainu, tad viņi nav tiesīgi regresa
kārtībā piedzīt no tiešā kaitējuma nodarītāja summu,

kas izlietota kaitējuma atlīdzināšanai (LPSR Ck

489. p.).

Izņēmums vecāku un aizgādņu papildatbildībā ir

atbildība par kaitējumu, ko nepilngadīgais nodarījis,
izpildīdams savus darba (dienesta) pienākumus, ja

viņš strādā. Par šo kaitējumu atbild attiecīgā orga-

nizācija saskaņā ar LPSR Ck 466. pantu. PSRS

Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada 23. oktobra

lēmuma 15. pantā ir paredzēta atbildība tajos gadī-
jumos, kad kaitējums nodarīts ar vairāku nepilnga-

dīgo darbībām. Pašiem nepilngadīgajiem pret cietušo

ir solidāra atbildība. Vecāku vai aizgādņu atbildība,

ja šiem nepilngadīgajiem ir dažādi vecāki vai aiz-

gādņi, turpretim notiek pēc daļējās atbildības prin-

cipa, it. i., vecāki vai aizgādņi tiesas noteiktajā daļā
atbild tikai par savu bērnu vai aizbilstamo.

Gadījumos, kad nepilngadīgie, ievērojot likuma

prasības, ir stājušies laulībā (saskaņā ar dažu savie-

noto republiku laulības un ģimenes likumdošanu at-

sevišķos izņēmuma gadījumos laulības vecumu var

samazināt pat par 2 gadiem; LPSR Lģk 15. pantā

paredzēta iespēja samazināt laulības vecumu tikai

sievietēm, bet ne vairāk kā par 1 gadu), pēc LPSR

Ck 11. panta II daļas viņi iegūst ar laulības noslēg-
šanas brīdi pilnā apjomā rīcībspēju pat pirms piln-
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gādības sasniegšanas. Tāpēc LPSR Ck 473. panta
II daļā paredzētā vecāku (adoptētāju) vai aizgādņu
papildatbildība šādos gadījumos vairs neiestājas.

Zināma mērā tuva atbildībai par rīcības nespējīgo

personu un nepilngadīgo nodarīto kaitējumu ir atbil-

dība par kaitējumu, ko nodarījis pilsonis, kas nav

spējīgs saprast savas darbības nozīmi (LPSR Ck

475. p.). Pats kaitējuma nodarītājs šādā gadījumā
ir pilsonis, kas sasniedzis 18 gadu vecumu un nav

atzīts par rīcības nespējīgu. Tomēr, ievērojot, ka kai-

tējums ir nodarīts situācijā, kad kaitējuma nodarī-

tājs nav bijis spējīgs saprast savas darbības nozīmi

un vadīt savu darbību kaitējuma nodarījuma brīdī,
viņu nevar uzskatīt par vainīgu kaitējuma nodarī-

šanā.

No otras puses, arī pašam cietušajam ir jābūt uz-

manīgam, lai novērstu iespējamo kaitējuma nodarī-

šanu. Šis moments ir sevišķi jāuzsver, kad cietušais

nācis saskarē ar personu, kura nevar saprast savu

darbību un to vadīt. Tāpēc likumā ir principā pare-
dzēts, ka kaitējuma nodarītājs neatbild par nodarīto

kaitējumu, ja viņš tajā brīdī bijis garīgas darbības

pagaidu traucējuma stāvoklī, piemēram, ja kaitējums
nodarīts, nesamaņas stāvoklī krītot. Tomēr likumā

piešķirta sevišķa nozīme cēloņiem, kas radījuši vis-

pār rīcībspējīgai personai tādu stāvokli, ka viņa nav

spējusi vadīt savu darbību un nav sapratusi tās no-

zīmi. Ja šāds cēlonis ir alkohola vai narkotisko vielu

lietošana, t. i., ja pilsonis apzināti sevi novedis līdz

šādam garīgas darbības traucējuma stāvoklim, tad

atbildība par nodarīto kaitējumu iestājas pēc vispā-
rīgajiem noteikumiem. Pamats atbildībai ir paša kai-

tējuma nodarītāja vaina.

LPSR Ck 475. pants nav piemērojams gadījumos,
kad kaitējums jāatlīdzina neatkarīgi no vainas,
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piemēram, ja kaitējumu nodarījis paaugstinātas bīs-

tamības -avots, kura valdītāja ir šāda persona. Tieši

šāds norādījums atrodams KPFSR Augstākās Tie-

sas plēnuma 1967. gada 7. februāra lēmuma 6. pantā.

e) Atbildība par vairāku personu kopīgi nodarītu

kaitējumu

Nereti cietušajam kaitējums tiek nodarīts vairāku

personu (pilsoņu vai juridisko personu) darbības

rezultātā. Tā kā šādu kaitējumu radījuši vairāki cē-

loņi, tad rodas zināmas kaitējuma atlīdzināšanas

īpatnības.
Visbiežāk vairāku personu kopīgi nodarīts kaitē-

jums dr tad, kad tās kopīgi izdarījušas noziegumu,
piemēram, nodarījušas miesas bojājumus kādam pil-
sonim v. tml., vai arī vairāku transporta līdzekļu
avārijas rezultātā, kad cietušā veselībai nodarīts bo-

jājums, saduroties diviem vai vairākiem transporta
līdzekļiem. Var arī, piemēram, gadīties, ka zināma

persona sakarā ar transporta līdzekļa avārijā dabū-

tiem ievainojumiem tiek nogādāta slimnīcā, bet tur

personāla nepareizas rīcības rezultātā kaitējuma no-

darījums cietušajam palielinās. Tomēr ne visos ga-

dījumos, kad kaitējums cietušajam nodarīts vairāku

personu darbības rezultātā, rodas vienāda atbildība.

Atbildība var būt dažāda atkarībā no tā, kā izvei-

dojušies tās objektīvie (cēloniskais sakars) un sub-

jektīvie (kaitējuma nodarītāja vaina, cietušā vaina)

priekšnoteikumi.
Lai vairākām personām rastos pienākums kopīgi

atlīdzināt kaitējumu, viņu darbībai ir jābūt cēloniskā

sakarā ar nodarīto kaitējumu. Tomēr vairāku personu
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darbības cēloniskais sakars ar cietušajam nodarīto

kaitējumu var būt dažāds. Tas var izveidoties tādē-

jādi, ka iespējams noteikt katra kaitējuma nodarī-

tāja darbības cēlonisko sakaru ar daļu no kaitējuma.
Sādā gadījumā nevar runāt par vairāku personu ko-

pīgi nodarītu kaitējumu, tāpēc te piemērojama vai-

rāku kaitējuma nodarītāju daļēja atbildība. Tāda

atbildība iestājas arī tad, ja vairākas personas noda-

rījušas nevienveidīgu kaitējumu, piemēram, viena

nodarījusi miesas bojājumu, otra — piesavinājusies
cietušā mantas. PSRS Augstākās Tiesas plēnums
1954. gada 28. maija lēmumā «Par tiesu praksi, pie-
dzenot materiālo zaudējumu, kas nodarīts ar nozie-

gumu»
1 norādījis, ka solidāra atbildība nepamatoti

tiek uzlikta personām, kas gan notiesātas vienā lietā,
bet par patstāvīgiem noziegumiem, jo tad nav ko-

pīga kaitējuma nodarījuma. Šādos gadījumos katrs

kaitējuma nodarītājs atbild cietušajam nodarītā kai-

tējuma daļas apmērā. Citādi ir tad, kad kaitējums
rodas vairāku personu kopīgas darbības (vai bez-

darbības) rezultātā. Tas nozīmē, ka visu kaitējuma
nodarītāju darbība ir kopīgā cēloniskā sakarā ar

nodarīto kaitējumu, kur nav iespējams norobežot

katras personas darbības atsevišķu cēlonisko sakaru

ar kādu noteiktu kaitējuma daļu. Tāpēc te kaitējums
ir yairāku personu kopīgs, nedalīts rezultāts, bet ne-

vis vairāku atsevišķu kaitējumu summa.

Kopīgi nodarīts kaitējums var rasties vairāku per-

sonu vienlaicīgu darbību rezultātā, kā, piemēram,

kaitējums divu transporta līdzekļu kopīgas avārijas
rezultātā. Kopīgs kaitējums arī var rasties ar vai-

rāku personu dažādā laikā izdarītām darbībām. Tā-

1 C6opnnK nocTanoß.nciiHH npe3HAHYMa BepxoßHoro Cyaa
CCCP 1924—1963, M., 1964, CTp. 347—355.
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pēc nav nozīmes apstāklim, vai kaitējuma nodarītāji
iepriekš vienojušies, vai to nodarījuši aiz neuzma-

nības vai pat bez vainas. Ja kaitējums no cēloniskā

sakara viedokļa ir kvalificējams kā kopīgi nodarīts,
tad saskaņā ar LPSR Ck 476. pantu kaitējuma no-

darītāji cietušajam atbild solidāri.

Literatūrā izteikts arī citāds viedoklis, saskaņā
ar kuru kaitējums atzīstams par kopīgi nodarītu

tikai tad, ja ir bijis kaitējuma nodarītāju kopīgs no-

lūks.1

Kaitējuma nodarītāju solidārais pienākums saskaņā
ar LPSR Ck 217. pantu izpaužas tādējādi, ka cietu-

šais ir tiesīgs prasīt kaitējuma atlīdzību kā no visiem

kaitējuma nodarītajiem kopīgi, tā arī no katra atse-

višķi, pie tam kā visa parāda apmērā, tā arī kādā

daļā, kamēr viņš nav saņēmis kaitējuma pilnīgu
atlīdzību. Pēc tam cietušā tiesības pret kaitējuma
nodarītājiem izbeidzas neatkarīgi no tā, kādā ap-

jomā katrs kaitējuma nodarītājs ir atlīdzinājis kaitē-

jumu cietušajam. Sāda kaitējuma atlīdzināšanas

kārtība ir noteikta cietušā interešu pilnīgākai aiz-

sardzībai.

Tomēr vairāku personu atbildība par kopīgi no-

darīto kaitējumu ir atkarīga arī no kaitējuma noda-

rītāju vainas. Ja atbildība iestājas pēc LPSR Ck

465. panta, tad tā iespējama, tikai pastāvot kaitē-

juma nodarītāju vainai. Tāpēc, ja kāds no kaitējuma
nodarītājiem nav vainīgs, uz viņu solidārā atbildība

neattiecas.

Ja likumā ir noteikta kaitējuma nodarītāju atbil-

dība neatkarīgi no vainas, piemēram, ja kaitējums

1 Tuvāk par to sk. K>. M. ruAbMan. CnopHbie Bonpocbi

coJiHaapHoft oTßGTCTßenhocth, «npaßOße,neHne», 1968 r., JNTe 6,

CTp. 45—54.
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nodarīts, lietojot paaugstinātas bīstamības avotu,

solidārā atbildība var rasties tiklab tad, ja visu kai-

tējuma nodarītāju darbībā nav vainas, kā arī tad,
ja visi viņi ir vainīgi. Ja turpretim viens no viņiem

vainīgs, bet otrs ne, tad veselības bojājums, kas no-

darīts trešajai personai, jāatlīdzina vainīgajam. Šāds

viedoklis ir gan juridiskajā literatūrā, gan arī tiesu

praksē. Jāpiezīmē gan, ka, vadoties no LPSR Ck

469. panta jēgas, saskaņā ar kunu atbildība par

paaugstinātas bīstamības avota nodarītu kaitējumu

paredzēta neatkarīgi no vainas, nav izslēgts arī

citāds atrisinājums, — proti, solidāras atbildības uz-

likšana abiem paaugstinātas bīstamības avota valdī-

tājiem, ja viens no viņiem ir vainīgs kaitējuma no-

darīšanā, bet otrs — ne.

Solidārā atbildība ir noteikta arī PSRS Jūras

tirdzniecības kuģniecības kodeksa 257. panta I dajā.

Saskaņā ar to, ja ir vairāki kuģu īpašnieki, tie atbild

cietušā (trešās personas) priekšā solidāri par zau-

dējumiem, kas radušies cilvēku nāves vai viņu vese-

lības bojāšanas rezultātā.

LPSR Ck 476. pantā noteiktā vairāku kaitējuma
nodarītāju solidārā atbildība cietušajam izvirza jau-

tājumu par atbildētāju savstarpējām attiecībām pēc
tam, kad kaitējums atlīdzināts. Tas parasti ir tad,

ja kāds no kopīgā kaitējuma nodarītājiem ir atlīdzi-

nājis kaitējumu cietušajam, atbrīvojot pārējos kai-

tējuma nodarītājus no atbildības pret cietušo. Pēc

LPSR Ck 219. panta II daļas šādam kaitējuma no-

darītājam ir regresa prasījuma tiesības pret katru

no pārējiem kaitējuma nodarītājiem vienlīdzīgās da-

ļās, ja likumā vai līgumā nav noteikts citādi.
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2. Personas, kam ir tiesības uz kaitējuma atlīdzību

(kreditors, cietušais)

a) Vispārīgi noteikumi

Tiesības prasīt nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu

ir personām, kam kaitējums nodarīts. Veselības kai-

tējumu var nodarīt tikai pilsoņiem. Tāpēc cietušie

atšķirībā no 'kaitējuma nodarītāja var būt tikai pil-
soņi, bet nevis juridiskas personas.

Parasti cietušais ir persona, kam tieši kaitējums
nodarīts, piemēram, cilvēks, kura veselība bojāta
transporta līdzekļa avārijas gadījumā. Bet ne vien-

mēr tas ir tā. Cietušais var būt arī cita persona. Tā,

piemēram, ja pilsonis, kam veselības bojājums no-

darīts, mirst, tad mantisks kaitējums rodas perso-

nām, kuras atradušās viņa apgādībā vai kurām biju-
šas tiesības saņemt no viņa uzturu, kā arī personām,
kas uzņēmušās cietušā apglabāšanas izdevumus

(LPSR Ck 479., 483. p.). Arī šīs personas ir cietušie

jeb kreditori saistībās, kas rodas no veselības kaitē-

juma nodarīšanas.

Atšķirībā no kaitējuma nodarītāja cietušajam pil-
sonim nav jābūt rīcībspējīgam. Attiecībā uz personai
nodarīto veselības kaitējumu likumā ir gan noteiktas

kaitējuma atlīdzināšanas īpatnības atkarībā no tā,

vai cietušais bijis sociāli apdrošināms vai ne, kā arī

atkarībā no tā, vai cietušais kaitējuma nodarīšanas

brīdī jau sasniedzis 15 gadu vecumu.

b) Personas, kas pakļautas sociālajai

apdrošināšanai

Saskaņā ar PSR Savienības un savienoto repub-
liku darba likumdošanas pamatu 100. pantu visi

strādnieki un kalpotāji obligāti pakļauti valsts sociā-
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lajai apdrošināšanai, kas tiek īstenota uz valsts

rēķina. Uzņēmumi, iestādes un organizācijas par

saviem darbiniekiem izdara sociālās apdrošināšanas
iemaksas. Apdrošināti tiek strādnieki un kalpotāji,

ja viņi sastāv darbtiesiskās attiecībās ar konkrētu

uzņēmumu, iestādi, organizāciju vai atsevišķos gadī-

jumos ar citu pilsoni.
Tā kā pilsoņiem, kas sociāli apdrošināmi, veselī-

bas kaitējumu var nodarīt gan organizācija, kas

kārto par cietuš© sociālās apdrošināšanas iemaksas,

gan arī cita organizācija vai pilsonis, tad likumā ir

attiecīgi paredzēti dažādi kaitējuma atlīdzināšanas

noteikumi.

1) CIETUŠAIS, PAR KURU KAITĒJUMA NODARĪTĀJAM IR

PIENĀKUMS IZDARĪT SOCIĀLĀS APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS

(LPSR Ck 479. p.)

Kaitējuma atlīdzināšanu cietušajam, par kuru kai-

tējuma nodarītājs izdara sociālā- apdrošināšanas
iemaksas, līdz ar civilkodeksa normām reglamentē
šādi normatīvie akti: 1) PSRS Augstākās Pado-

mes Prezidija 1961. gada 2. oktobra dekrēts «Par

kārtību, kādā izskatāmi strīdi par zaudējumu, kas

uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām jāatlīdzina
strādniekiem un kalpotājiem sakarā ar sakropļojumu
vai citu veselības bojājumu, kas saistīts ar viņu
darbu»; 2) PSRS Ministru Padomes Valsts darba

un darba algas 'komitejas un VACP Prezidija 1961.

gada 22. decembrī apstiprinātie «Noteikumi, kā uz-

ņēmumi, iestādes un organizācijas atlīdzina kaitē-

jumus, kas strādniekiem un kalpotājiem nodarīti

ar sakropļojumu vai citu veselības bojājumu, kas
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saistīts ar viņu darbu» un 3) PSRS Ministru Pado-

mes Valsts darba un darba algas komitejas un VACP

Sekretariāta 1963. g. 14. j,anvāra lēmums Nr. 13/2
«Par kārtību, kādā tiek izskatīti jautājumi par kaitē-

juma atlīdzību, kas nodarīts dzelzceļa transporta
strādniekiem un 'kalpotājiem ar sakropļojumu vai

citu ar viņu darbu saistītu veselības bojājumu».
Atbildīgs pēc LPSR Ck 479. panta ir cietušā ap-

drošinājuma ņēmējs, it. i., persona, kurai ir pienā-
kums par darbinieku izdarīt iemaksas valsts sociā-

lajai apdrošināšanai. PSRS Augstākās Padomes

Prezidija 1961. gada 2. oktobra dekrēts un 1961.

gada 22. decembra noteikumi tieši gan attiecas uz

uzņēmumiem, iestādēm, organizācijām, un tie nosaka

īpašu kaitējuma atlīdzināšanas kārtību, ja kaitējuma

nodarītāja ir organizācija. Tomēr apdrošinājuma ņē-
mējs var būt arī jebkurš pilsonis, kas izdara sociā-

lās apdrošināšanas iemaksas par savu mājkalpotāju,
šoferi v. tml. Tāpēc saskaņā ar LPSR Ck 479. pantu
cietušā apdrošinājuma ņēmēji ir gan organizācijas,

gan pilsoņi, un 1961. gada 22. decembra noteikumu

normas, izņemot tās, kuras reglamentē strīda izšķir-
šanas kārtību, attiecas arī uz pilsoņiem kā apdro-
šinājuma ņēmējiem. Pēc LPSR Ck 479. panta koope-
ratīvās un sabiedriskās organizācijas neatbild savu

biedru priekšā, j,a vien tie nestrādā šajās organizā-

cijās uz darba līguma pamata.
Cietušie saskaņā ar LPSR Ck 479. pantu ir tie

strādnieki un kalpotāji, par kuriem kaitējuma nodarī-

tājam jāizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Nav svarīgi, vai cietušais strādājis pastāvīgi, pa-

gaidu vai sezonas darbā. Tāpat nav nozīmes tam,

vai kaitējums nodarīts cietušā pamatdarba vietā vai

organizācijā, kurā viņš strādā amatu apvienošanas
kārtībā. Svarīgākais faktors ir darbtiesiskās attiecī-
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bas, darba līgums, sakarā ar ko par darbinieku izda-

rītas sociālās apdrošināšanas iemaksas.

Par cietušo saskaņā ar LPSR Ck 479. pantu nav

uzskatāms pilsonis, kuram kaitējums nodarīts, viņam

pildot darba pienākumus pēc darbuzņēmuma, komisi-

jas uzdevuma vai citāda civiltiesiskā līguma ar kai-

tējuma nodarītāju, jo šādā gadījumā nav darbtiesisko

attiecību. LPSR Ck 479. pants neattiecas uz cietu-

šajiem, kam veselības bojājums nodarīts, itiem pildot
darba pienākumus soda izciešanas laikā ieslodzījuma

vietā, jo šādas personas nav pakļautas sociālajai ap-
drošināšanai.

Diskutējams ir jautājums, vai LPSR Ck 479. pants
piemērojams, ja 'kaitējumu nodarījusi karaspēka daļa
karavīram. Saskaņā ar 1967. gada 12. oktobra PSRS

Vispārējās karaklausības likuma 76. pantu karavī-

riem, kas kļuvuši par invalīdiem pēc ievainojuma,

kontūzijas, sakropļojuma vai saslimšanas, kuri ra-

dušies, aizstāvot Padomju Savienību vai pildot citu

karadienesta pienākumu, ir 'tiesības uz valsts invali-
ditātes pensijām. Šo personu bojā ejas vai nāves

gadījumā viņu ģimenēm ir tiesības uz apgādnieka
zaudēšanas gadījuma pensiju. Likumā tieši nav reg-

lamentēts jautājums par papildu atlīdzību sakarā ar

nodarīto kaitējumu pēc civilkodeksa normām. PSRS

Augstākās Tiesas civillietu tiesas kolēģija, izskatī-

dama kādu konkrētu lietu, kad karavīram bija noda-

rīts veselības bojājums, atgriežoties no dienesta ko-

mandējuma karaspēka daļai piederošajā automa-

šīna 1
,

ir secinājusi, ka civilās likumdošanas normas

par atbildību sakarā ar kaitējuma nodarīšanu uz

šiem gadījumiem neattiecas. Tiesa gan, literatūrā

1 «Bio/meTeFib BepxoßHoro C\Ķa CCCP», 1964 r., Ni 5,
ctp. 34—36.
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ir izteikts arī pretējs viedoklis, proti, ka uz kaitē-

juma atlīdzību šādos gadījumos civilkodeksa nor-

mas būtu attiecināmas, izņemot kaitējumu, kas no-

darīts 'karadarbības apstākļos vai apstākļos, kas ir

specifiski karadienestam.1

LPSR Ck 479. pants ir piemērojams tikai tad, ja
kaitējums darbiniekam nodarīts sakarā ar viņa darba

pienākumu pildīšanu. Tas ir tāds kaitējums, kas ir

cēloniskā sakarā ar apdrošinājuma ņēmēja ražoša-

nas vai tml. darbību. No 1961. gada 22. decembra

noteikumiem (1. p.) var secināt, ka kaitējums ir sais-

tīts ar darba pienākumu pildīšanu, ja tas noticis

a) organizācijas teritorijā, b) izpildot darba pienā-
kumus ārpus šīs organizācijas teritorijas un c) at-

rodoties šīs organizācijas transporta līdzeklī ceļā

uz darbu vai no darba.

Tātad pēc LPSR Ck 479. panta un 1961. gada 22.

decembra noteikumu 1. punkta cietušajam rodas tie-

sības uz kaitējuma atlīdzību, ja kaitējuma nodarī-

šanas brīdī viņš ir veicis darba pienākumus.

Kā pareizi norādīts juridiskajā literatūrā2
,

darba

pienākumu pildīšana ir jāsaprot šaurā nozīmē — ti-

kai kā attiecīgā paaugstinātas bīstamības avota ap-

kalpošana. Tāpēc, piemēram, ja rūpnīcas grāmatvedi

uzņēmuma teritorijā sabrauks rūpnīcai piederošs

transporta līdzeklis, kaitējuma atlīdzināšanas pienā-
kums uzņēmumam iestāsies pēc LPSR Ck 469. panta,
bet nevis pēc LPSR Ck 479. panta, lai gan atbildē-

tājs šai gadījumā ir cietušā apdrošinājuma ņēmējs.

1 H. C. MūAeun. Bo3Memcnne Bpeaa, npHmiiieiinoro noßpe>K-

AeiiHCM 3AopoßbH Bociniocjiy>Kamnx, «Cobctckoc rocy,napcTßO h

npaßO», 1965 r., JVs 8, CTp. 89—95.
2 Jī. A. MaūdanuK, //. X). Cepeeeea. MaTepnajībnan otbct-

CTBennocTb 3a noßpoKAoniic 3/iopoßbH, M., 1968, CTp. 95—96.
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Obligāts priekšnoteikums LPSR Ck 479. panta
piemērošanai ir apdrošinājuma ņēmēja vaina kai-

tējuma nodarīšanā. Minēsim piemēru. M. strā-

dāja par zāles pārzini kafejnīcā «Kaija». 1969.

gada 8. maijā pilsonis 2., atrazdamies kafejnīcā
iereibis, aiz huligāniskiem motīviem viņai iespēra,
un tādējādi M. tika lauzta kāja. Ar Liepājas pilsētas
tautas tiesas spriedumu Ž. tika notiesāts pēc LPSR

Kk 204. panta. Tautas tiesa ar savu 1970. gada 9. jū-
lija spriedumu, apmierinādama M. prasību, lika pie-
dzīt kaitē iurna atlīdzību no Liepājas pilsētas Tirdz-

niecības pārvaldes, kuras pārziņā bija kafejnīca
«Kaija». Izskatot lietu pēc atbildētājas — Tirdznie-

cības pārvaldes kasācijas sūdzības, Latvijas PSR

Augstākās Tiesas civillietu tiesas kolēģija tautas

tiesas spriedumu atcēla un lietu nodeva jaunai iz-

skatīšanai, jo no lietas materiāliem nevarēja konsta-

tēt Jirdzniecības pārvaldes vainu kaitējuma nodarī-

šana, bet cietušā apdrošinājuma ņēmējam atbildība

pec LPSR Ck 479. panta pret savu darbinieku rodas

tikai tad, ja veselības bojājums nodarīts viņa vainas

dēj. (Lieta Nr. 1359, 1970. g. 5. augusta lēmums.)
Ka zināms, paaugstinātas bīstamības avota valdī-

tāja atbildība pēc LPSR Ck 469. panta rodas neat-

karīgi no viņa vainas. Tomēr pēc LPSR Ck 479.

panta, lai gan kaitējumu nodarījis paaugstinātas
bīstamības avots, atbildība apdrošinājuma ņēmējam
uzliekama tikai tad, ja kaitējums nodarīts viņa vai-

nas dēļ. Tāpēc LPSR Ck 469. pants nav piemēro-
jams, ja kaitējumu nodarījis cietušā apdrošinājuma
ņēmējs, kaut arī kaitējums nodarīts paaugstinātas
bīstamības sfērā (PSRS Augstākās Tiesas plēnuma
1963. g. 23. oktobra lēmuma 6. p.). Tautas tiesas to

dažreiz neievēro un apmierina prasības pēc LPSR
Ck 469. panta, lai gan būtu jāpiemēro LPSR Ck 479.
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pants. Tādējādi paaugstinātas bīstamības avota val-

dītāja — cietušā apdrošinājuma ņēmēja atbildība ir

šaurāka par paaugstinātas bīstamības avota valdī-

tāja atbildību vispār, jo, ja cietušajam kaitējumu
būtu nodarījis cits paaugstinātas bīstamības avots,
tā valdītājs saskaņā ar LPSR Ck 480., 482. un 469.

panta noteikumiem kaitējumu atlīdzinātu pilnā ap-

jomā neatkarīgi no savas vainas. Cietušie pēc LPSR

Ck 469. panta tiešās nozīmes ir «apkārtējie». Taču,

ekspluatējot paaugstinātas bīstamības avotu, var

ciest ne tikai apkārtējie, bet arī tie, kas piedalās šī

avota ekspluatācijā, tā, piemēram, autobusa avārijā
var ciest gan pasažieri, gan gājēji, gan arī transporta

organizācijas darbinieki (šoferis, kasieris, biļešu kon-

trolieris). Pēc LPSR Ck 469. panta kaitējuma atlī-

dzību no autobusa valdītāja var prasīt tikai pasa-

žieri un gājēji, bet nevis tie transporta organizācijas
darbinieki, kuri piedalās attiecīgā paaugstinātas bīs-

tamības avota ekspluatācijā (šoferis, kasieris) un

kuri kaitējuma atlīdzību saņem pēc LPSR Ck 479.

panta.

Liepājas ATU-4 šofera D. vainas dēļ uz neapsar-

gātas dzelzceļa pārbrauktuves ATU-4 autobuss sadū-

rās ar lokomotīvi. Autobusa pasažierim M. tika no-

darīti smagi miesas bojājumi, un viņš kļuva par II

grupas invalīdu. Tautas tiesa pilsoņa M. prasību par

kaitējuma atlīdzību pret Liepājas ATU-4 apmieri-

nāja pēc LPSR Ck 469. panta. Izskatot lietu pēc
ATU-4 kasācijas sūdzības, Latvijas PSR Augstākās
Tiesas civillietu tiesas kolēģija tautas tiesas sprie-
dumu atstāja negrozītu. (Lieta Nr. 1830, 1969. g.

12. novembra lēmums.)
Apdrošinājuma ņēmēja vaina var būt jebkurā

formā. Tā var izpausties gan administrācijas bezdar-

bībā attiecībā uz nepieciešamās drošības ievērošanu,
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darbinieku nepietiekošu instruēšanu, pieļaušanu strā-

dāt iereibuša stāvoklī, bez speciāla aizsargtērpa utt.

Apdrošinājuma ņēmēja vaina var izpausties kā tie-

sību, itā arī tehnisko normu pārkāpšana.
1961. gada 22. decembra noteikumu 2. panta ir

sniegts to dokumentu piemērveida uzskaitījums, kuri

var noderēt kā apdrošinājuma ņēmēja vainas pierā-
dījums. Tādi dokumenti ir, piemēram, akts par ne-

laimes gadījumu, kas saistīts ar ražošanu; tiesas

spriedums, ar kuru notiesāta uzņēmuma amatpersona
par drošības noteikumu pārkāpšanu, kuras rezultātā

cietušajam nodarīts veselības bojājums. Ar šādu

spriedumu tiek pierādīta uzņēmuma darbinieka vaina

kaitējuma nodarīšanā un līdz ar to paša uzņēmuma
vaina. Tādi dokumenti ir arī izmeklēšanas orgāna vai

tiesas lēmums par krimināllietas izbeigšanu sakarā

ar nozieguma maznozīmīgumu vai amnestiju, lēmums

par administratīvā soda uzlikšanu amatpersonai, kā

arī pavēle par disciplinārsoda uzlikšanu vainīgajam

par sakropļojumu.

Apdrošinājuma ņēmēja vainu var pierādīt arī ar

visiem pārējiem LPSR Čpk 50. pantā minētajiem pie-

rādījumu veidiem.

2) CIETUŠAIS. PAR KURU KAITĒJUMA NODARĪTAJAM NAV

PIENĀKUMS IZDARĪT APDROŠINĀŠANAS IEMAKSAS

(LPSR Ck 480. p.)

