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PRIEKŠVĀRDS

Sī grāmata ir turpinājums izdevniecības «Zvaigzne» 1979. g.

izdotajam mācību līdzeklim /. Vēbers. Padomju civiltiesības, I (Vis-

tpārigā dala. īpašuma tiesības).

Grāmatā, pamatojoties uz Latvijas PSR spēkā esošo civilo likum-

došanu un tās piemērošanas praksi valsts pārvaldes un justīcijas
iestādēs, apskatīti saistību tiesību vispārīgie jautājumi, kā arī atse-

višķi saistību veidi — saistības no līgumiem, vienpusējiem darīju-
miem, plānošanas un administratīvajiem aktiem, kā arī saistības no

tiesībpārkāpumiem.
Grāmata domāta augstāko mācību iestāžu studentiem, valsts pār-

valdes un justīcijas iestāžu, kā arī saimniecisko un citu organizāciju

darbiniekiem, pilsoņiem, kas interesējas par padomju civilo likumdo-

šanu un tās piemērošanas jautājumiem.
Likumdošana grāmatā apskatīta pēc stāvok]a uz 1986. g. 1. jan-

vāri.

Mācību līdzekli sarakstījuši P. Stučkas LVU Juridiskās fakultā-

tes mācību spēki — profesors, juridisko zinātņu doktors /. Vēbers

(1.—7., 11., 20.—22., 24.—27. nodaļu), profesors, juridisko zinātņu
«doktors K. Torgāns (8., 9., 14.—19. nodaļu), docents, juridisko zi-

nātņu kandidāts V. Sulcs (10., 12., 13., 23. nodaļu).
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GRĀMATĀ LIETOTIE SAĪSINĀJUMI

Pamati — PSR Savienības un savienoto republiku civilās likum-

došanas pamati
CX — Latvijas PSR civilkodekss

CPK — Latvijas PSR civilprocesa kodekss

LĢK — Latvijas PSR laulības un ģimenes kodekss

DzK — Latvijas PSR dzīvok|u kodekss

APK — Latvijas PSR administratīvo pārkāpumu kodekss

XX — Latvijas PSR kriminālkodekss

KPK — Latvijas PSR kriminālprocesa kodekss

ZK — Latvijas PSR zemes kodekss

OK — Latvijas PSR ūdeņu kodekss

MX — Latvijas PSR mežu kodekss

ZDzK — Latvijas PSR zemes dzīļu kodekss

DLX — Latvijas PSR darba likumu kodekss

JTKK — PSRS jūras tirdzniecības kuģniecības kodekss

GK — PSRS gaisa kodekss

DzS — PSRS dzelzceļa statūti

ATS — Latvijas PSR autotransporta statūti

ICTS — PSRS iekšējā ūdens transporta statūti

LPSR LVN — Latvijas PSR Likums par valsts notariātu

Nolikums par valsts uzņēmumu — Nolikums par sociālistisko

valsts ražošanas uzņēmumu

LPSR AP (PSRS AP) — Latvijas PSR (PSRS) Augstākā Pa-

dome

LPSR APP (PSRS APP) — Latvijas PSR (PSRS) Augstākās
Padomes Prezidijs

LPSR MP (PSRS MP) — Latvijas PSR (PSRS) Ministru Pa-

dome

PSRS CIK un TKP — PSRS Centrālā Izpildu komiteja un Tau-

tas Komisāru Padome

LPSR AT (PSRS AT) — Latvijas PSR (PSRS) Augstākā Tiesa

TDP — Tautas deputātu padome
IK — rajona, pilsētas, ciema, ciemata Tautas deputātu padomes

izpildu komiteja



PSRS Ziņotājs — PSRS Augstākās Padomes Ziņotājs
LPSR Ziņotājs — Latvijas PSR Augstākās Padomes un Valdī-

bas Ziņotājs
LPSR ATB — Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens
PSKP CX un PSRS MP lēmums Nr. 695 — PSKP CX un PSRS

MP 1979. g. 12. VII lēmums «Par to, kā uzlabot plānošanu un pa-

lielināt saimnieciskā mehānisma ietekmi ražošanas efektivitātes un

darba kvalitātes paaugstināšanā». — CFI CCCP, 1979, Ng 18, ct. 118

Nolikums par pretenzijām — Nolikums par kārtību, kādā uzņē-
mumi, organizācijas un iestādes pieteic un izskata pretenzijas un

noregulē domstarpības par saimnieciskajiem līgumiem. Apstiprinā-
jusi PSRS MP 1973. g. 17. X. — CFI CCCP, 1973, N° 23, ct. 128

Nolikums par produkcijas piegādēm — Nolikums par ražošanas

tehniskās nozīmes produkcijas piegādēm. — CII CCCP, 1981,
M 9—lo, ct. 62

Nolikums par preču piegādēm — Nolikums par tautas patēriņa

preču piegādēm. —Cn CCCP, 1981, 9—lo, ct. 62

Cn CCCP — CočpaHHe nocTaHOBJieHHH npaßHTejibCTßa CCCP

C3CCCP — CočpanHe 3bkohob Coio3a CCP

BHA — BiojuieTeHb HopMaTHBHUx aKTOB mhhhctcpctb h bcaomctb

CCCP

C6opHHK HOpMaTHBHbIX 3 KTOB, M. 2. — CČOpHHK HOpM aT HBliU X aK-

tob no rpajKjiaHCKOMV 33K0H0AaTejibCTBy. — M., h. 2, 1984

CHCTeM3TH3HpOBaHHbIH CČOpHHK — CHCTeMaTH3HpOB3HHbIfI CČOp-
hhk HHCTpyKTHBHbix yKa3aHHfi ITocvAapcTßeHHoro ap6HTpa>Ka npn Co-

BeTe Mhhhctpob CCCP. — M., 1983

OcHOßHbie aKTbi o npaßOßoft pa6oīe — OcuoßHbie aKTbi o npaßO-

boA pa6oīe b HapoAHOM xo3HflcTße. — M., 1983
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I DAĻA

SAISTĪBU TIESĪBU VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1. nodaļa

SAISTĪBU TIESĪBAS UN SAISTĪBAS

1. §. Saistību tiesības

1. Saistību tiesību jēdziens, nozīme un sastāvs. Saistību tiesības

ir padomju civiltiesību normu kopums, kas regulē sociālistiskajā
sabiedrībā pastāvošās mantiskās attiecības, kas rodas sakarā ar

mantas nodošanu citas personas īpašumā, operatīvajā pārvaldīšanā,
lietošanā (pirkums-pārdevums, piegāde, lauksaimniecības produk-
cijas iepirkšana, mantas un dzīvojamo telpu īre utt.), sakarā ar

darba vai pakalpojumu veikšanu citas personas labā (darbuzņē-
mums, kapitālās celtniecības darbuzņēmums, pārvadājums, sadzīves

pakalpojumi, glabājums, uzdevums v. c), kā arī mantiskā kaitējuma
atlīdzināšanu un mantas atdošanu pilsoņiem un organizācijām tie-

sībpārkāpumu gadījumos. Saistību tiesības regulē attīstītas sociā-

listiskās sabiedrības ļoti svarīgas ekonomiskās attiecības. Lietojot

preču-naudas formu, kā arī citus ekonomikas attīstības līdzekļus,
saistību tiesības regulē ekonomiskās apgrozības attiecības — saim-

nieciskos sakarus sociālistiskās ražošanas un saražoto labumu sada-

les sfērā starp sociālistiskajām organizācijām, starp organizācijām
un pilsoņiem, kā arī starp pilsoņiem.

Saistību tiesības ir vērstas uz to, lai atbilstoši ekonomiskās un

sociālās attīstības valsts plāniem sekmīgi un ritmiski tiktu realizēti

kapitālās celtniecības uzdevumi ražošanas objektu un dzīvokļu celt-

niecībā un citās jomās, rūpniecības un lauksaimniecības uzņēmumu,
citu tautas saimniecības nozaru uzņēmumu un organizāciju materiāl-

tehniskās apgādes uzdevumi, kā arī tiktu nodrošināta pilsoņu ma-

teriālo un kultūras vajadzību apmierināšana, zinātnes un tehnikas,
literatūras un mākslas sasniegumu izmantošana.

Attīstīta sociālisma apstākļos sevišķu nozīmi iegūst ligumtiesības,
kas ir viens no nozīmīgākajiem līdzekļiem sociālistisko organizāciju
normālas saimnieciskās darbības nodrošināšanai un iedzīvotāju
materiālo un kultūras vajadzību apmierināšanai. Līgumtiesībām
attīstītā sociālistiskā sabiedrībā ne tikai ir uzdevums reglamen-
tēt konkrētas preču-naudas attiecības, bet tās ir vērstas arī uz
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saimniecisko sakaru organizēšanu. Sajā ziņā nozīmīgs ir PSKP CX

un PSRS MP 1979. g. 12. VII lēmums Nr. 695", kas nosaka līguma
lomas paaugstināšanu saimniecisko sakaru organizēšanā.

Saistību tiesību organizatoriskā loma sevišķi pieaug sakarā ar

PSKP Programmas prasībām paaugstināt saimniecisko sakaru sta-

bilitāti, dziļāk un vispusīgāk izmantot ekonomiskos likumus, tālāk

attīstīt un padarīt efektīvāku saimniecisko aprēķinu, pakāpeniski

pārkārtot uzņēmumus un apvienības uz pilnīgu saimniecisko aprē-

ķinu. 2

Svarīga nozīme ir arī tām saistību tiesību normām, kas regulē

personas, sociālistiskā un personiskā īpašuma aizsardzību. Tām ir

tiesībaizsargājošs raksturs, un tās nosaka mantisko zaudējumu atlī-

dzināšanu sakarā ar tiesībpārkāpumiem pret pilsoņu veselību un

dzīvību, kā arī sakarā ar kaitējuma nodarīšanu valsts, organizāciju
un pilsoņu mantai. Tāds pats raksturs ir arī normām, kas regulē

nepamatoti iegūtas vai ietaupītas mantas atdošanu.

Saistību tiesības sastāv no divām pamatdaļām: 1) vispārīgiem
noteikumiem par saistībām, kuri pamatā attiecas uz visiem saistību

veidiem, un 2) no normām, kas regulē atsevišķus saistību veidus.

Saistību tiesību vispārīgos noteikumus satur CX 16.—21. nodaļa. Tie

ir noteikumi par saistību rašanos, saistību izpildījumu un izpildī-
juma nodrošināšanu, par saistību dalībnieku nomaiņu, par atbildību

saistību neizpildīšanas gadījumā, kā arī par saistību izbeigšanos.
Sīs normas attiecas uz visiem saistību veidiem, ja citādi nav no-

teikts likumā vai neizriet no konkrētā saistību veida. Normas, kas

regulē atsevišķos saistību veidus, ir ietvertas CX 22.-45. nodaļā,
kā ari daudzos citos normatīvos aktos.

2. Likumdošana, kas regulē saistību attiecības. Bez CX trešās

sadaļas noteikumiem saistību tiesību normas ir ļoti daudzos citos

likumdošanas aktos, kam ir vai nu tikai civiltiesisks, vai arī kom-

plekss raksturs, ja tajos ir arī administratīvo un citu tiesību nozaru

normas. Komplekss raksturs parasti ir tiem likumdošanas aktiem,

kas regulē organizāciju saimnieciskās attiecības. Likumdošanas akti,
kas attiecas uz saistību tiesībām, parasti regulē 1) noteikta veida

organizāciju tiesisko stāvokli vai arī 2) noteikta veida saimniecisko

darbību (transportu), kā arī cita veida saistību attiecības. Pie pir-
mās grupas normatīvajiem aktiem pieder, piemēram, PSRS jūras
tirdzniecības kuģniecības kodekss, PSRS gaisa kodekss, LPSR auto-

transporta statūti, PSRS dzelzceļa statūti, PSRS MP apstiprinātie
vispārīgie nolikumi par ražošanas apvienību (kombinātu), rūpniecī-
bas apvienību, sociālistisko valsts ražošanas uzņēmumu v. tml. Pie ot-

ras grupas normatīvajiem aktiem pieder, piemēram, LPSR dzīvokļu
kodekss un LPSR MP apstiprinātie normatīvie akti, kas izdoti

' Cn CCCP. 1979, Nfc 18, ct. 118.

2 Padomju Savienības Komunistiskās partijas XXVII kongresa materiāli. — R.:

Avots. 1986, 169., 170. lpp.
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sakarā ar to, Nolikumi par piegādēm', Noteikumi par kapitālās celt-

niecības darbuzņēmumu līgumiem2
v. c. Saistību tiesību normas sa-

tur arī dažādu ministriju un resoru instrukcijas un noteikumi.

Saistību tiesības ir dinamiska civiltiesību da|a. īpaši dinamiskas

ir līgumtiesības, kas reglamentē sociālistisko organizāciju saimnie-

ciskos sakarus, kā arī organizāciju attiecības ar pilsoņiem. Saistību

tiesībām ir raksturīga strauja attīstība.3

2. §. Saistības jēdziens

1. Saistību tiesiskās attiecības būtība un elementi. Saistība ir

viens no civiltiesisko attiecību veidiem. Saistība ir tāda civiltiesiska

attiecība, uz kuras pamata vienai personai (parādniekam) pienākas
izdarīt otras personas (kreditora) labā noteiktu darbību, kā nodot

mantu, izpildīt darbu, samaksāt naudu v. tml., vai atturēties no no-

teiktas darbības, bet kreditoram ir tiesības pieprasīt no parādnieka
tā pienākumu izpildīšanu (CX 160. p.). Saistība ir ne tikai dzīvē vis-

biežāk sastopamā, bet arī visdaudzveidīgākā civiltiesiskā attiecība.

Tikai LPSR CX trešajā sadajā vien ir reglamentēti 24 dažādi sais-

tību veidi. Bez tam dažāda veida saistības var rasties, realizējot
autortiesības, izgudrotāju tiesības, mantošanas tiesības. Atsevišķi
saistību veidi paredzēti arī citos civilās likumdošanas aktos.

NoCK 160. p. dotā saistības jēdziena, kā arī no likumdošanā regu-

lētajiem konkrētajiem saistību veidiem redzams, ka saistības, pirm-
kārt, ir tā tiesiskā forma, kurā realizē sociālistiskās sabiedrības

normālas mantiskas attiecības, kas saistītas ar preču-naudas, saim-

nieciskā aprēķina, kredīta un citu ekonomiskās attīstības sviru lie-

tošanu. Tādas ir attiecības sakarā ar preču realizāciju, dažādu darbu

un pakalpojumu veikšanu, mantas nodošanu lietošanā v. tml. Otr-

kārt, saistības ir tā tiesiskā forma, kurā, pamatojoties uz preču-nau-
das attiecību izmantošanu sociālistiskajā sabiedrībā, notiek mate-

riālo labumu pārdalīšana, lai novērstu tiesībpārkāpumu (kaitējuma

nodarīšanas, mantas nepamatotas iegūšanas vai ietaupīšanas) rezul-

tātā cietušajam radušos zaudējumu.
Pirmajā gadījuma ar saistību palīdzību tiek regulētas un reali-

zētas sociālistiskajā valstī pastāvošās saimnieciskas attiecības, no-

drošināta ekonomiskās un sociālās attīstības valsts plānu uzdevumu

izpilde, kā arī pilsoņu materiālo un kultūras vajadzību apmierinā-
šana, realizēta atlīdzība par darba un pakalpojumu izpildi, realizētas

pilsoņu un organizāciju intereses cilvēka radošās darbības rezultātu

izmantošanas jomā v. tml. Otrajā gadījumā, pamatojoties uz to, ka

■ Cn CCCP. 1981, to 9-10, ct. 62.