Kaitējums arī šādā gadījumā var būt nodarīts pil-

sonim, kas pakļauts sociālajai apdrošināšanai un

tāpēc veselības bojājuma rezultātā saņem sociālās

apdrošināšanas pabalstu vai pensiju.
Tomēr šī kaitējuma atlīdzināšana būtiski atšķiras

no iepriekš apskatītās. Tā 'kā saskaņā ar LPSR Ck

480. pantu kaitējuma nodarītājs nav cietušā apdro-
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šinajuma ņēmējs, tad nevar rasties tās kaitējuma
atlīdzības piedziņas īpatnības, kuras LPSR Ck 479.

pantā paredzētajam gadījumam noteiktas ar PSRS

Augstākās Padomes Prezidija 1961. gada 2. oktobra
dekrētu un 1961. gada 22. decembra noteikumiem.

Strīdi par kaitējuma atlīdzināšanu izšķirami tiesā,
bet nevis arodbiedrības fabrikas, rūpnīcas vai vie-

tējā komitejā, jo starp cietušo un kaitējuma nodarī-

tāju nav darbtiesisko attiecību. Tā kā kaitējuma noda-

rītājs par cietušo neizdara sociālās apdrošināšanas

iemaksas, tad nevar rasties tāds atbildības ierobe-

žojums, kādu noteic LPSR Ck 479. pants, proti, ka

apdrošinājuma ņēmējs vienmēr atbild tikai tad, ja
kaitējums nodarīts viņa vainas dēļ. Pēc LPSR Ck

480. panta kaitējuma nodarītāja atbildība rodas arī

bez viņa vainas, ja kaitējums nodarīts paaugstinātas
bīstamības apstākļos, t. i., saskaņā ar LPSR Ck

469..panta noteikumiem.

c) Personas, kas nav pakļautas sociālajai

apdrošināšanai (LPSR Ck 482. un 484. p.)

Kaitējuma atlīdzināšana pēc LPSR Ck 482. panta

notiek gadījumos, kad cietušais nav pakļauts valsts

sociālajai apdrošināšanai. Tādi ir pilsoņi, kas ne-

strādā uz darba līguma pamata.
Sakarā ar to, ka cietušais nav pakļauts sociālajai

apdrošināšanai, neizvirzās jautājums ne par sociālas

apdrošināšanas pabalsta vai pensijas ieskaitīšanu

atlīdzinājumā, ne arī par īpašu kaitējuma atlīdzinā-

šanas kārtību.

Kaitējuma atlīdzināšana tādos gadījumos notiek

pēc LPSR civilkodeksa vispārīgajiem noteikumiem

(465., 466., 469. p.).
Likumā īpaši noteikta kaitējuma atlīdzināšana, ja
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cietušais ir nepilngadīgais, kurš pat nav sasniedzis
15 gadu vecumu (LPSR Ck 484. p.). Tā kā cietušais
šādā vecuma parasti vel nestrādā, tad viņam nav

nosakāms kaitējums darba spēju zaudējuma vai sa-

mazināšanās veidā. Šāda cietušā labā ir jāatlīdzina
tikai izdevumi, kas saistīti ar veselības atjaunošanu
(LPSR Ck 484. p. I d.). Ja izņēmuma veidā šāds

nepilngadīgais jau ir strādājis un viņam bijusi iz-

peļņa, tad kaitējums atlīdzināms izpeļņas apmērā,
bet ne mazāk par nekvalificēta strādnieka minimālo

izpeļņu attiecīgajā apvidū.
Veselības bojājums, kas nodarīts šādam nepilnga-

dīgajam, var ietekmēt viņa darba spējas nākotnē.

Tāpēc ir vajadzīga cietušā interešu aizsardzība pēc
tam, kad viņš būs sasniedzis 15 gadu vecumu. Sā-

kotnēji izskatot jautājumu par kaitējuma atlīdzību

(ja cietušais nav sasniedzis 15 gadu vecumu), tiesa

vel nevar konstatēt ne darba spēju zaudējuma pa-

kāpi, kāda cietušajam būs, sasniedzot 15 gadu ve-

cumu, ne arī to, vai viņam būs noteikta kvalifikācija
un tieši kāda.

Saskaņā ar PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963.

gada 23. oktobra lēmuma 14. punkta norādījumu
tiesai pēc vecāku vai aizbildņu prasības jāpieņem
spriedums, ar kuru cietušajam tiek piešķirtas tiesī-

bas pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas uz kaitējuma
atlīdzināšanu, kurš radies darba spēju zaudēšanas

rezultātā. Uz šāda sprieduma pamata ir iespējama
kaitējuma atlīdzības piedziņa nākotnē. Cietušajam
tad ir tiesības uz kaitējuma atlīdzību neatkarīgi no

ta, vai viņš faktiski sācis strādāt vai ne
:

Tā kā nav

iespējams precīzi noteikt, kādu kvalifikāciju un iz-

peļņu cietušais nepilngadīgais iegūs nākotne, tad

saskaņā ar likumu tiek uzskatīts, ka viņa ienā-

kumi atbildīs nekvalificēta strādnieka ienākumiem.
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Saskaņā ar LPSR Ck 484. panta II daļu kaitējuma
atlīdzība kārtojama atbilstoši vispārējo darba spēju
zaudējuma pakāpei, ņemot vērā nekvalificēta strād-

nieka vidējo izpeļņu attiecīgajā apvidū. Ja cietušais

jau sācis strādāt un ieguvis zināmu kvalifikāciju,
viņam kaitējuma atlīdzības apmērs palielināms pro-

porcionāli arodnieciskās darba spējas zaudējuma
pakāpei, ņemot vērā šādas kvalifikācijas darbinieka

vidējo izpeļņu.

d) Personas, kam ir tiesības uz kaitējuma atlīdzību

sakarā ar apgādnieka zaudēšanu

Ja cietušais veselības kaitējuma rezultātā mirst,
tad mantisks kaitējums rodas tām darba nespējīga-

jām personām, kuras atradušās viņa apgādībā un no

viņa saņēmušas eksistences līdzekļus. Kaitējuma at-

līdzināšana apgādnieka zaudējuma gadījumā notiek

pēc tā paša pamatojuma, kā kaitējuma atlīdzināšana

veselības bojājuma gadījumā. Tikai tad, ja pašam

cietušajam bijušas tiesības saņemt kaitējuma atlī-

dzību, šādas tiesības rodas viņa apgādājamiem. Pie

tam kaitējuma atlīdzība ir attiecināma tikai uz cie-

tušā darba ienākumiem vai tiem pielīdzinātiem ienā-

kumiem.

Lai apgādājamiem rastos 'tiesības uz kaitējuma

atlīdzību, līdz ar vispārīgajiem priekšnoteikumiem
LPSR Ck 479. pantā ir izvirzīti divi papildu priekš-

noteikumi: 1) atrašanās cietušā apgādībā vai arī

tiesības būt viņa apgādībā un 2) apgādājamā darba

nespēja.
Kādas personas ir uzskatāmas par apgādājamām?

Saskaņā ar likumu (LPSR Ck 479. p. II d.) apgā-

dājamās ir šādas darba nespējīgas personas: 1) per-
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sonas, kas faktiski atradušās cietušā apgādībā;
2) personas, kuras gan faktiski nav atradušās viņa
apgādībā, bet kurām bijušas tiesības saņemt no viņa
uzturu, un 3) cietušā bērns, kas dzimis pēc vina

nāves.

v

Darba nespējīgās personas, kas faktiski atradu-
šas cietuša apgādībā. Nav svarīgi, vai cietušais ir

bijis laulības, radniecības attiecībās ar apgādājamo.
Jebkura darba nespējīgā persona, kas faktiski atra-
dusies cietušā apgādībā, -ir tiesīga saņemt kaitējuma
atlīdzību. Bez pārdzīvojušā laulātā un tuviem radi-

niekiem apgādājamie var būt arī cietušā attālāki

radinieki, svaiņi un no ģimenes attiecību viedokļa
pilnīgi svešas personas. Tiesības saņemt kaitējuma
atlīdzību nav atkarīgas no 'tā, cik ilgi ir bijusi ap-

gādība, kā arī no tā, vai apgādājamais bijis cietušā

pilnīgā vai daļējā apgādībā.
Daļējas apgādības fakts rada apgādājamam tie-

sības saņemt 'kaitējuma atlīdzību tikai tad, ja mate-

riālā palīdzība, ko viņš saņēmis no cietušā, tir bijusi

galvenais un pastāvīgais eksistences līdzekļu avots.

Tā, piemēram, nepilngadīgs bērns, lai gan viņš ir

faktiski daļēji atradies cietušās personas apgādībā,
tomēr nav tiesīgs saņemt kaitējuma atlīdzību, ja

viņam ir vecāki, kas spēj dot uzturu.

1968. gada 22. jūlijā Valmieras rajona Ļeņina kol-

hoza šoferis D. ar 'kolhozam piederošo automašīnu

sabrauca pilsoni K. K. nomira. Šoferis D. tika atzīts

par vainīgu noziegumā pēc LPSR Kk 213. panta
II daļas un notiesāts. Prasītāja S., norādīdama, ka

viņa dzīvojusi kopā ar K. un ka tas apgādājis vļņas
bērnu, kurš dzimis, prasītājai S. sastāvot laulībā ar

pilsoni S., lūdza piedzīt zaudējuma atlīdzību sakara

ar bērna apgādnieka zaudēšanu.

Tautas tiesa atzina, ka prasība nav pamatota, jo
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prasītajā sastāv laulība ar pilsoni S., kas ir reģis-
trēts kā bērna tēvs.

Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas

kolēģija, izskatot šo lietu pēc prasītājas S. kasācijas
sūdzības, atzina, ka tautas tiesas spriedums atbilst

LPSR Ck 479. panta noteikumiem, ka tiesības uz

kaitējuma atlīdzību ir tām darba nespējīgajām per-
sonām, kuras bijušas mirušā apgādībā. Bērnu au-

dzina prasītāja S. un viņas vīrs, un abu pienākums
ir bērnu uzturēt arī turpmāk. Dēls Jānis dzimis

prasītājas laulībā ar pilsoni S., kas tad arī dēlu

reģistrējis par savu, ko no 1964. gada nav apstrīdē-
jis. (Lieta Nr. 328, 1970. g. 25. februāra lēmums.)

Darba nespējīgās personas, kurām cietušā mirša-

nas brīdī bijušas tiesības saņemt no viņa uzturu,

kaut arī tās nav atradušās cietušā apgādībā. Ģime-

nes loce'k[u vai citu personu tiesības saņemt uzturu

noteic ģimenes likumdošana. Tāpēc LPSR Ck 479.

panta II dajā šai jautājumā faktiski ir atsaukšanās

uz LPSR Lģk attiecīgajām normām, kurās regla-
mentētas alimentācijas tiesības (Lģk 27. un 28., 75.,

84.. 88.-92. p.).

Apgādājamo lokā ietilpst cietuša laulātais vai biju-
šais laulātais. Tā kā alimentācijas tiesības rodas tikai

no likumā noteiktajā kārtībā reģistrētas vai tai pie-
līdzinātas laulības, tad arī tikai šādā laulībā sastā-

voša persona ir uzskatāma par apgādājamo LPSR

Ck 479. panta II dajas nozīmē.

Apgādājamie ir bērni (arī adoptētie bērni), javiņiJ
radniecības fakts ar vecākiem konstatēts likumā no-

teiktajā kārtībā. Paternitāte saskaņā ar LPSR Lģk
53. pantu tiek noteikta, ja bērna vecāki ir savstar-

pējā laulībā. Ārlaulībā dzimušam bērnam paternitāti
nosaka vai nu pēc vecāku kopīga pieteikuma (LPSR

Lģk 54. p.), vai tiesā (LPSR Lģk 55. p.). Ja ārlau-
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lībā dzimušam bērnam paternitāte nav noteikta sa-

skaņā ar ģimenes likumdošanu, viņam nav tiesību

uz kaitējuma atlīdzību, izņemot, ja viņš faktiski at-

radies cietušā apgādībā.

Bērns, kurš pēc savu vecāku nāves ir ieguvis tiesī-

bas >uz kaitējuma atlīdzību apgādnieka zaudēšanas

gadījumā, saglabā šīs tiesības arī pēc adopcijas.

Apgādājamie ir vecāki, ja viņu radniecība ar cie-

tušo ir konstatēta ģimenes likumdošanā noteiktajā
kārtībā.

Tiesības uz kaitējuma atlīdzību ir cietušā nepiln-
gadīgajiem brāļiem un māsām, mazbērniem, kā arī

viņa vectēvam un vecaimātei. Tā kā no alimentācijas
tiesību viedokļa šīm personām ir subsidiāras, t. i.,
papildu alimentācijas tiesības, tad brāļi, māsas, maz-

bērni, vecaistēvs un vecāmāte tikai tad ir uzskatāmi

par apgādājamiem, ja viņiem nav citu tuvāku radi-

nieku, no kuriem var saņemt uzturu. Izņēmums ir

tad, ja šīs personas faktiski atradušās cietušā apgā-
dībā.

Cietušā bērns, kas dzimis pēc cietušā nāves. Likumā

paredzēta vēl nedzimuša bērna interešu aizsardzība,

viņam piedzimstot dzīvam. Lai vēl nedzimušu bērnu

varētu uzskatīt par apgādājamo LPSR Ck 479. panta

nozīmē, ciktāl viņš faktiski vēl nav atradies cietušā

apgādībā, ir vajadzīga likumā paredzētā kārtībā no-

teikta paternitāte pēc viņa dzimšanas. Saskaņā ar

LPSR Lģk 180. pantu tas iespējams, ja no brīža, kad

miris tēvs, pagājuši ne vairāk kā 10 mēneši.

Tāds ir apgādājamo loks saskaņā ar LPSR Ck

479. panta II daļu. Lai saņemtu kaitējuma atlīdzību,

par apgādājamo ir atzīstama tikai tāda persona,
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kura ir darba nespējīga atbilstoši LPSR Ck 479.

panta 111 daļas noteikumiem.

Persona var būt darba nespējīga atkarībā no ve-

cuma vai veselības stāvokļa. Saskaņā ar LPSR Ck

479. panta 111 daļu darba nespējīgi ir nepilngadīgie
bērni līdz 16 gadu vecuma sasniegšanai, jo ar šo

vecumu pilnā apjomā viņiem iestājas darba tiesīb-
spēja. Ir zināma atšķirība starp LPSR Ck 479. panta
II daļas un 111 daļas noteikumiem. No vienas puses,
LPSR Ck 479. panta II daļā ir noteiktas tiesības uz

kaitējuma atlīdzību personām, kurām cietušā mirša-

nas brīdī «bija tiesības saņemt no viņa uzturu». Tā-

das tiesības saskaņā ar LPSR Lģk noteikumiem ir

bērniem vecumā līdz 18 gadiem. No otras puses, pēc
LPSR Ck 479. panta 111 daļas 16 gadu vecumu sa-

sniegušais vairs nav uzskatāms par apgādājamo, jo
viņam ir darba tiesībspēja pilnā apjomā.

Izņēmums ir tikai tad, ja 16 gadu vecumu sasnie-

gušais mācās kādā mācību iestādē un ja viņš ne-

savieno mācības ar darbu. Tad viņš saglabā tiesī-

bas uz kaitējuma atlīdzību līdz 18 gadu vecuma

sasniegšanai.
Tā kā nepilngadīgo bērnu tiesības un intereses aiz-

stāv Viņu likumiskie pārstāvji, kas parasti ir viņu
vecāki vai aizbildņi, tad arī viņi ir tiesīgi iesniegt
tiesā prasību par kaitējuma atlīdzību šo bērnu inte-

resēs. Vecākiem šāda iespēja zūd, ja viņiem atņem-
tas vecāku tiesības.

Minēsim piemēru. Pilsonis Z. strādāja Talsu SCO

par strādnieku. Sakarā ar darbā notikušo nelaimes

gadījumu Z. cēla prasību tiesā par nodarītā kaitē-

juma atlīdzību. Tā kā Z. nomira, viņa vietā tiesas

procesu vēlējās turpināt Z. bijusī sieva miruša ne-

pilngadīgo bērnu interesēs. Taču, tā kā viņai bija

atņemtas vecāku tiesības attiecībā uz trim jaunāka-



99

jiem bērniem, kuri bija ievietoti valsts bērnu iestādē,

Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas kolē-

ģija, izskatīdama Z. bijušās sievas blakussūdzību

par tautas tiesas lēmumu, atzina, ka šo bērnu inte-

reses viņa nav tiesīga pārstāvēt. (Lieta Nr. 1241,

1969. g. 20. augusta lēmums.) Analoģiski tam, kā

tas ir pensiju likumdošanā, saskaņā ar LPSR Ck

479. panta 111 daļu darba nespējīgas ir personas,
kas sasniegušas noteiktu vecumu: sievietes vecākas

par 55 gadiem, vīrieši vecāki par 60 gadiem. Ar

PSKP CX un PSRS Ministru Padomes 1967. gada
26. septembra lēmumu šāds vecums pensijas saņem-
šanai noteikts ,arī kolhozu biedriem.1 Tas, ka pilsoņi,
sasnieguši pensijas vecumu, turpina strādāt, neliedz

viņiem tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību apgād-
nieka zaudēšanas gadījumā, ja viņiem šīs. tiesības

jau bijušas apgādnieka nāves brīdī.

Darba nespējīgi ir I, II un 111 grupas invalīdi

invaliditātes laikā. II un 111. gr. invalīdi zināmā

mērā vēl ir darba spējīgi. Taču šī apstākļa dēļ viņi
nezaudē tiesības uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar

apgādnieka nāvi.

Saskaņā ar LPSR Ck 479. panta 111 daļas tiešo

norādījumu apgādājamā darba nespējai ir jābūt jau
cietušā miršanas brīdī, citādi tiesību uz kaitējuma
atlīdzību viņam nav.

Madonas meliorācijas celtniecības pārvaldes eks-

kavatorists O. gāja bojā, veicot darba pienākumus.
53 gadus vecā O. māte cēla tiesā prasību pret Ma-

donas meliorācijas celtniecības pārvaldi par kaitē-

juma atlīdzības piedziņu sakarā ar apgādnieka zau-

dēšanu. Madonas rajona tautas tiesa pilsones O.

1 «CočpaHHe nocTaHOBjieHHH npaßHTejibCTßa CoK>3a Cobct-

ckhx Cou,Ha.iHCTH4ecKHX Pecny6;iHK», 1967 r., N° 23, ctp. 161.
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prasību noraidīja. Latvijas PSR Augstākās Tiesas

civillietu tiesas kolēģija, izskatīdama lietu pēc prasī-
tājas O. kasācijas sūdzības, tautas 'tiesas spriedumu
atstāja spēkā, norādot, ka nelaimes gadījuma laikā

prasītāja vēl nebija sasniegusi 55 gadu vecumu un

strādāja. Tāpēc saskaņā ar LPSR Ck 479. panta II

daļu nevar uzskatīt, ka viņa bijusi darba nespējīga
un atradusies dēla apgādībā, kādēļ viņai arī nav

tiesību uz kaitējuma atlīdzību. (Lieta Nr. 1832,
1969. g. 12. novembra lēmums.)

Pēc LPSR Ck 479. panta 111 daļas darba nespē-

jīgām personām nosacīti pielīdzina personas, kuras

pēc būtības ir darba spējīgas, bet nevar strādāt, tā-

pēc ka viņām jāapkopj mirušā bērni, mazbērni, brāļi
vai māsas līdz laikam, kad viņi būs sasnieguši 8 gadu
vecumu.

LPSR Ck 479. panta 111 daļā ir noteikts tikai ap-

gādājamo personu loks, nenorādot, kā nosakāms tām

pienācīgās atlīdzības apmērs. Runa var būt tikai

par cietušā darba ienākumiem un par šo ienākumu

to daļu, kura apgādājamiem pienākusies vai uz

kuru viņiem bijušas tiesības kā ģimenes locekļiem,

cietušajam dzīvam esot.

IV nodaļa

KAITĒJUMA ATLĪDZĪBAS APMĒRA NOTEIKŠANA

1. Ka nosakāma cietušajam nodarītā zaudējuma
atlīdzība

Kā jau atzīmējām, saskaņā ar padomju civiltiesī-

bām pilsonim nodarītais kaitējums jāatlīdzina pilna

apmērā, t. i., mūsu tiesībās valda kaitējuma pilnīgas
atlīdzināšanas princips.
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Jāatlīdzina nodarītais mantiska rakstura kaitē-

jums. Saskaņā ar LPSR Ck 477. pantu, piespriežot

kaitējuma atlīdzināšanu, tiesa, arbitrāža vai šķīrēj-
tiesa saskaņā ar lietas apstākļiem uzliek pienākumu

personai, kas atbildīga par kaitējumu, atlīdzināt to

natūrā (nodot tādas pašas sugas un kvalitātes lietu,
izlabot sabojāto lietu v. tml.) vai pilnīgi atlīdzināt

nodarītos zaudējumus.

Dabiski, ka kaitējumu, kas nodarīts pilsonim sa-

kropļojuma, cita veselības bojājuma vai apgādnieka

zaudējuma gadījumā, natūrā nevar atlīdzināt. Tāpēc
civiltiesiskā atbildība par tādu kaitējumu tiek no-

teikta kā pienākums atlīdzināt cietušaiam nodarītos

zaudējumus. Ar zaudējumiem saprot nodarītā man-

tiskā kaitējuma izteiksmi naudā. Atlīdzināmā zau-

dējuma apmērs noteikts ar likumu.

Saskaņā ar LPSR Ck 478. pantu sakropļojuma vai

cita veselības bojājuma gadījumā par kaitējumu at-

bildīgajai organizācijai vai pilsonim jāatlīdzina cie-

tušajam zaudējumi, kas sastāv no

a) izpeļņas, kuru viņš vairs nesaņem sakarā ar

darba spēju zaudēšanu vai samazināšanos, un b) pa-

pildu izdevumiem, kas saistīti ar veselības atgūšanu.
Tādi var būt izdevumi par cietušā kopšanu, papildu
uzturu, protēžu izgatavošanu un ārstēšanos sana-

torijā vai kūrortā v. c, kas radušies sakarā ar no-

darīto veselības bojājumu.

Pilsoņa veselībai vai dzīvībai nodarīto kaitējumu
atlīdzina periodisku naudas maksājumu veidā. Ja

kolhozs nodarījis kaitējumu kolhoza biedram, tad to

var atlīdzināt tiklab naudā, kā arī natūrā — pro-

duktos. 1

1 Sk. PSRS Augstākas Tiesas plēnuma 1963. g. 23. oktobra

lēmuma 13. punktu.
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Periodisko maksājumu apmēru nodarītā zaudējuma
atlīdzināšanai nosaka atkarībā no cietušā vidējās
izpeļņas pirms nelaimes gadījuma, cietušā darba

spēju zaudējuma pakāpes, pabalsta un pensijas ap-
mēra, kurus faktiski izmaksā sociālas apdrošināša-
nas vai nodrošināšanas kārtībā pēc kaitējuma noda-

rīšanas, bet atsevišķos gadījumos arī atkarībā no

izpeļņas apmēra, kuru cietušais saņem pēc perio-
disko maksājumu noteikšanas. Atlīdzināmā zaudē-

juma apmēra noteikšanas kārtība paredzēta 1961.

gada 22. decembra noteikumu trešajā iedaļā (11.—
20. p.). Lai gan Noteikumos paredzēta kārtība, kāda

atlīdzināms zaudējums strādniekiem un kalpotājiem,
kas viņiem nodarīts sakarā ar viņu darbu, tomēr, kā

paskaidrots PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963.

gada 23. oktobra lēmuma 9. punktā, Noteikumu 11.—

20. punkts piemērojams arī visos pārējos kaitējuma
nodarīšanas gadījumos.

a) Izpeļņa, kuru ņem vērā, nosakot zaudējuma

apmēru

Sociālistiskajā sabiedrībā ikviens cilvēks strādā

savu iespēju robežās un saņem atlīdzību atbilstoši

padarītā darba daudzumam un kvalitātei. Atlīdzība

par darbu jeb izpeļņa ir vesela padomju cilvēka gal-
venais eksistences avots. Tāpēc likumā paredzēts, ka,

nosakot zaudējuma apmēru, kas pilsonim nodarīts

sakropļojuma vai cita veselības bojājuma gadījumā,

galvenais kritērijs ir viņa izpeļņas zaudēšana vai

samazināšanās.

Nosakot izpeļņas apmēru, kura zaudēta sakarā ar

sakropļojumu vai citu veselības bojājumu, ņemama

vērā cietušā vidējā izpeļņa.
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Vidējās izpeļņas noteikšanas kārtība paredzēta
1961. gada 22. decembra noteikumu 12. punktā, un

tās galvenie principi ir šādi.

Mēneša vidējo izpeļņu atlīdzināmā zaudējuma ap-

mēra noteikšanai aprēķina par 12 kalendāra mēne-

šiem, kas bijuši pirms veselības bojājuma nodarīša-

nas. Pie tam tie mēneši, kuros cietušais faktiski nav

strādājis vai ir nostrādājis nepilnu darba dienu

skaitu attaisnojošu iemeslu dēļ (slimība, atvaļinā-

jums, atlaišana no darba v. c. likumā paredzēti ga-

dījumi), jāizslēdz no aprēķina un to vietā jāņem citi,
tieši pirms tam bijuši mēneši.

Minēsim piemēru. Cietušais pirms sakropļošanas
nostrādājis rūpnīcā piecus gadus. Nelaimes gadī-

jums ar viņu noticis 1970. gada 20. martā. 12 kalen-

dāra mēnešus, kas bijuši pirms sakropļošanas, rēķina
no 1969. gada 1. marta līdz 1970. gada 1. martam.

Ja cietušais šajā laikā būtu nostrādājis visus mē-

nešus bez pārtraukuma, tad viņa vidējā izpeļņa būtu

vienlīdzīga izpeļņas summai par šiem 12 mēnešiem,
dalītai ar 12. Taču parasti darbinieks gada laikā iz-

manto atvaļinājumu, bet dažreiz nestrādā slimības

vai citu pamatotu iemeslu dēļ. Pieņemsim, ka cietu-

šais izmantojis kārtējo atvaļinājumu no 1969. gada
21. jūlija līdz 9. augustam un sakarā ar slimību nav

strādājis no 1970. gada 10. līdz 25. februārim.

Lai gan cietušajam par atvaļinājuma un slimības

laiku izmaksāta atvaļinājuma nauda un slimības pa-

balsts, tomēr šīs summas, aprēķinot vidējo izpeļņu,

neņem vērā un kalendāra mēnešus, kuros darbinieks

izmantojis atvaļinājumu (jūliju un augustu) un sli-

mojis (februāri), 12 kalendāra mēnešos, kas bijuši
pirms sakropļošanas, neieskaita. Vidējās izpeļņas ap-

rēķināšanai ņem trīs mēnešus, kas bijuši pirms 1969.

gada 1. marta, t. i., 1968. gada decembrī, 1969. gada
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janvāri un februāri, ja cietušais šajos mēnešos ir

strādājis visu mēnesi.

Sāda mēnešu aizstāšana ir atļauta divu pēdējo
gadu ietvaros, kurus cietušais nostrādājis pirms ne-

laimes gadījuma. Pie tam nav nozīmes, vai cietušais

pēdējos divus gadus nostrādājis vienā vai vairākos

uzņēmumos, iestādēs un organizācijās un vai viņš ir

strādājis vienā vai dažādās specialitātēs un amatos.

Tā, piemēram, ja cietušais līdz veselības bojājuma
nodarīšanai nostrādājis attiecīgajā uzņēmumā piecus
mēnešus, bet pirms tam ir strādājis citā uzņēmumā,
tad vidējās izpeļņas aprēķināšanai jāņem pieci mē-

neši, kas nostrādāti pēdējā darba vietā, un pēdējie
septiņi mēneši, kas nostrādāti iepriekšējā darba vietā,

ievērojot jau minētās prasības, ka jāņem tikai pilnā
apmērā nostrādātie mēneši.

,

Jautājums jāatrisina citādi, ja pēdējos mēnešus

pirms negadījuma cietušais ir bijis strādnieks vai

kalpotājs, bet pirms tam bijis karavīrs, milicijas
darbinieks v. tml. Tādos gadījumos, kā paskaidrots
PSRS Ministru Padomes Valsts darba un darba algas

jautājumu komitejas un VACP 1968. gada 13. feb-

ruāra rakstā Nr. 2/4 1
, jāņem vērā tikai cietušā izpeļņa

tajā periodā, kad viņš strādājis par strādnieku vai

kalpotāju.
Ja pēdējos divos gados pirms veselības bojājuma

nodarīšanas cietušais kopumā nostrādājis mazāk par

12 pilniem mēnešiem, kā arī visos gadījumos, kad

veselības bojājums cietušajam nodarīts viņa pirmajā
darba gadā, — atlīdzības apmēru aprēķina pēc vidē-

jās izpeļņas visos faktiski nostrādātajos pilnajos
mēnešos. Šajā nolūkā minēto mēnešu izpeļņas kop-

summu dala ar šo mēnešu skaitu.

1 Sk. «BioJiJieTeHb KoMHTeTa no H 3apa6oTHofi n.naie

CoßeTa Mhhhctpob CCCP», 1968 r., N° 5.
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Minēsim piemēru. Nelaimes gadījums ar cietušo

noticis 1970. gada janvārī. No 1968. gada janvāra
līdz augustam, t. i., septiņus mēnešus, viņš nav strā-

dājis, 1968. gada decembrī un 1969. gada februāri,

martā, aprīlī, jūnijā un septembrī viņš dažas dienas

vai nedēļas periodiski slimojis un 1969. gada jūlija
izmantojis atvaļinājumu. Tātad divu gadu laikā, kas

pagājuši pirms sakropļošanas, viņš faktiski ir no-

strādājis 10 pilnus mēnešus. Lai aprēķinātu šā cie-

tušā vidējo izpeļņu, jāņem izpeļņas kopsumma par
šiem 10 mēnešiem un jādala ar 10.

Vēl viens piemērs. Cietušais pirmo reizi iestājies
darbā rūpnīcā 1970. gada 15. janvārī. Tā paša gada
10. jūnijā viņš ticis sakropļots. Sajā gadījumā vidējo

izpeļņu aprēķina, dalot ar 4 izpeļņu par februāri,
martu, aprīli un maiju, ja cietušais šos mēnešus ir

nostrādājis pilnā apmērā.
Pēc tāda paša principa aprēķina sezonas un pa-

gaidu darbinieku vidējo izpeļņu.

Aizstājot nepilnīgi nostrādātos mēnešus ar citiem

mēnešiem, jāņem vērā PSRS Ministru Padomes

Valsts darba un darba algas jautājumu komitejas
1967. gada 27. jūlija paskaidrojums1, kurā teikts, ka

aprēķinot mēneša vidējo izpeļņu, no aprēķina jāiz-
slēdz un jāaizstāj ar citiem tikai tie mēneši, kuros

neierašanās darbā bijusi saistīta ar slimību, atvaļi-

nājumu vai citiem likumos paredzētajiem gadīju-
miem, kad darbinieks atbrīvojams no darba. Tāpēc
nav nekāda pamata izslēgt no vidējās izpeļņas ap-

rēķina mēnešus, kad cietušais nav strādājis, piemē-

ram, sakarā ar darba kavējumu, apcietināšanu par

sīko spekulāciju v. tml.

Ja cietušais pirms veselības bojājuma nodarīšanas

1 Sk. «EiojuieTeiib KoMmeTa no Tpy,ay h 3apa6oTHOH n.TaTe

CoßeTa Mhhhctpob CCCP», 1967 r., N° 10.
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ir nostrādājis mazāk par vienu pilnu mēnesi, tad

izpeļņa, kas gūta visā nostrādātajā laikā, jādala ar

nostrādāto dienu skaitu un dabūtā summa jāreizina
ar 25,4 (darba dienu skaits mēnesī, kas aprēķināts
vidēji gadā)'.

Šādā gadījuma izpeļņa, pēc kuras aprēķina zaudē-

juma atlīdzības apmēru, nedrīkst pārsniegt attiecīgā
darbinieka pusotras tarifa likmes. Ar tarifa likmi jā-

saprot laika darba strādnieka tarifa likme (laika
darba strādniekiem), gabaldarba strādnieka tarifa

likme (gabaldarba strādniekiem), amatalgas likme

(kalpotājiem un inženiertehniskajiem darbiniekiem).

Noteikums, ka vidējās izpeļņas aprēķinā jāņem
vērā tikai pilnā apmērā nostrādātie mēneši, ieviests

cietušā interesēs, jo parasti tajos mēnešos, kuros

cietušais nostrādājis visas darba dienas, izpeļņa ir

lielāka nekā mēnešos, kad viņš atsevišķās darba die-

nās nav strādājis. Tomēr dažreiz izpeļņa atsevišķos

nepilnīgi nostrādātajos mēnešos var arī būt dažādu

iemeslu dēļ lielāka nekā iepriekšējos mēnešos, kad

nostrādātas visas darba dienas. Tādos gadījumos, ja
cietušais vēlas, lai, aprēķinot vidējo izpeļņu, tiktu

ņemta vērā izpeļņa atsevišķos nepilnīgi nostrādāta-

jos mēnešos, praksē šī prasība tiek ievērota.

Dažkārt darba spējas tiek zaudētas nevis tūlīt pēc
veselības bojājuma nodarīšanas, bet gan pēc kāda

laika. Tādos gadījumos, kā paskaidrots Latvijas PSR

Augstākās Tiesas plēnuma 1966. gada 27. septembra

1 Noteikumos norādīts, ka mēneša izpeļņas aprēķināšanai
dienas izpeļņa jāreizina ar 25,6, bet sakarā ār to, ka 8. marts

un 9. maijs tagad ir svinamās dienas, mēneša izpeļņa, kā no-

rādīts PSRS Ministru Padomes Valsts darba un darba algas
jautājumu komitejas un VACP 1966. g. 25. marta paskaidrojumā,
tagad ir 25,4 dienu izpeļņa. Sk. «BiauieTenh KoMHTeTa no

TpyAy h 3apa6oTHofl n.naTe CoßeTa Mhhhctpob CCCP», 1966 r.,

No 5.
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lēmuma 7. punkta, mēneša vidējā izpeļņa kaitējuma
atlīdzināšanai aprēķināma pēc cietušā izvēles, —

ņemot vērā izpeļņu laikā pirms veselības bojājuma
nodarīšanas vai arī laikā, kas bijis pirms darba

spēju zaudēšanas.

Šo noteikumu izskaidrojot, minēsim šādu rakstu-

rīgu gadījumu.
Ar Jelgavas pilsētas tautas tiesas 1966. gada 29.

augusta spriedumu daļēji tika apmierināta pilsoņa
V. prasība piedzīt zaudējuma atlīdzību sakarā ar sa-

kropļojumu. Pilsonis V., soda izciešanas laikā, 1948.

gada maijā, strādādams meža darbos, tika piespiests
ar baļķi, un viņam radās galvaskausa trauma. Pēc

atbrīvošanas no ieslodzījuma viņš laikā no 1955.

līdz 1962. gadam strādāja, bet 1962. gada 8. au-

gustā tika atzīts par I grupas invalīdu un kopš tā

laika saņēma pensiju 30 rbļ. 87 kap. mēnesī. Invali-

ditāte tika noteikta sakarā ar sakropļojumu, kurš

viņam bija radies 1948. gada maijā.
Apmierinot prasību, tautas tiesa ņēma vērā pil-

soņa V. izpeļņu pirms aresta, t. i., līdz 1946. gadam,
kura bija 64 rbļ. 58 kap., un nevis izpeļņu, kuru pra-

sītājs saņēma darba spēju zaudējuma konstatēšanas

momentā un kura bija 91 rbl. 78 kap. mēnesī. Pēc

pilsoņa V. kasācijas sūdzības Latvijas PSR Augstā-
kās Tiesas civillietu tiesas kolēģija spriedumu gro-

zīja, norādot lēmumā, ka zaudējuma apmērs jāaprē-
ķina no tās izpeļņas, kuru cietušais saņēmis darba

spēju zaudēšanas momentā, t. i., no 91. rbļ. 78 kap.

(Lieta Nr. 2384, 1966. g.)
Sakarā ar to tiesas kolēģija zaudējuma atlīdzības

apmēru palielināja.
Ja veselības bojājuma cēlonis ir cietušā arodsli-

mība, tad kaitējuma nodarīšanas momentu, attiecībā

pret kuru aprēķināma izpeļņa, nav iespējams kon-
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statēt. Tādos gadījumos vidējā izpeļņa praksē tiek

noteikta par 12 mēnešiem, kas pagājuši pirms tā

laika, kad ārstnieciski profilaktiskā iestāde cietuša-

jam pirmo reizi konstatējusi šo arodslimību.

Minēsim piemēru. Cietušais sakarā ar arodslimību

zaudējis darba spējas 1970. gada jūnijā. Sī slimība

viņam konstatēta jau 1969. gada maijā. Vidējā iz-

peļņa šajā gadījumā jāaprēķina par 12 mēnešiem,
kas pagājuši pirms 1969. gada maija un nevis pirms
1970. gada jūnija. Tomēr, ja izpeļņa par 12 mēne-

šiem, kas pagājuši pirms 1970. gada jūnija, ir lie-

lāka, tad, ja cietušais to vēlas, aprēķinot zaudējuma
apmēru, var ņemt vērā šo izpeļņu.

Izpeļņu aprēķina pēc izziņas, kuru izsniedz cietušā

darba vietas grāmatvedība par minētajiem laika pos-
miem. Likumos nav paredzēta cietušā izpeļņas ap-

mēra konstatēšana uz liecinieku liecību pamata. To-

mēr, ja nav dokumentālu datu par izpeļņas apmēru
un nav arī iespējams tos dabūt, cietušajam nezūd

tiesības uz atlīdzību. Kā norādīts Noteikumu 12.

punktā (1963. g. 3. septembra redakcijā), ja mo-

mentā, kad pieprasīta zaudējuma atlīdzība, doku-

menti par cietušā faktisko izpeļņu līdz veselības

bojājuma nodarīšanai nav saglabājušies, tad zaudē-

juma atlīdzība aprēķināma, pamatojoties uz attiecīga

arodorgāna datiem, pēc tarifa likmes (algas), kāda

tajā periodā pastāvējusi darbam, kuru izpildījis cie-

tušais. Fakts, ka nav dokumentu par faktisko iz-

peļņu, jāapliecina ar uzņēmuma, iestādes, organizā-

cijas vai attiecīga arhīva izziņu.

Aprēķinot cietušā vidējo mēnešalgu, jāievēro arī,

ka izpeļņa ņemama vērā tāda, kāda tā bijusi līdz

nodokļu ieturēšanai.

Saskaņā ar Noteikumu 13. pantu izpeļņā, pēc ku-

ras aprēķina zaudējuma atlīdzību, ieskaitāmi visi
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darba atalgojuma veidi, no kuriem aprēķina apdro-
šināšanas iemaksas, 1 izņemot atalgojumu par virs-

stundu darbu, par amatu apvienojumu un visādas

vienreizējas izmaksas. Procentuālās piemaksas un

vienreizējo atlīdzību par izdienu, kā arī prēmijas,
kas konkrētajā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā
noteiktas saskaņā ar atalgojuma sistēmu, neatkarīgi
no izmaksas perioda (katru mēnesi, katru ceturksni,
katru gadu, par noteiktiem darba posmiem, pēc darba

pabeigšanas utt.) ieskaita izpeļņā, pēc kuras aprēķina
zaudējuma atlīdzību.

Praksē jāievēro, ka vidējā izpeļņa zaudējuma atlī-

dzības noteikšanai sakropļojuma vai cita veselības

bojājuma nodarīšanas gadījumā un pensijas apmēra
noteikšanai aprēķināma pēc vieniem un tiem pašiem
noteikumiem. Pie tam jāņem vērā vieni un tie paši
izpeļņas veidi — darba alga, prēmijas, izdienas pie-
maksas v. c. Pensiju likumos par šo jautājumu ir

daudz norādījumu un paskaidrojumu, kas pēc analo-

ģijas jāievēro, arī aprēķinot vidējo izpeļņu zaudē-

juma atlīdzības noteikšanai sakropļojuma vai cita

veselības bojājuma nodarīšanas gadījumos.
2

Tomēr jāievēro, ka vidējā izpeļņa, pēc kuras aprē-

ķina pensijas apmēru, ne vienmēr sakrīt ar vidējo

izpeļņu, pēc kuras aprēķina zaudējuma atlīdzību sa-

kropļojuma vai cita veselības bojājuma nodarīšanas

1 Darba algas kopsumma, no kuras aprēķināmas apdrošinā-
šanas iemaksas, un izmaksu veidi, no kurām neaprēķina apdro-
šināšanas iemaksas, noteikti: a) PSRS CIK un TKP 1930. g.
13. februāra lēmuma «Par sociālās apdrošināšanas iemaksu ap-

mēru» 3. un 4. punktā. Sk. «Cn CCCP», 1965r., Ne 10, dp. 75;

b) VACP 1960. g. 29. februāra instrukcijas 15. un 16. punktā.
Sk. CnpaBOHHHK npocpcoio3Horo pačoTHHKa, FIpo(pH3AaT, 1960,

CTp. 388.
2 Sk. Likumdošanas akti par pensiju piešķiršanas un izmak-

sas kārtību ar komentāriem, izd. «Liesma», 1966, 215.—230. lpp.
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gadījumā (tādi gadījumi, kad nesakrīt, gan ir reti),

jo pensijas noteikšanai ne katrreiz ņem izpeļņu par
12 pēdējiem nostrādātajiem mēnešiem. Tā, piemēram,
saskaņā ar Likuma par valsts pensijām 53. panta
2. daļu mēneša vidējo izpeļņu pēc pensijas piepra-

sītāja vēlēšanās var aprēķināt par jebkuriem 5 ga-
diem no vietas pēdējo 10 gadu laikā pirms pensijas
pieprasīšanas.

Saskaņā ar Nolikuma par valsts pensiju piešķirša-
nas un izmaksas kārtību 122. punktu, piešķirot pen-

siju sezonas darbos nodarbinātiem strādniekiem un

kalpotājiem, mēneša faktisko vidējo izpeļņu nosaka,

dalot pilnas sezonas izpeļņu ar divpadsmit. Aprēķi-
not vidējo izpeļņu zaudējuma atlīdzības noteikšanai,

tas netiek darīts.

Nosakot vidējo izpeļņu, visos gadījumos jāņem
vērā, ka no izmaksām, no kurām aprēķina apdrošinā-
šanas, iemaksas, izslēdzamas šādas izmaksas:

a) darba alga par virsstundu darbu;

b) darba alga par darbu amatu apvienojuma kār-

tībā;

c) visādas vienreizēja rakstura izmaksas.

Turklāt jāievēro, ka no vidējās izpeļņas izslē-

dzama ne vien piemaksa par virsstundu darbu, bet

arī visa izpeļņa par virsstundu darbu.

Tomēr cietās piemaksas par nenormētu darba

dienu, kas noteiktas atsevišķiem darbiniekiem (pie-

mēram, vieglo automašīnu šoferiem), un samaksa

par pagarinātu darba dienu (piemēram, aktieriem),

aprēķinot vidējo izpeļņu, ieskaitāmas darba algas

kopsummā. Vidējā izpeļņā, no kuras aprēķina zaudē-

juma atlīdzību, ieskaitāma arī samaksa par darbu

svinamajās dienās un atpūtas dienās.

Pēc Noteikumu 13. punkta, ja sakropļojums vai

cits veselības bojājums nodarīts pilsonim, viņam
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izpildot darbu amatu apvienojuma kārtībā, tad zau-

dējuma atlīdzības apmērs nosakāms pēc izpeļņas
pamatdarba vietā.

Jāņem vērā, ka daži regulārā darba veidi, kurus

izpilda blakus pamatdarbam, saskaņā ar likumu ne-

tiek uzskatīti par amatu apvienojumu. Tādi darbi,

piemēram, ir

a) darbs, ko veic persona, kura pamatdarba vietā

nestrādā pilnu darba dienu un sakarā ar to saņem

nepilnu algu (likmi), ja viņas atalgojums pamat-
darbā un darbā amatu apvienojuma kārtībā nepār-
sniedz pamatdarba vietas pilnu darba algu (likmi);

b) literārais darbs, arī atsevišķu darbu rediģē-
šana, tulkošana un recenzēšana, par ko maksā no

autoru honorāru fonda1;

c) skolu skolotāju, vidējo speciālo mācību iestāžu

un darbinieku atalgojuma ziņā tām pielīdzināto citu

mācību iestāžu pasniedzēju darbs tajā pašā mācību

iestādē virs noteiktās mācību slodzes normas, kā arī

pedagoģiskais darbs un pulciņa vadīšanas darbs tajā
pašā mācību iestādē, pirmsskolas, ārpusskolas vai

bērnu iestādē2
.

Tāpat nav uzskatāma par izpeļņu amatu apvieno-

juma kārtībā piemaksa par vairāku darbgaldu apkal-

pošanu un par profesiju apvienošanu, tāpēc tādas

piemaksas ieskaitāmas vidējā izpeļņā zaudējuma ap-

mēra noteikšanai.

Aprēķinot vidējo izpeļņu, netiek ņemtas vērā vien-

reizēja rakstura izmaksas, piemēram: kompensācija
par neizmantoto atvaļinājumu, samaksa par pie-

spiedu darba kavējumu, pārejošas darba nespējas,

1 PSRS Ministru Padomes 1959. g. 10. decembra lēmuma

12. p., «CII CCCP», 1959 r., Nt 20, dp. 164.
2 Sk. PSRS Ministru Padomes 1960. g. 9. jūnija lēmuma

2. p., «Cn CCCP», 1960 r., Ns 12, ctp. 88.
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grūtniecības un dzemdību pabalsti, pabalsti, kurus

izmaksā no uzņēmuma fonda līdzekļiem, prēmijas,
kas neietilpst atalgojuma sistēmā, — par sociālis-

tiskās sacensības rezultātiem, par izgudrojumiem un

racionalizācijas priekšlikumiem, vienreizējas prēmi-
jas par jaunas tehnikas radīšanu un ieviešanu, prē-
mijas, ko arodorganizācijas izmaksā aktīvistiem un

zemāko arodorgānu darbiniekiem v. tml.1
Atlīdzība par uzņēmuma kopējiem gada darba re-

zultātiem, aprēķinot vidējo izpeļņu, ņemama vērā.2

Aprēķinot vidējo izpeļņu atsevišķu kategoriju pil-
soņiem, kuri kaitējuma nodarīšanas dienā nav ne

strādnieki, ne kalpotāji vai arī kuriem nav izpeļņas,
jāņem vērā šādi noteikumi.3

1. Vidējo izpeļņu cietušajiem, kuri nav pieskaitāmi
pie strādniekiem un kalpotājiem (brīvo profesiju
darbinieki, sīkražotāji, mājamatnieki v. tml.), aprē-

ķina, dalot ar divpadsmit viņu ienākumu summu par

iepriekšējo gadu un nevis ienākumu par 12 mēne-

šiem, kas pagājuši pirms nelaimes gadījuma.4

2. Ja divu gadu laikā, kuri bijuši pirms nelaimes

gadījuma, cietušajam nav konstatējami noteikti ienā-

kumu avoti, kaitējuma atlīdzināšanas apmēru no*

1 Sk. VACP 1958. g. 21. februāra lēmuma «Par prēmijām, kas

ieskaitāmas izpeļņas summā, iekasējot apdrošināšanas iemaksas

tin aprēķinot pārejošas darba nespējas pabalstus» 2. punktu.
2 Sk.' PSRS Ministru Padomes Valsts darba un darba algas

jautājumu komitejas un VACP 1969. g. 13. marta paskaidrojumu
Nr. 4/11-5, «Komitejas Biļetens», 1969. g., 5. nr.

3 Sk. PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. g. 23. oktobra

lēmuma 11., 13. un 14. punktu.
4 Brīvo profesiju darbinieku, sīkražotaju un amatnieku ienā-

kumus aprēķina saskaņā ar PSRS Finansu ministrijas 1956. g.

1. oktobra apkārtrakstu Nr. 363 «Par ienākumu aprēķināšanas
kārtību gadījumos, kad sociālās nodrošināšanas iestādes izmaksā

pensiju nekooperetiem sīkražotājiem vai amatniekiem vai brīvo

profesiju darbiniekiem».
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saka, vadoties no darba algas minimuma, kads
likumā noteikts konkrētajā apvidū. 1

Tomēr, pēc daudzu civiltiesību speciālistu uzska-

tiem
L

šis noteikums jāpiemēro ierobežoti — atkarībā
no ta, cik dibināti ir bijuši iemesli, kuru dēļ cietušais

divus gadus pirms nelaimes gadījuma nav strādājis,
un atkarībā no cietušā darba kvalifikācijas.

Ta, piemēram, ja cietušais, pēc profesijas inženie-

ris, pirms nelaimes gadījuma vairāk nekā divus

gadus nav strādājis sakarā ar mazgadīgu bērnu kop-
šanu ģimenē, tad pareizāk būs aprēķināt nodarītā

zaudējuma apmēru nevis no minimālās darba algas,
kas ar likumu noteikta konkrētajā apvidū, bet gan no

attiecīgās nozares inženiera darba algas. 2

3. Cietušām kolhoza biedram vidējo izpeļņu aprē-
ķina, dalot ar divpadsmit gada ienākumu summu,

kas cietušajam aprēķināta par iepriekšējo saimniecī-

bas gadu.

Aprēķinot zaudējuma apmēru, kas nodarīts kol-

hoza biedram sakarā ar sakropļojumu vai citu vese-

lības bojājumu, jāņem vērā, ka kolhoza biedra gal-
venā izpeļņa ir ienākumi, kurus viņš gūst, strādā-

dams kolhoza sabiedriskajā saimniecībā. Tāpēc kol-

hoza biedra blakus izpeļņa, kas nav saistīta ar darbu

kolhoza saimniecībā, arī ienākumi, kas gūti no pie-

mājas zemes, nav ņemami vērā. Kolhoza biedra

vidējā izpeļņā ieskaitāma tiklab naudā, kā arī na-

tūra saņemtā darba samaksa. Pie tam natūra sa-

ņemtā darba samaksa jāaprēķina pēc valsts mazum-

tirdzniecības cenām.

1 Saskaņā ar PSKP CX un PSRS MP 1967. g. 26. septembra
lēmumu «Par pasākumiem padomju tautas labklājības tālākai

paaugstināšanai» praksē par minimālo izpeļņu uzskata 60 rbļ.
2

Sk. Jī. A. MaudaHUK, H. 10. Cepeeeea. MaTepHajībHaa or-

BeTCTßemiocTb 3a 3/iopoßbH, M., 1968, dp. 165.
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4. Ja kaitējums nodarīts nepilngadīgai personai,
kas nav sasniegusi pat 15 gadu vecumu un kam

nelaimes gadījuma brīdī nav izpeļņas, tad zaudējuma
atlīdzināšanas kārtībā piedzen tikai papildu izde-

vumus, kas saistīti ar cietušā kopšanu, papildu uz-

turu, protēžu izgatavošanu, ārstēšanos sanatorijā v. c.

Kad cietušais sasniedzis 15 gadu vecumu, ar darba

spēju zaudēšanu saistītais zaudējums saskaņā ar

LPSR Ck 484. panta 2. daļu jāatlīdzina pēc nekvali-

ficēta strādnieka vidējās izpeļņas apmēra attiecī-

gajā apvidū, bet, ja cietušais sācis strādāt un viņam
piešķirta noteikta kvalifikācija, tad kaitējuma atlī-

dzības apmērs jānosaka, ņemot vērā šādas kvalifi-

kācijas darbinieka vidējo izpeļņu.

Jāievēro, ka zaudējuma atlīdzības apmēru sakarā

ar iegūto kvalifikāciju var pārrēķināt tikai vienu reizi.

Pēc augstākas kvalifikācijas iegūšanas turpmāk
zaudējuma atlīdzības apmērs nav pārrēķināms.

Ja veselības bojājuma brīdī 15 gadu vecumu ne-

sasniegušajam pilsonim bijusi izpeļņa, tad kaitējuma
atlīdzība viņam jāsaņem pēc šās izpeļņas apmēra,
bet ne mazāka par nekvalificēta strādnieka minimālo

izpeļņu šai apvidu (LPSR Ck 484. p. 111 d.).

5. Kaitējums, kas sakarā ar sakropļojumu vai citu

veselības bojājumu nodarīts personai vecumā no 15

līdz 18 gadiem, nosakāms uz vispārējiem pamatiem,

ievērojot cietušā izpeļņu, ja viņš ir strādājis. Ja cie-

tušais šajā vecumā nav strādājis, zaudējuma apmērs
saskaņā ar PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963.

gada 23. oktobra lēmuma 11. punkta 111 daļu nosa-

kāms, pamatojoties uz izpeļņas minimumu, kas ar

likumu noteikts šajā apvidū. Pie tam, ja cietušais

sācis strādāt un ieguvis zināmu kvalifikāciju, tad

saskaņā ar pastāvošajiem likumiem tas viņam ne-
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dod tiesību uz atlīdzības apmēra palielināšanu. Tā-

tad cietušām personām, kam veselības bojājums no-

darīts vecumā līdz 15 gadiem un vecumā no 15 līdz

18 gadiem, nav vienādas tiesības uz zaudējuma atlī-

dzības apmēra palielināšanu: pirmajā gadījuma
likums to atzīst, otrajā — neatzīst. Pēc mūsu domām,
likumdošanas uzlabojuma kārtībā šī atšķirība būtu

jānovērš un tiesības uz atlīdzības apmēra pārrēķinu
sakarā ar kvalifikācijas iegūšanu būtu jāpiešķir
visiem cietušajiem, kuriem veselības bojājums noda-

rīts vecumā līdz 18 gadiem.
Saskaņā ar Noteikumu 14. punktu, ja kaitējums

nodarīts tādas personas veselībai, .kura saņem mā-

cekļa atalgojumu un kurai pirms apmācības nav bi-

jusi pastāvīga, stabila izpeļņa citā profesijā, specia-
litātē vai amatā, tad atlīdzības apmēru nosaka pēc
zemākās kategorijas gabaldarba strādnieka tarifa

likmes, kurš strādā konkrētajā uzņēmumā tādā pro-

fesijā vai specialitātē, kādā apmācīts cietušais.

Ja kaitējums nodarīts tādas personas veselībai,

kura gan saņem mācekļa atalgojumu, bet kurai pirms

apmācības bijusi pastāvīga, stabila izpeļņa citā pro-

fesijā, specialitātē vai amatā, tad pēc cietušā vēlē-

šanās zaudējuma atlīdzību aprēķina, pamatojoties
uz šo izpeļņu.

Ja cietušais brīdī, kad noticis nelaimes gadījums,

strādājis noteiktā specialitātē, bet līdz tam kādu

laiku, par kuru tiek aprēķināta viņa vidējā izpeļņa,
strādājis par mācekli un saņēmis mācekļa algu, tad

laiks, kad cietušais strādājis par mācekli, aprēķinot
vidējo izpeļņu, nav jāņem vērā.1

1 Sk. PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. g. 23. oktobra

lēmuma 11. punktu.
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b) Kārtība, kādā nosakāma darba spēju zaudējuma
pakāpe sakarā ar sakropļojumu vai citu veselības

bojājumu

Darba spējas ir cilvēka spējas izpildīt fizisku vai

garīgu darbu.

Sabiedriskajā ražošanā cilvēks atkarībā no savām

individuālajām dotībām un prasībām, ko izvirza

darba dalīšana, pilnveido savas darba spējas. Tāpēc

spējas izpildīt zināmu fizisko vai garīgo darbu nav

visiem cilvēkiem vienādas. Arī visā darbības laikā

katram konkrētajam cilvēkam šīs spējas nav pastā-

vīgas.

Cilvēka darba spējas vispār ir atkarīgas no viņa
vecuma un veselības stāvokļa.

Likumā paredzēts minimālais vecums, kad cilvēks

var iestāties darbā, un vecums, kādā cilvēkam ir tie-

sības saņemt pensiju, ja viņam ir attiecīgs darba

stāžs. PSR Savienības un savienoto republiku darba

likumdošanas pamatu 74. pantā noteikts, ka darbā

nedrīkst pieņemt personas, kas jaunākas par 16 ga-
diem. Izņēmuma gadījumos saziņā ar arodbiedrības

fabrikas, rūpnīcas vai vietējo komiteju var pieņemt
darbā personas, kas sasniegušas 15 gadu vecumu.

Likuma par valsts pensijām 8. pantā nosacīts, ka

tiesība uz vecuma pensiju ir strādniekiem un kalpo-
tājiem: vīriešiem, kas sasnieguši 60 gadu vecumu un

ar darba stāžu ne mazāku par 25 gadiem; sievietēm,
kas sasniegušas 55 gadu vecumu un ar darba stāžu

ne mazāku par 20 gadiem. Saskaņā ar šā Likuma 9.,
10. un 11. pantu atsevišķos gadījumos dažām strād-

nieku un kalpotāju kategorijām ir tiesības uz vecuma

pensiju pēc ■ atvieglotiem noteikumiem — sasnie-

dzot mazāku vecumu. Pie tam jāņem vērā, ka pen-
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sijas vecuma sasniegšana ne vienmēr liecina par
darba spēju zaudēšanu.

Darba spējas var samazināties vai tikt pilnīgi
zaudētas ar sakropļojumu vai citu veselības bojā-
jumu. Šādos gadījumos darba spēju zaudēšanas pa-
kāpe nosaka zaudējuma atlīdzības apmēru.

Laika (ilguma) ziņā darba spēju zaudēšana var

but pārejoša vai paliekoša.
Ar pārejošu jāsaprot īslaicīga darba spēju zaudē-

šana — ne ilgāka par 4 mēnešiem
1. Pārejošas darba

nespējas periodā strādājošiem pilsoņiem izmaksā pa-
balstu saskaņā ar Nolikumu par valsts sociālās ap-
drošināšanas pabalstu piešķiršanas un izmaksas

kartību. Šā pabalsta lielumu nosaka atkarībā no

nepārtrauktā darba stāža vienā un tai pašā uzņē-
mumā vai iestādē (Nolikuma 18. p.). Ja šis pabalsts
ir mazāks par zaudēto izpeļņu, tad cietušajam ir tie-

sības prasīt no kaitējuma nodarītāja, lai atlīdzina

starpību starp pabalstu un zaudēto izpeļņu. Pie tam

tiek uzskatīts, ka pārejošas darba nespējas gadījumā
pilsonis šajā laikā ir pilnīgi zaudējis darba spējas.
Piemērs: dispečers, kas saņem algu 120 rbļ. mēnesī,

sakarā ar nodarīto veselības bojājumu pārejoši zau-

dējis darba spējas 2 mēnešus. Tā kā viņa nepār-
trauktais darba stāžs ir 2 gadi 8 mēneši, viņš sa-

ņem pārejošas darba nespējas pabalstu 50% apmērā
no izpeļņas, t. i., no 120 rbļ. Zaudējuma apmērs 2

mēnešus nesaņemtie 50% no izpeļņas, t. i., 120 rbļ.,

1 Saskaņā ar VACP un PSRS Veselības aizsardzības tautas

komisariāta instrukcijas «Par kārtību, kādā izsniedzamas apdro-
šinātajiem slimības lapas» (apstiprinājusi PSRS TKP 1937. g.
'4. augustā) 6. punktu ilgi slimojošiem jāierodas darba eksper-
tīzes ārstu komisijā (DEĀK) ne vēlāk kā pēc 4 mēnešiem (skai-
tot no pārejošas darba nespējas iestāšanās dienas).
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kurus viņam ir tiesības pieprasīt no kaitējuma no-

darītāja.
Jāņem vērā, ka pārejošas darba nespējas pabalstu

sakarā ar sakropļojumu darbā vai saslimšanu ar

arodslimību valsts, kooperatīvo un sabiedrisko orga-

nizāciju strādniekiem un kalpotājiem, arī tiem, kuri

nav arodbiedrības biedri, maksā 100% izpeļņas ap-

mērā neatkarīgi no nepārtrauktā darba stāža.

Ja darba spējas uz laiku zaudētas, kaitējuma atlī-

dzināšanas apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz

cietušā vidējās izpeļņas aprēķinu par diviem pēdē-
jiem kalendāra mēnešiem pirms nelaimes gadījuma.1

Ja zaudējums sakarā ar pārejošu darba nespēju
tiek atlīdzināts kolhoza biedram, tad viņa pēdējā
izpeļņa aprēķināma tāpat kā paliekošas darba spēju
zaudēšanas gadījumā, t. i., dalot ar divpadsmit ienā-

kumu summu, kas cietušajam aprēķināta par iepriek-
šējo saimniecības gadu. 2

Paliekošas darba spēju zaudēšanas gadījumā jā-

ņem vērā profesionālo darba spēju un vispārējo
darba spēju zaudēšanas pakāpe.