1 Turpat, 1970, to 2, ct. 11.

3 Par saistību tiesību galvenajām attīstības tendencēm sk.: rpučanoe B. 17.

OcHOBHue TeHjienu.HH pa3BHTHH coseTCKoro npaßa. — Cob. roc.

h npaßO, 1973, to I, c. 35—42,
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nodarītus zaudējumus ir iespējams novērtēt naudas izteiksmē, ar

saistību palīdzību tiek aizsargāta pilsoņa veselība, dzīvība, sociālis-

tiskais un pilsoņu personiskais īpašums, ja ir nodarīts mantisks kai-

tējums.
Sakarā ar saistību daudzveidību rodas jautājums par to, kādas

ir saistību tiesisko attiecību kopīgās pazīmes. Saistības, pirmkārt,

parasti ir mantiskas tiesiskas attiecības, jo tās ir saistītas ar man-

tiskām vērtībām — ar mantas nodošanu īpašumā, lietojumā, valdī-

jumā, ar darba vai pakalpojuma veikšanu, kā rezultātā manta tiek

izgatavota, remontēta, pārvietota, apsargāta utt., pie tam pakalpoju-
miem parasti ir atlīdzības raksturs. Saistībās, ko radījusi neatļauta
darbība, piemēram, kaitējuma nodarīšana, pienākums vienmēr izpau-
žas mantiskas atlīdzības formā. Arī tās organizatoriskās attiecības,

kas tiek ietvertas saistību tiesisko attiecību formā (piemēram, līgumi
par materiāltehniskās apgādes organizēšanu), parasti ir vērstas uz

mantisku attiecību veidošanu. Civiltiesību teorijā pastāv viedoklis,
ka saistību tiesiskajām attiecībām var būt arī nemantisks raksturs,
taču praksē šādas attiecības ir sastopamas ļoti reti.

Otrkārt, visām saistību tiesiskajām attiecībām ir vienāda struk-

tūra — tās ir relatīvas tiesiskas attiecības, kurās dalībnieku skaits

vienmēr ir noteikts un kurās parasti ir divas zināmas konkrētas pu-

ses: kreditors — puse, kurai ir tiesības pieprasīt no parādnieka pie-
nākumu izpildi, un parādnieks — puse, kurai ir pienākums izdarīt

noteiktu darbību vai atturēties no noteiktas darbības. Ar to saistību

tiesiskās attiecības atšķiras no absolūtajām tiesiskajām attiecībām,

piemēram, īpašuma tiesiskajām attiecībām, kurās tiesīgajai personai

pretī ir visas pārējās personas, kam ir jāatturas no šīs personas sub-

jektīvo tiesību pārkāpšanas.
Treškārt, saistību tiesiskās attiecības saturs Ir pušu tiesības un

pienākumi, tātad kreditora prasījuma tiesības un parādnieka pienā-
kums izpildīt kādu noteiktu darbību vai atturēties no tās. Parādnieka

pienākumi, kas atbilst kreditora prasījuma tiesībām, ir mantas nodo-

šana, darba izpildīšana, naudas summas samaksa, citas personas

pārstāvēšana dažādās iestādēs, kaitējuma atlīdzināšana, nepamatoti
iegūtas mantas atdošana, mākslas darba izgatavošana utt. Tās pa-
rasti ir pozitīvas darbības. Atturēšanās no kādas darbības parasti
nav parādnieka pienākums. Atturēšanās no kaut kādas darbības re-

tumis var būt tikai kā viens no parādnieka pienākumiem līdzās pozi-
tīvu darbību izpildīšanai, piemēram, autora pienākums pēc izdevnie-

cības līguma nenodot trešajām personām izmantošanai līgumā no-

rādīto darbu vai tā daļu (CX 532. p.) vai glabātāja pienākums
atturēties no viņam glabāšanā nodotās mantas lietošanas (CK424. p.
111 d.). Parādnieka pienākumu saistību tiesiskajā attiecībā vajag
atšķirt no pienākuma, kas rodas uz likuma pamata citās tiesiskajās
attiecībās, piemēram, atradēja pienākuma paziņot par atradumu per-

sonai, kas mantu nozaudējusi, atdot tai atrasto mantu (CX 146. p.).

Tādējādi saistību tiesiskajā attiecībā kreditors savas subjektīvās tie-

sības parasti realizē ar citas personas — parādnieka aktīvām, pozi-
tīvām darbībām.
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Vienkāršots tiesību un pienākumu sadalījums saistībā, kad vie-

nai pusei ir tikai tiesības, bet otrai ir tikai pienākumi, piemēram,

patapinājuma, dāvinājuma līgumā, saistībās no tiesībpārkāpumiem,
nav raksturīgs visām saistību tiesiskajām attiecībām. Parasti sais-

tību tiesiskajām attiecībām ir komplekss saturs, t. i., katrai pusei ir

kā tiesības, tā arī pienākumi. Tas nozīmē, ka katra saistības puse ir

gan parādnieks, gan kreditors.

Ceturtkārt, saistību tiesiskajām attiecībām ir raksturīgs tas, ka

parādnieka pienākuma izpildīšana tiek nodrošināta ar valsts pie-

spiedlīdzek|iem, ko civiltiesību teorijā pieņemts saukt par sankcijām.
Ar sankciju saprot tās nevēlamās tiesiskās sekas, kas rodas parād-
niekam, kurš vispār nav izpildījis savus pienākumus vai arī tos nav

izpildījis pienācīgi. Sankcijas, ko piemēro parādniekam šādos gadī-

jumos, ir dažāda veida. Vispārīga rakstura sankcija ir kreditoram

ar saistības neizpildīšanu nodarīto zaudējumu piedziņa. Ir arī tādas

sankcijas, ko piemēro tikai noteiktās saistību tiesiskajās attiecībās,

piemēram, līgumsods, nokavējuma nauda, kreditora atteikšanās pie-

ņemt nokavētu izpildījumu utt. Visparastākā saistību izpildījuma pie-
spiedu realizēšanas forma ir prasījuma aizsardzība tiesā un arbit-

rāžā, kad kreditors, kas nav saņēmis izpildījumu no parādnieka, cej

prasību, lai nodrošinātu savu interešu apmierināšanu piespiedu
kārtā.

Saistību tiesisko attiecību objekti var būt lietas (visos mantas

atsavināšanas līgumos, īres, patapinājuma un citos līgumos); naudas

summas (piemēram, aizdevuma, noguldījuma līgumos, saistībās no

kaitējuma nodarīšanas); darbības rezultāti (piemēram, līgumos par

darba izpildīšanu, pakalpojumu sniegšanu); cilvēka radošās darbī-

bas rezultāti — mākslas darbi, literārie un zinātniskie darbi, izgud-

rojumi, racionalizācijas priekšlikumi. Tiesību zinātnē ir izteikti arī

citi uzskati par saistību tiesiskās attiecības objektu, proti, ka objekts
ir tikai parādnieka darbība vai atturēšanās no darbības.1 Tomēr, kā

izriet no CX 160. p., parādnieka darbība vai atturēšanās no noteiktas

darbības ir parādnieka pienākuma saturs, tātad saistību tiesiskās

attiecības satura elements, bet nevis tiesiskās attiecības objekts.
2. Saistību klasifikācija. Visas daudzveidīgās civiltiesiskās sais-

tības var klasificēt pēc dažādiem kritērijiem. Pēc saistību rašanās

pamatiem civiltiesību teorijā parasti ir pieņemts saistības iedalīt

1) līgumsaistībās un 2) ārpuslīgumsaistībās, ar pēdējām parasti sa-

protot tikai saistības, kas rodas sakarā ar kaitējuma nodarīšanu,
sociālistiskā īpašuma glābšanu, mantas nepamatotu iegūšanu vai

ietaupīšanu. Šādai saistību klasifikācijai parasti atbilst arī civiltie-
siskās atbildības iedalījums līgumiskā un ārpuslīgumiskā atbildībā.

Taču šāda klasifikācija nav precīza, jo ārpus tās paliek saistības,
kas rodas no vienpusējiem darījumiem, plānošanas un administratī-

vajiem aktiem. Sīs saistības pēc izcelšanās pamata nav līgumiskas un

pēc būtības neiederas arīt. s. ārpuslīgumisko saistību kategorijā. Tādē-

jādi, lietojot saistību iedalījumu līgumiskajās un ārpuslīgumiskajās,

1 CoBeTCKoe rpawaaHCicoe npaßO. — M., 1979, t. 1, c. 440.
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ir nepieciešams akcentēt šī iedalījuma konvenciālo, nosacīto rak-

sturu un pie līgumsaistībām pieskaitīt arī saistības, kas rodas no

plānošanas un administratīvajiem aktiem, kā arī saistības, kas rodas

no pilsoņu un organizāciju vienpusējas darbības.

Pilnīgāks saistību iedalījums pēc to rašanās pamatiem ir šāds:

1) saistības, kas rodas no tiesiskām darbībām; 2) saistības no tie-

sībpārkāpumiem, t. i., saistības no kaitējuma nodarīšanas, mantas

nepamatotas iegūšanas vai ietaupīšanas, no sociālistiskā īpašuma
glābšanas (šīm saistībām ir izteikti tiesībaizsargājošs raksturs).

Saistības, kas rodas no tiesiskām darbībām, ir a) līgumsaistības,

b) saistības no pilsoņu un organizāciju vienpersoniskam darbībām

(darbības bez uzdevuma, konkurss, atlīdzības apsolīšana v. c.) un

c) saistības no administratīvajiem un plānošanas aktiem. Sevišķi

plaša ir līgumsaistību grupa, kuras ietvaros var izdalīt šādas sva-

rīgākas līgumsaistības: 1) saistības, kas vērstas uz mantas nodo-

šanu īpašumā vai operatīvajā pārvaldīšanā (pirkums-pārdevums,
piegāde, dāvinājums, maiņa, kontraktācija, aizdevums); 2) saistības,

kas vērstas uz mantas nodošanu lietošana (mantas un dzīvojamās

telpas īre, patapinājums); 3) saistības par darba izpildīšanu citai

personai (darbuzņēmums, kapitālās celtniecības darbuzņēmums, zi-

nātniski pētniecisko, konstruēšanas un citu darbu izpilde); 4) saistī-

bas, kas vērstas uz kravas un pasažieru pārvadājumu; 5) saistības

sakarā ar dažādu pakalpojumu sniegšanu (uzdevums, komisija, gla-
bājums, ekspedīcija, v. c); 6) valsts apdrošināšanas saistības; 7) no-

rēķina un kredīta saistības; 8) saistības no kopīgas darbības.

Atkarībā no tā, cik cieši saistības ir saistītas ar tiesiskās attie-

cības dalībniekiem, saistības iedala šadi: 1) saistības, kas cieši sais-

tītas ar noteiktām personām (piemēram, uzdevuma līgums, saistības

no atitorligumiem, saistības no kaitējuma nodarīšanas cietušā vese-

lībai, legāta saistība). Šādas saistības izbeidzas ar saistību dalīb-

nieka nāvi. Tajās parasti nav iespējama cesija vai parāda pārvede;

2) saistības, kam nav cieša sakara ar noteiktu personu. Tādas ir

vairums saistību. Sīs saistības neizbeidzas ar kreditora vai parād-
nieka nāvi, un tajās iespējama kreditora vai parādnieka nomaiņa
pēc līguma.

Atkarībā no tiesiskās attiecības dalībnieku tiesību un pienākumu
sadalījuma saistības ir 1) vienkāršas jeb vienpusējas, kuras viena

puse ir tikai kreditors, bet otra — tikai parādnieks, un 2) kompli-
cētas jeb savstarpējas, kurās katra puse ir gan kreditors, gan pa-
rādnieks.

Atkarībā no parādnieka pienākumu satura saistības iedala

1) saistībās ar pozitīvu saturu, kurās parādniekam ir pienākums kre-

ditora labā izpildīt vienu vai vairākas noteiktas darbības, un 2) sais-

tības ar negatīvu saturu, kurās parādniekam ir pienākums atturēties

no kādas darbības.

Atkarībā no tā, kā saistības rašanās brīdī ir noteikts saistību iz-

pildījuma priekšmets, saistības iedala 1) saistībās, kurās izpildījuma
priekšmets ir precīzi noteikts, un 2) saistībās, kurās priekšmets tiek

konkretizēts izpildījuma brīdī. Šādas saistības ir vai nu alternatī-
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\as, vai fakultatīvas. Saistība ir alternatīva, ja parādniekam jāiz-
pilda viena no divām vai vairākām darbībām, kas ir paredzētas
līgumā vai likumā. Sādā saistībā ir vairāki saistības priekšmeti (pie-
mēram, samaksāt noteiktu naudas summu vai izpildīt noteiktu

darbu). CX 213. p. paredz izvēles tiesības pašam parādniekam, taču

likumā vai līgumā var būt noteikts arī citādi. Tā, piemēram, laimē-

jušas naudas un mantu loterijas bi|etes uzrādītājam kā kreditoram

ir tiesības izvēlēties — saņemt mantu vai tās vērtību naudā. Saistība

ir fakultatīva, ja parādniekam ir jāizpilda kaut kāda noteikta dar-

bība, bet viņam ir tiesības pēc savas izvēles aizstāt šīs darbības

izpildīšanu ar citu darbību, piemēram, viņš var noteiktas mantas vai

naudas summas nodošanu aizstāt ar darba izpildīšanu kreditora

labā. Kreditoram ir tiesības prasīt tikai līgumā vai likumā paredzēto
izpildījumu, viņš nedrīkst no parādnieka prasīt tā izpildījuma aiz-

stāšanu.

Saistības iedala pamatsaistībās un papildsaistībās. Pamatsaistī-

bām ir patstāvīgs ekonomisks vai citāds mērķis, piemēram, mantas

pirkums-pārdevums, produkcijas piegāde, kravas pārvadājums, man-

tas īre. Papildsaistība ir atkarīga no pamatsaistībās un parasti no-

drošina tās izpildīšanu (piemēram, līgums par sankciju, ķīlu, rokas-

naudu).

3. §. Saistību subjekti

1. Saistību tiesiskās attiecības dalībnieki. Saistību tiesiskajā at-

tiecībā parasti ir divas puses, kuras saskaņa ar CX 160. p. sauc par
kreditoru un parādnieku. Tikai tad, ja saistība rodas no daudzpusēja
darījuma, saistības pušu skaits ir lielāks.

Kreditors (lat. credere — uzticēt, uzticēties, aizdot; creditor —

aizdevējs) ir tā saistības puse jeb dalībnieks, kam ir tiesības pie-

prasīt no parādnieka kādas darbības izpildi vai atturēšanos no dar-

bības. Nosaukuma «kreditors» lietojums ir konvencionāls, jo, atskai-

tot dažus līgumus (aizdevuma, uzdevuma, glabājuma, patapinā-

juma), kad kreditors ir patiešām kaut ko uzticējis otrai pusei, citās

līgumsaistībās un saistībās no tiesībpārkāpumiem par kreditoru

vārda tiešā nozīmē runāt nevar. Tāpēc saistību tiesiskajās attiecības

ar kreditoru, bet saistībās no kaitējuma nodarīšanas ar cietušo sa-

prot to pusi, kurai ir prasījuma tiesības.

Parādnieks jeb debitors (lat. debere — būt parādā, vajadzēt, pie-
nākties) ir tā saistības puse jeb dalībnieks, kam ir pienākums veikt

noteiktu darbību vai arī atturēties no tādas, bet saistības no kaitē-

juma nodarīšanas — atlīdzināt nodarīto kaitējumu. Saistībās no kai-

tējuma nodarīšanas šo pusi sauc par kaitējuma nodarītāju (CX
465. p.).