Saskaņā ar Noteikumu 11. punktu ar cietušā profe-

sionālajām darba spējām jāsaprot viņa spējas strādāt

savā profesijā šaurā nozīmē (piemēram, ne vispār

atslēdznieks, bet gan gāzes iekārtu atslēdznieks,

starppilsētu autobusa šoferis, vingrošanas skolotājs
utt.). Pie tam cietušā profesiju nosaka pēc viņa

pēdējā darba.

Ar vispārējām darba spējām saprot cietušā spējas

izpildīt darbu, kas neprasa nekādu kvalifikāciju, pie-

mēram, par palīgstrādnieku, apkopēju, sargu utt.

1 Sk. PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. g. 23. oktobra

lēmuma 12. punktu.
2 Sk. PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. g. 23. oktobra

lēmuma 13. punktu.
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Profesionālo un vispārējo darba spēju zaudēšanas

pakāpes noteikšana tiek uzdota darba ekspertīzes
ārstu komisijām (DEAK), kuras ir sociālās nodroši-

nāšanas iestāžu pārziņā.
Saskaņa ar Latvijas PSR Ministru Padomes 1960.

gada 14. decembra rīkojumu Nr. 1506-r šīm komisi-
jām uzdots izpildīt visus darba ārstnieciskās eksper-
tīzes veidus, arī noteikt vispārējo un profesionālo
darba spēju zaudējuma pakāpi sakarā ar sadzīvē no-

tikušajiem nelaimes gadījumiem. Tāpēc atšķirībā no

citām padomju republikām Latvijas teritorijā darba

spēju zaudēšanas pakāpi kaitējuma atlīdzināšanai

tiesu medicīnas komisijas nenosaka.

Latvijas PSR teritorijā darba ekspertīzes ārstu

komisiju darbību regulē attiecīgs Nolikums, kas ap-

stiprināts ar Latvijas PSR Ministru Padomes un

Latvijas Republikāniskās arodbiedrību padomes 1964.

gada 6. februāra lēmumu Nr. 58. 1

Šajā Nolikumā paredzēts, ka darba ekspertīzes
ārstu komisijām uzdots: noteikt pastāvīgu vai ilg-
stošu darba spēju zaudējumu un invaliditātes iestā-

šanās laiku; noteikt darba spēju zaudēšanas pakāpi
strādniekiem un kalpotājiem, kas sakropļoti vai kam

citādi sabojāta veselība sakarā ar viņu darbu, lai

noteiktu radušos zaudējumu apmērus, ko atlīdzina

uzņēmumi, iestādes un organizācijas; noteikt pasā-

kumus, kas veicina darba spēju atgūšanu (profesio-
nālā apmācība, pārkvalificēšana, veselības atgūša-

nas ārstniecība, protezēšana, noteikt, vai vajadzīgi

motorratiņi v. c.) (Nolikuma 2. p.).

Republikā ir noorganizētas pilsētu, starprajonu un

rajonu darba ekspertīzes ārstu komisijas. Ja

1 «Latvijas PSR Augstākas Padomes Prezidija Ziņotājs»
1964. g., 15. nr.
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nepieciešams, tad, ievērojot novada patoloģiskās
īpatnības, ar Latvijas PSR Sociālās nodrošināšanas

ministrijas atļauju var organizēt specializētas citu

profilu darba ekspertīzes ārstu komisijas (Nolikuma
3. p.).

Pie Latvijas PSR Sociālas nodrošināšanas minis-

trijas noorganizēta Republikāniskā darba ekspertīzes
ārstu komisija, kas ir augstākais darba ārstnieciskās

ekspertīzes orgāns un darba spēju ekspertīzes meto-

diskais centrs republikā.
Ja pārbaudāmais nepiekrīt rajona, pilsētas vai

citas DEĀK lēmumam, viņš var viena mēneša laikā

iesniegt par to rakstveida pieteikumu attiecīgās iz-

pildkomitejas sociālās nodrošināšanas nodaļai vai

darba ekspertīzes ārstu komisijai, kurā viņš pirmo
reizi pārbaudīts. Šo iesniegumu kopā ar visiem medi-

cīniskajiem materiāliem nosūta izskatīšanai Repub-

likāniskajai DEĀK, kura pārbauda apstrīdētā DEĀK

lēmuma pareizību. Republikāniskās DEĀK lēmums

ir galīgs.
Darba spēju ekspertīzei cietušos var nosūtīt uz

DEĀK pēc viņu dzīves vietas vai uz to ārstniecības

iestādi, kurā viņi reģistrēti. Cietušos uz DEAK no-

sūta ārstniecības iestāde, uzņēmuma, iestādes vai

organizācijas administrācija, arodbiedrības fabrikas,

rūpnīcas vai vietējā komiteja vai rajona (pilsētas)
tautas tiesa (Nolikuma 17. p.).

Pārbaudot cietušos sakarā ar sakropļojumu vai

citu veselības bojājumu un nosakot profesionālo un

vispārējo darba spēju zaudēšanas pakāpi, darba eks-

pertīzes ārstu komisijas vadās ne vien no minēta No-

likuma par DEĀK, bet arī no šādiem citiem norma-

tīvajiem aktiem:

a) no PSRS Veselības aizsardzības ministrijas un

VACP 1961. gada 28. decembra norādījumiem «Par
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kārtību, kādā DEĀK nosaka paliekoša darba spēju
zaudējuma pakāpi strādniekiem un kalpotājiem, ku-

riem radies sakropļojums vai cits veselības bojājums,
kas saistīts ar viņu darbu» (1962. g. 13. novembra

redakcijā);
b) no PSRS Finansu ministrijas 1960. gada 18.

maija instrukcijas Nr. 153 «Par apdrošināmo personu
medicīniskās apskates kārtību» un tai pievienotās
«Tabulas pastāvīga vispārējo darba spēju zaudē-

juma procenta noteikšanai sakarā ar nelaimes gadī-

jumiem»;
c) no Sociālās nodrošināšanas ministrijas meto-

diskajiem norādījumiem darba spēju zaudējuma pa-

kāpes noteikšanas jautājumos.
Profesionālo un vispārējo darba spēju zaudējumu

DEĀK nosaka procentuālā izteiksmē.

Atkarībā no profesionālo un vispārējo darba spēju

zaudējuma pakāpes un cietušā pirms nelaimes gadī-
juma saņemtās vidējās izpeļņas nodarītā zaudējuma
apmēru nosaka pēc šādiem noteikumiem.

Ja daļēji zaudētas profesionālās darba spējas, tad

vispārējo darba spēju zaudējums netiek ņemts vēra

un atlīdzības apmērs sastāda tādu cietušā vidējās

izpeļņas daļu, kāda atbilst viņa profesionālo darba

spēju zaudējumam. Piemērs: saskaņā ar DEAK atzi-

numu cietušais nelaimes gadījumā zaudējis 50% pro-

fesionālo darba spēju. Pirms nelaimes gadījuma cie-

tušā vidējā izpeļņa bijusi 150 rbļ. mēnesī. Zaudējuma

apmērs ir 75 rbļ.'mēnesī (t. i., 50% no 150 rbļ.).
Ja profesionālās darba spējas zaudētas pilnīgi un

vispārējās darba spējas daļēji, tad zaudējuma ap-

mēru nosaka, atskaitot no cietušā vidējās izpeļņas

tādu minimālās izpeļņas daļu, kāda atbilst viņa paš-

reizējām vispārējām darba spējām.

Saskaņā ar PSKP CX un PSRS Ministru Padomes
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1967. gada 26. septembra lēmumu «Par pasākumiem
padomju tautas labklājības tālākai celšanai» ar

1968. gada 1. janvāri Latvijas PSR teritorijā par
minimālo izpeļņu uzskatāmi 60 rbļ. mēnesī.

Piemērs: atslēdznieks, kura vidējā izpeļņa bijusi
140 rbļ. mēnesī, sakarā ar nelaimes gadījumu zau-

dējis profesionālās darba spējas 100% un vispārējās
darba spējas 50% apmērā.

Sakarā ar to, ka minimālā izpeļņa ir 60 rbļ. mēnesī

un cietušajam ir saglabājušies 50% vispārējo darba

spēju, jāuzskata, ka viņš var nopelnīt 30 rbļ. mēnesī.

Tātad viņam jāsaņem atlīdzība 110 rbļ. mēnesī

(140—30=110).'
Ja ir pilnīgi zaudētas profesionālās un vispārējās

darba spējas, tad zaudējuma apmērs sakrīt ar cie-

tušā vidējo izpeļņu.
Dažreiz cietušajiem, kas jau saņem zaudējuma at-

līdzību sakarā ar agrāk notikušu nelaimes gadī-

jumu, tiek nodarīts veselības bojājums otrreiz. Tāds

cietušais jau zaudējis darba spējas, bet sakarā ar

atkārtoto sakropļojumu vai citu veselības bojājumu
viņa darba spēju zaudējuma pakāpe palielinājusies.
Šādā gadījumā zaudējuma apmēru nosaka, ņemot
vērā darba spēju zaudējuma palielināšanās pakāpi
un cietušā vidējo izpeļņu pēc viņa izvēles — no vidē-

jās izpeļņas pirms pirmā sakropļojuma vai cita

veselības bojājuma nodarīšanas, par kuru viņš jau

saņēmis atlīdzību, vai arī no vidējās izpeļņas pirms

pašreizējā sakropļojuma vai cita veselības bojājuma
nodarīšanas, par kuru zaudējuma apmērs tiek no-

teikts.

Minēsim piemēru. Ar cietušo A., kas strādāja par

galdnieku, 1967. gadā darbā notika nelaimes gadī-

jums. A. zaudēja 40% profesionālo darba spēju. Tā

kā viņa vidējā izpeļņa pirms nelaimes gadījuma bija
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160 rbļ., no uzņēmuma tika iekasēta zaudējuma atlī-
dzība 64 rbļ. mēnesī (40% no 160 rbļ. =64 rbļ.).
Cietušais turpināja strādāt par pieņēmēju, un viņa
izpeļņa bija 80 rbļ. mēnesī. 1970. gada jūlijā cietu-

šais tika otrreiz sakropļots automobiļa avārijā. Pēc
šā nelaimes gadījuma DEĀK konstatēja, ka pilsonis
A. zaudējis 70% galdnieka profesionālo darba spēju.
Nosakot zaudējuma atlīdzību, kas jāmaksā autotrans-

porta īpašniekam, jāņem vērā profesionālo darba

spēju zaudējums 30% apmērā, jo 40% darba spēju
jau bija zaudēti, un cietušā izpeļņa pēc viņa izvē-

les — pirms pirmā (160 rbļ.) vai otrā (80 rbļ.) ne-

laimes gadījuma.
Tā kā lielākā vidējā izpeļņa bijusi 160 rbļ., zaudē-

juma apmērs ir 48 rbļ. Tātad cietušais A. .saņems no

uzņēmuma zaudējuma atlīdzību 64 rb]. un no auto-

transporta īpašnieka 48 rbļ., t. i., kopā 112 rbļ. mēnesi.

Pie tam jāņem vērā, ka, piedzenot zaudējuma atlī-

dzības summas, tiek ievēroti noteikumi par darba

algas ieskaitīšanu, kuru cietušais saņem pēc nelai-

mes gadījuma, par ko ir runa tālāk (sk. 137. lpp.).
Ja ar cietušo, viņam strādājot vienā un tajā pašā

uzņēmumā, dažādā laikā ir notikuši divi nelaimes

gadījumi un katrā no tiem viņš zaudējis darba spē-
jas, bet prasību par zaudējuma atlīdzību iesniedzis
tikai pēc otrā nelaimes gadījuma, tad darba spēju

zaudējuma pakāpe nosakāma kopumā pēc otrā ne-

laimes gadījuma, bet zaudējuma atlīdzības apmēru

aprēķina pēc cietušā izvēles: vai nu no izpeļņas,
kāda bijusi līdz pirmajam nelaimes gadījumam, vai

ari no izpeļņas pirms otrā nelaimes gadījuma.

Tā, piemēram, izskatot Rīgas pilsētas Proletāriešu

rajona tautas tiesā pilsoņa F. prasību pret Skolu un

bērnu mēbeļu kombinātu, tika konstatēts, ka pilsonis
F. divos nelaimes gadījumos, kas bija notikuši
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uzņēmumā 1952. un 1964. gadā, zaudējis 15% pro-
fesionālo darba spēju. Pēc prasītāja F. vēlēšanās

tautas tiesa noteica zaudējuma apmēru pēc izpeļņas,
kuru cietušais saņēmis pirms otrā nelaimes gadī-
juma. Sī izpeļņa bija lielāka nekā līdz pirmajam ne-

laimes gadījumam saņemtā.
Dažreiz mēdz būt gadījumi, kad ar cietušo notiek

nelaimes gadījums, kura rezultātā viņš daļēji zaudē

darba spējas, bet sakarā ar dažādiem apstākļiem
viņam zaudējums netiek atlīdzināts, piemēram, ja ne-

laimes gadījums noticis sadzīvē, cietušā paša vainas

dēļ v. 'tml. Cietušais turpina .strādāt, un pēc kāda

laika ar viņu notiek otrs nelaimes gadījums, bet

šoreiz viņam pienākas zaudējuma atlīdzība. Rodas

jautājums, .kā šādā gadījumā noteikt zaudējuma ap-

mēru: ņemot vērā darba spēju zaudējumu abos ne-

laimes gadījumos kopumā vai arī tikai otrā nelai-

mes gadījuma rezultātā?

Tā kā pēc pirmā nelaimes gadījuma cietušā spējas
izpildīt darbu jau bijušas zināmā mērā ierobežotas un

tas ietekmējis viņa izpeļņas apmēru, mūsuprāt, pēc
atkārtotā nelaimes gadījuma zaudējuma apmērs jā-

nosaka, ņemot vērā darba spēju zaudējumu abos ne-

laimes gadījumos kopumā. Protams, to var darīt, ja
zaudējumu nosaka pēc izpeļņas, kas saņemta pirms
otrā nelaimes gadījuma. '

*

Tā šis jautājums tiek izlemts arī mūsu republikas
tiesu praksē.

Minēsim piemēru. Pilsonis R. no 1964. gada strā-

dāja par galdnieku Valmieras putnu fabrikā. 1966.

gada 7. septembrī ar viņu darbā notika nelaimes ga-

dījums, kurā viņa labā acs zaudēja redzi. Kreisā acs

bija zaudējusi redzi jau vairāk nekā pirms 30 ga-

diem.

Pēc nelaimes gadījuma, kas bija noticis 1966. gada
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7. septembrī, DEAK atzina, ka pilsonis R. sakarā ar

pilnīgu aklumu ir zaudējis profesionālās darba spē-
jas 100% un vispārējās darba spējas 90% apmērā,
bet sakarā ar labās acs redzes zaudēšanu viņš ir

zaudējis profesionālās darba spējas 65% un vispā-
rējās darba spējas 55% apmērā.

Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas

kolēģija savā 1968. gada 23. maija lēmumā zaudē-

juma atlīdzības apmēru noteica, ņemot vērā profesio-
nālo darba spēju zaudējumu 100% un vispārējo
darba spēju zaudējumu 90% apmērā. Pie tam lē-

mumā tika norādīts, ka kreisās acs redze zaudēta

pirms 33 gadiem un tas ietekmējis izpejņas apmēru,
kuru pilsonis R. saņēmis pirms labās acs redzes

zaudēšanas, un ka tāpēc zaudējuma apmēra noteik-

šana, ņemot vērā profesionālo darba spēju zaudē-

jumu 65% apmērā, neatbilstu zaudējuma pilnīgas
atlīdzināšanas principam. (Lieta Nr.l4, 1968. g.)

Atkarībā no sakropļojuma vai cita veselības bojā-

juma rakstura un pakāpes DEAK nosaka darba spēju

zaudējumu uz zināmu laiku — no sešiem mēnešiem

līdz diviem gadiem vai arī bez termiņa.
Kad pagājis termiņš, uz kādu noteikts darba spēju

zaudējums, cietušais, kas vēlas turpmāk saņemt zau-

dējuma atlīdzību, no jauna jāpārbauda darba eks-

pertīzes ārstu komisijai.
Atkārtota veselības stāvokļa pārbaude tiek izda-

rīta vai nu pēc cietušā pieteikuma, vai arī pēc uzņē-

muma, iestādes vai organizācijas administrācijas,
arodbiedrības komitejas vai tiesas nosūtījuma.

Atkārtoti pārbaudīt veselības stāvokli var arī

pirms noteiktā atkārtotas pārbaudes termiņa, ka arī

tad, ja darba spēju zaudējums noteikts bez termiņa.
To var izdarīt pēc cietušā pieprasījuma, kurš uz-

skata, ka viņa veselības stāvoklis pasliktinājies un
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ka sakaraar to ir mainījusies darba spēju zaudē-

juma pakāpe, kā arī pēc kaitējuma atlīdzinātāja
pieprasījuma, kurš uzskata, ka cietušā veselības stā-
voklis uzlabojies un ka sakarā ar to zaudējuma atlī-

dzības apmērs jāsamazina.1

c) Pabalstu un pensiju ieskaitīšana, nosakot atlīdzi-

nāmā zaudējuma apmēru

Cietušais, kam nodarīts sakropjojums vai cits vese-

lības bojājums, slimības laikā līdz invaliditātes

noteikšanai var saņemt sociālās apdrošināšanas pa-
balstu (sķ. 118. Ipp'.).

Pēc invaliditātes noteikšanas cietušajam saskaņā
ar Likumu par valsts pensijām (Likuma 20. p.)
un Likumu par pensijām un pabalstiem kolhozu

biedriem (Likuma 11. p.) 2
, ja ir nepieciešamie nosa-

cījumi, ir tiesības saņemt invaliditātes pensiju.

Saņemamie pabalsti un pensija daļēji (bet atse-

višķos gadījumos arī pilnīgi) kompensē nodarīto kai-

tējumu, un saskaņā ar pastāvošajiem likumiem tie

jāņem vērā, nosakot piedzenamās zaudējuma atlīdzī-

bas apmēru.
LPSR Ck 478. pantā teikts, ka, nosakot kaitējuma

atlīdzības apmēru, pensija, kas cietušajam piešķirta

un faktiski tiek izmaksāta pēc sakropļojuma vai cita

veselības bojājuma nodarīšanas, ieskaitāma pilnos

apmēros.

Jāņem vērā, ka ne visos sakropļošanas vai cita

veselības bojājuma nodarīšanas gadījumos cietušais

iegūst invaliditāti, jo veselības bojājums var nebūt

1 Sk. 160.—164. Ipp.
2 «Bcziomocth Bepxoßiioro Coßera CCCP», 1964 r., N° 29,

dp. 340.
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tik ievērojams, lai rastos invaliditāte1. Bez tam var

but gadījumi, kad pēc invaliditātes noteikšanas pen-
sija netiek piešķirta personām, kurām nav vajadzīgā
darba stāža (ja invaliditātes cēlonis ir sakropļojums,
kas nav saistīts ar darbu).

Ta kā pensija, kas piešķirta un tiek izmaksāta pēc
veselības bojājuma nodarīšanas, ietekmē piedzenamā
zaudējuma apmēru, tad jautājums par zaudējuma at-
līdzību sakarā ar sakropļojumu vai citu veselības

bojājumu jāizlemj pēc tam, kad ir izlemts jautājums
par invaliditātes pensijas piešķiršanu. Praktiski

pirms jautājuma izskatīšanas par zaudējuma atlī-

dzību no attiecīgas sociālās nodrošināšanas nodaļas
vai no cietušā darba vietas jāpieprasa izziņa par
invaliditātes pensijas piešķiršanas jautājuma izska-

tīšanas rezultātiem un par šīs pensijas apmēru.
Nosakot sakarā ar kaitējumu nodarītā zaudējuma

atlīdzības apmēru, pēc nelaimes gadījuma piešķirtā
invaliditātes pensija jāieskaita pilnos apmēros.

Aprēķinot izpeļņas zaudējumu, saņemamā pensija
jāieskaita pilnos apmēros, ieskaitot 'arī piemaksu cie-

tušā kopšanai, apgādājamo uzturēšanai un par ne-

pārtraukto darba stāžu.

Ja piešķirtās un faktiski izmaksājamās pensijas

apmērs sakrīt ar zaudētās izpeļņas apmēru vai to

pārsniedz, tad nav nekāda pamata piedzīt no kaitē-

juma nodarītāja zaudējuma atlīdzību.

Tā, piemēram, pilsonis S., kas strādāja Daugavas

hidroelektrostacijas celtniecības kantora 1. iecirknī,
1967. gada 24. augustā tika strādājot sakropļots un

1 Pamatojums invaliditātes grupu noteikšanai paredzēts PSRS

Veselības aizsardzības ministrijas, VACP un PSRS Sociālās

nodrošināšanas ministrijas 1956. g. 2. augusta instrukcijā.
Sk. CounajībHoe o6ecneqeiiHe b CCCP, ripo(pH3flaT, 1965,

CTp. ,346—363.
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sakarā ar to zaudēja 30% profesionālo darba spēju;
viņam kā II grupas invalīdam tika piešķirta pensija
49 rbļ. 84 kap. mēnesī. S. izpeļņa pirms sakropļoša-
nas bija 138 rbļ. 38 kap. mēnesī. Stučkas rajona
tautas tiesa pilsoņa S. prasību par zaudējuma atlī-

dzību noraidīja, jo vina izpeļņas zaudējums ir

41 rbl. 52 kap. (30% no 138 rbļ. 38 kap.= 41 rbl.

52 kap.), bet to sedz sakarā ar šo sakropļojumu iz-

maksājamā pensija.

Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas

kolēģija šo spriedumu atstāja bez grozījumiem un

pilsoņa S. sūdzību noraidīja. (Lieta Nr. 198, 1969. g.)
Jāpiebilst, ka tiesai bija jāatzīst pilsonim S. tie-

sība saņemt atlīdzību turpmāk, gadījumā, ja sama-

zinātos pensijas apmērs vai palielinātos darba spēju
zaudējuma pakāpe.

Pensija, ko cietušais jau saņēmis pirms nelaimes

gadījuma, neatkarīgi no tā, uz kāda pamata pensija

piešķirta (sakarā ar invaliditāti, apgādnieka zaudē-

šanu v. c), nosakot nodarītā zaudējuma apmēru, ne-

tiek ņemta vērā. So pensiju neieskaita, arī aprēķinot
cietušā vidējo izpeļņu.

Ja cietušajam, kas saņēmis pensiju pirms sakrop-

ļojuma vai cita veselības bojājuma nodarīšanas, šīs

pensijas apmērs sakarā ar sakropļojumu vai citu

veselības bojājumu tiek palielināts, tad ieskaitāma

tikai tā summa, par kādu palielināta pensija.

Tomēr, ja invaliditātes pensijas apmērs palielināts
nevis sakarā ar sakropļojumu vai citādu veselības

bojājumu, bet uz cita pamata, tad summa, par kādu

tas palielināts, nav ieskaitāma. Tā, piemēram, sa-

skaņā ar PSRS Augstākās Padomes Prezidija 1967.

gada 26. septembra dekrētu «Par pensiju sistēmas

tālāku uzlabošanu»1 paaugstinātas pensijas Tēvijas

1 «Bchomocth Bepxoßnoro Coßeta CCCP», 1967 r., Ne 36.
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kara invalīdiem. Šads pensijas palielinājums neie-
tekmē piedzenama zaudējuma apmēru, jo tam nav

cēloniska sakara ar veselības bojājumu.l

Izlemjot jautājumu par pensijas ieskaitīšanu, jā-
ņem vera, ka pilsonis, kam ir tiesība saņemt pensiju
uz dažādiem pamatiem, piemēram, sakarā ar die-

nestu Padomju Armijā, invaliditāti v. c, var pēc
sava ieskata izvēlēties vienu no pensijām. Tāpēc, ja
cietušais pirms nelaimes gadījuma saņēmis pensiju
nevis sakarā ar invaliditāti, bet gan uz citiem pama-
tiem un pēc nelaimes gadījuma, kura rezultātā iestā-

jusies invaliditāte, izteicis vēlēšanos saņemt pensiju
uz tā pamata, uz kura viņam pienācās pensija pirms
nelaimes gadījuma, jo šī pensija ir lielāka, tad pen-

sija, kuru cietušajam ir tiesība saņemt sakarā ar

invaliditāti, nav jāieskaita.
Teiktā precizēšanai raksturīgs ir šāds piemērs no

tiesu prakses. Pilsonis R. kopš 1948. gada bija saņē-
mis karavīra pensiju 40 rbļ. apmērā un strādājis
Latvijas lauksaimniecības tehnikas Ludzas nodaļā.
Viņa vidējā izpeļņa bijusi 75 rbļ. 22 kap. mēnesī.

1968. gada 31. decembrī, remontējot traktorus, ar

pilsoni R. bija noticis nelaimes gadījums, viņa viena

acs bija zaudējusi redzes spēju. Līdz ar to R. bija
zaudējis 45% profesionālo darba spēju un ticis at-

zīts par invalīdu. Sakarā ar nelaimes gadījumu radu-

šās invaliditātes dēļ piešķirtās pensijas apmērs bija
28 rubļi. Pilsonis R. izteica vēlēšanos arī iturpmāk sa-

ņemt karavīra pensiju. Tāpēc, izlemjot jautājumu

par zaudējuma atlīdzību, Ludzas rajona tautas tiesa

pilnīgi pareizi neieskaitīja pensiju, kuru prasītajam

bija tiesības saņemt sakarā ar invaliditāti. Šis

1 Sk. 1961. g. 22. decembra noteikumu 16. p. 1968. g. 28. au-

gusta redakcijā, «EiojmeTeHb KoMmeTa no rpyjxy h 3apa6oT-
hoh njiate Coßeia Mhhhctpob CCCP», 1968 r., N° 11.
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spriedums atstats negrozīts. (Latvijas PSR Augstā-
kās Tiesas civillietu tiesas kolēģija, lieta Nr. 329,
1970. g.)

Tātad tiek ņemta vera pensija, kas pienākas sa-

karā ar invaliditāti, kuras cēlonis ir sakropļojums
vai cits veselības bojājums, par kuru jāatlīdzina
zaudējums. Taču cietušajam pēc zaudējuma apmēra

noteikšanas var tikt piešķirta pensija arī uz citiem

pamatiem — vecuma, pensija, pensija apgādnieka
zaudējuma gadījumā, personālā pensija v. c.

Praksē radies jautājums — vai ir jāieskaita pen-

sijas, kas piešķirtas pēc tam, kad jau ir noteikts

cietušajam atlīdzināmā zaudējuma apmērs.
Šajā sakarā PSRS Augstākās Tiesas plēnums sava

1963. gada 23. oktobra lēmuma 21. punktā ir devis

šādu paskaidrojumu: vecuma, invaliditātes pensijas,

pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā, izdienas

un personālās pensijas, kas piešķirtas pēc nelaimes

gadījuma, nosakot kaitējuma atlīdzības apmēru, jā-
ieskaita pilnīgi.

Tādējādi, ieskaitot zaudējuma atlīdzībā pensijas,

jāņem vērā šādi vispārējie noteikumi:

a) visas pensijas (vecuma, invaliditātes v. c.),kas

piešķirtas pēc nelaimes gadījuma, nosakot zaudējuma
atlīdzības apmēru, jāieskaita pilnos apmēros;

b) pensijas, kuras cietušais saņēmis pirms nelai-

mes gadījuma, neatkarīgi no tā, uz kāda pamata tās

piešķirtas, nosakot zaudējuma apmēru, nav ieskai-

tāmas;

c) ja cietušais pirms nelaimes gadījuma saņēmis

pensiju un sakarā ar sakropļojumu vai citu veselības

bojājumu šī pensija palielināta, tad jāieskaita tikai

tā summa, par kādu pensija palielināta;

d) visos gadījumos, kad pensija jāieskaita, jāņem
vērā nevis piešķirtās, bet gan faktiski izmaksājamās
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pensijas apmērs, arī piemaksas invalīda kopšanai,
par apgādājamiem ģimenes locekļiem un par nepār-
traukto darba stāžu.

Cietušais var būt apdrošināts pēc brīvprātīgās
apdrošināšanas līguma, un sakarā ar nelaimes gadī-
jumu viņam uz līguma pamata var tikt izmaksāta

tajā paredzētā .apdrošināšanas summa. Nosakot no-

darītā zaudējuma apmēru, saskaņā ar LPSR Ck

452
: pantu šī apdrošinājuma summa netiek ņemta

vēra, lai gan tā, tāpat kjī pensija, daļēji atlīdzina

zaudējumu.

d) Īpatnības zaudējuma atlīdzināšana, kas

nodarīts vecuma pensionāriem

Nereti sakarā ar veselības bojājumu tiek nodarīts

zaudējums vecuma pensionāriem. Zaudējuma atlīdzi-

nāšanas kārtību šādos gadījumos likums tieši nere-

gulē. Tomēr tas nenozīmē, ka vecuma pensionāram
nav nekādu tiesību uz zaudējuma atlīdzību sakarā ar

veselības bojājumu. Saskaņā ar izveidojušos praksi
un juridiskajā literatūrā izteiktajām rekomendācijām
šādos gadījumos nodarītais zaudējums atlīdzināms

pēc vispārīgiem noteikumiem par zaudējuma atlīdzi-

nāšanu sakarā ar veselības bojājumu.
Pie tam jāņem vērā, ka juridiski vecuma pensionā-

ram ir tiesības strādāt pastāvīgi, strādāt pagaidu
darbā (divus mēnešus gadā) vai arī nestrādāt.