Par kreditoru un parādnieku var but tikai personas, kas pēc
likuma atzītas par tiesību subjektiem, t. i., pilsoņi, juridiskās perso-

nas, Padomju valsts. Parasti visā saistības pastāvēšanas laikā

saistības puses ir zināmas, noteiktas personas. Tomēr atsevišķās
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saistībās tās tiek konstatētas tikai uz saistības izpildīšanas brīdi. Tā

tas ir, piemēram, saistībās pēc uzrādītāja vērtspapīriem, kad kredi-

tors, kura labā saistība jāizpilda, parādniekam jeb maksātājam kļūst

zināms tikai tad, kad vērtspapīru uzrāda izpildīšanai. Ir tādas sais-

tības, kurās viena puse ir tikai kreditors, bet otra puse — tikai pa-
rādnieks (piemēram, saistībās no kaitējuma nodarīšanas, dāvinā-

juma, aizdevuma, patapinājuma līgumiem). Tomēr vairumā līgum-
saistību katra puse ir vienlaikus kā kreditors, tā arī parādnieks,

jo abām pusēm savstarpēji ir gan tiesības, gan pienākumi. Tā

tas ir pirkuma-pārdevuma, īres, darbuzņēmuma, komisijas un citos

līgumos.
Jēdzieni «kreditors» un «parādnieks» parasti ir vispārināti un

izsaka tikai tiesiskās attiecības pušu būtību. Konkrētās līgumsaistī-
bās pusēm var būt speciāli nosaukumi: pirkuma-pārdevuma līgumā
puses ir pircējs un pārdevējs, īres līgumā — izīrētājs un īrnieks,

uzdevuma līgumā — pilnvardevējs un pilnvarnieks, komisijas
līgumā — komitents un komisionārs, darbuzņēmuma līgumā — darb-,

uzņēmējs un pasūtītājs v. tml.

2. Daudzpersonu saistības. Parasti saistības tiesiskajā attiecība

pušu skaits ir vienāds ar saistības dalībnieku skaitu, t. i., katrā pusē
piedalās viena persona, piemēram, viens pārdevējs, viens pircējs.
Tomēr jebkurā saistības pusē var būt arī vairākas personas — kā

vairāki kreditori, tā arī vairāki parādnieki. Tādas saistības ir daudz-

personu saistības. Tā, piemēram, ja divas personas kopīgi ir nodarī-

jušas kaitējumu kādai citai personai, tad šajā saistībā ir divi parād-
nieki pret vienu kreditoru — cietušo. Ja trīs personas ir apņēmušās,
kopīgi veikt dzīvojamās mājas remontu, kas pieder uz kopīpašuma
tiesībām diviem pilsoņiem, tad šajā saistībā attiecībā uz darba izpildi
būs trīs parādnieki pret diviem kreditoriem, bet attiecībā uz darba

samaksu — divi parādnieki pret trīs kreditoriem.

Daudzpersonu saistību tipi pēc saistību dalībnieku skaita var būt

šādi: 1) viens kreditors pret vairākiem parādniekiem; 2) viens pa-

rādnieks pret vairākiem kreditoriem; 3) vairāki kreditori pret vai-

rākiem parādniekiem. Uz daudzpersonu saistībām attiecas visi sais-

tību tiesību noteikumi. Taču šādām saistībām ir speciāli noteikumi

par saistību izpildīšanas kārtību, proti, par to, kuram no vairākiem

parādniekiem un kādā apmērā ir jāizpilda saistība un kuram no vai-

rākiem kreditoriem un kādā apmērā ir prasījuma tiesības pret pa-

rādniekiem.

Atkarībā no daudzpersonu saistību izpildīšanas veida šīs saistī-

bas iedala da|ējās un solidārās saistībās.

Daļējās saistības (CX 214.—215. p.) ir tādas saistības, kurās

katram kreditoram ir tiesības prasīt no parādnieka vai vairākiem

parādniekiem saistības izpildījumu kādā noteiktā daļā, piemēram,

V 3, '/s no visas saistības, un kurās katram parādniekam ir pienākums

pret kreditoru vai vairākiem kreditoriem izpildīt saistību tikai no-

teiktā daļā. Tāpēc katrs no vairākiem kreditoriem, kas ir saņēmis

izpildījumu, kā arī katrs no vairākiem parādniekiem, kas ir izpildījis
savu daļu saistībā, no saistības izstājas un saistība attiecībā uz viņu
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izbeidzas, palikdama spēkā attiecībā uz pārējiem kreditoriem vai

parādniekiem. Katram kreditoram pienākošās un katram parādnie-
kam izpildāmās saistības daļas apmērs var būt noteikts ligumā vai

likumdošanā. Ja šādā veidā daļas apmērs nav noteikts, tad piemēro
CX 214. p. norādījumu, ka katram kreditoram ir tiesības prasīt izpil-
dījumu, bet katram parādniekam jāizpilda saistība vienlīdzīgā daļā
ar citiem.

No visām daudzpersonu saistībām daļējās saistības ir piemēro-
jamas tad, ja no līguma, likuma vai saistības būtības neizriet iespēja
piemērot solidāro vai subsidiāro daudzpersonu saistību izpildīšanas
veidu. Daļējās saistības parasti ir tad, ja civiltiesiskajās attiecībās

to dalībniekiem ir raksturīga mantiska nošķirtība, piemēram, ja vai-

rāki kreditori (parādnieki) savstarpēji ir daļējā kopīpašuma dalīb-

nieki. Daļējo saistību līgumi plaši tiek piemēroti arī sociālistisko

organizāciju savstarpējās attiecībās, un CX 215. p. paredz, ka šādās
saistībās izpildījuma daļu apmērs tiek norādīts līgumā.

Solidārās saistības (lat. solīdus — vesels, pilns, pilnīgs, viss) ir

tādas saistības, kurās katram no solidārajiem kreditoriem ir tiesības

pieprasīt saistību izpildi pilnā apmērā, bet katram no solidārajiem
parādniekiem ir pienākums izpildīt saistību pilnā apmērā. Solidāro
saistību izpildes vispārīgos noteikumus satur CX 216 —220. p.

Ja solidārajā saistībā ir vairāki kreditori (aktīvā solidaritāte),
tad katrs solidārais kreditors ir tiesīgs parādniekam celt prasījumu

pilnos apmēros (CX 220. p. I d.). Tas nenozīmē, ka parādniekam
jāizpilda saistība pilnā apmērā pret katru kreditoru. Parādnieks,

kurš savu saistību pilnā apmērā izpildījis vai nu pret vienu kredi-

toru, vai ari pret vairākiem solidāriem kreditoriem kopīgi, no sais-

tības izstājas (CX 220. p. 111 d.). Tā, piemēram, solidāra saistība

var būt starp laulātajiem kā kreditoriem attiecībā uz pirkuma cenas

samaksas saņemšanu par kādai personai (parādniekam) pārdoto
kopīpašuma objektu. Gadījumos, kad izpildījumu ir saņēmis vai nu

tikai viens no solidārajiem kreditoriem, vai ari tikai daļēji vairāki

no tiem, saņēmējiem ir pienākums atlīdzināt citiem kreditoriem

viņiem pienākošās daļas, ja no viņu savstarpējām attiecībām neizriet

kas cits (CX 220. p. IV d.). Tātad tas no kreditoriem, kurš saņēmis

izpildījumu, kļūst par parādnieku attiecībā pret pārējiem kreditoriem.

Tas ir viens no regresa saistības gadījumiem. Aktīvās solidaritātes

gadījumā parādnieka tiesības celt iebildumus pret kreditoriem ir

ierobežotas, proti, parādnieks ir tiesīgs celt iebildumus tikai pret to

kreditoru, kurš cēlis prasījumu, un tikai tādus iebildumus, kas pa-

matoti uz parādnieka attiecībām tieši ar šo kreditoru.

Ja solidārajā saistībā ir vairāki parādnieki (pasīvā solidaritāte),
tad kreditors ir tiesīgs prasīt izpildījumu kā no visiem parādniekiem
kopīgi, tā arī no katra atsevišķi, pie tam kā visa parāda apmērā, tā

arī kādā daļā (CX 217. p. I d.j. Šādas saistības praksē ir bieži

sastopamas. Tā, piemēram, saskaņā ar CX 476. p. par kopīgi noda-

rītu kaitējumu cietušajam kaitējuma nodarītāji atbild solidāri.

Vairākas personas atbild solidāri, ja viņas kopīgi izdarījušas
noziegumu, sakarā ar kuru rodas arī pienākums atlīdzināt cietušajam
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pilsonim vai organizācijai zaudējumu. Tomēr, ja kaitējuma nodarītā-

jiem nav bijis kopīgs nodoms, solidārā atbildība nav piemērojama.'

Persona, kas uzņēmusies galvinieka pienākumus, atbild solidāri ar

pamatsaistībās parādnieku (CX 187. p. I d.). Divas personas, kuras

pārdod nedalāmu lietu pircējam, ir solidāri parādnieki attiecībā uz

lietas nodošanu. No kreditora viedokļa saistība ar vairākiem soli-

dāriem parādniekiem ir izdevīgāka, jo viņam ir lielākas izredzes

ātrāk saņemt visu pienākošos izpildījumu, tāpēc ka prasījumu pilnā
apmērā var vērst pret jebkuru no parādniekiem. Taču tas nenozīmē,

ka kreditors drīkst saņemt vairāk, nekā pienākas pēc saistības. Tikko

kreditors ir saņēmis no viena parādnieka visu izpildījumu, saistība

izbeidzas attiecībā uz visiem parādniekiem, jo solidārās saistības

mērķis ir sasniegts. Turpretī, kamēr saistība pilnīgi nav izpildīta»
neviens no parādniekiem no saistības neizstājas, jo solidāros parād-
niekus saista izpildījuma pienākums lidz saistības pilnīgam izpildī-

jumam (CX 217. p. 111 d.). Solidārais parādnieks, pret kuru kredi-

tors ir cēlis prasījumu, ir tiesīgs izvirzīt pret kreditoru tikai tos iebil-

dumus, kas pamatoti uz šī parādnieka paša attiecībām ar kreditoru

(CX 218. p.).
Tā kā parādnieks, kas pilnīgi izpildījis solidāro pienākumu, pa-

rasti ir izpildījis arī to, ko vajadzēja izpildīt pārējiem parādniekiem,
saskaņā ar CX 219. p. II d. rodas regresa saistība starp bijušajiem

solidārajiem parādniekiem. Tas no parādniekiem, kurš izpildījis visu

solidāro pienākumu pret kreditoru, tagad jau pats kļūst par kre-

ditoru pret pārējiem parādniekiem (CX 219. p. II d.). Viņa regresa

prasījuma tiesības pret pārējiem parādniekiem balstās uz dajējo
saistību principu, t. i., ja likumā vai līgumā nav noteikts citādi, viņš

regresa prasījumus var celt pret pārējiem parādniekiem vienlīdzīgās
daļas. Aprēķinot šis daļas, ir jāatskaita tā parāda daļa, ko vajadzēja
maksāt solidāro saistību izpildījušajam parādniekam. Ja kāds no

solidārajiem parādniekiem nav maksātspējīgs, viņa nesamaksāto

daļu sadala starp visiem solidārajiem parādniekiem vienlīdzīgi.

Solidārās saistības var rasties tikai stingri noteiktos gadījumos.

Saskaņā ar CX 216. p. solidārs pienākums un solidārs prasījums

rodas, 1) ja tas ir paredzēts līgumā; 2) ja tas ir noteikts likumā

(piemēram, CX 187. p. — galvinieka pienākums, CX 476. p. — pie-
nākums atlīdzināt kopīgi nodarītu kaitējumu, DzK 62. p. — īrnieka

un viņa pilngadīgo ģimenes locekļu solidārā atbildība par saistibām

no dzīvokļa īres līguma). Tas notiek arī tad, ja saistības priekšmets
ir nedalāms (piemēram, divi līdzīpašnieki pārdod klavieres, divi pil-

soņi apņemas kopīgi uzcelt garāžu). Visai ierobežota ir solidāro

saistību piemērošanas sfēra sociālistisko organizāciju civiltiesiskajās
attiecībās. Solidāro saistību uzņemšanās pēc līgumiem nav savie-

nojama ar šo organizāciju plāna darbības un saimnieciskā aprēķina
principiem. Organizācijām var būt solidārs pienākums, ja, piemē-

ram, vairākas organizācijas kopīgi nodarījušas kaitējumu citai per-

sonai.

" LPSR ATB, 1981, to 1, 36. lpp.



Subsidiāra saistība (lat. subsidium — rezerve, palīdzība) ir pa-

pildsaistība, papildpienākums parādnieka pusē. Sādā saistībā izpil-
dīšanas pienākums parasti ir galvenajam parādniekam, kas ir pilnīgi

patstāvīgs saistības subjekts. Līdzās šim galvenajam parādniekam
saistības izpildīšanas pienākums tiek uzlikts arī papildparādniekam,
ja no galvenā parādnieka nav iespējams pilnīgi saņemt saistības

izpildījumu. Atšķirībā no solidārajām saistībām papildparādnieks,
kas izpildījis saistību galvenā parādnieka vietā, nav tiesīgs celt

regresa prasījumu pret galveno parādnieku.
Subsidiāras saistības rodas pēc līguma un likuma. Tā, piemēram,

pēc līguma ir iespējama galvinieka subsidiāra atbildība (CX 187. p.

111 d.). Pēc likuma subsidiārs saistības izpildīšanas pienākums ir

vecākiem un aizgādņiem, ja nepilngadīgajam vecumā no 15 līdz 18 ga-

diem nav kaitējuma atlīdzināšanai pietiekamas mantas vai izpejņas
(CX 473. p. II d.).

Regresa saistība (lat. regressus — atgriešanas, atkāpšanās) ir

tāda saistība, pēc kuras viena persona ir tiesīga atprasīt no otras

to, ko viņa ir izpildījusi šīs otras personas vietā vai viņas vainas

dēj kādai trešajai personai. Regresa saistība nav patstāvīga saistība.

Tā vienmēr rodas sakarā ar kādu citu tiesisku attiecību, parasti ar

pamatsaistībās izpildīšanu, t. i., gadījumos, kad pamatsaistību pa-

rādnieka vietā ir izpildījusi kāda cita persona, un tā kļūst par kre-

ditoru regresa saistībā pret pamatsaistībās parādnieku. Tā, piemēz

ram, solidārais parādnieks, kas izpildījis saistību, ir tiesīgs celt

regresa prasību pret pārējiem parādniekiem, jo viņš ir izpildījis kre-

ditoram to, ko vajadzēja izpildīt arī pārējiem parādniekiem.

Regresa saistības ir plaši izplatītas sociālistisko organizāciju

savstarpējās attiecībās. Tās bieži vien sastopamas arī attiecībās

starp organizācijām un pilsoņiem. Tā, piemēram, valsts apdrošinā-
šanas inspekcija, kas cietušajam izmaksājusi apdrošinājuma atlī-

dzību, ir tiesīga celt regresa prasījumu pret to personu, kas atbildīga

par nodarīto kaitējumu (CX 453. p.). Regresa saistības prasījuma

apmērs ir atkarīgs no tā izpildījuma apmēra, ko regresa saistības

kreditors izpildījis regresa saistības parādnieka vietā, ja vien likum-

došanā nav paredzēts ierobežots regresa prasījuma apmērs.
3. Personu maiņa saistībās. Cesija. Parāda pārvede. Saistību

tiesiskajā attiecībā no saistības rašanās līdz izbeigšanās brīdim pu-

ses, t. i., kreditors un parādnieks, vienmēr ir noteiktas, konkrētas

personas. Taču sakarā ar to, ka saistības bieži vien ir ilgstošas,
dzīvē var rasties apstākļi, kuru dēļ ir nepieciešama vienas vai otras

saistību tiesiskas attiecības puses nomainīšana. Tā tas var būt,

pirmkārt, ja saistības puse — pilsonis — nomirst vai juridiskā persona
tiek izbeigta, to reorganizējot. Otrkārt, nepieciešamība nomainīt kre-

ditoru vai parādnieku var rasties arī tādos gadījumos, kad kāda no

pusēm vēlas savā vietā iecelt citu personu. Sim nolūkam civilajā
likumdošanā paredzēti divi speciāli līgumi: 1) cesijas un 2) parāda
pārvedes līgumi.