Ja vecuma pensionārs veselības bojājuma nodarī-

šanas brīdī ir strādājis pastāvīgi, tad ar sakropļo-

jumu viņam nodarītais zaudējums atlīdzināms uz vis-

pārīgiem pamatiem kā strādniekam vai kalpotājam.
Ja vecuma pensionārs veselības bojājuma nodarī-

šanas brīdī (saskaņā ar 173. punktu Nolikumā par

valsts pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtību) ir

strādājis pagaidu darbu gadā divu mēnešu robežas,
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tad nodarītā zaudējuma apmērs jānosaka, ņemot vērā

izpeļņu, kuru cietušais varētu saņemt par darbu ša-

jos divos mēnešos, un dalot to ar divpadsmit. Pie-

mērs: cietušais 1970. gada 1. februārī iestājies pa-

gaidu darbā uz diviem mēnešiem par inženieri ar

algu 120 rbļ. mēnesī. 1970. gada 25. februārī ar viņu
noticis nelaimes gadījums, kura rezultātā viņš zaudē-

jis 80% profesionālo darba spēju. Lai gan cietušais

pirms nelaimes gadījuma nostrādājis nepilnu mēnesi,

zaudējuma noteikšanā jāņem par pamatu izpeļņa
divos mēnešos, t. i., 240 rbļ., un šī summa jādala ar

12. Tātad cietušais, realizējot savas tiesības strādāt

divus mēnešus gadā, nopelnītu 20 rbļ. mēnesī, bet,

tā kā veselības bojājuma rezultātā viņš zaudējis
80% profesionālo darba spēju, viņam nodarītā zau-

dējuma apmērs ir 16 rbļ. mēnesī (80% no 20 rbļ.=
= 16 rbļ.).

Pilsoņi pēc aiziešanas vecuma pensija lielāko tiesu

ražošanā vairs nestrādā, un tātad bez pensijas vi-

ņiem nekādu papildu ienākumu izpeļņas veidā nav.

Ja šāds pensionārs tiek sakropļots, tad formāli viņam
nekāds zaudējums netiek nodarīts, jo cietušais nav

strādājis un izpeļņu nav zaudējis.
Tomēr jāņem vērā, ka vecuma pensionārs sevi ap-

kopj, strādā savā mājsaimniecībā un gadījumā, ja
zaudē vispārējās darba spējas, viņam vajadzīga citu

palīdzība, sakarā ar ko rodas izdevumi. Tāpēc, ja

DEĀK atzīst, ka nelaimes gadījuma rezultātā vecuma

pensionārs ir zaudējis vispārējās darba spējas, tad,

pēc mūsu domām, viņam jāatlīdzina zaudējums, va-

doties no mājkalpotājas izpeļņas.1

' Saskaņā ar PSRS Ministru Padomes Valsts darba un darba

algas jautājumu komitejas 1969. g. 28. aprī|a rakstu (atbildot

uz PSRS Augstākās Tiesas pieprasījumu) mājkalpotājas izpeļņa

ir 40 rbļ. mēnesī.
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e) Citi zaudējuma atlīdzināšanas gadījumi

Bez kaitējuma atlīdzināšanas atkarībā no zaudētās

izpeļņas, darba spēju zaudējuma pakāpes un pie-
šķirtās pensijas likumā noteikti vēl divi kompensā-
cijas veidi sakarā ar sakropļojumu vai citu veselības

bojājumu.
L Dažreiz cietušajam, kam nodarīts veselības

bojājums, lai viņš pilnīgi atgūtu darba spējas, ārst-

niecības iestāde ieteic uz laiku pāriet citā darbā,
kuru cietušais var izpildīt, nekaitējot veselībai. Tā-

das rekomendācijas mēdz dot, ja veselības bojājums
ir neliels un faktiski neprasa pārtraukt darbu (pie-
mēram, rokas pirksta bojājums, vienas kājas neliels

bojājums), kā arī ja beidzies pārejošas darba nespē-
jas termiņš, t. i., pirms slimības lapas noslēgšanas.
Pie tam cietušais tikai pagaidām nevar strādāt savai

kvalifikācijai atbilstošu darbu, turpretim citu viņam
ieteikto darbu var izpildīt. Tā, piemēram, ja ir bojāts
rokas pirksts, viņš pagaidām nevar strādāt par gald-

nieku, bet var piidīt sarga, uzskaitveža v. tml. pienā-
kumus. Ja ir bojāta viena kāja, viņš pagaidām ne-

var izpildīt darbu, kas saistīts ar intensīvu staigā-
šanu, turpretim, nekaitējot veselībai, viņš var veikt

tādu darbu, kas nav saistīts ar staigāšanu, piemē-
ram, kasiera, sīku detaļu štancētāja v. tml. darbu.

Šādos gadījumos cietušais pēc ārstniecības iestā-

des rekomendācijas pārceļams citā darbā. Ja šis

darbs tiek atalgots zemāk par to, kuru viņš_ izpildī-

jis līdz nelaimes gadījumam, tad, ja ir apstākļi, kas

nosaka kaitējuma nodarītāja atbildību, cietušajam ir

tiesības uz zaudējuma atlīdzību starpības apmērā

starp darba algu pirms nelaimes gadījuma un

izpeļņu, kuru viņš saņem par citu, zemāk atalgotu

darbu, līdz darba spēju atgūšanai vai paliekošas
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darba nespējas noteikšanas momentam, ko nosaka

procentos.
Ja uzņēmuma, iestādes vai organizācijas adminis-

trācija neierāda cietušajam atbilstošu darbu, tad vi-

ņam ir tiesības uz zaudējuma atlīdzību vidējās izpeļ-
ņas apmērā, kādu viņš saņēmis līdz kaitējuma no-

darīšanai.1

Pie tam jāņem vērā, ka tada gadījumā vidējo
izpeļņu aprēķina nevis pēc Noteikumu 12. un 13.

punkta, bet pēc darba likumiem. 2

Noteikums par pagaidu pārcelšanu citā darbā pie-
mērojams tikai tiem cietušajiem, kuri līdz nelaimes

gadījumam strādājuši uzņēmumā, iestāde vai orga-

nizācijā un līdz tai dienai, kad saņemta ārstniecības

iestādes rekomendācija par pārcelšanu citā darbā,

nav pārtraukuši darba attiecības.

Ja ir ārstniecības iestādes rekomendācija un sa-

skaņā ar to cietušajam tiek ierādīts cits darbs, bet

viņš bez dibināta iemesla no tā atsakās, tad, pēc
mūsu domām, kaitējuma nodaritājam ir tiesība mak-

sāt zaudējuma atlīdzību ne visas cietušā zaudētās

izpeļņas apmēra, bet tikai starpības apmērā starp

izpeļņu līdz nelaimes gadījumam un izpeļņu, kuru

cietušais saņemtu ieteiktajā un faktiski ierādītajā
darbā.

Noteikums par cietuša pagaidu pārcelšanu cita

darbā saskaņa ar ārstniecības iestādes rekomendā-

ciju pēc PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada
23. oktobra lēmuma 10. punktā dotā paskaidrojuma
būtības ir piemērojams ne vien tajos gadījumos, kad

sakropļojums vai cits veselības bojājums ir saistīts

1 Sk. 1961. g. 22. decembra noteikumu 3. p. un PSRS Aug-

stākas Tiesas plēnuma 1963. g. 23. oktobra lēmuma 10. punktu.
- Sk. PSRS Darba tautas komisariāta 1930. g. 2. aprīļa lē-

mumu («HHKT», 1930 r., N° 13).
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ar cietušā darbu, bet arī visos citos veselības bojā-
juma nodarīšanas gadījumos — arī tad, kad kaitē-

juma nodarītājs ir pilsonis.
Tomēr visos gadījumos jāņem vērā, ka šādai pār-

celšanai ir pagaidu raksturs (termiņš likumā nav

noteikts) un tā izbeidzas

a) pēc darba spēju pilnīgas atgūšanas, kad cietu-

šais tiek pārcelts atpakaļ iepriekšējā darbā un ar ne-

laimes gadījumu saistītās izmaksas tiek pārtrauk-
tas;

b) pēc paliekošas darba nespējas noteikšanas, kad

zaudējuma apmērs nosakāms saskaņā ar Noteikumu

111 sadaļas 11.—20. punktu.
2. Ja sakarā ar sakropļojumu vai citu veselības

bojājumu cietušā tālāka nodarbināšana līdzšinējā
darbā vairs nav iespējama, tad kaitējuma nodarītā-

jam pēc cietušā lūguma jānodrošina uz sava rēķina
viņa apmācīšana jaunai profesijai saskaņā ar darba

ekspertīzes ārstu komisijas ieteikumu.

Par laiku, kad cietušais tiek apmācīts jaunai pro-

fesijai, bet ne ilgāk kā par 3 mēnešiem, kaitējuma
nodarītājs maksā cietušajam iepriekšējā darbā sa-

ņemto vidējo izpeļņu, no kuras atskaitāma apmācī-
bas periodā saņemtā pensija, izpeļņa vai stipendija.
Noteiktās zaudējuma atlīdzības summas šajā laikā

netiek maksātas.1
Lai gan iepriekš teiktais ir paredzēts Noteikumos,

kas attiecas uz zaudējuma atlīdzināšanu cietušajam
sakarā ar veselības bojājumu, saistītu ar viņa darbu,
taču pēc PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada
23. oktobra lēmuma 9. punktā dotā paskaidrojuma
būtības tas attiecināms arī uz visiem citiem

1 Sk. 1961. g. 22. decembra noteikumu 18. punktu un PSRS

Augstākās Tiesas plēnuma 196.3. g. 23. oktobra lēmuma 9. pun-
ktu.
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kaitējuma atlīdzināšanas gadījumiem sakara ar ve-

selības bojājumu — arī tad, kad kaitējuma nodarī-

tājs ir pilsonis.
Protams, ja kaitējuma nodarītājs ir pilsonis, tad

būtu nereāli uzlikt viņam par pienākumu apmācīt
cietušo jaunai profesijai. Taču viņam var uzlikt par

pienākumu segt izdevumus, kas saistīti ar cietušā

apmācīšanu jaunai profesijai, un izmaksāt cietušajam
apmācību periodā, bet ne ilgāk kā par 3 mēnešiem,
viņa vidējo izpeļņu, no kuras atskaitāma apmācību
laika saņemtā pensija, izpeļņa vai stipendija, ja cie-

tušajam tāda bijusi.
Jāņem vērā, ka cietušā apmācīšana jaunai profe-

sijai var notikt tikai tad, ja viņš to lūdz un ja ir

darba ekspertīzes ārstu komisijas ieteikums. Komi-

sijas ieteikumu nevar aizstāt ar kaut kādas ārstnie-

cības iestādes vai ārsta ieteikumu.

Šī zaudējuma kompensācijas veida piemērošanas
gadījumā kaitējuma nodarītājam parasti ir jāsedz
lielāki izdevumi, nekā izmaksājot parasto zaudēju-
ma atlīdzību.

Piemērs: montāžas atslēdzniekam pirms nelaimes

gadījuma izpeļņa bijusi 200 rbļ. mēnesī. Sakarā ar

nelaimes gadījumu viņš zaudējis 70% profesionālo
darba spēju un kļuvis par II grupas invalīdu. Inva-

liditātes pensija noteikta 40 rbļ. apmērā. Atlīdzinā-

mais zaudējums ir 100 rbļ. mēnesī (70% no 200

rbļ. = 140 rbļ. —40 rbļ. pensija = 100 rbļ.).
DEAK ieteikusi cietušajam iemācīties grāmatveža

specialitāti.
Cietušais izteicis vēlēšanos mācīties šo specialitāti

kursos, kur mācību maksa ir 20 rbļ. mēnesī. Mācību

laiks ir 8 mēneši, pārtraucot pamatdarbu.
Kaitējuma nodarītājam 3 mēnešus jāsedz mācību

maksa, kas sastāda 60 rbļ., un atlīdzināmā zaudē-
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juma 100 rbļ. vietā jāmaksā cietušajam 160 rbļ. mē-

nesī (vidējā izpeļņa pirms veselības bojājuma noda-

rīšanas 200 rbļ. — pensija 40 rbļ. = 160 rbļ.). Pēc

3 mēnešu paiešanas kaitējuma nodarītājam būs jā-
maksā 100 rbļ. mēnesī, bet turpmākos maksājumus
par apmācīšanu vajadzēs segt pašam cietušajam.

f) Kā ieskaitāma izpeļņa, ko cietušais saņem

pēc sakropļojuma vai cita veselības bojājuma

Daļēja un pat pilnīga darba spēju zaudēšana sa-

karā ar sakropļojumu vai citu veselības bojājumu
neizslēdz iespēju, ka cietušais var strādāt un saņemt
atalgojumu par savu darbu. Padomju Savienībā tiek

veikti dažādi pasākumi (invalīdu iekārtošana darbā,

profesionālā apmācība, iespēja strādāt nepilnu darba

dienu v. itml.), lai iesaistītu cietušos darbā, ņemot
vērā viņu vēlēšanos un spējas.

Dažkārt cietušie turpina strādāt iepriekšējā spe-

cialitātē, bet citos gadījumos tiem iemāca jaunu pro-

fesiju, kas vairāk piemērota viņu veselības stāvoklim.

Rodas jautājums: vai izpeļņa, ko cietušais saņem

pēc veselības bojājuma, ietekmē periodisko izmaksu

apmēru, kuras viņš saņem kā kaitējuma atlīdzību

sakarā ar agrākās izpeļņas zaudēšanu?

Atbilde uz šo jautājumu dota 1961. gada 22. de-

cembra noteikumu 29. punktā. Tajā sacīts, ka zau-

dējuma atlīdzību cietušajam, kas strādā par strād-

nieku vai kalpotāju, izmaksā tādā apmērā, lai tās

summa kopā ar ieskaitāmo pensiju, izpeļņu un sti-

pendiju nepārsniegtu pirms sakropļošanas vai cita

veselības bojājuma nodarīšanas saņemto izpeļņu.
Kā redzams no paskaidrojuma, kas dots PSRS

Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada 23. oktobra
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lēmuma 22. punktā, šis noteikums par izpeļņas ieskai-

tīšanu, kura tiek saņemta pēc nelaimes gadījuma,
attiecināms uz visiem zaudējuma atlīdzināšanas ga-

dījumiem— arī tad, ja kaitējumu nodarījis pilsonis.
Pie tam izpeļņā, ko cietušais saņem pēc veselības

bojājuma nodarīšanas un kas tiek ņemta vērā, izmak-

sājot zaudējuma atlīdzību, ieskaitāmi visi izmaksu

veidi, no kuriem aprēķina apdrošināšanas iemaksas,

izņemot atalgojumu par virsstundu darbu, par darbu

amatu apvienojuma kārtībā un dažādas vienreizēja
rakstura izmaksas. Procentuālās piemaksas un vien-

reizējā atlīdzība par izdienu, kā arī prēmijas, kas

noteiktas attiecīgā uzņēmuma, iestādes vai organi-

zācijas atalgojuma sistēmā, neatkarīgi no izmaksas

režīma ieskaitāmas izpeļņā tajā mēnesī, kad tās sa-

ņemtas.
No teiktā izriet, ka, izmaksājot periodiskas sum-

mas, cietušā izpeļņā tiek ieskaitītas tās pašas izmak-

sas, kuras tiek ņemtas vērā, nosakot cietušā vidējo
izpeļņu pirms sakropļojuma vai cita veselības bojā-
juma nodarīšanas (sk. 104. Ipp.).

Taču jāievēro arī šādi izņēmumi:

a) par pārejošas darba nespējas laiku izpeļņas
vietā ņem vērā pēc slimības lapas saņemto pabalstu
(Noteikumu 29. p. 111 d.);

b) saskaņā ar PSRS Ministru Padomes Valsts

darba un darba algas jautājumu komitejas un VACP

1969. gada 13. marta paskaidrojumu Nr. 4/11 —51 at-

līdzība par uzņēmuma darba kopējiem gada rezultā-

tiem vērā ņemamajā izpeļņā nav ieskaitāma.

Izmaksājot zaudējuma atlīdzību cietušajiem, kas

kļuvuši par kolhoza biedriem, ņem vērā aizvadītajā
mēnesī gūtos ienākumus no darba kolhozā.

1 «Bio.i.icTt'iii. Ko.MincTa no Tpy,iy n saprifioinoH n.iaTC Co-

BCTa MmincTpoß CCCP», 1969 r., M 5.
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Jāiegaumē, ka, nosakot zaudējuma atlīdzības ap-

mēru sakarā ar sakropļojumu vai citu veselības bojā-
jumu, izpeļņa, kuru cietušais saņem vai turpmāk sa-

ņems, netiek ņemta vērā. Zaudējuma apmēru nosaka,
tikai ņemot vērā darba spēju zaudējuma pakāpi,
izpeļņas zaudējumu un pensiju, ko viņam izmaksā

sakarā ar sakropļojumu vai citu veselības bojājumu.
Izpeļņu, kuru cietušais saņem pēc veselības bojā-

juma nodarīšanas, ņem vērā, tikai izdarot periodis-
kās ikmēneša izmaksas.

Piemērs. Cietušais strādājis būvkantorī par jumiķi,
un viņa vidējā izpeļņa bijusi 120 rbļ. mēnesī. Darbā

notikuša nelaimes gadījuma rezultātā viņš zaudējis
70% profesionālo darba spēju un kļuvis par inva-

līdu. Sakarā ar to viņš saņem pensiju 30 rbļ. mēnesī.

Periodiskie zaudējuma atlīdzības maksājumi ir 54 rbļ.
mēnesī (70% no 120 rbļ. =84 rbļ. — 30 rbļ. pen-

sija =54 rbļ.).
Lai gan brīdī, kad tiek izlemts konflikts par zau-

dējuma atlīdzināšanu, cietušais strādā par atslēdz-

nieku un viņa vidējā izpeļņa ir 90 rbļ. mēnesī, orgā-

nam, kas izlemj strīdu (administrācijai, arodbied-

rības komitejai vai tiesai), zaudējuma atlīdzība jāno-
saka periodisku ikmēneša maksājumu veidā 54 rbļ.

apmērā.

Izpeļņa, ko cietušais saņem pēc veselības bojājuma

nodarīšanas, var mainīties, tāpēc tā jāņem vērā, iz-

darot ikmēneša izmaksas.

Minētajā piemērā izpeļņa, kuru cietušais saņem

pēc veselības bojājuma nodarīšanas, kopa ar pen-

siju vienlīdzīga viņa izpeļņai, kādu tas saņēmis pirms

veselības bojājuma nodarīšanas, tāpēc praktiski cie-

tušais saņems periodiskās izmaksas tikai tad, ja

izpeļņa samazināsies. Tā, piemēram, mēnesī, kad

viņa izpeļņa būs 70 rbļ., periodiskie maksājumi tiks
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kārtoti 20 rbļ. apmēra, ja izpeļņa bus 60 rbļ., — tad

30 rbļ. apmērā utt.

Lai novērstu pārpratumus, orgānam, kas izskata

cietušā prasību par zaudējuma piedzīšanu (adminis-

trācijai, arodbiedrības komitejai vai tiesai), lēmumā

precīzi jānosaka cietušā izpeļņas apmērs pēc vese-

lības bojājuma nodarīšanas, kas jāņem vērā, izmak-

sājot zaudējuma atlīdzību.

Gadījumā, kas aplūkots tikko minētajā piemērā,
būvkantora direktora pavēlē (vai attiecīgi arodbied-

rības komitejas lēmumā vai tiesas spriedumā) pēc

zaudējuma noteikšanas ikmēneša maksājumu veidā
54. rbļ. apmērā jānorāda, ka, izdarot ikmēneša mak-

sājumus zaudējuma atlīdzināšanai, jāņem vērā cie-

tušā izpeļņa, kura pārsniedz 36 rbļ. mēnesī (tā kā

cietušajam saglabājušies 30% profesionālo darba

spēju, tad viņam ir iespējams nopelnīt 36 rbļ. mē-

nesī, t. i., 30% no 120 rbļ.).

Lai izdarītu ikmēneša maksājumus zaudējuma at-

līdzināšanai, ņemot vērā ieskaitāmo cietušā izpeļņu,
personas rīcībā, kura atlīdzina kaitējumu, jābūt da-

tiem par šīs izpeļņas lielumu katru mēnesi.

Praktiski uzņēmums, iestāde vai organizācija datus

par cietušā izpeļņu pieprasa pati. Tomēr saskaņā ar

1961. gada 22. decembra noteikumu 32. punktu no

cietušā jāpieprasa saistības raksts, ka viņš paziņos

par izmaiņām izpeļņā vai ienākumos, kuri ietekmē

izmaksājamās atlīdzības summu.

Ja jautājums par cietušā izpeļņas ieskaitīšanu nav

noteikts, tad, izlemjot jautājumu par zaudējuma atlī-

dzināšanu, saskaņā ar PSRS Augstākās Tiesas plē-
numa 1963. gada 23. oktobra lēmuma 22. punktu to

var izlemt ar papildu lēmumu tiesas sprieduma izpil-
dīšanas kārtībā. Ja jautājumu par zaudējuma atlī-
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dzības apmēra noteikšanu izlēmusi administrācija
vai arodbiedrības komiteja, tad jautājumu par izpeļ-
ņas ieskaitīšanu var izlemt, administrācijai izdodot

papildu pavēli vai arodbiedrības komitejai pieņemot

papildu lēmumu.

g) Kā, nosakot zaudējuma atlīdzības apmēru,

ņemama vērā cietušā vaina

Kaitējums var tikt nodarīts nodarītāja un cietušā

darbības rezultātā. Tādos gadījumos, kad cietušā

vaina ietekmē nodarītā zaudējuma apmēru, orgānam,
kas izskata jautājumu par zaudējuma atlīdzināšanu

(administrācijai, arodbiedrības komitejai, tiesai),
ņemot vērā konkrētos lietas apstākļus, jānosaka cie-

tušā un kaitējuma nodarītāja vainas pakāpe pro-

centos. Ja kaitējums nodarīts sakarā ar darbu, tad

vainas pakāpe nosakāma, ievērojot arodorganizācijas

komitejas darba aizsardzības komisijas atzinumu.

Kā paskaidrots Latvijas PSR Augstākās Tiesas plē-

numa 1966. gada 29. septembra lēmuma 6. punktā,
šīs komisijas atzinums kā viens no pierādījumiem
jāpārbauda un jānovērtē atkarībā no konkrētajiem
lietas apstākļiem.

Jauktas atbildības gadījumā zaudējums jāatlīdzina
kaitējuma nodarītāja vainas pakāpes apmērā, bet tā

zaudējuma daļa, kas atbilst cietušā vainas pakāpei

(procentos), netiek piedzīta.
Šis princips paredzēts 1961. gada 22. decembra

noteikumu 5. un 17. punktā un saskaņā ar PSRS

Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada 23. oktobra

lēmuma 9. punktu attiecināms uz visiem veselības

bojājuma nodarīšanas gadījumiem.
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Saskaņā ar Noteikumu 17. punktu jauktās atbil-

dības gadījumā zaudējuma apmēru nosaka šādā kār-

tībā: vispirms nosaka zaudēto izpeļņu atbilstoši

darba spēju zaudējuma procentam, ko konstatējusi
DEAK, tad šo summu samazina par cietušā vainas

pakāpes procentu un pēc tam no atlikušās summas

atskaita pensiju, kas piešķirta un faktiski tiek izmak-

sāta sakarā ar šo veselības bojājumu. Tādējādi aprē-

ķinātā summa jāpiedzen no kaitējuma nodarītāja.
Minēsim piemēru. Līdz nelaimes gadījumam cie-

tušā izpeļņa bijusi 160 rbļ. mēnesī. Sakropļojuma
rezultātā viņš zaudējis 60% profesionālo darba

spēju, un sakarā ar invaliditāti viņam piešķirta pen-

sija 30 rbļ. apmērā.
Izskatot jautājumu par zaudējuma piedzīšanu,

tiesa konstatē, ka sakropļojums noticis jauktās atbil-

dības apstākļos. Cietušā vaina noteikta 40% un kai-

tējuma nodarītāja vaina 60% apmērā.
Piedzenamā zaudējuma apmērs nosakāms šādā

veidā:

a) 60% no 160 rbļ. =96 rbļ. (zaudētā izpeļņa
sakarā ar profesionālo darba spēju zaudēšanu 60%

apmērā);

b) 40% no 96 rbļ. =38 rbļ. 40 kap. (zaudējuma

daļa, kas atbilst cietušā vainas pakāpei — 40%);

c) 96 rbļ. — 38 rbļ. 40 kap. =57 rbļ. 60 kap. (zau-

dējuma daļa, kas atbilst kaitējuma nodarītajā vainas

pakāpei —60%);
d) 57 rbļ. 60 kap. — 30 rbļ. pensija =27 rbļ.

60 kap. (zaudējuma atlīdzības summa).

Jauktās atbildības gadījumā mazliet sarežģītāks
uzdevums ir noteikt zaudējuma apmēru, ja cietušais

sakropļošanas rezultātā pilnīgi zaudējis profesionālās
darba spējas, bet viņam daļēji vēl saglabājušās vis-

pārējās darba spējas.
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Izmantosim kā piemēru iepriekš minēto gadījumu,
bet pieņemsim, ka cietušais sakropļošanas rezultātā

profesionālās darba spējas zaudējis 100% un vis-

pārējās — 50% apmērā un ka viņš saņem pensiju
45 rbļ. mēnesī.

Tad piedzenamā zaudējuma apmērs jānosaka šāda

veidā:

a) 50% no 60 rbļ. =30 rbļ. (iespējamā izpeļņa,
kuru cietušais var saņemt, kad vispārējo darba spēju
zaudējums ir 50% apmērā);

b) 160 rbļ. —30 rbļ. = 130 rbļ. (sakropļošanas re-

zultāta zaudēta izpeļņa);
c) 40% no 130 rbļ.' =52 rbļ. (zaudējuma daļa, kas

atbilst cietušā vainas pakāpei — 40%);
d) 130 rbļ. — 52 rbļ. =78 rbļ. (zaudējuma daļa,

kas atbilst kaitējuma nodarītāja vainas pakāpei —

60%);

c) 78 rbļ. — 45 rbļ. pensija =33 rbļ. (atlīdzības
summa).

Jauktās atbildības gadījumā nereti pensija, kas

piešķirta un faktiski tiek izmaksāta sakarā ar kon-

krēto nelaimes gadījumu, sedz zaudējumu tādā ap-

mērā, kāds atbilst kaitējuma nodarītāja vainas pro-
centam. Tad trūkst pamatojuma, lai apmierinātu
cietušā prasību par zaudējuma atlīdzības piedziņu.
Jāatzīst, ka viņam būs tiesības uz atlīdzību tikai

turpmāk, ja grozīsies pensijas apmērs vai pazeminā-
sies darba spējas.

Tā kā saskaņā ar 1961. gada 22. decembra notei-

kumu 17. punktu jauktās atbildības gadījumā sama-

zinās tikai sakarā ar veselības bojājumu zaudētās

izpeļņas apmērs, tad jāuzskata, ka šādā gadījumā
zaudējuma atlīdzības apmērs sakarā ar cietušā pa-

gaidu pārcelšanu zemāk atalgotā darbā vai sakarā
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ar viņa nosūtīšanu apmācībā jaunas profesijas ap-

gūšanai nav jāsamazina. 1

Arī jauktās atbildības gadījumā, atlīdzinot zaudē-

jumu, tiek piemērots princips par izpeļņas ieskaitī-

šanu, kuru cietušais saņem pēc veselības bojājuma
nodarīšanas, bet pie tam ņem vērā tikai to izpeļņas
daļu, kas kopā ar piedzenamo zaudējuma atlīdzību

un pensiju pārsniedz izpeļņu līdz veselības bojājuma
nodarīšanai. Neņem vērā cietušā vainas pakāpi.

2. Papildu izdevumu atlīdzināšana

Saskaņā ar LPSR Ck 478. pantu veselības bojā-

juma nodarīšanas gadījumā cietušajam ir tiesība ne

vien uz zaudētās izpeļņas atlīdzināšanu, bet arī uz

papildu zaudējuma veidu jeb, kā pieņemts teikt, uz

papildu izdevumu atlīdzināšanu.

Kad izlemj jautājumu par papildu izdevumu atlī-

dzināšanu, jāvadās ne vien no LPSR Ck 478. panta,
bet arī no 1961. gada 22. decembra noteikumu 4. un

15. punkta, PSRS Augstākās Tiesas plēnuma un Lat-

vijas PSR Augstākās Tiesas plēnuma paskaidroju-
miem.

Par papildu izdevumiem uzskatāmi šādi izdevumi:

par cietušā kopšanu; par papildu uzturu; par pro-

tēžu izgatavošanu un ārstēšanos sanatorijā vai kūr-

ortā (ieskaitot brauciena maksu) v. c, ja darba

ekspertīzes ārstu komisija atzinusi, ka cietušajam

nepieciešami šie palīdzības veidi sakarā ar konkrēto

1 B. B. Kapaeaee, /*. 17. KaabraHoecKaH, P. 3. Jlueiuuu,.

KoMMeHTapHH k npaßHJiaM o Bo3MemennH ymep6a,
noro 3flopoßbK> pa6oHHX h M., 1970, CTp. 164;
Jl. A. MaūdanuK, H. 70. Cepeeeo. MaTepHa.ibHaa oTBCTCTBen-

HocTb 3a noßpoKjļenne 3AopoßbH M., 1968, cip. 180—181.
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veselības bojājumu, un ja viņš tos nav saņēmis bez

maksas no attiecīgajiem uzņēmumiem, iestādēm vai

organizācijām.
Jāatzīmē, ka likumā norādīti 'tikai galvenie papildu

izdevumu veidi un to saraksts nav pilnīgs.
Praksē, vadoties no zaudējuma pilnīgas atlīdzinā-

šanas principa, pie papildu izdevumiem vēl tiek pie-
skaitīti visi sakarā ar veselības bojājumu radušies

izdevumi, kuri cietušajam nepieciešami, lai atgūtu
vai uzlabotu veselību, kā arī tādi izdevumi, kuri gan

nav 'tieši saistīti ar šo mērķi, bet bijuši nenovēršami

un ir 'izdarīti reālos apmēros.
Ņemot vērā teikto, pie papildu izdevumiem pie-

skaitāmi izdevumi par masāžu, par bērnu kopšanu,

par cietušā telpu uzkopšanu viņa slimības laikā,

transporta izdevumi, kas saistīti ar cietušā brauk-

šanu pie ārstiem, izdevumi par dažādām medicīnis-

kām konsultācijām v. tml.

Jāiegaumē, ka saskaņā ar PSRS Augstākās Tiesas

plēnuma 1963. gada 23. oktobra lēmuma 16. punktu,
nosakot papildu izdevumu apmēru, noteikumi, ar ku-

riem pieļauta atlīdzības apmēra samazināšana atka-

rībā no cietušā vainas pakāpes, netiek piemēroti.

Papildu izdevumu apmēru neietekmē pensijas ap-

mērs, kura var būt piešķirta tiklab sakarā ar vese-

lības bojājumu, kā arī pēc veselības bojājuma noda-

rīšanas, tāpat arī izpeļņas apmērs, kuru cietušais

saņem pēc veselības bojājuma nodarīšanas.