Prasījuma cesija (lat. cedere — aiziet, atkāpties, atsacīties, at-

dot), ko reglamentē CX 195.—199. p., ir kreditora nomaiņa saistību

172 — Padomju civiltiesības
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tiesiskajā attiecībā. Tas nozīmē, ka kreditors atsakās no savām pra-

sījuma tiesībām par labu kādai citai personai. Prasījuma cesija ir

speciāls līgums starp sākotnējo kreditoru, ko sauc par cedentu, un

jauno kreditoru — cesionāru. Sis līgums ir pakļauts darījumu no-

slēgšanas vispārīgajiem noteikumiem. Tas ir jāslēdz tādā formā,

kādā ir noslēgts līgums, uz kuru cesija pamatota (CX 201. p.). Pa-

rādnieka piekrišana cesijai nav vajadzīga, jo viņa subjektīvās tie-

sības un intereses ar cesiju juridiski netiek aizskartas. Tāpēc likums

nosaka pienākumu tikai paziņot parādniekam par cesiju (CX 197. p.),
lai viņš zinātu, kam izpildīt saistību. Ja parādniekam par cesiju nav

paziņots, viņš ir tiesīgs izpildīt saistību sākotnējam kreditoram, un

tas skaitās izpildījums īstajam kreditoram (CX 198. p.).

Sākotnējais kreditors nodod jaunajam kreditoram prasījuma tie-

sības tādā apmērā, kādas tās ir cesijas līguma noslēgšanas brīdī.

Uz cesionāru pāriet tiesības, kas nodrošina saistības izpildīšanu, pie-
mēram, ķīla, galvojums. Lai nodrošinātu cesionāram iespēju realizēt

savas prasījuma tiesības, cedenta pienākums ir nodot cesionāram

visus tos dokumentus, kuri apliecina prasījuma tiesību pastāvēšanu,
t. i., līgumus, parādzīmes v. c. Cedents ir atbildīgs cesionāram par

to, ja viņa nodotais prasījums nav spēkā, bet cedents negarantē, ka

parādnieks šo prasījumu izpildīs, jo arī cedentam pašam nav tādas

garantijas, un tāpēc par to cedents neatbild. Izņēmums ir vienīgi
tad, ja cedents pats uzņēmies galvojumu par parādnieku cesionāra

labā (CX 196. p. II d.).

Prasījuma cesija nedrīkst pasliktināt parādnieka stāvokli. Tāpēc
CX 199. p. piešķir parādniekam tiesības celt pret jauno kreditoru

visus iebildumus, kādi viņam bijuši pret sākotnējo kreditoru brīdī,
kad saņemts paziņojums par prasījuma cesiju.

Prasījuma cesija nav iespējama visās saistībās. Saskaņā ar CX
195. p. cesija var notikt, 1) ja tā nav pretrunā ar likumu, 2) ja tā

nav pretrunā ar līgumu un 3) ja prasījums nav saistīts ar kreditora

personu. Dažās saistībās, kam ir personisks raksturs, ir svarīgi, lai

kreditors būtu tieši konkrētā persona. Tā tas ir gadījumos, kad jāat-
līdzina kaitējums sakarā ar veselības bojājumu vai nāvi. Cietušais

vai attiecīgi viņa apgādājamie, kam tiesības saņemt kaitējuma atlī-

dzību, nevar nodot prasījuma tiesības citai personai. Tas pats attie-

cas uz atsavinātāju līgumā par mājas atsavināšanu ar noteikumu

visu mūžu apgādāt, kā arī uz alimentācijas saistībām.

Prasījuma cesija var notikt arī starp organizācijām, bet gan

vienīgi tad, ja tā nav pretruna ar plāna uzdevumiem vai ja tā tieši

paredzēta likumdošanā.

Parāda pārvede (CX 200.—201. p.) ir parādnieka maiņa saistībā.

Ar parāda pārvedi parādnieks savu parādu nodod citai personai,
kura uzņemas parādnieka pienākumus. Tā kā ar parādnieka maiņu
kreditora intereses var tikt aizskartas, parāda pārvedei ir vajadzīga
kreditora piekrišana. Parāda pārvede, tāpat kā cesija, ir speciāls
līgums, kas jāslēdz tādā pašā formā, kādā ir slēgta saistība, uz kuru

parāda pārvede pamatota (CX 201. p.). Ar parāda pārvedi uz jauno
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parādnieku pāriet visi sākotnējā parādnieka pienākumi, kas ir spēkā
parāda pārvedes brīdī, kā arī sākotnējā parādnieka tiesības. Jaunais

parādnieks ir tiesīgs celt pret kreditora prasījumu visus tos iebildu-

mus, ko būtu varējis celt sākotnējais parādnieks. Ar parāda pārvedi
izbeidzas galvojums un trešās personas noteiktā ķīla, jo šie saistību

izpildījuma nodrošināšanas veidi ir cieši saistīti ar sākotnējā pa-
rādnieka personu. Izņēmums ir tad, ja galvinieks un ķīlas devējs ir

piekrituši atbildēt par jauno parādnieku. Lai gan likumā tieši nav

noteikts, pēc likuma jēgas parāda pārvede nav iespējama, ja saistī-

bas izpildījumam ir personisks raksturs, kas sevišķi var izpausties
dažādos autorlīgumos. Tāpat kā cesija, arī parāda pārvede ir iero-

bežota sociālistisko organizāciju savstarpējās attiecībās. Saistībās,
kurās katra no pusēm vienlaikus ir gan parādnieks, gan kreditors,
jebkuras puses maiņa ir iespējama tikai ar abpusēju piekrišanu.

4. §. Saistību rašanās pamati

Saistību rašanās pamati ir tādi juridiski fakti vai to kopums (ju-
ridiskais sastāvs), kas saskaņā ar likumu rada saistību tiesiskās

attiecības. Saskaņā ar CX 161. p. saistības rodas no līguma vai

citiem pamatiem, kas norādīti CX 4. pantā. Tomēr visi CX 4. p. uz-

skaitītie juridiskie fakti saistības nerada tieši. Tā, piemēram, izgud-
rojumi, racionalizācijas priekšlikumi, zinātnisko, literatūras un māk-

slas darbu radīšana saistības rada tikai sakarā ar citiem faktiem.

Svarīgākais saistību rašanās pamats ir līgums. Līguma nozīme

attīstītas sociālistiskās sabiedrības ekonomikā aizvien pieaug. It

īpaši tas attiecas uz sociālistisko organizāciju savstarpējām saim-

nieciskām attiecībām, kurās līgums kopā ar administratīvajiem un

plānošanas aktiem rada piegādes, pārvadājuma, kapitālās celtnie-

cības darbuzņēmuma, kontraktācijas un citas saistības. Tā, piemē-

ram, nolikumos par piegādēm (3. pk.) paredzēts, ka līgums ir pa-

matdokuments, kas nosaka piegādes līguma pušu tiesības un pienā-
kumus, un ka produkcijas vai preču piegāde bez līguma noslēgšanas
notiek tikai PSRS MP un savienoto republiku MP noteiktajos gadī-

jumos. Sociālistisko organizāciju savstarpējās saistības var rasties arī

tikai uz līguma pamata. Pamats saistībām organizāciju un pilsoņu

starpā var būt līgums, kas pamatojas uz administratīvu aktu, pie-
mēram, dzīvojamās telpas īres līgums tiek noslēgts uz vietējās Tau-

tas deputātu padomes izsniegta ordera pamata (DzK 59. p.).
Pilsoņu savstarpējās attiecībās, kā arī galvenokārt pilsoņu un or-

ganizāciju attiecībās saistības rodas tieši uz līguma pamata.
Saistību rašanās pamati ir vienpusēji darījumi un citas vienpu-

sējas darbības. Sādi saistības var rasties sakarā ar konkursa izslu-

dināšanu (CX 460.—464. p.), kā arī tad, ja mantojuma atstājējs tes-

tamentā ir paredzējis legātu, t. i., kādas saistības izpildīšanas uz-

likšanu testamentārajam mantiniekam par labu vienai vai vairākām

personām (561. p.), kuras tad iegūst tiesības prasīt šīs saistības

izpildīšanu. Saistības var radīt kādas personas darbība bez uzdevuma
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citas personas interesēs (CX 399.—402. p.). Saskaņā ar CX
4. p. saistības var rasties kā no likumā paredzētajiem darījumiem,
tā arī no darījumiem, ko likums neparedz, bet kas nav ar to pret-
runa. Tā, piemēram, saistības pilsoņiem var rasties no līguma par
laimesta sadali, kā arī no tāda vienpusēja darījuma kā atlīdzības

apsolīšanas par atraduma nodošanu v. tml.

Saistību rašanās pamati ir administratīvie un plānošanas akti.

Administratīvie akti ir kompetentu valsts pārvaldes iestāžu indivi-

duāli akti, kas var radīt civiltiesiskas attiecības. Tādi, piemēram, ir

akti par ēku un būvju nodošanu no vienas valsts organizācijas otrai.

Uz administratīva akta — administrācijas izsniegta ordera pamata
rodas dzīvojamās telpas lietošanas saistības kopmītnē. Attiecībās

starp organizācijām un attiecībās starp organizācijām un pilsoņiem
saistības var radīt administratīvs akts kopa ar līgumu. Svarīga no-

zīme kā saistību rašanās pamatam ir plānošanas aktam. Saistības

tieši no plānošanas akta rodas likumdošanā paredzētajos gadījumos,

piemēram, eksportpreču piegādes saistības. Tieši no plānošanas akta

rodas ari transporta organizācijas saistība piešķirt transportlīdzek-
ļus kravas nosūtītājam. Saistībai, kas rodas tieši no tautas saimnie-

cības plānošanas akta, saturu nosaka šis akts (CX 162. p.). Taču

lielākoties saistību rašanās pamats ir plānošanas akts kopā ar

līgumu, kā tas ir parasti piegādes, kontraktācijas, kapitālās celtnie-

cības darbuzņēmuma un citos gadījumos. Tāda līguma saturam, kas

slēgts, pamatojoties uz plāna uzdevumu, ir jāatbilst šim plāna uz-

devumam.

Saistības rašanās pamati ir kaitējums sakarā ar pilsoņa veselības

bojājumu vai nāvi, kā arī kaitējuma nodarīšana organizāciju un pil-

soņu mantai, ko reglamentē CX 43. nodaļas noteikumi un daži citi

normatīvie akti. Tāpat saistības rašanās pamati ir mantas nepama-

tota iegūšana vai ietaupīšana uz citas personas rēķina (CX 493.—

496. p.) un kaitējuma rašanās pilsoņiem, glābjot sociālistisko īpa-

šumu no tam draudošām briesmām (CX 492. p.). Saistibas var ras-

ties arī citos likumdošanā paredzētajos gadījumos (piemēram, uz

CX 148. p. pamata — atlīdzināt lietas atradējam mantas glabāšanas
un nodošanas izdevumus).
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2. nodaļa

LĪGUMS. VISPĀRĪGIE JĒDZIENI

1. §. Līguma jēdziens un nozīme

attīstītā sociālistiskā sabiedrībā

1. Civiltiesiskā līguma jēdziens. Kā viens no svarīgākajiem un

izplatītākajiem saistību rašanās pamatiem līgums ir divu vai vai-

rāku personu vienošanās, kas vērsta uz civilo tiesību vai pienākumu
radīšanu, grozīšanu vai izbeigšanu. Saskaņā ar CX 41. p. II d.

līgumi ir visi divpusējie vai daudzpusējie darījumi. Visbiežāk līgumi
ir versti uz tiesību un pienākumu radīšanu. Tā, piemēram, noslēdzot

pirkuma-pārdevuma līgumu, pircējs iegūst tiesības prasīt nopirktas
lietas nodošanu un, realizējot šīs tiesības, viņš iegūst īpašuma tie-

sības uz lietu; noslēdzot mantas īres līgumu, īrnieks iegūst tiesības

uz laiku lietot izīrēto mantu. Atbilstošas tiesibas un pienākumi rodas

ari otrai līguma pusei.
Mazāk izplatīti līgumi, kas vērsti uz civilo tiesību un pienākumu

grozīšanu. Parasti tie ir saistīti ar kādu no agrāk noslēgtā līguma
izrietošo tiesību un pienākumu grozīšanu, piemēram, ar liguma pušu
vienošanos tiek grozīti līguma noteikumi un atbilstoši pušu tiesības

un pienākumi attiecībā uz līguma priekšmetu, tā izpildes termiņiem
utt. Ar speciālu līgumu — cesiju un parāda pārvedi var grozīt jau

agrāk radušos tiesisko attiecību, nomainot tajā kreditoru vai pa-
rādnieku.

Ar līgumu var izbeigt civilās tiesības un pienākumus. "Šādas se-

kas rodas visos mantas atsavināšanas līgumos, jo īpašniekam līdz

ar mantas pārdošanu, dāvināšanu un citos gadījumos izbeidzas īpa-
šuma tiesības uz atsavināto mantu. Ar speciālu vienošanos starp

pusēm var izbeigt arī citas līgumattiecības. Tā, piemēram, var vie-

noties par darbuzņēmuma vai īres līguma pirmstermiņa izbeigšanu.
Noslēdzot novācijas līgumu, var izbeigt starp pusēm esošo līgumu,
to aizstājot ar citu līgumu.

Ar līgumiem bieži vien saprot t. s. pamatlīgumus, kas vērsti uz

konkrētas mantiskas tiesiskās attiecības radīšanu, piemēram, mantas

nodošanu īpašumā vai ari uz laiku lietošanā, kāda darba vai pakal-
pojuma izpildi, mantas vai personas apdrošināšanu. Bez pamatlīgu-
miem ir dažādi papildlīgumi, kuru uzdevums ir nodrošināt pamat-
līguma pienācīgu izpildīšanu, — līgumi par ķīlu, galvojumu, san-

kciju, rokasnaudu.

Līgums ir universāls tiesību un pienākumu rašanās pamats, ko

lieto visdažādākajās sabiedriskās dzīves jomās, un tāpēc to regulē
dažādas tiesību nozares — darba tiesības, ģimenes tiesības,

starptautiskās tiesības v. c. Civiltiesībās līgums neiekļaujas tikai
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saistību tiesību ietvaros, to regulē arī autortiesību normas (CX
47. nodaļa) un izgudrotāju tiesības.

Terminam «līgums» Ir vairākas nozīmes. Visbiežāk to atbilstoši

CX 41. p. saprot kā juridisku faktu, kā divpusēju vai daudzpusēju
darījumu, kā divu vai vairāku personu vienošanos. Līgums ir līgum-
slēdzēju personu gribas izpausmju kopsavilkums, kā to rāda arī

līguma latīniskais apzīmējums contractus (lat. contrahere — savilkt

kopā, noslēgt, nokārtot) 1. Līgums ir juridiska darbība, kas vērsta uz

tās dalībnieku tiesisko attiecību izveidošanu, grozīšanu vai izbeig-
šanu. Tā kā katrs līgums ir darījums, uz to attiecas visi likumdo-

šanā paredzētie noteikumi par darījumiem.
Ar terminu «līgums» apzīmē arī to saistību tiesisko attiecību, kas

rodas līguma noslēgšanas rezultātā, t. i., līgumattiecību, kuras sa-

turs ir līguma dalībnieku savstarpējās tiesības un pienākumi. Tieši

šajā nozīmē līgums regulē dalībnieku uzvedību.