Iztirzāsim atsevišķus papildu izdevumu veidus.

a) Izdevumi par cietušā kopšanu

Pamatojums izdevumu atlīdzināšanai par cietušā

kopšanu ir DEĀK atzinums, ka viņam šāda kopšana

vajadzīga.



146

Tā kā pamatojums I grupas invaliditātes noteik-

šanai ir tads organisma funkciju traucējums, kura

rezultātā invalīds pats nevar sevi apkalpot un viņam
nepieciešama pastāvīga palīdzība, kopšana vai uz-

raudzība 1
,

tad cietušajam, kas atzīts par I grupas

invalīdu, nav vajadzīgs vēl īpašs attiecīgs atzinums.

Tādam cietušajam pamatojums izdevumu piedziņai
par kopšanu ir DEAK izziņa, ka viņš ir I grupas
invalīds.

Saskaņā ar PSRS Ministru Padomes Valsts darba

un darba algas jautājumu komitejas paskaidrojumu
cietušā kopšanas izdevumi mēnesī nedrīkst pārsniegt
40 rbļ.

Saskaņā ar Likuma par valsts pensijām 25. pantu
I grupas invalīdiem noteikta piemaksa pie pensijas
15% apmērā. Piedzenot kopšanas izdevumus, šī pie-
maksa nav ņemama vērā.

Ja ir konstatēts, ka cietušajam vajadzīga kopšana,
tad kopšanas izdevumi jāsedz neatkarīgi no tā, vai

cietušo kopj kāds viņa ģimenes loceklis, cits tuvinieks

vai arī šim darbam pieņemts svešs cilvēks.

Šos izdevumus var piedzīt kā par pagājušo, tā

arī turpmāko laiku, ja par to ir DEĀK atzinums

(šis atzinums nav vajadzīgs tikai I grupas invalī-

diem) .
Ja cietušo kopj uzņēmums, iestāde vai organizā-

cija bez maksas, tad kopšanas izdevumu atlīdzinā-

šanai nav pamatojuma. Tā, piemēram, kad cietušais

atrodas slimnīcā, viņu kopj slimnīcas medicīniskais

personāls, un tāpēc par šo laiku kopšanas izdevumi

nav piedzenami.

1 Sk. Instrukciju par invaliditātes grupu noteikšanu, ko ap-

stiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija un VACP

1956. g. 2. augustā.
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b) Izdevumi par papildu uzturu

Pamatojums izdevumu atlīdzināšanai par papildu
uzturu ir DEAK atzinums, ka cietušajam šāds uzturs
ir vajadzīgs.

Uztura izmaksu nosaka, ņemot vērā ārstniecības

iestāžu rekomendācijas par uztura saturu un attie-

cīgo produktu cenas.

PSRS Medicīnas zinātņu akadēmijas Uztura in-

stitūts ieteicis šādas papildu uztura paraugnormas:
1

Ņemot vērā ieteiktās normas, jākonstatē, ka pa-
pildu uzturs Latvijas PSR apstākļos izmaksā

16,47 rbļ. mēnesī.

Tomēr atsevišķos gadījumos atkarībā no veselības

bojājuma rakstura un cietušā vecuma ārstniecības

iestāde var ieteikt citādas individuālas papildu uz-

tura normas. Tādas rekomendācijas jāievēro.
Cik ilgi vajadzīgs papildu uzturs, tas jānosaka

DEAK atzinumā.

1 Sk. B. B. Kapaeaee, f. 77. KacpTaHOecKaß, P. 3. Jlueuiuu,.
KoMMeHTapiiH k npaßHJiaiu o BO3MemeHHH ymep6a, npmiHHeH-
noro 3Aopoßbio pa6oMHx n crcy>KamHX, M., 1970, CTp. 151.

Produkti
Norma

dienā

Norma

mēnesi

Produktu

izmaksa

Cukurs

Piens

Sviests

Biezpiens
Svaigi augļi
Olas

50 g
0,5 1

25 g
30 g

100 g
1 gab.

1,5 kg
15 1

750 g
900 g
3 kg

30 gab.

1,17 rbļ.

3,90 rbļ.

2,63 rbļ.

0,67 rbļ.

4,50 rbļ.

3,60 rbļ.

Kopa 16,47 rbļ.



148

c) Izdevumi par ārstēšanos sanatorijā vai kūrortā

Pamatojums šāda veida papildu izdevumu piedzī-
šanai ir DEAK atzinums, ka cietušajam sakarā ar

viņaveselības bojājumu vajadzīga ārstēšanās sana-

torijā. Atzinumā jābūt norādītam sanatorijas pro-
filam.

Ja cietušais ir iegādājies ieteiktās sanatorijas uz-

turzīmi, tad jāpiedzen par to samaksātā summa. Pie

tam, ja uzturzīme iegādāta pēc atvieglotiem noteiku-

miem (maksājot 30% vai 50% no tās vērtības), tad

jāpiedzen faktiski samaksātā summa.

Ja uzturzīme nav vēl iegādāta, bet ir iespējams
to iegādāties, tad saskaņā ar PSRS Augstākās Tie-

sas plēnuma 1963. gada 23. oktobra lēmuma 16. pun-
ktu tiesai savā spriedumā jānorāda, ka piespriestā
summa jāpārskaita attiecīgās organizācijas kontā,
kura cietušajam piešķir uzturzīmi.

Ja nav bijis iespējams dabūt sanatorijas uztur-

zīmi, bet ir pierādīts, ka cietušajam radušies izde-

vumi sakarā ar ārstēšanos pēc kursa zīmes, kas iegā-
dāta ārstēšanās vietā, tad kursa zīmes vērtība un

citi ar ārstēšanos saistītie reālie izdevumi jāpiedzen.
Bez tam jāatlīdzina izdevumi par braucienu uz

sanatoriju un atpakaļ, bet, ja ārstēšanās vajadzī-
bām ir izmantots bezalgas atvaļinājums, tad jāpie-
dzen arī šī atvaļinājuma laikā nesaņemtā izpeļņa.

d) Izdevumi protēžu izgatavošanai

Pamatojums izdevumu atlīdzināšanai, kuri saistīti

ar protēžu iegādāšanos, ir DEAK atzinums, ka cie-

tušajam vajadzīgas attiecīgas protēzes sakara ar

konkrēto veselības bojājumu.
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Jāņem vērā, ka daudzos gadījumos Sociālās no-

drošināšanas ministrija apgādā cietušos ar protēzēm
un ortopēdiskajiem izstrādājumiem bez maksas vai

pēc atvieglotiem noteikumiem. Tāpēc pirms prasības
izlemšanas par izdevumu piedzīšanu, kuri saistīti

ar protēžu izgatavošanu, jānoskaidro, vai cietušais

nav saņēmis šāda veida palīdzību bez maksas no

sociālās nodrošināšanas iestādēm. Izdevumu atlīdzi-

nāšana ir pieļaujama tikai tad, ja cietušajam nav

tiesības saņemt protēzes bez maksas.

Lai noteiktu izdevumu apmēru, no protēžu un or-

topēdisko izstrādājumu izgatavošanas uzņēmuma
jāpieprasa izziņa par protēžu izmaksu.

Kā paskaidrots PSRS Augstākās Tiesas plēnuma
1963. gada 23. oktobra lēmuma 16. punktā, izņēmuma
gadījumos, kad pēc DEĀK atzinuma cietušajam ne-

var izgatavot protēzi, tiesa var kaitējuma nodarīta-

jam uzlikt par pienākumu atlīdzināt cietušajam sa-

karā ar motorratiņu iegādi radušos izdevumus.

Nereti cietušie iesniedz tiesām prasības piedzīt ar

speciālām vadīšanas ierīcēm apgādāta automobiļa

«Zaporožec» vai «Moskvič» vērtību. Pie tam tie at-

saucas uz DEĀK atzinumu par medicīniskajiem rā-

dītājiem automobiļa iegādei.
Tādas prasības jānoraida, jo tās ir pretruna ar

PSRS Augstākās Tiesas plēnuma paskaidrojumiem.
Praksē radies jautājums, vai ir cie-

tušo prasības par motorratiņu vērtības piedzīšanu,
ja saskaņā ar DEĀK atzinumu viņiem ir bijusi tie-

sība pieprasīt motorratiņus, bet tie ir iegādājušies
automobili.

Mūsu republikas tiesas šādas prasības apmierina.
Minēsim piemēru. 1967. gada septembrī pilsonis

N., strādādams padomju saimniecība «Balvi» ar

traktoru, nelaimes gadījuma dēļ kļuva par I grupas
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invalīdu un zaudēja darba spējas. Rīgas pilsētas
Maskavas rajona tautas tiesa ar 1968. gada 30. jū-
lija spriedumu apmierināja pilsoņa N. prasību par
zaudētās izpeļņas atlīdzināšanu.

1969. gadā pilsonis N. iesniedza tiesā prasību pie-
dzīt no padomju saimniecības «Balvi» motorratiņu
vērtību 750 rbļ. apmērā, motivēdams savu prasību
ar to, ka saskaņā ar DEĀK atzinumu viņam bija
jāiegādājas motorratiņi, bet nopircis automobili

«Zaporožec».
Rīgas pilsētas Maskavas rajona tautas tiesa 1969.

gada 9. jūnijā šo prasību apmierināja. (Lieta
Nr. 2-1237, 1969. g.)

Pēc mūsu domām, šis tautas tiesas spriedums ir

pareizs.
Tomēr jāņem vērā, ka tādā gadījumā, ja cietušais

vēl nav iegādājies motorratiņus, piespriestā motor-

ratiņu vērtība nav vis jāizmaksā tieši viņam pašam,
bet gan jāpārskaita attiecīgajai tirdzniecības organi-

zācijai, kura tad cietušajam motorratiņus izsniedz.

Tas pats attiecas arī uz izdevumiem par protēžu iz-

gatavošanu.

e) Apglabāšanas izdevumi

LPSR Ck 483. pantā paredzēts, ka cietušā nāves

gadījumā apglabāšanas izdevumus personai, kam šie

izdevumi ir bijuši, atlīdzina organizācija vai pilsonis,
kurš atbildīgs par kaitējumu, kas saistīts ar cietušā

nāvi.

Par šādiem izdevumiem uzskatāmi tikai nepiecie-
šamie un lietderīgie izdevumi.

Praksē pie tiem nepieskaita izdevumus par bēru

mielastiem, reliģiskām ceremonijām, pieminekļiem,
orķestri v. tml.
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Tā, piemēram, ar Kuldīgas rajona tautas tiesas

1969. gada 13. novembra spriedumu no Skrundas

dīķsaimniecības tika piedzīti pilsonei G. par labu

bojā gājušā viņas vīra apglabāšanas izdevumi un

viņa apģērba vērtība kopsummā par 667 rbļ. 45 kap.

Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu tiesas ko-

lēģija ar savu 1969. gada 12. decembra lēmumu tau-

tas tiesas spriedumu grozīja, atzīstot, ka apglabāša-
nas izdevumos nepamatoti ieskaitītas bēru mielasta

izmaksas 250 rbļ. apmērā. Šajā daļā spriedums tika

atcelts un prasība noraidīta. (Lieta Nr. 2028,

1969. g.)

3. Sakarā ar apgādnieka nāvi nodarītā

zaudējuma apmēra noteikšana

Cietušā nāves gadījumā saskaņā ar LPSR Ck

479. panta II daj.u un 480. panta II daļu tiesības uz

kaitējuma atlīdzību ir tām darba nespējīgajām per-
sonām, kuras ir bijušas cietušā apgādībā vai kurām

viņa miršanas dienā bijušas tiesības saņemt no viņa

uzturu, kā arī cietušā bērnam, kas dzimis pēc viņa
nāves.1

Sakarā ar apgādnieka nāvi nodarītā kaitējuma
apmērs sīki reglamentēts 1961. gada 22. decembra

noteikumu 19. punktā.
Jāiegaumē, ka cietušā apgādībā varējuši būt ne

tikai nepilngadīgie bērni un darba nespējīgas per-

sonas, bet arī citas personas, kurām nav tiesības uz

zaudējuma atlīdzību sakarā ar apgādnieka nāvi, pie-
mēram, pilngadīga meita, darba spējīga sieva, māsa

v. tml.

1 Par personām, kam sakarā ar cietušā nāvi ir tiesības sa-

ņemt zaudējuma atlīdzību, sīkāk paskaidrots 94. Ipp.
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Tā kā cietušā dzīves laikā viņu uzturam tikusi iz-

lietota daja no cietušā izpeļņas, tad, vadoties no

zaudējuma pilnīgas atlīdzināšanas principa, šī iz-

peļņas daļa jāņem vērā, nosakot zaudējuma apmēru
apgādājamiem, kuriem ir tiesības saņemt atlīdzību.

Tāpēc cietušā nāves gadījumā darba nespējīgajiem
apgādājamiem, kam ir tiesības saņemt zaudējuma
atlīdzību, tās lielums nosakāms apgādnieka vidējās
izpeļņas apmērā, kas aprēķināta saskaņā ar 1961.

gada 22. decembra noteikumu 13. punktu 1
,

atskaitot

to daļu, ko izlietojis viņš pats un darba spējīgās per-

sonas, kuras bijušas viņa apgādībā, bet kurām nav

tiesības uz zaudējuma atlīdzību.

Piemērs. Cietušā apgādībā bijusi darba spējīga
sieva, divi bērni— 12 un 19 gadus veci un 64 gadus
veca māte. Cietušā vidējā izpeļņa bijusi 180 rubļu.
Tiesības uz zaudējuma atlīdzību ir 12 gadus vecajam
bērnam un mātei. Lai noteiktu apmēru zaudējuma
atlīdzībai, kura pienākas šim bērnam un mātei, cie-

tušā izpeļņa jādala ar pieci, t. i., ar visu to personu

skaitu, kuras tikušas uzturētas no šīs izpeļņas:
180 rbļ.: 5= 35 rbļ.

Darba nespējīgajām personām, kas nav bijušas
cietušā apgādībā, bet kurām viņa miršanas dienā

bijušas tiesības saņemt no viņa uzturu (piemēram,
darba nespējīgajiem vecākiem, kas dzīvo kopā ar

citiem bērniem, atsevišķi dzīvojošajai darba nespē-

jīgajai sievai v. tml.), zaudējuma atlīdzības apmēru
nosaka šādā veidā: ja darba nespējīgajai personai

bijis jāsaņem no cietušā uzturs uz tiesas sprieduma

pamata vai uz cietušā pieteikuma pamata, kuru viņš
iesniedzis darba vietā saskaņā ar LPSR Laulības un

ģimenes kodeksa 97. pantu, tad zaudējuma atlīdzību

' Sk. 97.—115. Ipp.
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šadai_ personai nosaka spriedumā vai pieteikumā no-

rādītas summas apmērā; ja summas šo personu uz-

turēšanai nav piedzītas uz tiesas sprieduma vai
cietušā pieteikuma pamata, tad zaudējuma atlīdzības

apmēru šīm darba nespējīgajām personām nosaka
tie orgāni, kuri izlemj jautājumu par zaudējuma at-

līdzību (administrācija, arodbiedrības komiteja vai

tiesa), ievērojot darba nespējīgo personu materiālo

stāvokli un cietušā iespēju savas dzīves laikā sniegt
viņam palīdzību.

Zaudējuma atlīdzības apmērs šīm personām prak-
tiski ir vienlīdzīgs ar alimentu apmēru, kurus darba

nespējīgajai personai bijušas 'tiesības saņemt no cie-

tuša viņa dzīves laikā.

Pie tam jāiegaumē, ka cietušā nepilngadīgie bērni,
arī tie, kuru uzturēšanai cietušais maksājis alimen-

tus, atzīstami par viņa apgādājamām personām ne-

atkarīgi no itā, vai līdz cietušā nāvei viņi dzīvojuši
kopa ar viņu vati atsevišķi.

Tāpēc dažreiz var gadīties, ka pēc cietušā nāves

atlīdzināmā zaudējuma apmērs bērnam, kas dzīvo

atsevišķi un saņēmis no viņa alimentus, pārsniegs
alimentu apmēru. Tā, piemēram, cietušā izpeļņa ir

bijusi 120 rbļ. mēnesī. No 'tās pēc izpildraksta viņš
maksājis divu bērnu uzturēšanai, kuri dzīvo kopā ar

mati, alimentus 1/3 izpeļņas apmērā, it i., 40 rubļu.
Citu personu, kurām ir tiesības saņemt no cietušā

uzturu vai kuras viņš uzturējis, nav. Cietušā nāves

gadījumā zaudējuma atlīdzības apmērs katram viņa
bērnam jānosaka, dalot izpeļņu ar trīs: 120 rbļ.: 3 =

=40 rubļu. Tātad alimentu apmērs abiem bērniem

kopā bijis 40 rubļu, bet zaudējuma atlīdzības apmērs
ir 40 rubļu katram bērnam.

Tomēr, ja cietušā apgādībā līdz ar nepilngadīga-
jiem bērniem, kuri saņēmuši alimentus, ir bijušas
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arī oitas personas, tad atsevišķos gadījumos zaudē-

juma atlīdzība bērniem, izrādās, var būt mazāka par
alimentiem.

Ja minētajā piemērā cietušā apgādībā būtu bijuši
ari viņa vecāki, darba spējīga sieva un sievas

mate, tad, nosakot zaudējuma atlīdzības apmēru kat-

ram bērnam, cietušā izpeļņa jādala ar 7 (cietušais,
viņa vecāki, bērni, sieva un sievas māte) —

120 rbļ : 7=17 rbļ. 14 kap., bet diviem bērniem 34 rbļ.
28 kap., t. i., mazāk nekā alimenti.

Ja tiesības uz zaudējuma atlīdzību vienlaikus ir

darba nespējīgajām personām, kas bijušas cietušā

apgādībā, un darba nespējīgajām personām, 'kas nav

bijušas viņa apgādībā, tad zaudējuma atlīdzība no-

sakāma šādā veidā:

1) nosaka zaudējuma apmēru personām, kuru

labā uzturēšanas izdevumi cietušā dzīves laikā nav

tikuši piedzīti; šīs summas kopā ar izdevumu sum-

mām, kuras tikušas piedzītas citu darba nespējīgo
personu uzturēšanai, atskaita no cietušā izpeļņas;

2) no atlikušās izpeļņas daļas aprēķina zaudējuma
apmēru darba nespējīgajām personām, kas atradušās

cietušā apgādībā.
Piemērs. Cietušā izpeļņa bijusi 200 rbļ. mēnesī.

Viņa apgādībā bijusi darba spējīga sieva un 5 gadus
vecs bērns. Pēc izpildraksta cietušais maksājis sa-

vam tēvam alimentus 25 rbļ. mēnesī. Cietušā māte,

kurai ir 57 gadi, dzīvo kopā ar citu dēlu. Pēc cietušā

nāves viņa iesniegusi prasību par zaudējuma atlīdzī-

bas piedzīšanu.

Zaudējuma apmērs jāaprēķina šādā veidā: tēvam

pienākas 25 rbļ. mēnesī, jo šī summa jau noteikta

cietušā dzīves laikā. Pēc tam, ņemot vērā mātes ma-

teriālo stāvokli, jānosaka viņai pienācīgās zaudē-

juma atlīdzības apmērs. Pieņemsim, ka atlīdzība
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noteikta 20 rbj. apmērā. No cietušā izpeļņas jāat-
skaita 45 rbļ. (25 rbļ.+ 20 rbļ.) un no pārējās sum-

mas (155 rbļ.) jāaprēķina sievai un 'bērnam nodarītā

zaudējuma apmērs, šajā nolūkā to dalot ar 3 (cie-
tušais, viņa sieva un bērns) *- 155 rbļ.: 3= 51 rbl.
66 kap. Pie tam, ja sieva nestrādā, tad viņai ir
tiesība saņemt zaudējuma atlīdzību 51 rbļ. 66 kap.
apmērā līdz 'tam laikam, kad bērns sasniegs 8 gadu
vecumu.

Pēc cietušā nāves saskaņā ar Likumu par valsts

pensijām personas, kas bijušas viņa apgādībā, var

saņemt pensiju sakarā ar apgādnieka zaudējumu.

Jautājumu par personām, kurām piešķirama pen-

sija apgādnieka zaudējuma gadījumā, un šo pensiju
apmēru regulē Likuma par valsts pensijām ceturtā

daļa (28.—37. p.) un Likuma par pensijām un pa-

balstiem kolhozu biedriem ceturtā daļa (12.—14. p.).!
Pensijas, kas piešķirtas apgādnieka zaudējuma

gadījumā un faktiski tiek izmaksātas, jāņem vērā,

nosakot zaudējuma atlīdzību.

Apgādnieka zaudējuma gadījumā pensiju piešķir
visai ģimenei kopīgi. Tāpēc, nosakot zaudējuma at-

līdzības apmēru, pensija jādala vienādās daļās pēc
personu skaita, kurām tā piešķirta, un rezultāts jāat-
skaita no cietušā izpeļņas daļas, kura iznāk uz katru

atlīdzības saņēmēju.
Piemērs. Pēc cietušā nāves diviem bērniem un

sievai piešķirta pensija 78 rbļ. apmērā. Cietušā iz-

peļņa bijusi 150 rbļ. mēnesī. Nosakot zaudējuma ap-

mēru, jāņem vērā, ka pensijas daļa uz katru apgādā-
jamo ir 26 rbl. (78:3 = 26). Tātad zaudējuma

apmērs uz katru apgādājamo ir 11 rbļ. 50 kap.

1 «Be/ioMocm BepxoßHoro Coßera CCCP», 1964 r., ,N° 29,

CTp. 340.
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(150 rbl.: 4=37 rbļ. 50 ,kap. —26 rbļ. pensija =ll rbļ.
50 kap.).

Sakarā ar apgādnieka nāvi nosakot apgādājamām
personām zaudējuma atlīdzības apmēru, jāņem vērā

tikai pensija, kas piešķirta apgādnieka zaudējuma

gadījumā. Visu pārējo veidu pensijas, kas piešķirtas
pēc apgādnieka zaudēšanas, izmaksājot zaudējuma

atlīdzību, nav ņemamas vērā. Zaudējuma atlīdzības

apmēru neietekmē arī izpeļņa un citas izmaksas

(alimenti), kuras cietušā apgādājamā persona saņem

pēc zaudējuma atlīdzības apmēra noteikšanas.

Ja cietušais apgādnieks nav strādājis un viņa ek-

sistences avots bijis pensija, kuru tas saņēmis, tad,
nosakot zaudējuma atlīdzību apgādājamiem, jāvadās
no cietušā pensijas apmēra.

Dažreiz cietušais līdztekus izpeļņai saņēmis arī

pensiju, kura, tāpat kā izpeļņa, izlietota ģimenes
locekļu uzturēšanai. Praksē rodas jautājums, vai, no-

sakot zaudējuma atlīdzības apmēru sakarā ar apgād-
nieka nāvi, jāņem vērā arī cietušā pensija.

Vadoties no 1961. gada 22. decembra noteikumu

19. punkta tiešās jēgas, jāatzīst, ka pensija nav ņe-

mama vērā. Tāds viedoklis pastāv arī mūsu repub-
likas tiesu praksē.

Minēsim piemēru. Liepājas pilsētas tautas tiesa,

apmierinādama pilsones S. prasību pret Liepājas
lauksaimniecības mašīnu rūpnīcu par zaudējuma at-

līdzināšanu sakarā ar vīra nāvi, nosakot zaudējuma

apmēru, ņēma vērā cietušā izpeļņu 140 rbļ. 90 kap.

un pensiju 33 rbļ. 18 kap. Šādu aprēķinu atzina par

pareizu arī Latvijas PSR Augstākās Tiesas civillietu

tiesas kolēģija, kas izskatīja lietu kasācijas kārtība.

Pēc protesta uzraudzības kārtībā Latvijas PSR Aug-
stākās Tiesas Prezidijs tautas tiesas spriedumu un
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tiesas kolēģijas lēmumu grozīja un norādīja, ka pen-
sija, kura faktiski tikusi izmaksāta cietušajam pirms
veselības bojājuma nodarīšanas, aprēķinot zaudē-

juma atlīdzību, nav ņemama vērā. 1

Tomēr minētajā jautājumā izteiktas arī citādas

domas, proti, ka šādos gadījumos, aprēķinot zaudē-

juma atlīdzību, jāņem vērā kā izpeļņa, tā arī pen-

sija.2 Mūsuprāt, tāds viedoklis atbilst zaudējuma
pilnīgas atlīdzināšanas principam un tāpēc likumu

pilnveidošanas kārtībā 1961. gada 22. decembra no-

teikumu 19. punktu būtu lietderīgi revidēt.

Dažreiz cietušā apgādājamam, kam ir tiesības uz

atlīdzību, bijuši savi nelieli ienākumi darba algas,

pensijas, alimentu v. tml. veidā, kuri kopā ar cietušā

izpeļņu tikuši izlietoti ģimenes uzturēšanai.

Tāpēc praksē radies jautājums, vai, nosakot zau-

dējuma apmēru sakarā ar apgādnieka nāvi, šie ienā-

kumi jāņem vērā.

Vadoties no zaudējuma pilnīgas atlīdzināšanas

principa, pēc mūsu domām, šādi ienākumi jāņem
vērā. Tāds viedoklis izteikts arī juridiskajā litera-

tūrā.3

Minēsim piemēru. Pēc vīra nāves, kura izpeļņa
bijusi 220 rbļ. mēnesī, palikusi sieva un nepilngadīgs
dēls. Pirms vīra nāves sieva saņēmusi pensiju 50 rbļ.

1
Sk. 3aKOHHOCTb», 1968 r., N° 3, CTp.

81.
2 Sk. Jl. A. MaūdanuK, H. TO. Cepzeeea. VneT neHCHH h

3apa6oTKa npn BO3MemeHHH Bpe/ia HJKfIHBeHuaM, «CoBeTCKaH

kkthuhh*, 1966 r., N° 1, dp. 10.
3 Sk. Jl. A. MaūdanuK, H. K>. Cepzeeea. ot-

BeTCTBeHnocTb 3a noBpe>KACHHe 3AopoßbH, M., 1968, CTp. 187;
B. B. Kapaeaee, C 77. KacpTanoecnaß, P. 3. Jluemuu,. KoMMeH-

TapHfl k npaßH.iaM o BO3MemeHHH ymep6a, npimnnennoro 3Ao-

poßbio pa6oHHX h M., 1970, cip. 171,
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apmērā un saņem tp joprojām. Aprēķinot zaudējumu,
mirušā vīra izpeļņa un sievas pensija jāsaskaita.
Kopā iznāk 270 rubļu. Dēlam pienācīgā zaudējuma
atlīdzība ir 90 rbļ., atskaitot viņam piešķirto pensiju,
bet sievai nodarītā zaudējuma apmērs būs 40 rbļ.
(270 rbļ.: 3= 90 rbļ.-50 rbļ. pensija=4o rbļ.).

Ja ir konstatēta kaitējuma nodarītāja un paša
cietušā jaukta atbildība, tad zaudējuma atlīdzības

apmērs personām, kurām ir tiesības uz zaudējuma
atlīdzību sakarā ar apgādnieka nāvi, attiecīgi jā-
samazina.

Minēsim piemēru. Cietušā izpeļņa bijusi 140 rbļ.
mēnesī. Viņa apgādībā bijusi darba nespējīga sieva

un dēls, kuriem piešķirta pensija 50 rbļ. apmērā. Ja

ir konstatēts, ka kaitējuma nodarītāja vaina ir 70%

un paša cietušā vaina 30% apmērā, tad zaudējuma
atlīdzību katram apgādājamam nosaka šādā veidā:

1) konstatē zaudētās izpeļņas apmēru:
140 rbļ.X2

nQ QO .
~ =93 rbļ. 32 kap.;
o

2) aprēķina izpeļņu, kas zaudēta kaitējuma noda-

rītāja vainas dēļ: 70% no 93 rbļ. 32 kap. =65 rbļ.
32 kap.;

3) dabūto summu dala ar apgādājamo skaitu:

65 rbļ. 32 kap.: 2= 32 rb(. 66 kap.

Tāitad sievai un dēlam atlīdzināmā zaudējuma ap-

mērs būs 7 rbļ. 66 kap. katram (32 rbļ. 66 kap.—
— 25 rbļ. pensija =7 rbļ. 66 kap.).

Atlīdzības apmēra samazināšanas principu jauktas

atbildības gadījumā piemēro arī attiecībā uz darba

nespējīgām personām, kuras apgādnieka miršanas

dienā nav bijušas viņa apgādībā, bet 'kurām bijušas
tiesības saņemt no viņa uzturu. Tā, piemēram, cietu-

šais maksājis alimentus savai šķirtajai sievai 30 rbļ.
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mēnesī. Ja ir konstatēts, ka cietušā vaina ir 25%,
tad zaudējuma atlīdzības apmērs attiecīgi jāsama-
zina, un tas būs 22 rbl. 50 kap.

4. Kaitējuma atlīdzinātāja mantiskā stāvokļa
ietekme uz atlīdzības apmēru

Pec kaitējuma pilnīgas atlīdzināšanas principa
zaudējumam jātiek atlīdzinātam pilnos apmēros.

Ja kaitējums nodarīts uzņēmuma, iestādes vai or-

ganizācijas vainas dēļ, itad 'to mantiskais stāvoklis
vai finansiālās grūtības neietekmē zaudējuma atlī-
dzības apmēru.

Citāds ir stāvoklis, ja kaitējums jāatlīdzina pilso-
nim. Dažkārt tā pilsoņa materiālais stāvoklis, kura

pienākums ir atlīdzināt kaitējumu, var būt tāds, ka

viņam nav iespējams pilnos apmēros atlīdzināt zau-

dējumu vai arī šāda atlīdzināšana var radīt viņam
un ģimenei ļoti lielas grūtības.

Tāpēc LPSR Ck 485. panta II daļā noteikts, ka

pilsoņa nodarītā kaitējuma atlīdzības apmēru atka-

rībā no nodarītāja mantiskā stāvokļa tiesa var sa-

mazināt.

Pilsoņa mantiskais stāvoklis atkarīgs no viņa iz-

peļņas, apgādājamo skaita, no tā, kāda manta viņam

pieder, kādas ir viņa parādu saistības utt.