Par līgumu sauc arī dokumentu, kurā ir fiksēta pušu vienošanās.

Šādu dokumentu sastāda relatīvi reti, jo līgumu visbiežāk nosiēdz

vai nu mutvārdos, vai arī tā noslēgšanu apliecina, piemēram, ar

kviK braukšanas biļetes, čeka, žetona izsniegšanu; apmainoties vēs-

tulēm vai telegrammām; pieņemot izpildīšanai pasūtījumu vai norī-

kojumu (piegādes attiecībās).

Par līgumu dēvē arī likumdošanā paredzētā kārtībā apstiprinātu

tipveida līgumu vai parauglīgumu. Tipveida līgumi un parauglīgumi

atvieglo un tipizē organizāciju savstarpējās saimnieciskās un citas

attiecības. Siem līgumiem aizvien lielāka nozīme ir arī organizāciju

un pilsoņu attiecībās. Tipveida līgumiem un parauglīgumiem zināmā»

mērā ir normatīvs raksturs, tie ir obligāti, slēdzot atbilstošos kon-

krētos līgumus.
2. Civiltiesiskā līguma nozīme un lietojums. Līgums ir objektīvi

nepieciešamā tiesiskā forma, kurā tiek ietvertas preču-naudas attie-

cības. Arī attīstītā sociālistiskā sabiedrībā, kad sociālistisko organi-

zāciju savstarpējās mantiskās attiecībās, organizāciju un pilsoņu,,
kā arī pilsoņu savstarpējās attiecībās tiek sekmīgi izmantota preču-
naudas forma, kā ari citas ekonomikas attīstības sviras, civiltiesis-

kais līgums ir tā tiesiskā forma, kas nodrošina mantiski norobežota

un patstāvīgo ekonomisko attiecību dalībnieku savstarpējās attiecī-

bas, saskaņotu ritmisku darbību. Civiltiesiskais līgums ir galvenā
tiesiskā forma, kurā realizējas organizāciju un pilsoņu attiecības,
kas vērstas uz visdažādāko materiālo un kultūras vajadzību apmie-
rināšanu (pēc dzīvokļa, pārtikas un nepārtikas precēm, dažādiem

pakalpojumiem, mākslas sniegumiem utt.). Līguma formā pilsoņi
realizē arī savus materiālās un garīgās darbības rezultātus. Stājo-
ties savstarpējās līgumattiecībās, pilsoņi apmierina savas mantiskās

un nemantiskās intereses.

Svarīga nozīme līgumam ir sociālistisko organizāciju savstarpē-

jās mantiskajās attiecībās. Civiltiesiskā līguma formu sociālistiskā

1 Par gribu un gribas izpausmi līgumā tuvāk sk.: O&zenstUT B. A. Bo.ih h

BOJiēH3'bflß.iēHHe. — .flvujaHc*: Jlohhiii, 1983, c 118—131.
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valsts ekonomikas vadībai sekmīgi izmanto līdzās dažādām citām

ekonomiskajām svirām, kuras ir ietvertas tādās tiesiskās formās kā

kredīta piešķiršana, peļņas izlietošana v. c.

Demokrātiskā centrālisma principu realizēšana tautas saimnie-

cībā prasa savienot centralizēto vadību ar uzņēmumu, apvienību un

citu organizāciju saimniecisko patstāvību un iniciatīvu (LPSR Kon-

stitūcijas 16. p.). Tas nozīmē aktīvi izmantot saimniecisko aprēķinu,
lai saimnieciskā organizācija būtu pilnīgi materiāli atbildīga par

savas saimnieciskās darbības rezultātiem. Realizējot plāna uzdevu-

mus, sociālistiskās organizācijas stājas savstarpējās līgumattiecībās.
Nolikumos par piegādēm uzsvērts, ka līgums ir pamatdokuments,
kas nosaka pušu tiesības un pienākumus visu veidu produkcijas un

preču piegādē neatkarīgi no tā, vai produkcija un preces tiek sada-

lītas plāna kārtībā vai ne. Organizāciju savstarpējā materiālā atbil-

dība par savas saimnieciskās darbības rezultātiem tādējādi izpaužas
kā līgumiskā atbildība par uzņemto līgumsaistību neizpildīšanu. Eko-

nomisko metožu nostiprināšanās saimniecisko attiecību regulēšanā
un atbilstoši administratīvo metožu lomas samazināšanās kopš
60. gadiem ir skaidri iezīmējusies mūsu valsts saimnieciskā mehā-

nisma vadības pilnveidošanā un ir vērsta uz saimnieciskā aprēķina
attiecību formu pilnveidošanu un efektīvāku izmantošanu. Sī ten-

dence izpaužas arī kā civiltiesiskā saimnieciskā līguma lomas

nostiprināšanās. Tas izriet kā no PSKP XXVII kongresa di-

rektīvām1
,

tā arī no PSKP CX un PSRS MP lēmumiem un citiem

likumdošanas aktiem: PSKP CX un PSRS MP 1970. g. 23. XII

lēmuma «Par juridiskā darba uzlabošanu tautas saimniecība» 7
,

PSKP CX un PSRS MP 1975. g. 25. VI lēmuma «Par saimnieciskās

likumdošanas tālāku pilnveidošanu» 3
,

PSKP CX un PSRS MP

1979. g. 12. VII lēmuma «Par to, kā uzlabot plānošanu un palielināt
saimnieciskā mehānisma ietekmi ražošanas efektivitātes un darba

kvalitātes paaugstināšanā»4
,

PSKP CX un PSRS MP 1983. g. 11. IV

lēmuma «Par nopietniem trūkumiem līgumsaistību ievērošanā pro-

dukcijas piegādēs un ministriju, resoru un uzņēmumu atbildības pa-

augstināšanu šajā darbā»5
,

PSRS MP 1981. g. 10. II apstiprināta-

jiem Nolikumiem par ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas un

tautas patēriņa preču piegādēm 6
v. c. Aizvien vairāk nostiprinās

tādi jēdzieni kā «līgumdisciplīna», «līgumsaistību ievērošana», «at-

bildība par plāna uzdevumu un līgumsaistību izpildi».

Civiltiesiskais līgums, kas līdz 60. gadiem galvenokārt tika

traktēts kā tiesiskā forma plāna uzdevumu konkretizēšanai un

1 PSKP XXVII kongresa materiāli, 381. Ipp.
2 Cn CCCP, 1971, M. 1, ct. 1.

3 TaM *c, 1975, J* 16, ct. 98.

1 TaM jkc 1979, *h 18, ct. 118.

1 TaM «c, 1983. JA 11.

• TaM )Ke, 1981, M 9—lo, ct. 62.
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detalizēšanai, tagad aizvien vairāk kļūst par svarīgāko saimniecisko
sakaru organizācijas formu. Saglabājot savu funkciju plāna uzde-

vumu konkretizēšanā, līgums kļūst par galveno dokumentu, kas

nosaka saimniecisko organizāciju savstarpējās tiesības un pienāku-
mus materiāltehniskās apgādes, produkcijas un preču realizācijas
un citās saimnieciskās darbības jomās. Līgums kļūst par uzņēmumu
saimnieciskās darbības plānošanas pamatu, par tautas saimniecī-
bas sakaru organizēšanas galveno līdzekli vienota ekonomiskās un

sociālas attīstības valsts plāna ietvaros.

2. §. Līgumu klasifikācija

ļ. Līgumu klasifikācijas nozīme. Līgumu klasifikācijai nav tikai

teorētisks, izziņas raksturs, tai galvenokārt ir praktiska nozīme. Sis-

tematizējot likumdošanas normas, kas reglamentē konkrētus līguma
veidus, tiek pilnveidota civilās likumdošanas sistēma. Klasifikācija
pilsoņiem un juridiskajām personām palīdz izvēlēties attiecīgo
liguma modeli savu mantisko vai citu attiecību noregulēšanai un

līdz ar to atvieglo tiesību normu piemērošanu.
Mūsu saimnieciskas dzīves dinamiskā attīstība nereti izvirza

jaunus ekonomiskus uzdevumus, kuru risināšanai tiek radīti jauni
līgumu veidi un paveidi. To ierindošana līgumu sistēmā ļauj no-

skaidrot, kādas tiesību normas pēc likuma analoģijas piemērot, ja
jaunais līguma paveids nav patstāvīgi reglamentēts.

Līgumu klasifikācija dažkārt var būt visai komplicēta. Praksē,

piemēram, ļoti izplatīts ir aizdevuma līgums, ko slēdz pilsoņi. Taču

tas rada nopietnas grūtības no klasifikācijas viedokļa, jo aizdevuma

līguma rezultātā mantu nodod citas personas īpašumā, lai pēc tam

aizdevējam tiktu atdota cita tādas pašas sugas manta. 'Tāpēc šis

līgums Latvijas PSR civilkodeksā, tāpat kā daudzu citu savienoto

republiku civilkodeksos, ir iekļauts mantas realizācijas līgumu

grupā, bet Ukrainas PSR civilkodeksā, ņemot vērā šī līguma sociāl-

ekonomisko nozīmi — kredīta pakalpojuma sniegšanu, aizdevuma

līgums ir pieskaitīts pie norēķinu un kredīta attiecībām.

Līdzīga situācija ir ar līgumu par mājas atsavināšanu ar notei-

kumu visu mūžu apgādāt. Akcentējot to apstākli, ka tiek atsavināta

un nodota ieguvēja īpašumā māja, šis līgums Latvijas PSR un vēl

citu savienoto republiku civilkodeksos ir iekļauts mantas realizācijas

līgumu grupā. KPFSR civilkodeksā tas ir pat regulēts kā pirkuma-
pārdevuma līguma atsevišķs paveids. Turpretī dažu savienoto repub-

liku, piemēram, Igaunijas PSR, Ukrainas PSR civilkodeksos, pama-

tojoties uz otru, svarīgāko šī līguma nozīmi — mūža uzturdošanas

pienākumu, līgums par mājas atsavināšanu ar noteikumu visu mūžu

apgādāt ir iekļauts vienā grupā ar pakalpojumu līgumiem.
Sakarā ar pasākumiem, kas vērsti uz lauksaimniecības produk-

cijas ražošanas paplašināšanu pilsoņu personiskajās palīgsaimnie-
cībās, ir izveidojušies jauni līgumi par lopu un putnu audzēšanu un

iepirkšanu un piena pārpalikuma iepirkšanu pilsoņu personiskajās
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paligsaimniecībās. Sos līgumus pilsoni slēdz ar kolhoziem un citiem

lauksaimniecības uzņēmumiem. Rodas problēma, vai šie līgumi ir

pilnīgi patstāvīgs civiltiesiska līguma tips, vai arī tos var pieskaitīt

pie lauksaimniecības produkcijas valsts iepirkuma līguma tipa. Jāat-

zīmē, ka, piemēram, Ungārijas TR civilkodeksā šādi līgumi tiek

regulēti kā kontraktācijas līguma paveids.

2. Līgumu klasifikācija pec to sociāli ekonomiska uzdevuma

ir šada: >

1) līgumi par mantas nodošanu citas personas īpašumā vai ope-

ratīvā pārvaldīšanā (pirkums-pārdevums, piegāde, lauksaimniecības

produkcijas valsts iepirkums no kolhoziem, padomju saimniecībām

un citām saimniecībām, maiņa, dāvinājums, mājas atsavināšana ar

noteikumu visu mūžu apgādāt, aizdevums, bankas kredīts; te pie-
skaitāmi arī līgumi par fondu realizāciju, līgumi par materiāltehnis-

kās apgādes organizēšanu, līgumi par lauksaimniecības produkcijas
pārpalikumu iepirkšanu pilsoņu personiskajās paligsaimniecībās un

no dārzkopības sabiedrības biedriem1 );

2) līgumi par mantas nodošanu atlīdzības un bczatlidzibas lie-

tošanā (mantas īre, dzīvojamās telpas īre, patapinājums, sadzīves

noma);

3) līgumi par darba izpildīšanu (darbuzņēmums, kapitālās celt-

niecības darbuzņēmums, kapitālās celtniecības apakšuzņēmuma

līgums, līgumi par kolhozu, padomju saimniecību un citu lauksaim-

niecības uzņēmumu ražošanas tehnisko apkopi 2
, līgumi par kultūras

un sadzīves nozīmes izstrādājumu tehnisko apkopi un remontu eks-

pluatācijas garantijas termiņa periodā
3

,
sadzīves pakalpojumu

līgumi par dzīvokļu un saimniecības ēku celtniecību un remontu pēc

iedzīvotāju pasūtījumiem4
, līgums par skaitļošanas darbu izpildi,

līgumi par zinātniski pētniecisku, projektēšanas, konstruēšanas un

citu darbu izpildi);

4) līgumi par pakalpojumu sniegšanu (kravas, pasažieru un

bagāžas pārvadājums, ekspedīcija, uzdevums, glabājums, komisija,

līgums par tiesisko apkalpošanu 5
,

līgumi par objektu apsardzību,
ko sk'dz iekšlietu iestāžu ārpusresoru apsardze ar saimnieciskajām

un citam organizācijām un pilsoņiem
6 );

5) personas un mantas valsts apdrošināšanas līgumi;

6) kopīgas darbības līgumi;

7) līgumi par zinātnes, mākslas un literatūras darbu radīšanu

un nodošanu realizēšanai (izdevniecības, scenārija, mākslas darba

pasūtījuma, uzveduma un citi autorligumi, licences līgums);

1 BHA, 1982, 1* 3, c. 33-35.

2 TaM *c, 1984, Nfc 10, c. 26-41.

3 TaM *c, 1975, M 12, c. 15—20.

1 LPSR Ziņotājs, 1983, Ne 22. 697.—702. Ipp.
5 BHA, 1974, Nk 1, c. 38—41.

•LPSR Ziņotājs, 1983, .V» 33, c. 1174-1178. BHA, 1977. Mi 5, c. 3-10.
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8) līgumi par izgudrojuma izmantošanas tiesību nodošanu, kā

arī citi līgumi par zinātniski tehnisko sasniegumu nodošanu1;

9) pārējie līgumi, pie kuriem var pieskaitīt t. s. jauktos līgumus
un citus līgumus, kas nav pieskaitāmi pie kāda no iepriekš minēta-

jiem līgumu tipiem2.
3. Līgumu klasifikācija pēc to juridiskajām pazīmēm. Līgumus

kā tiesiskas attiecības pēc to juridiskajām pazīmēm var klasificēt

dažādi. Atkarībā no tiesību un pienākumu sadalījuma starp līguma
dalībniekiem līgumi ir vienpusēji un divpusēji. Vienpusējā līgumā
pienākumi ir tikai vienai pusei — parādniekam, bet otrai pusei —

kreditoram ir tikai tiesības. Sādi līgumi ir, piemēram, aizdevuma

līgums, pēc kura aizņēmējam ir pienākums atdot aizdevējam pa-

rādu, bet aizdevējam ir tiesības prasīt parāda atdošanu. Tāds pats
tiesību un pienākumu sadalījums ir patapinājuma līgumā. Divpusējā
līgumā katrai pusei ir gan tiesības, gan pienākumi, t. i., katra puse
vienlaikus ir kreditors un parādnieks. Vairums līgumu ir divpusēji.
Tādi ir visi līgumi, pēc kuriem pret atlīdzību tiek atsavināta manta,,
mantas un dzīvojamās telpas īres līgumi, darbuzņēmuma, apdroši-
nāšanas un citi līgumi. Tā, piemēram, pēc mantas īres līguma izīrē-

tājam ir pienākums nodot mantu īrniekam lietošanā un tiesibas

saņemt īres maksu, bet īrniekam ir tiesibas saņemt mantu lietošanā

un pienākums samaksāt īres maksu. Sādu līgumu iedalījumu nepie-
ciešams atšķirt no darījumu iedalījuma vienpusējos un divpusējos,,
kas pamatoti uz tādu kritēriju kā darījuma pušu skaits.