Izskatot prasības par zaudējuma atlīdzības pie-
dzīšanu no pilsoņiem, tiesai vienmēr jāpārbauda viņu
materiālais stāvoklis un jāapspriež jautājums par

iespēju samazināt kaitējuma atlīdzības apmēru. To-

mēr jāņem vērā, ka atlīdzības apmēra samazināšana

pieļaujama tikai izņēmuma gadījumos, ja ir likumīgi

pamati. Par to sīki jānorāda tiesas spriedumā.
Minēsim piemēru. 1968. gada 30. septembrī pilso-

nis C, iereibis vadīdams motociklu, Valmierā
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sabrauca pilsoni A., kurš sakropļojuma rezultātā

kļuva par II grupas invalīdu un pilnīgi zaudēja darba

spējas. Pilsonim A. tika piešķirta pensija 51 rbļ.
94 kap. mēnesī. Viņš iesniedza tiesā prasību piedzīt
no pilsoņa C. zaudēto izpeļņu un citus izdevumus.

Tautas tiesa prasību apmierināja. Izskatot lietu ka-

sācijas kārtībā, Latvijas PSR Augstākās Tiesas ci-

villietu tiesas kolēģija spriedumu grozīja un ikmē-

neša maksājuma apmēru samazināja. Lēmumā norā-

dīts: pilsonis A. zaudējis izpeļņu 99 rbļ. 61 kap.
apmērā. Pilsoņa C. izpeļņa ir 116 rbļ. 13 kap., no

kuras pēc tiesas krimiinālsprieduma jau tiek izdarīti

ieturējumi 15% apmērā. Tādos apstākļos saskaņā
ar LPSR Ck 485. pantu atlīdzības apmērs jāsama-
zina. (Lieta Nr. 588, 1969. g.)

Materiālais stāvoklis pilsonim, kura pienākums ir

atlīdzināt kaitējumu, vēl tiek ņemts vērā, kad jāat-
līdzina papildu izdevumi un kaitējums sakarā ar

apgādnieka zaudēšanu, kā arī citos zaudējuma at-

līdzināšanas gadījumos.

5. Zaudējuma atlīdzības apmēra grozīšana

Kaitējuma atlīdzināšanas apmēru cietušajam no-

saka uz tādu pašu laiku, uz kādu DEAK noteikusi

darba spēju zaudējumu, bet cietušā nāves gadījumā
attiecībā uz darba nespējīgām personām, kuras viņa
nāves dienā bijušas viņa apgādībā vai kurām biju-
šas tiesības saņemt no viņa uzturu, uz tādu laiku,

kāds paredzēts LPSR Ck 479. panta 111 daļā.

DEĀK savā atzinumā parasti vai nu norāda cie-

tušā veselības stāvokļa atkārtotas pārbaudes ter-

miņu, vai arī to, ka šāda pārbaude atkārtoti nav
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jāizdara, t. i., ka cietušais zaudējis darba spējas uz

visu mūžu.

Ja, cietušā veselības stāvokli atkārtoti pārbaudot,
DEAK 'konstatē, ka darba spējas nav atgūtas, tad

cietušajam ir tiesības atkārtoti prasīt, lai nodarītā

zaudējuma .atlīdzināšana tiktu turpināta. Pie tam,
ja darba .spēju zaudējuma pakāpe nav mainījusies,
tad zaudējuma atlīdzības apmērs paliek iepriekšē-
jais, turpretim, ja tā ir mainījusies, — zaudējuma
atlīdzības apmērs attiecīgi jāpalielina vai jāsama-
zina.

Šis noteikums piemērojams arī attiecībā uz atlī-

dzinājumu invalīdam, kas zaudējis apgādnieku. Ja

invaliditāte noteikta uz zināmu laiku, tad pēc attie-

cīgā termiņa paiešanas šīs personas veselības stā-

voklis atkārtoti jāpārbauda darba ekspertīzes ārstu

komisijai. Ja invaliditāte tiek pagarināta, tad zau-

dējuma atlīdzināšana jāturpina tik ilgi, kamēr paiet
jaunais termiņš, uz kādu noteikta invaliditāte.

Ja izmainās apmērs pensijai, kuru izmaksā cietu-

šajam vai apgādājamiem sakarā ar apgādnieka zau-

dēšanu, tad ir arī pamats kaitējuma atlīdzības ap-

mēra grozīšanai.

Zaudējuma atlīdzību var grozīt tiklab pēc cietušā

vai apgādājamā pieprasījuma, kā arī pēc tās perso-

nas pieprasījuma, kura zaudējumu atlīdzina.

Piemērs. Cietušais, kas pilnīgi zaudējis darba spē-
jas, saņem zaudējuma atlīdzību 70 rbļ. mēnesī un

sakarā ar konkrēto sakropļojumu kā II grupas inva-

līds arī pensiju 40 rbļ. apmērā. Pirms atkārtotas ve-

selības stāvokļa pārbaudes termiņa iestāšanās cietu-

šajam sakarā ar 55 gadu vecuma sasniegšanu pie-
šķirta personālā pensija 70 rbļ. mēnesī. Sakarā ar

to personai, kas atlīdzina zaudējumu, ir tiesības
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prasīt samazināt zaudējuma atlīdzības apmēru līdz

40 rubļiem.
Nereti pirms atkārtotas pārbaudes termiņa iestā-

šanās cietušā veselības stāvoklis būtiski uzlabojas
vai pasliktinās.

Tad pēc cietušā vai zaudējuma atlīdzinātāja pie-

prasījuma DEĀK var pārbaudīt cietušā veselības stā-

vokli pirms termiņa. Ja pie tam DEĀK atzīst, ka

mainījusies darba spēju zaudējuma pakāpe vai arī

darba spējas ir pilnīgi atgūtas, tad ar šo atzinumu

pamato zaudējuma atlīdzības apmēra revidēšanu vai

atlīdzināšanas pilnīgu izbeigšanu.

Zaudējuma atlīdzības apmērs var tikt grozīts arī

tad, ja ir notikušas cietušā darba nespējīgo ģimenes

locekļu skaita izmaiņas vai sakarā ar sakropļojumu
vai citu veselības bojājumu cietušā apgādājamo per-

sonu skaita izmaiņas.
Minēsim piemēru. Sakarā ar apgādnieka nāvi viņa

apgādājamiem — sievai un trim bērniem — atlīdzi-

nāmais zaudējums noteikts 80 rbļ. mēnesī. Nomirst

viens no bērniem. Zaudējuma atlīdzība tagad jāsa-
mazina līdz 60 rubļiem. Pie tam jāņem vērā, ka ap-

gādājamo personu skaita izmaiņas rezultātā bieži

vien mainās arī pensijas apmērs, kuru izmaksā ap-

gādnieka zaudējuma gadījumā. Arī tas rada pama-

tojumu zaudējuma atlīdzības apmēra grozīšanai.
Dažreiz mēdz būt, ka cietušais, kas daļēji zaudējis

darba spējas un tāpēc saņem zaudējuma atlīdzību,

sakarā ar nelaimes gadījumu ārstējas stacionārā

ārstniecības iestādē vai pārejošas darba nespējas dēļ

ārstējas mājās. Dabiski, ka ārstēšanās laikā viņš

nevar izmantot atlikušās darba spējas, tāpēc, ja iz-

peļņu, kuru viņš var iegūt ar atlikušajām darba spē-

jām, nesedz pēc slimības lapas saņemamais pabalsts,
cietušajam ir tiesības prasīt, lai pa ārstēšanās laiku
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tiktu attiecīgi palielināts zaudējuma atlīdzības ap-
mērs.1

Piemērs. Cietušais, kura vidējā izpeļņa bijusi
120 rbl. mēnesī, sakropļojuma rezultātā zaudējis
70% profesionālo darba spēju un kļuvis par inva-

līdu. Sakarā ar to viņš saņem pensiju 28 rbļ. apmērā.
Zaudējuma apmērs noteikts 56 rbl. mēnesī (70% no

120 rbļ. =84 rbļ.-28 rbļ. pensija =56 rbļ.).
Brīdī, kad cietušais saslimis un ievietots slimnīcā,

nav strādājis un tāpēc slimības pabalstu nav

saņēmis. Slimnīcā viņš ārstējies 2 mēnešus.

Tādos apstākļos, pēc mūsu domām, cietušajam ir

tiesības par 2 mēnešiem prasīt zaudējuma papildat-
līdzību 36 rbļ. mēnesī (atlikušās profesionālās darba

spējas ir 30% apmērā).
Lai gan LPSR Ck 486. pantā paredzēts, ka pama-

tojums zaudējuma atlīdzības apmēra grozīšanai var

būt tikai cietušā veselības stāvoklī notikušās pārmai-
ņas un saņemamās pensijas apmēra izmainīšanās,

mums šķiet, ka pēc LPSR Ck 485. panta II daļas

būtības par pamatojumu zaudējuma atlīdzības ap-

mēra revidēšanai var būt arī svarīgas pārmaiņas tā

pilsoņa mantiskajā stāvoklī, kurš atlīdzina zaudē-

jumu.
Tā kā pamats zaudējuma atlīdzības apmēra gro-

zīšanai visos jau minētajos gadījumos ir jauni ap-

stākļi, kādu nav bijis, pirmo reizi nosakot zaudējuma

apmēru, tad tā apmērs no jauna jānosaka orgānam

(administrācijai, arodbiedrības komitejai vai tiesai),
kas izskata cietušā vai tās personas iesniegumu,
kura atlīdzina zaudējumu, un jāpieņem jauns lēmums.

Uz jauna lēmuma pamata piedzenama zaudējuma

1 Sk. JI. A. MaūdanuK, H. /O. Cepeeeea. MaTcpHa.ibHan
OTBeTCTBeHHocTb 3a noßpe>KfleHHe 3AopoßbH, M., 1968, dp. 193.
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atlīdzība arī pec itam, kad DEĀK atkārtoti pārbaudī-
jusi cietušā veselības stāvokli.

Pie tam jāiegaumē, ka, izskatot cietušā atkārtoto

pieteikumu, kā arī izskatot pieteikumu par zaudē-

juma atlīdzības apmēra grozīšanu, izlemjams tikai

jautājums par atlīdzības lielumu, bet ne jautājums

par abu pušu vainas pakāpi vai par cietušā izpeļņas
apmēru pirms nelaimes gadījuma, kas ir jau izlemts,
lietu izskatot pirmo reizi.

Latvijas PSR Augstākās Tiesas plēnums sava

1966. 'gada 29. septembra lēmuma 9. punktā paskaid-
rojis: ja izskata atkārtotas prasības, par nodarīto

kaitējumu izdarāmo periodisko maksājumu apmērs
jānosaka, ņemot vērā cietušā vidējo mēneša izpeļņu,
kas noteikta ar pirmo tiesas spriedumu.

Noteikt citu cietušā vidējās mēneša izpeļņas ap-

mēru sakarā ar to, ka vēlāk palielinājusies vai sa-

mazinājusies viņa kvalifikācijas darbinieku alga,
tiesa nevar.

6. Zaudējuma atlīdzības izmaksāšanas kartība

Saskaņā ar LPSR Ck 487. paritu atlīdzību par kai-

tējumu, kas saistīts ar cietušā darba spēju samazi-

nāšanos, kā arī par kaitējumu sakarā ar apgādnieka
zaudēšanu izmaksā katru mēnesi.

1961. gada 22. decembra noteikumu 34. punktā

paredzēts, ka zaudējuma atlīdzības summas izmak-

sājamas katru mēnesi tajā dienā, kad ir noteikta

darba algas izmaksa par mēneša otro pusi.

Katru mēnesi jāizdara arī periodiskie maksājumi

papildu izdevumu atlīdzināšanai (par papildu uz-

turu un kopšanu).
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Zaudējuma atlīdzības summas cietušajam vai per-
sonām, kurām tās pienākas, var izmaksāt personiski,
nosūtīt pa pastu vai pēc viņu lūguma pārskaitīt viņu
noguldījuma kontā krājkasē.

Par zaudējuma atlīdzības summu piegādi vai pār-
vešanu pa pastu jāmaksā personai, kas zaudējumu
atlīdzina.

Izmaksājot cietušajam ik mēnesi pienācīgās sum-

mas, jāpārbauda, vai nav ieskaitāma izpeļņa, ko

viņš saņem pēc sakropļošanas. 1

Pie tam jāņem vērā, ka atlīdzības apmēru neie-

tekme alimenti, ko saņem cietušais, visāda veida

materiālā palīdzība utt.

To personu izpeļņa v. c. ienākumi, kurām zaudē-

juma atlīdzības summas tiek maksātas sakarā ar

apgādnieka zaudēšanu, tāpat nav ņemami vērā.

Par laiku, kad cietušais vai persona, kas zaudējusi
apgādnieku, atrodas stacionārā ārstniecības iestādē

(slimnīcā, hospitālī, klīnikā), zaudējuma atlīdzības

summas izmaksājamas uz vispārīgiem pamatiem, iz-

ņemot gadījumus, ja viņi šajā iestādē ārstējas sa-

karā ar konkrēto nelaimes gadījumu. Tad atlīdzības

apmērs palielināms līdz pilnai izpeļņai.
Ja persona, kas saņem zaudējuma atlīdzību, no-

tiesāta ar brīvības atņemšanu, maksājumi pārtrau-
cami. Pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas zau-

dējuma atlīdzības summu izmaksa atjaunojama ar

dienu, kad tā pieprasīta.

Pie tam nav svarīgi, uz kāda pamata notikusi at-

brīvošana no ieslodzījuma vietas — sakarā ar soda

izciešanu, atbrīvošanu pirms termiņa vai soda aiz-

stāšanu ar citu sodu.

1 Sk. 137.—141. Ipp.
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Ja spriedums ir attaisnojošs vai lieta tiek izbeigta,
tad zaudējuma atlīdzība izmaksājama arī par pa-

gājušo laiku, bet ne vairāk kā par 3 gadiem pirms
dienas, kad cietušais iesniedzis kaitējuma nodarītājas
organizācijas administrācijai vai attiecīgi tiesai pra-
sību par atlīdzības izmaksāšanu.

Ja persona, kas saņem zaudējuma atlīdzību, no-

tiesāta ar izsūtīšanu, izraidīšanu vai labošanas

darbiem, kā arī ja tā sodīta ar arestu (par sīko

huligānismu v. c), — atlīdzība izmaksājama uz vis-

pārējiem pamatiem. Personām, kas izcieš sodu labo-

šanas darbu veida, ņemama verā viņām aprēķināta
izpeļņa pirms ieturējumu atskaitīšanas valsts ieņē-
mumos.

Par laiku, kad persona, kas saņem zaudējuma at-

līdzību, dzīvo sirmgalvju vai invalīdu namā, viņai

izmaksā 10% no piešķirtās atlīdzības, bet ne mazāk

kā 5 rbļ. mēnesī.

Ja šai personai ir darba nespējīgi ģimenes locekļi,
kas atrodas viņas apgādībā, tad virs minētās sum-

mas viņai vēl izmaksā par vienu apgādājamo ce-

turtdaļu no piešķirtās atlīdzības summas, par diviem

apgādājamiem — trešdaļu no atlīdzības summas,

par trim un vairāk apgādājamiem — pusi no atlī-

dzības summas. Pensijas summu, ko saņem persona,

kas dzīvo sirmgalvju vai invalīdu namā (un viņas

apgādājamie), šajā gadījumā neņem vērā.

Minēsim piemēru. Cietušais, kura apgādība ir 60

gadus veca māte un arī sieva — II grupas invalīde,

saņem zaudējuma atlīdzību 75 rbļ. apmērā. Ja cie-

tušo ievietos invalīdu namā, tad viņam tiks izmak-

sāta zaudējuma atlīdzība: 10% apmērā viņam pa-

šam — 7 rbļ. 50 kap. un trešdaļa no atlīdzības par

diviem apgādājamiem —
25 rbļ., bet kopā 32 rbļ.

50 kap. mēnesī.
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Šādā gadījumā cietušajam tiks samazināta arī

pensija, tomēr tas neietekmēs iepriekš aprēķināto
zaudējuma atlīdzības apmēru.

Zaudējuma atlīdzības summas nav apliekamas ar

nodokļiem. Piedziņas no šīm summām izdarāmas

tādā pašā kārtībā, kā no darba algas.
Lai gan zaudējuma atlīdzības izmaksas kārtība

personām, kas ievietotas stacionārā ārstniecības

iestādē, sirmgalvju vai invalīdu namos vai kam at-

ņemta brīvība, paredzēta 1961. gada 22. decembra

noteikumos (35., 36. un 37. p.), kuri regulē tikai

zaudējuma atlīdzību, kas nodarīts strādniekiem un

kalpotājiem sakarā ar viņu darbu, — pēc mūsu do-

mām, šie noteikumi jāpiemēro visos zaudējuma at-

līdzināšana s gadīju m os.

V nodaļa

KAITĒJUMA ATLĪDZĪBAS PIEPRASĪJUMU

IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Persona, kuras pienākums ir atlīdzināt nodarīto

zaudējumu, var likumā paredzētajā kārtībā un ap-

mērā to darīt labprātīgi.
Strīdi, kas rodas jautājumā par atlīdzības pama-

tojumu un apmēru, galīgi izšķirami tiesas ceļā.
Pie tam, ja veselības bojājuma nodarīšanā strād-

niekam vai kalpotājam vai viņa nāvē vainojams uz-

ņēmums, iestāde vai organizācija, kas par cietušo

vai bojā gājušo maksājuši apdrošināšanas iemaksas,

un ja kaitējums ir saistīts ar viņa darbu (LPSR Ck

479. p.), tad saskaņā ar pastāvošajiem likumiem ir

noteikta obligāta kārtība zaudējuma atlīdzības pie-

prasījuma izskatīšanai pirms griešanās tiesā.
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Šo ārpustiesas izskatīšanas kārtību regulē 1961.

gada 22. decembra noteikumi.

Saskaņā ar Noteikumu 6. punktu pieteikumi par

zaudējuma atlīdzināšanu strādniekiem un kalpotā-
jiem (bet viņu nāves gadījumā — darba nespējīga-
jām personām, kam ar tiesības saņemt atlīdzību)
obligāti jāizskata uzņēmuma, iestādes vai organizā-
cijas administrācijai. Ja cietušais vai citas ieintere-

sētās personas nepiekrīt administrāaijas lēmumam,

strīdu izskata attiecīgā arodbiedrības komiteja.
Ja cietušais vai cita ieinteresētā persona vai arī

administrācija nepiekrīt arodbiedrības komitejas
lēmumam, kā arī ja uzņēmumā, iestādē vai organi-

zācijā nav arodbiedrības komitejas, strīdu izskata

tautas tiesa.

Jāatzīmē, ka zaudējuma atlīdzības pieprasījumu

ārpustiesas izskatīšanas kārtība, kas ieviesta ar 1962.

gada I. janvāri, veicina šo pieprasījumu ātrāku un

vispusīgāku izskatīšanu. Tā arī palīdz novērst cēlo-

ņus, kas rada traumatismu ražošanā.

Iztirzāsim sīkāk, kā jāiesniedz zaudējuma atlīdzī-

bas pieprasījumi un kā tie izskatāmi administrācijā,
arodbiedrības komitejā un tiesā.

Pieteikumu izskatīšana administrācijā tiek regla-
mentēta ar 1961. gada 22. decembra noteikumu 21.—

26. punktu.
Pieprasījums jāiesniedz tā uzņēmuma, iestādes vai

organizācijas vadītājam, kur noticis nelaimes gadī-

jums. Atkāpšanās no šā noteikuma likumā paredzēta

šādos gadījumos.
1. Ja uzņēmumu, iestādi vai organizāciju, kur no-

ticis nelaimes gadījums, likvidē vai reorganizē, pie-

prasījums pēc iesniedzēja izvēles jāiesniedz ta uz-

ņēmuma, iestādes vai organizācijas vadītājam, kas

ir tiesību pārņēmējs, vai augstākai organizācijai.
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Ja uzņēmumu, iestādi vai organizāciju likvidē bez

tiesību pārņēmēja, tad tiem saskaņā ar PSRS CIK

un TKP 1927. gada 23. novembra lēmumu1 jākapi-
talizē un jāpārskaita valsts apdrošināšanas orgā-
niem summas, kas izmaksājamas nelaimes gadīju-
mos cietušajiem strādniekiem un kalpotājiem, atlī-

dzinot viņu veselībai nodarīto zaudējumu (bet šo

personu nāves gadījumā — darba nespējīgajām per-
sonām, kam ir tiesības uz zaudējuma atlīdzību).
Pēc kapitalizētās summas saņemšanas un attiecīga
līguma noslēgšanas valsts apdrošināšanas orgāni
izmaksā minētajām personām zaudējuma atlīdzības

summas tādā pašā apmērā un tādos pašos termiņos,
kādi bijuši obligāti likvidētajiem uzņēmumiem, iestā-

dēm un organizācijām. 2

2. Ņemdami vērā PSRS Satiksmes ceju ministri-

jas uzņēmumu un iestāžu struktūras specifiku, PSRS

Ministru Padomes Valsts darba un darba algas jau-
tājumu komiteja un VACP Sekretariāts 1963. gada
14. janvārī pieņēma speciālu lēmumu Nr. 13/2,3 sa-

skaņā ar kuru dzelzceļnieku pieprasījumi izskatāmi

šādā kārtībā.

Ja dzelzceļa transporta darbiniekam, izpildot die-

nesta pienākumus, nodarīts sakropļojums vai cits

veselības bojājums, kurā vainojams viens no dzelz-

ceļa transporta apakšnodalījumiem, atlīdzības pie-

prasījums visos gadījumos jāizskata cietuša pamat-
darba vietas administrācijai un arodorganizācijai.
Ja kaitējumu nodarījusi dzelzceļa organizācija, kam

nav patstāvīgas bilances, pieprasījums jāizskata

dzelzceļa nodaļas priekšniekam. Ja cietušais nepie-
krīt dzelzceļa priekšnieka pavēlei, strīds jāizskata

1 «Cboa 3aKonoß CCCP», 1927 r., JSTs 66, CTp. 661.
2 Sk. 1961. g. 22. decembra noteikumu 21. p. piezīmi.
3 Sk. BepxoßHoro CCCP», 1963 r., N° 2.
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arodbiedrības rajona komitejai (dzelzceļnieku arod-

biedrības rajona komitejai). Kārtību, kādā starp
dzelzceļa apakšnodalījumiem jāizdara norēķini, kas

saistīti ar zaudējuma atlīdzību, nosaka PSRS Satik-

smes ceļu ministrija.1
3. Ja kaitējumu ar kopīgu rīcību nodarījušas cie-

tušā apdrošinājuma ņēmēja un cita organizācija, kas

nav cietušā apdrošinājuma ņēmēja, tad cietušais, kā

paskaidrots PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963.

gada 23. oktobra lēmuma 7. punktā, ir tiesīgs iesniegt
tieši tautas tiesā prasību pret kaitējuma nodarītājiem
par tā atlīdzināšanu. Šis paskaidrojums piemēro-

jams arī tad, ja atlīdzība tiek pieprasīta sakarā ar

apgādnieka zaudēšanu.

Tā kā atlīdzības apmērs atkarīgs no pensijas ap-

mēra, kas piešķirta sakarā ar konkrēto nelaimes ga-

dījumu vai apgādnieka zaudēšanu, tad atlīdzības pie-

prasījums jāiesniedz administrācijai pēc tam, kad ir

izlemts jautājums par pensijas piešķiršanu. Ja sakarā

ar sakropļojumu vai citu veselības bojājumu cietuša-

jam invaliditāte nav noteikta, tad pieprasījumu var

iesniegt administrācijai bez iepriekšējas griešanās
sociālās nodrošināšanas nodaļā, jo pensijas saņem-

šanai nav nekāda pamata.
Pieprasījums jāiesniedz rakstveidā. Šāda pieprasī-

juma saturs ar likumu nav noteikts, tāpēc adminis-

trācijai nav tiesības atteikties pieņemt pieprasījumu,
aizbildinoties, ka tas nav pilnīgs, vāji motivēts v. tml.

Tomēr vēlams, lai pieprasījumā tiktu aprakstīti ap-

stākļi, kādos nodarīts sakropļojums vai cits veselības

bojājums, vai ir iestājusies strādnieka vai kalpotāja

nāve, lai tiktu arī uzrādīts piešķirtās pensijas ap-

1 Sk. A. Kohhkuh. Bo3Meiu,enHc vmepča ot noßpe>K,acHHH

3AOpOBbJI IIa >KC.ie3HOAOpO>KIIOM TpaHCnOpTC, «CoUHa.TIICTHMe-

CKaa 3aKOimocTb», 1964 r., N» 1.
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mērs un izdarīts zaudējuma apmēra aprēķins. Pa-

reizi sastādīts pieprasījums veicina jautājuma ātrāku

un pareizāku izlemšanu.

Cietušais pievieno zaudējuma atlīdzības pieprasī-
jumam šādus dokumentus (Noteikumu 22. p.):

a) DEAK atzinumu par darba spēju zaudēšanas

pakāpi (procentos);
b) pensijas apliecības norakstu vai citu sociālās

nodrošināšanas iestāžu izsniegtu dokumentu par

pensijas apmēru, kura piešķirta sakarā ar invalidi-

tāti, kas saistīta ar konkrēto sakropļojumu vai citu

veselības_ bojājumu;
c) DEĀK atzinumu par papildu palīdzības veidu

nepieciešamību.
Lai pagarinātu periodiskos zaudējuma atlīdzības

maksājumus, cietušais iesniedz DEĀK atzinumu par
darba spēju zaudējuma pakāpi (procentos), kā arī

uzrāda pensijas apliecību vai iesniedz citu sociālās

nodrošināšanas iestāžu dokumentu par viņam piešķir-
tās pensijas apmēru.

Darba nespējīgās personas, kam ir tiesības uz

kaitējuma atlīdzināšanu sakarā ar apgādnieka nāvi,

pievieno zaudējuma atlīdzības pieprasījumam šādus

dokumentus (Noteikumu 23. p.):
a) civilstāvokļa aktu reģistrācijas iestādes aplie-

cību par strādnieka vai kalpotāja nāvi vai notariāli

apliecinātu šīs apliecības norakstu;

b) pensijas apliecības norakstu vai citu sociālās

nodrošināšanas iestāžu izsniegtu dokumentu par vi-

ņām piešķirto pensiju, ja sakarā ar apgādnieka zau-

dēšanu piešķirta pensija, DEĀK atzinumu par inva-

liditāti, ja pensija sakarā ar apgādnieka zaudēšanu

nav piešķirta;

c) namu pārvaldes (vai citas dzīvokļu iestādes)
vai ciema padomes izziņu par cietuša ģimenes



172

sastāvu un par faktu, ka viņas atradušās cietušā ap-

gādībā;

d) skolu audzēkņi vecumā no 16 līdz 18 gadiem —

mācību iestādes izziņu.
Lai pagarinātu periodiskos maksājumus, personām,

kam ir tiesība saņemt atlīdzību sakarā ar apgādnieka
zaudēšanu, jāiesniedz šādi dokumenti: skolu audzēk-

ņiem vecumā no 16 līdz 18 gadiem — divas reizes

gadā jāiesniedz tās mācību iestādes izziņa, kurā viņi
mācās, invalīdiem — pensijas apliecības noraksts vai

cits sociālās nodrošināšanas iestāžu dokuments par

piešķirtās pensijas apmēru, bet, ja pensija nav pie-
šķirta, tad DEĀK atzinums par invaliditāti.

Ja personas, kurām ir tiesības uz zaudējuma atlī-

dzību, nevar iesniegt minētos dokumentus, tos pie-

prasa uzņēmuma, iestādes vai organizācijas adminis-

trācija.

Administrācijai jāizskata saņemtais zaudējuma at-

līdzības pieprasījums pēc būtības un vai nu tas jāap-
mierina, vai arī jānoraida. Atteikšanās to darīt,

ieteicot pieprasītājam griezties tautas tiesā, ir neli-

kumīga.

Atkārtots pieprasījums administrācijai jāizskata
arī tad, ja tā pirmo pieprasījumu noraidījusi un atlī-

dzība tikusi piedzīta uz arodbiedrības komitejas lē-

muma vai tiesas sprieduma pamata.

Lai nodrošinātu pieprasījuma pareizu izskatīšanu,

administrācijai jāpieaicina juridiskajos un tehniska-

jos jautājumos kompetenti darbinieki.

Lielos uzņēmumos parasti ieceļ komisiju, kas pār-
bauda pieprasījumā norādītos apstākļus, palīdz pie-

prasītājam savākt nepieciešamos dokumentus un

administrācijai sagatavot sakarā ar pieprasījumu

attiecīgu pavēli. Komisijas sastāvā ir galvenais inže-
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nieris, juriskonsults, drošības tehnikas inspektors,
galvenais grāmatvedis v. c.

Nelielos uzņēmumos, iestādēs un organizācijās
pieprasījumā minēto apstākļu pārbaudi un pavēles
sagatavošanu uzdod juriskonsultam vai vecākajam
inženierim, drošības tehnikas inspektoram v. tml.

darbiniekiem.

Administrācijas lēmums par zaudējuma atlīdzības

maksāšanu cietušajam darbiniekam (bet viņa nāves

gadījumā darba nespējīgām personām, kam ir tiesība

uz atlīdzību) jānoformē ar uzņēmuma, iestādes vai

organizācijas vadītāja pavēli (rīkojumu). Pavēlē

(rīkojumā) jānorāda personas, kam noteikta zaudē-

juma atlīdzība, šīs atlīdzības apmēri un izmaksas

termiņi.
Pavēlei (rīkojumam) par zaudējuma atlīdzību ir

liela tiesiska nozīme. Uz šīs pavēles pamata grāmat-
vedība izdara periodiskos maksājumus dažkārt ilgu
laiku un ievērojamos apmēros. Ja pavēle nav pārlie-
cinoša un tajā nav vajadzīgo datu, kas pamato at-

līdzības aprēķinu, tad nereti rodas pārpratumi un

vēlāk arī lieki strīdi. Tāpēc šādās pavēlēs jāmin visi

dati, uz kuru pamata aprēķināts atlīdzības lielums

un noteikti izmaksu termiņi.
Sniedzam paraugtekstu'pavēlei par zaudējuma at-

līdzināšanu cietušajam.

PAVĒLE

-1970. gada 14. maijā ar atslēdznieku X- noticis nelaimes ga-

dījums, kas saistīts ar ražošanu, šādos apstākļos: kārtējo reizi

pievedot metālu, autokrāvēja vadītājs, pārkāpdams drošības teh-

nikas noteikumus, brauca tuvu gar darbgaldu, pie kura strādāja
K. Rezultātā autokrāvējs notrieca X- zemē un pārbrauca pāri
viņa kreisajai kājai, to sakropļojot.