Līgumi ir atlīdzības un bezatlīdzības atkarībā no tā, vai pusei,

kurai tiek nodota manta vai kuras labā tiek izpildīts darbs vai pa-

kalpojums, ir par to jāatlīdzina vai ne. Tā, piemēram, pircējam par

nopirkto lietu ir jāsamaksā noteikta naudas summa; ieguvējam pēc

līguma par mājas atsavināšanu ar noteikumu visu mūžu apgādāt ir

jāuztur mājas atsavinātājs; darbuzņēmuma līgumā pasūtītājam ir

jāsamaksā par viņa labā izpildītu darbu. Bezatlīdzības līgumos ne-

kāda atlīdzība nav jāmaksā (piemēram, dāvinājuma, patapinājuma,.
aizdevuma līgums starp pilsoņiem). Daži līgumi var būt kā atlīdzī-

bas, tā arī bezatlīdzības. Tādi ir glabājuma, uzdevuma un citi

līgumi.
Lai gan katrs līgums ir tā dalībnieku vienošanās un saskaņā ar

CX 163. p. līgums ir uzskatāms par noslēgtu, kad panākta vienoša-

nās visos būtiskajos līguma punktos, daži līgumi pēc likuma tieša

norādījuma uzskatāmi par noslēgtu tikai mantas nodošanas brīdī.

Tādi ir dāvinājuma līgums (CX 274. p. 111 d.), aizdevuma līgums

1 Boaoiuko C. R. jloroßop Ha nepcaaiv HayqHoTexHH*iecKHx «aocTHjKCHHft. —

Xapt>KOß: Buma uiKo.ia, 1978. 69 c; Bukos A. Aoroßopu Ha nepcianv TexntmecKnx

pa3pa6oTOK. — Cob. jocthuhh, 1974, Ms 6, c. B—9; 3enun H. .'1 hhch^hohhufl ao-

roßop Ha H3o6peTeHHH h «Hoy-xay». — Cob. roc. h npaßO, 1983, Ms 6, c 54—59;

UltijmmP r. Aoroßop o nepe/iaie «Hoy-xay>. — M.: Ilporpecc, 1976. — 376 c.

1 oūeen3uxT B. A. HeTHnHiHbie aoroßopHue othouichhh b rpamaaHCKOM

npaße. — J3.yuiaH6e, 1984, 127 c.; Cadunoe 0. HeTHnHiHue HHCTHTyTU b coBeTCKOM

rpaHoaHCKOM npaße. — Cob. roc. h npaßO, 1979, Nt 2, c. 32—39.
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(CX 285. p. 111 d.), glabājuma līgums (CX 421. p. 111 d.) v. c.

Līgumi, kas skaitās noslēgti ar vienošanās brīdi, ir konsensuāli ne-

atkarīgi no tā, vai tie tiek izpildīti līguma noslēgšanas brīdī vai pēc
tam. Tā, piemēram, pirkuma-pārdevuma līgumu var noslēgt un izpil-
dīt vienlaikus, kā arī viena vai abas puses līgumu var izpildīt pēc
tā noslēgšanas, pārdodot mantu uz kredīta vai arī mantu nododot

pēc tam, kad samaksāta pirkuma cena. Līgumi, kas skaitās noslēgti
tikai ar mantas nodošanu, ir reāllīgumi.

Parasti tiesības un pienākumi līgumā rodas tikai pašiem līguma
dalībniekiem. Tāpēc šāds līgums ir jāizpilda kreditora labā. Pro-

tams, kreditors ir tiesīgs dot parādniekam norādījumu līgumu izpil-
dīt arī kādai citai personai, piemēram, pircējs var dot norādījumu
pārdevējam nopirkto mantu nodot nevis viņam, bet kādai trešajai
personai. Sādā gadījumā trešajai personai ir tiesības pieņemt izpil-
dījumu, bet viņai nav tiesību prasīt izpildījumu.

Likumā ir paredzēta iespēja noslēgt arī tādu līgumu, pēc kura

tiesības prasīt izpildījumu ir trešajai personai. Šādus līgumus sauc

par līgumiem trešās personas labā (CX 170. p.). Līguma noslēg-
šanā trešā persona nepiedalās un savu gribu neizsaka, bet līguma
izpildīšanu pilnīgi patstāvīgi var prasīt gan puse, kas līgumu no-

slēgusi, gan arī trešā persona, ja likumā vai līgumā nav paredzēts
citādi vai no līguma jēgas neizriet kas cits. Praksē viens no šādiem

līgumiem ir valsts apdrošinājuma līgums, pēc kura valsts apdroši-
nāšanas iestāde apņemas apdrošinājuma summu izmaksāt personai,
ko norādījis apdrošinājuma ņēmējs (piemēram, bērna apdrošinājuma
līgums). Pēc līguma trešās personas labā pilsonis var noguldīt
naudu krājkasē uz citas personas vārda. Tādā gadījumā prasīt no-

guldījuma izsniegšanu var tikai trešā persona, bet nevis persona,
.kas izdarījusi noguldījumu.

Lai gan trešā persona nav piedalījusies līguma noslēgšanā, viņa

pēc šī līguma iegūst kreditora statusu, un bez viņas piekrišanas
vairs nav iespējams līgumu atcelt vai izdarīt tajā grozījumus, kas

aizskar trešās personas tiesības. Trešā persona var atteikties no sa-

vām tiesībām, un tādā gadījumā prasījuma tiesības var izlietot tā

puse, kas līgumu slēgusi trešās personas labā.

Atkarībā no tā, vai līgumam ir patstāvīga nozīme vai arī tas

tikai papildina kādu citu līgumu, līgumus iedala pamatlīgumos un

papildlīgumos. Pamatlīgumi ir, piemēram, piegādes, aizdevuma,

mantas īres līgumi. Papildlīgumi galvenokārt ir paredzēti pamat-
līgumu izpildījuma nodrošināšanai. Tādi ir līgumi par sankciju,
rokasnaudu, ķīlu, galvojuma līgums.

Atkarībā no tā, vai līgumā ir noteikti izpildes termiņi vai tādu

nav. līgumus iedala terminētos un beztermiņa līgumos.

Līgumus var iedalīt pabeigtos līgumos un priekšlīgumos. Pa-

beigts līgums rada pusēm līguma tipam atbilstošas civilās tiesības

un pienākumus, piemēram, mantas īres līgumā — prasīt mantas

nodošanu lietošanā un attiecīgu izīrētāja pienākumu. Priekšlīgums
tikai rada pusēm saistību nākotnē noslēgt īres, pirkuma-pārdevuma
vai citu līgumu. Spēkā esošā civilā likumdošana gan tieši neparedz
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priekštīgumu noslēgšanas iespēju, taču to ari neaizliedz. Tāpēc, pa-

matojoties uz CX 4. p. I d., pilsoņi un organizācijas pēc vispārīga
noteikuma drīkst noslēgt priekšligumus, ja līgums, kuru puses vie-

nojas nākotnē noslēgt, pēc noslēgšanas veida ir konsensuāls. pie-
mēram, īres, pirkuma-pārdevuma līgums. Nevar noslēgt priekšlī-
gumu attiecībā uz reāllīgumu — dāvinājuma, aizdevuma, patapinā-

juma līgumiem.
4. Plānošanas akts un līgums. Saimnieciskais līgums. Līgums

vienmēr ir tā dalībnieku vienošanās neatkarīgi no tā, vai, slēdzot

līgumu, tā dalībniekiem griba ir veidojusies pilnīgi brīvi vai viņu

griba veidojusies atbilstoši likumā paredzētiem līgumu noslēgšanas
pamatiem — administratīvo vai plānošanas aktu prasībām. Atkarībā

no līguma slēgšanas pamata līgumus klasificē tādos, kas slēgti uz

plāna uzdevuma pamata, un tādos, kas nav slēgti uz plāna uzde-

vuma pamata. Attiecībā uz pilsoņiem — līguma dalībniekiem jāat-
zīmē, ka viņu gribu stāties savstarpēji līgumattiecībās tieši neie-

tekmē ne administratīvi, ne plānošanas akti. Taču arī pilsoņu gribas
formēšanās notiek attīstīta sociālisma ekonomiskās sistēmas apstāk-

ļos, kad visi sabiedriskās ražošanas, sadales un maiņas procesi tiek

vadīti, pamatojoties uz ekonomiskās un sociālās attīstības valsts

plāniem, un tāpēc netieši, pastarpināti šis vispārējais fons zināmā

mērā ietekmē pilsoņu gribas veidošanos. Tomēr atsevišķas pilsoņu—

organizāciju līgumattiecības var tieši pamatoties uz administratīvu

aktu. Tā, piemēram, kad pilsoņi stājas dzīvojamās telpas īres attie-

cībās ar dzīvokļu ekspluatācijas organizācijām, līguma noslēgšanas
pamats ir vietējās Tautas deputātu padomes izpildu komitejas izdots

orderis. Orderis ir administratīvi tiesisks akts, kas dzīvokļu eksplua-
tācijas organizācijai uzliek pienākumu noslēgt īres līgumu ar to

pilsoni, kam šis orderis izsniegts.
Citādi ir sociālistisko organizāciju savstarpējās līgumattiecībās.

Organizāciju gribas veidošanos parasti tieši ietekmē sociālistiskās

ekonomikas plānveida raksturs un valsts regulējošā darbība. Taču

arī šīs līgumattiecības var būt divējādas: tādas, kas pamatotas uz

tiešu plāna uzdevumu, un tādas, kuru pamatā tieša plāna uzde-

vuma nav.

Līgums, kas slēgts uz abām pusēm obligāta plāna uzdevuma

pamata, ir plāna līgums, un šāda līguma saturam ir jāatbilst plāna
uzdevumam (CX 162. p. II d.). Uz plāna uzdevumiem ir pamatotas
lielākā daļa saimniecisko organizāciju līgumattiecību, kas rodas pie-
gādes, kapitālās celtniecības, kontraktācijas, kravas pārvadājumu

joma. Ta, piemēram, piegādes līgums ir jāslēdz atbilstoši produkcijas
sadales plānošanas aktiem, kapitālās celtniecības darbuzņēmuma

līgums — atbilstoši būvējamo objektu titulsarakstam un attiecīgās
celtniecības organizācijas plānam. Attiecīgie plānošanas akti ir šo

līgumu noslēgšanas pamats. Saistību tiesības šajos gadījumos ro-

das no sarežģīta juridiskā sastāva — plānošanas akta un līguma,
pie tam noteicošā loma ir plānošanas aktam. Gadījumā, ja līgumā
ir ietverts plānošanas aktam neatbilstošs saturs, līgums nav

spēkā.
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Civiltiesisko līgumu sistēmā īpaša nozīme ir t. s. saimnieciska-

jam līgumam. Sāds termins gan nav ietverts Civilās likumdošanas

pamatos un civilkodeksā, bet to plaši lieto PSKP direktīvajos doku-

mentos, likumdošanā, kas regulē sociālistisko organizāciju saimnie-

cisko darbību, saimniecisko organizāciju un arbitrāžas praksē, kā

arī tiesībzinātnē. Saimnieciskie līgumi ir nevis kaut kāds noteikts

līguma tips, bet gan īpaša civiltiesisko līgumu grupa — piegādes,
kapitālās celtniecības darbuzņēmuma, kravas pārvadājuma, kontrak-

tācijas un citi līgumi, t. i., tie līgumi, kas vērsti uz sociālistisko

organizāciju savstarpēju saimniecisko tiesību un pienākumu radī-

šanu, grozīšanu vai izbeigšanu.
Siem līgumiem ir civiltiesisko līgumu vispārīgās pazīmes, tomēr

šai līgumu grupai ir arī specifiskas pazīmes. Pirmkārt, šo līgumu
dalībnieki var būt tikai sociālistiskās organizācijas. Otrkārt, šo

'īgumu uzdevums ir nodrošināt organizāciju saimniecisko darbību.

Treškārt, šie līgumi tiek slēgti uz plānošanas akta pamata vai pēc
sava rakstura ir līdzīgi plāna līgumiem. Ceturtkārt, šiem līgumiem
ir īpaša noslēgšanas kārtība un īpaša pirmslīguma strīdu izlemša-

nas kārtība. 1

3. §. Līguma saturs

1. Līguma satura jēdziens ir atkarīgs no tā, ko mēs katrā gadī-
jumā ar līgumu saprotam. Līguma kā līgumtiesiskas saistību attie-

cības saturs ir šīs attiecības dalībnieku savstarpējās tiesības un pie-
nākumi. Ja ar līgumu saprot vienošanos, juridisku faktu, liguma
saturs ir visi tie noteikumi jeb punkti, par ko vienojas, slēdzot

līgumu, un noteikumi, ko šim līgumam paredz likums. Abi aplūkotie
līguma satura jēdzieni ir cieši saistīti, jo no liguma kā vienošanās

punktiem jeb noteikumiem rodas līguma dalībnieku tiesības un pie-
nākumi.

Līguma kā vienošanās satura noteikumi ir dažādi pēc nozīmī-

guma. Ir trejāda veida noteikumi: 1) būtiskie, 2) parastie un 3) ne-

jaušie.

Vissvarīgākie ir būtiskie jeb nepieciešamie noteikumi. CX 163. p.

I d. noteikts, ka līgums uzskatāms par noslēgtu, kad starp pusēm

panākta vienošanās visos būtiskajos līguma punktos. Likumā vispā-

rīgā veidā tieši nav noteikts, kas ir šie būtiskie punkti. Saskaņā ar

CX 163. p. II d. būtiski ir līguma noteikumi, 1) kas par tādiem

atzīti pēc likuma, 2) kas nepieciešami attiecīgā veida līgumiem,

3) par kuriem pēc vienas puses pieteikuma jāpanāk vienošanās.

2. Būtiskie līguma noteikumi var but paredzēti likumdošanā kon-

krētiem līgumu veidiem. Tādi ir norādīti, piemēram, CX 272. p. kon-

traktācijas līgumam, Nolikuma par produkcijas piegādēm 25. pk.,

Nolikuma par preču piegādēm 20. p. Nolikumos par piegādēm

1 Par saimnieciskajiem līgumiem tuvāk sk.: Torgāns K. Saimniecisko tiesību

pamati. — R.: Zvaigzne, 1982, 95.—144. \pp.,BpaeuHCKuā M. H. OCmee pērnie o

xo3HficTßejiHbix joroßOpax. — Mhhck: HayKa H Texn:iKa. 1967, c. 259.
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norādīts, ka līgums nav noslēgts, ja tajā nav noteikumu par piegādes

priekšmetu (nosaukumu, daudzumu, nomenklatūru, sortimentu un

kvalitāti) un par cenu. Tiem līgumiem, kam likumdošanā būtiskie

noteikumi nav norādīti, par tādiem jāuzskata noteikumi, kas nepie-
ciešami attiecīgā veida līgumiem. Jebkurā līgumā obligāti ir jāvie-

nojas par līguma priekšmetu. Līguma priekšmets var būt manta,

dažādas darbības, kas jāizpilda parādniekam, kā arī garīgās darbī-

bas rezultāti. Bez šī visiem līgumiem būtiskā noteikuma dažādiem

līgumiem nepieciešami var būt arī citi noteikumi. Atlīdzības līgumos
(pirkuma-pārdevuma, mantas īres, darbuzņēmuma līgumos v. c.)
būtisks noteikums ir cena. Turpretī bezatlīdzības līgumos, piemēram,

dāvinājuma līgumā, cenas vispār nav. Terminētiem līgumiem obli-

gāts noteikums ir termiņš (piemēram, darbuzņēmuma līgumam).
Būtiski noteikumi līgumā var būt arī tie, par kuriem pēc vienas

puses pieteikuma jāpanāk vienošanās. Tie var būt parastie vai ne-

jaušie līguma noteikumi, piemēram, noteikums par pārdotās mantas

nogādāšanas veidu, par norēķinu kārtību. Būtisko noteikumu tie-

siskā nozīme ir tāda, ka par tiem, slēdzot līgumu, ir obligāti jāvie-

nojas. Pretējā gadījumā līgums nav noslēgts.
3. Parastie līguma noteikumi ir tādi noteikumi, kas attiecīgā

veida līgumiem ir paredzēti normatīvajos aktos. Tā kā šie noteikumi

attiecas uz noslēgto līgumu neatkarīgi no tā, vai puses par tiem

līgumā vienojas vai ne, par tiem līgumā vienoties nav praktiskas ne-

pieciešamības. Tomēr likumdošanā šī veida noteikumi bieži vien ir

dispozitīva rakstura. Tādēļ līgumslēdzējiem ir tiesības likumdošanā

paredzētos līguma parastos noteikumus konkrētajā līgumā aizstāt

ar citiem noteikumiem (piemēram, CX 254. p. I d. noteikumu par

pārdotās lietas kvalitāti, CX 251. p. II d. noteikumu, CX 300. p. I d.

noteikumu). Ja līguma puses speciāli nav vienojušās par parasta-

jiem noteikumiem, tiek piemēroti noteikumi, kas paredzēti likumā.

4. Nejaušie līguma noteikumi ir tādi noteikumi, bez kuriem

līgumā var iztikt. Nejaušiem noteikumiem ir tiesiska nozīme tikai

tad, ja līgumslēdzēji par tiem ir vienojušies. Nejaušie noteikumi

var attiekties uz līguma izpildīšanu. Piemēram, dzīvojamās mājas

pirkuma-pārdevuma līgumā puses var vienoties par to, ka bijušais
īpašnieks dzīvos pārdotajā mājā.

5. Saimnieciskajiem līgumiem, kas tiek slēgti uz plāna uzde-

vumu pamata, pēc satura ir jāatbilst šiem uzdevumiem (CX 162. p.
II d.). Līgumslēdzēju pušu vienošanās šos plāna uzdevumu rādītā-

jus pārvērš par līguma noteikumiem. Saimnieciskie līgumi parasti
tiek slēgti uz likumdošanā paredzētā kārtībā apstiprinātu tipveida
līgumu pamata. Tipveida līgumi parasti satur visus būtiskos un

parastos punktus, detalizēti regulē līgumdalībnieku tiesības un pie-
nākumus. Gadījumos, kad līgumslēdzēji nevar vienoties par kādu

no saimnieciskā līguma noteikumiem, pirmslīguma strīdu izšķir tiesa

vai arbitrāža. Līguma saturu t. s. jauktajos līgumos veido notei-

kumi, kas attiecas uz dažādiem līguma tipiem, un tāpēc atsevišķas
šāda līguma daļas var būt atšķirīgas kā būtisko, tā arī parasto un

nejaušo noteikumu ziņā.
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4. §. Līguma noslēgšana, grozīšana un izbeigšana

1. Līguma forma. No CX 163. p. I d. redzams, ka līgums ir no-

slēgts, ja puses attiecīgajos gadījumos vienojušās prasītajā formā.

Līguma forma, t. i., līgumslēdzēju pušu vienošanās ārējā izteiksme

parasti ir noteikta likumdošanā. Tā kā katrs līgums ir divpusējs vai

daudzpusējs darījums, uz līguma formu, pirmkārt, attiecas vispā-
rīgie darījuma formas noteikumi — CX 42.-47. p. Otrkārt, līguma
formu vispārīgā veidā regulē CX 164. p. noteikumi. Treškārt, atse-

višķiem līgumu veidiem attiecībā uz formu var būt speciāli notei-

kumi, piemēram, CX 248., 275., 285., 292., 404., 422. p. Attiecībā uz

līguma formu jāievēro visas likuma prasības. Bez tam līguma formu

puses ir tiesīgas noteikt arī ar vienošanos (CX 164. p.). Tas neno-

zīmē, ka, slēdzot līgumu, puses drīkstētu vienoties par tādu formu,
kas ir pretrunā ar likuma prasībām. Tā, piemēram, saskaņā ar CX
285 p. aizdevuma līgums par summu, kas pārsniedz 50 rubļus, ir

jāslēdz rakstveidā, un puses nevar vienoties to noslēgt mutvārdos,

taču, ja puses vienojas, ka aizdevuma līgums par 30 rbļ. jānoslēdz:
notariāli apliecinātā formā, lai gan likums to neprasa, līgums uz-

skatāms par noslēgtu no brīža, kad tas ir ietverts nolīgtajā formā.

Brīva līgumu formas izvēle galvenokārt attiecas uz pilsoņu līgumiem.
Forma pilsoņu un organizāciju savstarpējiem līgumiem parasti ir

noteikta normatīvā kārtībā. Tos slēdz vai nu pēc tipveida līgumiem,
vai parauglīgumiem, vai arī izsniedzot kvītis, čekus, biļetes v. c.

Saimnieciskos līgumus parasti slēdz pēc tipveida līgumiem. Līgumu-
rakstveida forma var būt dažāda: līguma saturs var būt izklāstīts

vienā dokumentā, kuru paraksta puses; līgumu var noslēgt, apmai-
noties vēstulēm, telegrammām, telefonogrammām v. tml. Sādu

līgumu formu var piemērot kā pilsoņu, tā arī organizāciju līgumos.
2. Līgumu noslēgšanas vispārīgo kārtību regulē CX 165.—168. p.

Līgumu noslēgšanas procesā ir divas stadijas. Pirmā ir priekšli-
kuma stadija, kurā parasti viena puse piedāvā jeb izvirza priekšli-
kumu noslēgt līgumu. So stadiju sauc par oferti (lat. offerre — nest

pretim, rādīt, piedāvāt). Puse, kas izvirza oferti, ir oferents. Otrā

stadija ir šī priekšlikuma pieņemšanas stadija, ko sauc par akceptu*
(lat. aceipere — pieņemt, piekrist, atzīt par labu, nenoraidīt). Per-

sonu, kas oferti akceptē, sauc par akceptantu. Nevar uzskatīt par
oferti jebkuru priekšlikumu noslēgt līgumu. Oferte ir tāds priekšli-
kums jeb piedāvājums noslēgt līgumu, kas 1) satur visus noslē-

dzamā līguma būtiskos noteikumus un 2) ir adresēts noteiktai per-
sonai vai personām, jo pretējā gadījumā nebūtu zināms, no kuras

personas jāgaida akcepts. Piedāvājums, kas nesatur abas norādītās

ofertes pazīmes, ir, piemēram, informācija, sludinājums laikrakstā,

vitrīnā, pa radio, reklāmas prospektos, ar ko tiek piedāvāts pārdot,
pirkt, mainīt, izpildīt kādus pakalpojumus. Sāds piedāvājums ir do-

māts visiem un ikkatram, lai uzsāktu sarunas par līguma noslēg-
šanu. Sājos gadījumos oferenti parasti ir personas, kas atsaucas uz

sludinājumu. Priekšlikums, kas izteikts sludinājuma veidā, nesaista

to personu, kas priekšlikumu izvirza. Tāpēc persona, kas devusi
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sludinājumu, piemēram, apmainīt dzīvokli, izīrēt garāžu, ir tiesīga jeb-
kura brīdī atkāpties no sludinājumā izteiktā priekšlikuma, nenesot

nekādu atbildību par zaudējumiem, kas var rasties personām sakarā

ar atsaukšanos uz šo sludinājumu. Ir tikai viens izņēmums no šī

noteikuma, proti, par īpašu publisku oferti uzskata preču novieto-

šanu vitrīnā, preču pārdošanu automātos utt. Lai gan šāds piedā-

vājums ir adresēts visiem un ikkatram, to var uzskatīt par oferti.

Persona, kas izsaka vēlēšanos attiecīgo preci iegadāties, ir akcep-
tants. Tāpēc organizācijai ir pienākums pēc pircēja pieprasījuma

pārdot vitrīnā, skatlogā vai citādi izstādīto preci. Sadas publiskas
ofertes gadījumā pircējs ir informēts par visiem būtiskajiem līguma
noteikumiem.

Atšķirībā no sludinājuma oferte ir adresēta noteiktai personai

un tā ir saistoša pašam oferentam, ja viņš noteicis termiņu atbildei.

Līdz termina notecēšanai oferents nav tiesīgs ne atsaukt oferti, ne

ari noslēgt paredzēto līgumu ar citu personu. Pretējā gadījumā ofe-

rentam ir pienākums atlīdzināt akceptantam ar līguma nenoslēg-
šanu radušos zaudējumus, piemēram, transporta izdevumus, ja ak-

ceptants termina ir ieradies pēc ofertē piedāvātās mantas, bet izrā-

dās, ka tā jau ir pārdota kādam citam.

Likumdošanā nav vispārīgā veidā noteikts, kādai ir jābūt ofertes

vai akcepta formai. Tā var būt mutvārdu, rakstveida, kā arī konklu-

dcnta darbība.

Līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar brīdi, kad oferents ir saņē-
mis pozitīvu atbildi uz izvirzīto priekšlikumu. Tieši tas ir līgumslē-
dzēju pušu gribas izpausmju savienošanās bridis. Izņēmums ir tad,

ja konkrētajam līguma veidam ir speciāli noteikta forma, kā tas ir,

piemēram, attiecība uz dzīvojamās mājas pirkumu-pārdevumu (CX
164. p. IV d., 248. p.), jo tad priekšlikuma akceptēšana mutvārdos,

vēstules, telegrammas un citā tamlīdzīgā veidā vēl nerada līguma
noslēgšanu. Tas attiecas arī uz citiem gadījumiem, kad likums pa-

redz līgumam notariāli apliecinātu vai citu speciālu formu. Ja šādu

speciālu noteikumu par formu nav, liguma noslēgšanas bridis ir

atkarīgs no tā, vai oferents ir norādījis termiņu atbildei vai arī šādu

terminu nav norādījis.
Ja priekšlikums noslēgt līgumu izdarīts, norādot termiņu atbil-

dei, tad nav nozīmes apstāklim, kādā formā — mutvārdu (tieši vai

pa telefonu) vai rakstveida (telegrammā, vēstulē) priekšlikums iz-

virzits, kā arī tam, vai tas izvirzīts klātesošai vai promesošai per-
sonai. Saskaņā ar CX 165. p. līgums ir uzskatāms par noslēgtu ar

to brīdi, kad oferents norādītajā termiņā ir saņēmis attiecīgajā formā

atbildi par priekšlikuma pieņemšanu.
Konfliktsituācija var rasties gadījumā, ja atbilde gan ir nosūtīta

laikā, t. i., ar tādu aprēķinu, lai normālas pasta vai telegrāfa dar-

bības apstākļos oferents to saņemtu noteiktajā termiņa, bet oferents

to ir saņēmis ar nokavēšanos. Tā kā oferents pēc noteiktā termiņa
notecējuma var nezināt, ka akcepts nosūtīts, viņš ir tiesīgs uzskatīt,
ka oferte nav pieņemta, un tāpēc viņš no ofertes var atkāpties vai

ari izdarīt piedāvājumu citai personai. Tomēr arī akceptants, kas
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savlaicīgi nosūtījis atbildi un nezina, ka atbilde saņemta ar noka-

vēšanos, nav vainīgs, un viņa intereses ir jāaizsargā. Tāpēc CX

167. p. i d. paredzēts, ka atbilde atzīstama par nokavētu tikai tad,

ja oīerents tūlīt informē akceptantu, ka atbilde saņemta ar nokavē-

šanos, t. i., gadījumā, ja viņš vairs nevēlas līgumu noslēgt. Ja ofe-

rents to nedara, līgums skaitās noslēgts, un, ja oferents šo līgumu
.nepilda, viņam ir jāatlīdzina zaudējumi akceptantam.

Ja priekšlikums noslēgt līgumu izdarīts, nenorādot termiņu at-

hildei, tad līguma noslēgšanas brīdi CX 166. p. nosaka atkarībā no

tā, vai 1) oferte izdarīta mutiski vai arī 2) tā izdarīta rakstveidā.

Uz mutvārdu priekšlikumu noslēgt līgumu atbilde (akcepts) jā-
dod tūlīt neatkarīgi no tā, vai puses ir klātesošas vai promesošas,
piemēram, slēdz līgumu pa telefonu. Ja atbilde netiek dota tūlīt,

līgums nav noslēgts. Uz rakstveida priekšlikumu noslēgt līgumu
atbilde ir jāsaņem laikā, kāds normāli nepieciešams atbildes saņem-

šanai. Tikai šādā gadījumā līgums tiek uzskatīts par noslēgtu (CX

166. p. II d.). Likumā acīmredzami ir domāts gadījums, kad priekš-
likums ir nosūtīts promesošam ofertes adresātam pa pastu, telegrāfu
vai citādi, bet nevis tieši nodots klātesošai personai rakstveidā. Ne-

pieciešamais laiks atbildes saņemšanai ir nosakāms katrā gadījumā
atsevišķi, ņemot vērā to, kāds laiks normāli ir nepieciešams ofertes

nogādāšanai adresātam un akcepta nogādāšanai oferentam, kā arī

prezumējot, ka akceptants atbildi nosūta tūlīt pēc priekšlikuma sa-

ņemšanas. Ja atbilde ir nosūtīta savlaicīgi, bet oferents to saņēmis
ar nokavēšanos, iestājas CX 167. p. paredzētās sekas.

Tā kā ofertē ir norādīti visi līguma būtiskie noteikumi, atbildei

ir jābūt bez kaut kādiem iebildumiem vai jauniem noteikumiem. Ja

akceptants atbildē gan piekrīt noslēgt līgumu, bet ar citādiem no-

teikumiem, nekā bija piedāvāts, šāda atbilde tiek atzīta par atteikša-

nos no priekšlikuma un tajā pašā laikā par jaunu priekšlikumu (CX
168. p. I d.). Tādējādi sākotnējais akceptants kļūst par oferentu un

sākotnējais oferents savukārt par akceptantu.
3. Saimniecisko līgumu noslēgšanas kārtība. Sociālistisko orga-

nizāciju saimniecisko līgumu noslēgšanai salīdzinājumā ar līgumu
noslēgšanas vispārīgo kārtību ir vairākas īpatnības. So līgumu no-

slēgšanu regulē speciāli normatīvie akti, piemēram, Nolikumi par

piegādēm, Noteikumi par kapitālās celtniecības darbuzņēmuma līgu-
miem, dažādi tipveida līgumi. Ja saimniecisko līgumu slēgšanu ne-

regulē speciāli normatīvie akti, jāpamatojas uz CX 111 sadaļas vis-

pārīgajiem noteikumiem, kā arī uz PSRS MP 1973. g. 17. X apstip-
rinātā Nolikuma par pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību

£0.—22. punktu. 1

Līguma projektu (oferti), ievērojot attiecīgos obligātos plāna

«uzdevumus, parasti izstrādā tā puse, kas piegādā produkciju, iz-

pilda darbus vai pakalpojumus. Izņēmums ir gadījumi, kad saskaņā
ar likuma noteikumiem līguma noslēgšanas iniciators var būt otra

.puse.