Saskaņā ar DEĀK 1970. gada 14. jūlija atzinumu X- atzīts

par 111 grupas invalīdu un konstatēts, ka viņš zaudējis 20%
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vispārējo darba spēju un 50% profesionālo darba spēju. Atkār-

totas veselības stāvok|a pārbaudes termiņš noteikts 1972. gada
14. jūlijā.

Bez tam saskaņa ar DEĀK atzinumu X- nepieciešama ārstē-

šanās sanatorijā. Nelaimes gadījuma momentā X- vidējā izpeļņa
bija 120 rubļu mēnesī. Par pārejošas darba nespējas periodu no

1970. gada 14. maija līdz 1970. gada 14. jūlijam viņam pēc sli-

mības lapas izmaksāts pabalsts darba algas 100% apmērā.
Ar 1970. gada 14. jūliju X- piešķirta un faktiski tiek izmaksāta

pensija 25 rubļi mēnesī.

Pavēlu:

Izmaksāt K. zaudējuma atlīdzību sakarā ar izpeļņas zaudē-

šanu 35 rubļus mēnesī pēc šāda aprēķina: 50% no 120 rub-

ļiem = 60 rubļu — 25 rubļi pensija = 35 rubļi.

Maksājumus izdarīt no 1970. gada 14. jūlija līdz 1972. gada
14. jūlijam, t. i., līdz atkārtotajai veselības stāvokļa pārbaudei
darba ekspertīzes ārstu komisijā.

Maksājumu apmērs kopā ar pensiju un saņemamo izpeļņu ne-

drīkst pārsniegt 120 rubļu mēnesi.

Sanatorijas uzturzīmes vērtību samaksāt pēc arodbiedrības

rūpnīcas komitejas iesniegtā rēķina.

Uzņēmuma direktors

(paraksts)

Noraksts no administrācijas pavēles (rīkojuma)
par zaudējuma atlīdzību vai motivēts rakstveida at-

teikums apmierināt pieprasījumu jāizsniedz ieintere-

sētajai, personai 10 dienu laikā no pieprasījuma

iesniegšanas dienas.

Atbildes nesaņemšana noteiktajā termiņā uzska-

tāma par administrācijas atteikšanos atlīdzināt zau-

dējumu (Noteikumu 26. p.).
Strīda izskatīšana arodbiedrības fabrikas, rūpnīcas

vai vietējā komitejā «tiek reglamentēta ar 1961. gada
22. decembra noteikumu 39.—45. punktu.

Ja cietušais vai cita persona, kurai ir tiesības sa-
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ņemt atlīdzību, nepiekrīt administrācijas pavēlei par
zaudējuma atlīdzību vai atteikumam atlīdzināt zau-

dējumu, kā arī ja administrācija nav izskatījusi pie-
prasījumu 10 dienu laikā, strīds jāizskata arodbiedrī-

bas fabrikas, rūpnīcas vai vietējā komitejā. Piepra-
sījuma iesniegšanai arodbiedrības komitejā termiņš
nav noteikts.

Arodbiedrības komiteja ir pirmā instance, kas iz-
skata šādus strīdus. Ja tā nav izmantota, attiecīgo
strīdu nevar izlemt tautas tiesa.

Tomēr no šā vispārējā noteikuma ir divi izņē-
mumi.

1. Ja uzņēmumā, iestādē vai organizācijā nav

arodbiedrības komitejas, kā .arī gadījumos, kad iesnie-

gumus par kaitējuma atlīdzināšanu izskatījuši tādu

uzņēmumu, iestāžu un organizāciju vadītāji, kuras ir

vai nu tiesību pārņēmējas, vai arī augstākas attie-

cībā pret likvidējamiem uzņēmumiem, iestādēm un

organizācijām, — tad, kā paskaidrots PSRS Aug-
stākas Tiesas plēnuma 1963. gada 23. oktobra lēmuma

7. punktā, ieinteresētajām personām, kas nepiekrīt
administrācijas lēmumam, ir tiesības, lai radušos

strīdu izšķirtu, griezties tieši tautas tiesā.

2. Tiesības griezties tieši tautas tiesā, lai izšķir
strīdu, ir arī tādam cietušajam, kas ar arodbiedrības

komiteju ir darba attiecībās.

Jāņem vērā, ka tiesības izskatīt strīdus par atlī-

dzību ir tikai arodbiedrības komitej-ai. Ne arodbied-

rības organizators, ne ceha komiteja, ne attiecībā

pret fabrikas, rūpnīcas vai vietējo komiteju augstāks
arodbiedrību orgāns nav tiesīgi izskatīt šādus strī-

dus 1
.

1 Atsevišķos gadījumos izņēmums ir dzelzceļa uzņēmumos,

par ko pastāstīts iepriekš. Sk. 169. un 170. Ipp.
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Pieprasījums rakstveidā jāiesniedz arodbiedrības

komitejas priekšsēdētājam vai loceklim, kurš pieņem

iesniegumus. Vēlams, lai pieprasījums būtu motivēts.

Dokumentu, kuri pamato prasību, pievienošana pie-

prasījumam likumā nav paredzēta. Administrācijai
ne vēlāk kā 3 dienas pirrfis strīda izskatīšanas jāie-
sniedz fabrikas, rūpnīcas vai vietējai komitejai doku-

menti, kas nepieciešama strīda izšķiršanai. Komitejai

zaudējuma atlīdzības pieprasījums jāizskata 10 dienu

laikā, skaitot no tā saņemšanas dienas.

Gatavojoties pieprasījuma izskatīšanai, komiteja
vajadzības gadījumā var pieprasīt arodbiedrību pa-

domes tehniskā inspektora vai sanitāri epidemiolo-
ģiskās stacijas atzinumu par veselības bojājuma

cēloņiem, stāvokļa darba aizsardzībā, kā arī uzzināt,

kāds viedoklis ir citām iestādēm, kuras šo stāvokli

uzrauga un kontrolē, tāpat uzaicināt savā sēdē lieci-

niekus.

Pieprasījumu izskata atklātā sēdē komiteja, kura

ir pilntiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 2/3 tās

locekļu. Sēdē obligāti jāuzaicina pieprasītājs un ad-

ministrācijas pārstāvis. Izskaitīt strīdu bez cietušā

vai citas ieinteresētās personas drīkst tikai, ja ir at-

tiecīgs rakstveida pieteikums. Administrācijas pār-

stāvja neierašanās sēdē nav šķērslis strīda izskatī-

šanai.

Par izskatīto strīdu komitejai jāpieņem lēmums,

ar kuru vai nu pilnīgi, vai daļēji jāapmierina pie-

prasījums vai arī tas jānoraida. Arodbiedrības komi-

tejai nav tiesības izvairīties no pieprasījuma izskatī-

šanas pēc būtības.

Nav, piemēram, pareizi rīkojusies Enerģētiskas
celtniecības tresta Rīgas pārvietojamās mehanizētās

kolonnas vietējā komiteja, kas atteikusies izskatīt

bojā gājušā pilsoņa B. dēla pieprasījumu atlīdzināt
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zaudējumu, motivējot, ka pilsonis B. nav bijis arod-

biedrības biedrs.

Fabrikas, rūpnīcas vai vietējai komitejai nav tie-

sības nodot izskatīšanai zaudējuma atlīdzības piepra-

sījumu citam orgānam. Tāpēc nav pareizi rīkojusies
Rīgas 2. labības produktu kombināta vietējā komiteja,
kas strādnieka K. pieprasījumu nodeva izskatīt darba

strīdu komisijai.
Arodbiedrības komitejas lēmumam jābūt konkrē-

tam, motivētam un pamatotam uz likumiem. Tajā

jānorāda, kādos apstākļos noticis nelaimes gadījums,
kā nelaimes gadījumā izpaudusies uzņēmuma, iestā-

des vai organizācijas vaina, jāieraksta tiklab zau-

dētās izpeļņas, kā arī papildu izdevumu pilns aprē-
ķins un atlīdzības izmaksas termiņi. Ja konstatēts,

ka nelaimes gadījumā vainojams arī pats cietušais,
tad lēmumā jānorāda, kā šī vaina izpaudusies un

kāda lir administrācijas un paša cietušā vainas pa-

kāpe procentos. Sīki jāmotivē un ar lietas apstākļiem
jāpamato arī lēmums par pieprasījuma noraidīšanu.

Fabrikas, rūpnīcas vai vietējai komitejai 3 dienu

laikā jānosūta lēmuma noraksts administrācijai un

iesniedzējam.
Ja kāda no pusēm lēmumam nepiekrīt, tad admi-

nistrācijai 10 dienu laikā no lēmuma saņemšanas

dienas, bet cietušajam vai ieinteresētajai personai
jebkurā laikā ir tiesības griezties tautas tiesā

L
Admi-

nistrācijai jāgriežas tautas tiesā pēc uzņēmuma,

iestādes vai organizācijas atrašanās vietas, bet cie-

tušais vai ieinteresētā persona, kam ir tiesības uz

atlīdzību, var griezties tautas tiesā pēc izvēles — vai

nu pēc savas dzīves vietas, vai arī pec uzņēmuma,

iestādes vai organizācijas atrašanās vietas.

Tas, ka administrācija nokavējusi 10 dienu ter-

miņu, kurā tā var griezties tiesā, kā norādīts PSRS
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Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada 23. oktobra

lēmuma 7. punkta V daļā, nevar būt par pamatu, lai

atteiktos pieņemt iesniegumu izskatīšanai tiesā. Jautā-

jums par ito, cik dibināti Ir iemesli, kuru dēļ adminis-

trācija nokavējusi iesniegšanas termiņu, tiesai jāiz-
skata vienlaicīgi ar strīda izšķiršanu pēc būtības.

Arodbiedrības komitejas lēmums par zaudējuma
atlīdzināšanu ir obligāts administrācijai un nav pa-

pildus jāapstiprina vai jāsaskaņo. To nevar arī at-

celt augstāks arodbiedrības orgāns.
Ja uzņēmuma, iestādes vai organizācijas adminis-

trācija šo lēmumu nepilda, tad pēc ieinteresētās per-
sonas pieprasījuma komitejas priekšsēdētājs vai lo-

ceklis, kas veic viņa pienākumus, izsniedz apliecību
lēmuma piespiedu izpildei -tādā veidā, kāds noteikts

Nolikumā par darba strīdu izskatīšanas kārtību,

kurš apstiprināts ar PSRS Augstākās Padomes Pre-

zidija 1957. gada 31. janvāra dekrētu. Šādā gadī-
jumā lēmumu izpilda tautas tiesas tiesu izpildītājs.

Apliecību arodbiedrības fabrikas, rūpnīcas vai vie-

tējās komitejas lēmuma piespiedu izpildei parasti iz-

sniedz pēc 10 dienu termiņa paiešanas. Apliecība
netiek izsniegta, ja administrācija 10 dienu laikā

griezusies tautas tiesā, lai tur izšķir strīdu.

Tomēr zaudējuma atlīdzības summu piedzīšanai

par vienu mēnesi apliecību izsniedz arī pirms minētā

10 dienu termiņa paiešanas neatkarīgi no tā, vai

administrācija ir griezusies tautas tiesā.

Likumā nav noteikts, cik ilgā laikā cietušajam
vai personai, kam ir tiesības uz atlīdzību, jāpieprasa

apliecība no arodbiedrības komitejas tās lēmuma pie-

spiedu izpildīšanai, kā arī cik ilgā laikā apliecība
jānodod tiesu izpildītājam. Tāpēc termiņi, kas darba

likumos noteikti apliecības saņemšanai par darba
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strīdiem (1 mēnesis) un tās iesniegšanai tiesu izpil-
dītājam (3 mēneši), šīm apliecībām nav piemēro-
jami.

Strīda izskatīšana tautas tiesā tiek regulēta ar

Latvijas PSR civilprocesa kodeksa normām.

Strīdi par zaudējuma atlīdzību sakarā ar sakrop-
ļojumu vai citu veselības bojājumu vai sakarā ar ap-
gādnieka zaudēšanu bez iepriekš minētajiem gadīju-
miem jāizskata tiesā vēl šādos gadījumos:

a) ja kaitējuma nodarīšanā vainojama fiziska per-
sona (pilsonis), kaut arī tā ir bijusi cietušā apdro-
šinātāja (piemēram, kaitējums nodarīts mājstrādnie-
cei vai dārzniekam darba devēja vainas dēļ);

b) ja kaitējuma nodarīšanā vainojams uzņēmums,
kas nav apdrošinātājs, kaut arī 'kaitējums nodarīts

šajā uzņēmumā sakarā ar darbu (piemēram, kaitē-

jums nodarīts uzņēmuma vainas dēļ, uz kuru darbi-

nieks bijis 'komandēts);

c) ja kaitējums nodarīts kaut arī tā uzņēmuma,

iestādes vai organizācijas vainas dēļ, kurā cietušais

strādā, bet tas nav bijis saistīts ar darbu (piemē-

ram, autotransporta kantora šoferi ārpus darba laika

notriecis zemē šā kantora automobilis);

d) ja kaitējums nodarīts kolhozniekam kolhoza

vainas dēļ, jo, kaut arī kolhozs ir apdrošinātājs, to-

mēr zaudējuma atlīdzināšanas .strīdu izskatīšana

arodbiedrības komitejā pirms griešanās tiesa šādos

gadījumos likumā nav paredzēta.

Ja pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā

nav ievērota iepriekšējās ārpustiesas izskatīšanas

kārtība gadījumos, kad tā ir obligāta, tad tiesnesim

saskaņā ar LPSR Cpk 133. panta 111 daļas 2. punktu
jāatsakās pieņemt izskatīšanai tiesā pieteikumu un
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jāpaskaidro itā iesniedzējam, ka šī kārtība jāievēro.
Ja ārpustiesas izskatīšanas kārtības neievērošana at-

klājas, kad izskata pieteikumu tiesas sēdē, tad sa-

skaņā ar LPSR Cpk 223. panta 1. punktu tiesa atstāj

prasību bez izskatīšanas.

Pēc tam kad ir ievērota strīda izskatīšanas ārpus-
tiesas kārtība, pieprasītājam ir tiesības otrreiz griez-
ties tautas tiesā.

Prasības pieteikumu var iesniegt pēc prasītāja iz-

vēles — vai nu tautas tiesā pēc viņa dzīves vietas,

tautas tiesā pēc kaitējuma nodarīšanas vietas vai arī

kaitējuma nodarītāja atrašanās vietas. Prasības pie-
teikums jāiesniedz rakstveidā, pievienojot norakstus

pēc atbildētāju skaita.

Tajā jāizklāsta nelaimes gadījuma apstākļi un, ja

iespējams, jāaprēķina atlīdzināmā zaudējuma apmērs.
Pieteikumam jāpievieno noraksts no administrāci-

jas pavēles par zaudējuma atlīdzināšanu vai atteik-

šanos to atlīdzināt, arodbiedrības komitejas lēmuma

noraksts (ja strīdam par atlīdzināšanu ārpustiesas
izskatīšanas kārtība ir obligāta), DEAK atzinums

par darba spēju zaudējuma pakāpi, pensijas aplie-
cības noraksts un izziņa par pensiju, kas piešķirta
sakarā ar konkrēto nelaimes gadījumu, izziņa par

vidējo izpeļņu līdz nelaimes gadījumam v. c. doku-

menti, kas pamato prasību.
Pieteikumam pievienojamo dokumentu sarakstu

nosaka prasības pamatojums un saturs.

Lietās par zaudējuma atlīdzināšanu, kas nodarīts

sakarā ar veselības bojājumu vai sakarā ar apgād-
nieka zaudēšanu, prasītāji tiek atbrīvoti no tiesas

izdevumu iemaksas valsts ieņēmumos. Pie tam jāie-

gaumē, ka šādos gadījumos, kā paskaidrots PSRS

Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada 23. oktobra

lēmuma 7. punktā, neatkarīgi no tā, kas griezies
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tiesā, lai izšķirtu radušos strīdu, — darbinieks, viņa
'apgādājamie vai administrācija, — par prasītāju
uzskaitāms darbinieks vai viņa apgādājamais, bet

par atbildētāju — uzņēmums, iestāde vai organizā-
cija, kas prasību apstrīd. Tāpēc arī tad, ja pietei-
kumu tiesai iesniedz administrācija, valsts nodeva

nav jāmaksā. Prasības apmierināšanas gadījumā tie-

sas izdevumi, kurus nosaka saskaņā ar LPSR Cpk
septītās nodaļas noteikumiem, jāmaksā atbildētājam.

Prasības pieteikumu par zaudējuma atlīdzināšanu

tiesa izskata pēc būtības, un tai nav saistoši strīda

jautājumā pieņemtais arodbiedrības komitejas lēmums

un administrācijas pavēle (rīkojums). Pēc lietas iz-

skatīšanas tiesa taisa spriedumu, ar kuru vai nu

pilnīgi, vai daļēji apmierina vai arī noraida prasību.
Saskaņā ar LPSR Cpk 99. pantu šīs kategorijas

lietas tautas tiesai jāizskata ne vēlāk kā 10 dienu

laikā, ja puses atrodas vienā pilsētā vai rajonā, bet

citos gadījumos — ne vēlāk kā 20 dienu laika no

iesnieguma saņemšanas dienas.

Tautas tiesas spriedumu var pārsūdzēt kasācijas
kartībā 10 dienu laikā no sprieduma taisīšanas die-

nas. Saskaņā ar LPSR Cpk 212. panta I daļas

J. punktu tiesa var pēc prasītāja pieteikuma nekavē-

joties pilnīgi vai daļēji izpildīt spriedumu par mak-

sājumu piedzīšanu.
Tiesas spriedumu piespiedu kārtā izpilda tiesu iz-

pildītāji.
Kā paskaidrots PSRS Augstākās Tiesas plēnuma

1963. gada 23. oktobra lēmuma 30. punktā, gadī-
jumā, ja tiesas spriedumi lietās par kaitējuma atlī-

dzināšanu kasācijas vai uzraudzības kārtība tiek

atcelti un prasība tiek noraidīta, uz šo spriedumu
pamata izmaksātās summas var piedzīt atpakaļ no

cietušā tikai tad, ja konstatēti fakti, kas paredzēti
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1961. gada 22. decembra noteikumu 46. punktā (ja
ieinteresētās personas iesniegušas viltotus dokumen-

tus vai sniegušas apzināti nepatiesas ziņas).
Ja lietas izs'kaitīšanas tālākajā gaitā tiek pieņemts

spriedums apmierināt cietušā prasību par kaitējuma
atlīdzināšanu, bet samazinātā apmērā, tiesa, konsta-

tējusi šādus faktus, ņemot vērā lietas apstākļus, tie-

sīga noteikt pārmaksāto summu apmēru un kārtību,

kādā tās ieskaitāmas uz turpmāko maksājumu rēķina.

VI nodaļa

PRASĪBAS NOILGUMA PIEMĒROŠANA

Ar prasības noilgumu jāsaprot likumā noteiktais

laiks, kurā pēc attiecīgās personas prasības tiek aiz-

stāvētas šīs personas aizskartās tiesības. LPSR Ck

79. pantā fizisko personu (pilsoņu) prasījumiem no-

teikts prasības noilguma termiņš trīs gadi.
Likumā noteikti arī tādi prasījumi, uz kuriem pra-

sības noilgums neattiecas (LPSR Ck 91. p.).
Jautājumam par prasības noilguma piemērošanu

zaudējuma atlīdzības prasījumiem sakarā ar veselī-

bas bojājuma nodarīšanu vai apgādnieka zaudēšanu

ir savas īpatnības. Minētajos gadījumos jāņem vērā

šādi noteikumi:

a) strādnieku un kalpotāju prasībām, kuriem kai-

tējums nodarīts sakarā ar darbu un uzņēmuma,
iestādes vai organizācijas vainas dēļ, bet viņu nāves

gadījumā — to personu prasībām, kurām ir tiesības

uz kaitējuma atlīdzināšanu (LPSR Ck 479. p.), pra-

sības noilgums nav piemērojams (1961. g. 22. de-

cembra noteikumu 28. p.);

b) visām pārējām prasībām par kaitējuma atlīdzi-



183

nāšanu piemērojams triju gadu prasības noilguma
termiņš.

Prasības noilguma termiņa tecējuma sākumu skaita

a) prasībām par kaitējuma atlīdzināšanu sakarā

ar pārejošu darba nespēju — no tās iestāšanās die-

nas;

b) prasībām par kaitējuma atlīdzināšanu sakarā

ar paliekošu darba spēju zaudējumu — no dienas,
kad cietušais uzzinājis vai arī kad viņam bijis jāuz-
zina par tam nodarīto kaitējumu;

c) prasībām par kaitējuma atlīdzināšanu sakara

ar apgādnieka zaudēšanu — no cietušā nāves dienas.

Gadījumos, kad darba spēju zaudēšana iestājas
ne vienlaikus ar sakropļojuma vai cita veselības bo-

jājuma nodarīšanu, bet vēlāk, prasības noilguma ter-

miņš jāskaita nevis no veselības bojājuma nodarī-

šanas, bet gan no kaitējuma rašanās dienas.

Minēsim piemēru. Pilsonim J. 1967. gada maija
uzbrauca automašīna. Pēc neilgas ārstēšanās_viņš
sāka strādāt un bez slimības pazīmēm nostrādāja
līdz 1970. gada februārim. Tad J. veselības stāvoklis

krasi pasliktinājās, un viņš tāpēc bija spiests pār-

traukt darbu. DEĀK atzina, ka pilsonis J. zaudējis
70% profesionālo darba spēju sakarā ar agrāk no-

tikušo konkrēto nelaimes gadījumu.
Tādos apstākļos prasības noilguma termiņš tika

skaitīts nevis no 1967. gada maija, bet gan no die-

nas, kad bija konstatēta darba spēju zaudēšana.^
Tātad, ja prasība par zaudējuma atlīdzināšanu

iesniegta tiesai (bet attiecīgajos gadījumos adminis-

trācijai) pirms triju gadu paiešanas no kaitējuma

rašanās (vai apgādnieka nāves) dienas, tad, ja tā

ir pamatota, cietušajam jāizmaksā atlīdzība par visu

laiku, kas pagājis no kaitējuma rašanās dienas.

Piemērs. Ar pilsoni A. 1968. gada 10. janvārī bija



184

noticis nelaimes gadījums. Tā rezultātā viņš bija
zaudējis 80% profesionālo darba spēju un līdz ar

to arī izpeļņu, kuru nekompensēja pensija, ko viņš
saņēma 32 rbļ. apmērā. Prasību par zaudējuma atlī-

dzību pilsonis A. bija iesniedzis tiesai 1970. gada
1. augustā. Tiesa atzina pilsoņa A. prasību par pa-
matotu. Zaudējuma atlīdzība tika piedzīta nevis no

prasības iesniegšanas dienas — 1970. gada 1. au-

gusta, bet gan no kaitējuma nodarīšanas dienas —

1968. gada 10. janvāra.

Citādi ir izlemjams jautājums, ja prasība par kai-

tējuma atlīdzināšanu iesniegta, kad no kaitējuma no-

darīšanas brīža jau pagājuši trīs gadi. Kā paskaid-
rots PSRS Augstākās Tiesas plēnuma 1963. gada 23.

oktobra lēmuma 20. punktā, tādos gadījumos jāie-
vēro šādi noteikumi:

a) attiecībā uz cietušo, kuram kaitējumu sakarā

ar darbu nodarījusi organizācija, kam par viņu jāiz-
dara apdrošināšanas iemaksas (bet darbinieka nāves

gadījumā attiecībā uz viņa apgādājamiem), tiesai,

atzīstot prasību kaitējuma atlīdzināšanas jautājumā

par pamatotu, jānosaka periodisko maksājumu pie-

dziņa no dienas, kad ieinteresētās personas griezušās
pie uzņēmuma, iestādes vai organizācijas adminis-

trācijas (1961. g. 22. decembra noteikumu 28. p.);

b) visos citos gadījumos tiesai jānoskaidro prasī-
bas noilguma termiņa nokavēšanas cēloņi un, noil-

guma termiņu atjaunojot, jāapmierina tā, nosakot

periodisko maksājumu piedzīšanu kaitējuma atlīdzi-

nāšanai no prasības iesniegšanas dienas.

Tātad, iesniedzot prasību par zaudējuma atlīdzi-

nāšanu pēc triju gadu paiešanas no kaitējuma no-

darīšanas dienas, iesniedzējs visos gadījumos zaudē

tiesības saņemt atlīdzību no kaitējuma nodarīšanas
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dienas. Tādos gadījumos kaitējums tiek atlīdzināts

pec pieprasījumiem, kuriem ar likumu noteikta ārpus-
tiesas izlemšanas kārtība, — no tās dienas, kad

pieprasītājs griezies pie administrācijas, bet citos

strīdos, ja tiesa atzīst prasības noilguma termiņa
nokavēšanu par pamatotu, — no tās dienas, kad

prasītājs griezies tiesā.

Zaudējuma atlīdzības maksājumus pēc atkārtota

pieprasījuma iesniegšanas pagarina, sākot ar dienu,
kad izbeigušies iepriekšējie maksājumi, neatkarīgi no

tā
:

kad ieinteresētās personas iesniegušas adminis-

trācijai pieprasījumu. Pie tam par pagājušo laiku

zaudējuma atlīdzības summas izmaksā tikai tad, ja
ir DEAK apliecinājums, ka cietušajam šajā periodā
ir bijis darba spēju zudums (1961. g. 22. decembra

noteikumu 28. p.).
Jāņem vērā, ka prasības noilguma termiņa nokavē-

šana neatņem personām tiesības griezties ar prasību
tiesā, kurai pieteikums jāpieņem izskatīšanai neatka-

rīgi no tā, ka ir pagājis prasības noilguma termiņš.
Ja tiesa atzīst, ka prasības noilguma termiņš no-

kavēts dibinātu iemeslu dēļ, tad aizskartās tiesības

jāaizstāv.
Dažreiz paliekošas darba spēju zaudēšanas gadī-

jumā nodarīto kaitējumu pilnīgi sedz izmaksājamā
pensija un tātad cietušajam praktiski izpeļņas veidā

nekāds zaudējums nav nodarīts. Zaudējums rodas

tikai tad, ja tiek samazināts pensijas apmērs. Tas

nereti gadās arī pēc triju gadu paiešanas no darba

spēju zaudēšanas dienas.

Praksē rodas jautājums: no kāda laika šādos gadī-
jumos jāskaita triju gadu noilguma termiņš — no

kaitējuma nodarīšanas, t. i., izpeļņas zaudēšanas

brīža, vai no tā brīža, kad sakarā ar pensijas sama-

zināšanu radies reāls zaudējums, tāpēc ka zaudēta
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izpeļņa netiek kompensēta. Šis jautājums nav nore-

gulēts ar likumu un to dažādi apgaismo juridiskajā
literatūrā. 1

Vadoties no LPSR Ck 83. panta būtības, kur pa-

redzēts, ka prasības noilguma termiņa tecējums sā-

kas ar dienu, kad radušās tiesības uz prasību (bet
šīs tiesības rodas ar dienu, kad persona uzzinājusi
vai tai vajadzējis uzzināt par tās tiesību aizskā-

rumu), mūsuprāt, noilguma termiņš minētajos gadī-
jumos jāskaita no kaitējuma nodarīšanas brīža, kaut

arī kaitējumu pagaidām kompensējusi saņemamā
pensija.

Cietušais, kura izpeļņas zaudējumu kompensē iz-

maksājamā pensija, var griezties tiesā ar prasību,
lai atzīst viņa tiesības saņemt atlīdzinājumu turp-

māk, kad sakarā ar pensijas lieluma mainīšanos vai

darba spēju zaudējuma pakāpes mainīšanos pensija
vairs nekompensēs kaitējumu un viņam radīsies zau-

dējums.
Mēdz būt gadījumi, kad orgāns, kas izskata prasī-

bas pieteikumu par zaudējuma atlīdzināšanu, kļū-
daini nosaka periodiskos atlīdzības maksājumus sa-

mazinātā apmērā. Šī kļūda dažreiz tiek pamanīta
tikai vēlāk, dažkārt arī pēc triju gadu paiešanas.
Tad rodas jautājums: no kāda laika jāizdara pie-

maksa, lai kļūdu izlabotu? Vai cietušajam ir tie-

sības saņemt piemaksu par visu periodisko maksā-

jumu saņemšanas laiku vai tikai no kļūdas izlabo-

šanas dienas? Tā kā šādos gadījumos atlīdzība mak-

sāta mazākā apmērā tiesas, arodbiedrības komitejas

1 H. C. MaAeuH. Bo3MemeHHe Bpeaa, npHHHHeHHoro jihhho-

cth, M., 1965, dp. 36—37; K. K. Huhkob. Flpaßa, Bo3HHKaiomHe

b CBH3H c noTepeft 3AopoßbH, M., 1964, CTp. 44; Jl. A. Mauda-

huk, H. X). Cepeeeea. MaTepna;ibHasi oTBercTBeHHOCTb 3a no-

BpOKAeHHC 3AOpOBbH, M., 1968, CTp. 200—201.



vai administrācijas pieļautās kļūdas dēļ, summa, ko

cietušais nav saņēmis, jāpiedzen par visu laika

posmu.

Materiālā atbildība par kaitējumu veselībai ir ļoti
plašs tiesību institūts, tāpēc šai darbā apskatīt itin

visus jautājumus nebija iespējams. Sniegdami lasī-

tājam iespējami vispusīgāku priekšstatu par materiā-

lās atbildības priekšnoteikumiem un kārtību, autori

galvenokārt centās pievērst uzmanību pašiem sva-

rīgākajiem jautājumiem, kuriem ir lielāka praktiskā
nozīme.

Tiesu praksē vēl ļoti bieži jāsastopas ar strīdiem

par veselības kaitējuma atlīdzināšanu. Tie liecina,
ka tiklab uzņēmumu, iestāžu un organizāciju amat-

personas, kā arī pilsoņi nepietiekami zina, kā tiesiski

noregulējama veselības kaitējuma atlīdzināšana.

lepazīšanās ar šinī darbā izklāstītajiem jautājumiem
sekmēs padomju pilsoņu sociālistiskās tiesiskās ap-

ziņas veidošanos, viņu tiesību un interešu pilnīgāku
aizsardzību un sociālistiskās likumības tālāku nostip-
rināšanu.
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