1 Cn CCCP, 1973. Ni 23, ct. 128.
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Ja līguma pamats nav abām pusēm obligāts plānošanas akts,,

liguma projektu var sagatavot un iesniegt jebkura puse. Puse, kas

sagatavojusi liguma projektu, likumdošana noteiktajos termiņos pēc

plāna uzdevumu saņemšanas nosūta to otrai pusei. Adresātam

līguma projekts jāizskata 10 dienu laikā, ja speciālos normatīvos

aktos nav paredzēts cits termiņš, un jādod atbilde (akcepts). Ja

līguma projekts ir parakstīts bez jebkādiem iebildumiem, tas skaitās

akceptēts, un tātad līgums ir noslēgts.

Ja puse, kas saņēmusi līguma projektu, tam nepiekrīt, viņai ir

jāsastāda īpašs dokuments — domstarpību protokols. Domstarpību

protokola līdzas tiek noradīti abu pušu viedokli un izklāstīti tie

līguma punktu noteikumi, par kuriem pusēm ir domstarpības. Sādā

gadījumā parakstītu līguma projektu, uz kura ir atzīme par dom-

starpību protokolu, kopa ar domstarpību protokolu divos eksemplā-

ros norādīto 10 dienu laikā vai cita noradītā termiņā nosūta ote-

rentam. Oferentam domstarpību protokols parasti ir jāizskata kopa

ar otru pusi 20 dienu laikā (kapitālās celtniecības darbuzņēmuma

līgumos — 10 dienu laika), cenšoties domstarpības noregulēt. Ja

puses nevar vienoties, minētajos termiņos nesaskaņotie līguma no-

teikumi jānodod izskatīšanai arbitrāžā, tiesā vai citā orgānā, kas

ir kompetents izskatit šo strīdu (piemēram, kapitālās celtniecības,

darbuzņēmuma līgumā par celtniecības iekšējo titulsarakstu — pa-

sūtītajā un darbuzņēmēja augstākiem orgāniem). Tiesa vai arbit-

rāža Šādas domstarpības izskata pirmslīguma strīdu izlemšanas

kārtībā (CX 169. p.). PSRS valsts arbitrāža 1975. g. 31. X ir izde-

vusi Instruktivos norādījumus par arbitrāžas iestāžu darbu, izšķirot
strīdus, kas rodas, noslēdzot, grozot un izbeidzot produkcijas un

preču piegādes līgumus1
.

Sociālistisko organizāciju domstarpības, kas radušās, slēdzot

līgumu, kurš pamatojas uz abām pusēm obligātu plāna uzdevumu,
ir obligāti jāizšķir pirmslīguma strīdu izšķiršanas kartībā. Turpretī
domstarpības, kas radušas, slēdzot ligumu, kurš nav pamatots uz

abām pusēm obligātu plāna uzdevumu, var izšķirt minētajā kārtība,

ja to speciāli paredz likums vai pušu vienošanās. Parasti organizā-
ciju pirmslīguma strīdus, ja puses ir valsts, kooperatīvās un citas

sabiedriskas organizācijas, izšķir arbitrāža. Tiesa šos strīdus izšķir
tad, ja viena no pusēm ir kolhozs, starpkolhozu vai valsts-kolhozu

uzņēmums, organizācija, apvienība. Arbitrāžas un tiesas uzdevums

pirmslīguma strīdu izšķiršanā ir nodrošināt līguma satura atbilstību

likumam un plāna uzdevumam, ievērojot kā valsts, tā arī līgumpušu
intereses. Arbitrāža un tiesa izskata arī pieteikumus par piespiešanu

noslēgt ligumu, ja puse, kurai nosūtīts līguma projekts, izvairās no-

slēgt līgumu.

Ja organizācija, kas saņēmusi domstarpibu protokolu, nenoregulē»
radušos pirmslīguma strīdu vai nenodod to izšķiršanai arbitrāžā va[

tiesā, tiek uzskatīts, ka ši organizācija piekrīt otras puses iebildu-

1 BHA, 1983. .\e 1, c. 12—29.
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micm, ko tā izvirzījusi domstarpību protokolā, un līgums ir noslēgts
šādā redakcijā.

Likumdošanā paredzētajos gadījumos saimnieciskos līgumus var

noslēgt vienkāršotā formā. Piegādes līgumsaistības var rasties,

1) pieņemot pasūtījumu izpildei un 2) pieņemot norīkojumu izpildei.
Nolikumi par piegādēm paredz, ka pircēja pasūtījumu par produk-
cijas vai preču piegādi piegādātājs var pieņemt izpildei ar rakstisku

paziņoj urnu.

Norīkojumu par produkcijas vai preču piegādi var pieņemt izpil-
dīšanai, ja šis norīkojums satur visus piegādei nepieciešamos datus

(produkcijas vai preču nosaukumu, norādes par produkcijas vai

preču daudzumu, sortimentu, kvalitāti v. c.) un ja nav nepieciešama
nekādu citu noteikumu saskaņošana. Saskaņā ar Nolikuma par pro-

dukcijas piegādi 29. pk. un Nolikuma par preču piegādi 24. pk. no-

rīkojums uzskatāms par pieņemtu izpildīšanai un iegūst līguma

spēku, ja 10 dienu laika, skaitot no norīkojuma saņemšanas dienas,

kads no adresātiem nepaziņo otrai pusei un orgānam, kas norīko-

jumu izdevis, par to, ka iebilst pret norīkojumu. Ja kāds no adresā-

tiem iebilst pret norīkojumu, līgums jāslēdz parastajā kārtībā. Lī-

guma noslēgšana, pieņemot izpildīšanai norīkojumu, notiek kartība,

kas paredzēta PSRS Valsts arbitrāžas 1975. g. 19. IX instrukcijā 1.

4. Līguma grozīšanas un izbeigšanas kārtība. Noslēgtais līgums

pusēm ir godprātīgi jāpilda, un līgumsaistība parasti izbeidzas ar

tas izpildi. Tomēr nereti var rasties apstak|i, kuru dēj līgumattiecību
nepieciešams grozīt vai izbeigt priekšlaikus. Grozīt līgumu nozīmē

mainīt tajā agrāk saskaņotos noteikumus, tos precizēt v. tml. Izbeigt
līgumu nozīmē pārtraukt ta darbību pirms izpildes termiņa. Tā kā

katrs līgums ir divpusējs vai daudzpusējs darījums, tad likums no-

saka, ka vienpusēja atteikšanās no līguma izpildīšanas un līguma
noteikumu vienpusēja grozīšana nav pieļaujama, izņemot likumā pa-
redzētos gadījumus (CX 203. p.). Tādi gadījumi paredzēti, piemē-
ram, CX 233. p. 111 d.. 377. p. 111 d., 378. p. II d., 396. p., 423. p. I d.

Līgumu pēc vienas puses vēlēšanās parasti var izbeigt tā puse,
kurai par labu ir noteikts līguma izpildes termiņš. Tā, piemēram,
persona, kas nodevusi mantu glabāšanā uz noteiktu termiņu, var

"līgumu izbeigt pirms termiņa; tāpat var rīkoties arī īrnieks pēc
mantas vai dzīvojamās telpas īres līguma. Līgumu pēc vienas puses
vēlēšanās var izbeigt arī tad, ja otra puse nekārtīgi pilda savus no

līguma izrietošos pienākumus.

Līgumu var grozīt un izbeigt puses pēc savstarpējas vienošanās,

ja līguma viena vai abas puses ir pilsoņi. Sociālistiskās organizāci-
jas to var tikai tad, ja līgums nav slēgts uz plānošanas akta pamata.
Līgumu, kas slēgts uz plāna uzdevuma pamata, puses var grozīt un

izbeigt tikai tad, ja tas paredzēts likumā un ja tas nav pretrunā ar

plāna uzdevumiem. Parasti līguma grozīšana vai izbeigšana notiek

sakarā ar plānošanas akta grozīšanu (CX 242. p.).

1 BHA 1982. M 5, c. 29-32.
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Saimniecisko līgumu grozīšanas un izbeigšanas kārtību regla-
mentē speciāli normatīvie akti — Nolikums par produkcijas piegā-
dēm (31. pk.), Nolikums par preču piegādēm (26. pk.). Nolikums

par lauksaimniecības tehnikas piegādi (9., 10. pk.), Nolikums par

pretenziju iesniegšanas un izskatīšanas kārtību (23. pk.) ii. c. Pusei,

kas saņēmusi otras puses priekšlikumu par līguma grozišan" vai

izbeigšanu, 10 dienu laikā ir jādod atbilde. Ja šajā termiņā atbilde-

nav dota vai vienošanās nav panākta, tad tā puse, kas iesniegusi
priekšlikumu grozīt vai izbeigt līgumu, var griezties arbitrāžā vai

tiesā, lai izšķirtu strīdu.
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3. nodaļa

SAISTĪBU IZPILDĪJUMS

1. §. Saistību izpildījuma jēdziens un principi

1. Saistību izpildījuma jēdziens. Civiltiesiskās saistības un it

īpaši līgumsaistības rodas, lai tās izpildītu, lai puses sasniegtu tos

mērķus, kuru dēļ viņas ir stājušās saistībās. Tas vienlīdz attiecas

kā uz sociālistiskajām organizācijām, tā arī uz pilsoņiem. Saistības

izpildījums ir to darbību izpildīšana, kas parādniekam jāveic pēc
likuma, administratīvā vai plānošanas akta un pēc līguma un ko no

viņa ir tiesīgs prasīt kreditors. Līgumsaistībās tā ir mantas nodo-

šana īpašumā vai lietojumā, darba izpildīšana kreditora labā, pa-

kalpojumu sniegšana klientam v. c; saistībās no kaitējuma nodarī-

šanas — nodarītā mantiskā kaitējuma atlīdzināšana; saistībās no

mantas nepamatotas iegūšanas vai ietaupīšanas — šīs mantas atdo-

šana. Saistību izpildījums tādējādi ir no saistību tiesiskās attiecības
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izrietošo parādnieka pienākumu izpildīšana un kreditora tiesību rea-

lizēšana.

2. Saistību izpildījuma principi padomju civiltiesībās. Kā civilo

tiesību realizācijai un pienākumu izpildīšanai saistību izpildījumam
ir raksturīgi vispārīgie civilo tiesību realizācijas un pienākumu izpil-
dīšanas principi. Uz saistību izpildījumu pilnība attiecas CX 5. p.

noteikumi. Saistību izpildījumam padomju civiltiesībās bez tam rak-

sturīgi arī specifiski principi. Likumdošana, kas regulē saistību iz-

pildīšanu, pamatojas uz šādiem saistību izpildījuma principiem:

1) saistību pienācīga izpildījuma principa; 2) saistību reāla izpildī-
juma principa; 3) saistību ekonomiska izpildījuma principa; 4) pušu
savstarpējas sadarbības principa saistību izpildē.

Visaptverošakais no minētajiem principiem ir saistību pienācīga

izpildījuma princips (CX 202. p.), saskaņa ar kuru saistības jāiz-

pilda pienācīgā veidā un noteikta laika saskaņa ar likuma, plāno-
šanas akta vai līguma norādījumiem, bet, ja šādu norādījumu nav, —

saskaņa ar parasti izvirzāmajām prasībām. Saistību pienācīgs izpil-
dījums aptver visus saistības kā civiltiesiskās attiecības elementus

un visus saistības satura noteikumus, visas pušu tiesības un pienā-
kumus. Saistība ir pienacigi izpildīta tad, ja tā ir izpildīta reāli, ja
tā ir izpitdīta attiecīgajam saistības dalībniekam, ja tā ir izpildīta
noteiktajā termiņā, vietā, veidā utt. Katram saistības veidam ir sa-

vas raksturīgas izpildījuma īpatnības, un tāpēc būtiski atšķiras iz-

pildījums, piemēram, piegādes, dāvinājuma, darbuzņēmuma, pārva-
dājuma, valsts apdrošināšanas līgumos, kaitējuma atlīdzināšanas

saistībās. Taču pienācīga izpildījuma prasība (CX 202. p.) attiecas uz

jebkuru no saistību veidiem. Ja tiek pārkāpts kāds no saistības pie-

nācīga izpildījuma noteikumiem, saistība vairs nav izpildīta pienā-

cīgi. Tā, piemēram, lai gan piegādātājs pircējam ir piegādājis tieši

to produkciju, kas paredzēta līgumā, t. i., ir izpildījis līgumu reāli,
taču to ir izdarījis pēc līgumā noteiktā termiņa, saistība nav pienā-

cīgi izpildīta.
Atkāpšanās no jebkuras pienācīga izpildījuma prasības sevišķi

smagas sekas var radīt sociālistisko organizāciju saimnieciskajās
attiecībās. Tā, piemēram, ja ražošanas uzņēmumam netiek piegādā-
tas vajadzīgas izejvielas, netiek termiņā uzcelti vai apgādāti ar

iekārtu plānotie un līgumos paredzētie ražošanas objekti, tautas

saimniecībai ar to tiek nodarīti ievērojami zaudējumi. Tāpēc PSKP
CX direktīvajos dokumentos un likumdošanā tiek uzsvērta nepie-
ciešamība nodrošināt līgumsaistību stingru ievērošanu. PSKP CX

un PSRS MP 1983. g. 11. IV pieņemtajā lēmumā «Par nopietniem
trūkumiem līgumsaistību ievērošanā produkcijas piegādēs un minis-

triju, resoru un uzņēmumu atbildības paaugstināšanu šajā darbā»1

akcentēts, ka, ievērojot mūsdienu sabiedriskās ražošanas mērogus,
tās plašo specializāciju un kooperāciju, |oti svarīgs priekšnoteikums
tautas saimniecības attīstībai kopumā un visu tās posmu tālākai

attīstībai un saskaņotai darbībai ir stabili saimnieciskie sakari, kā

* Cn CCCP, 1983, M 11.
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atl tas, lai uzņēmumi un organizācijas precīzi izpildītu produkcijas
piegādes uzdevumus. Līdz ar to partijas un padomju orgānu uzde-

vums ir nodrošināt kārtību un disciplīnu produkcijas piegādes līgum-
saistību ievērošanā.

Saistību reāla izpildījuma princips nozīmē saistības izpildīšanu
natūrā. Saskaņa ar šo principu jāizpilda tieši tas, kas paredzēts vai

nu pēc likuma, plānošanas akta, līguma, vai vienpusēja darījuma,
kā arī jāatlīdzina nodarītais kaitējums natūra. Reāls (lat. res —

lieta) izpildījums attiecas uz saistības priekšmetu. Tas nozīmē no-

dot tieši to lietu, kas paredzēta pec saistības, izpildīt tieši to darbību

vai atturēties no tas darbības, kas paredzēta pēc līguma.
Saistības reāls izpildījums parasti iekļaujas pienācīga izpildī-

jumā. Ja saistība ir izpildīta pienācīgi, tā ir izpildīta arī reāli. To-

mēr reāli saistību var izpildīt arī tad, ja tiek pārkāpti citi pienācīga

izpildījuma noteikumi. Tā, piemēram, reāli var izpildīt saistību pēc

termiņa notecējuma vai arī ne taja vietā, kur bija paredzēts.
Tā kā reālam izpildījumam pašam par sevi ir svarīga nozīme,

kaut arī pārkāpti citi saistību izpildījuma noteikumi, likumdošanā

saistību reāls izpildījums ir regulēts speciāli.
Civilās likumdošanas normas ir vērstas uz saistību reāla izpil-

dījuma nodrošināšanu kā pirms saistību pārkāpšanas no parādnieka

puses, tā arī pēc saistību pārkāpšanas. Pamatojoties uz to, ka sais-

tība ir obligāta abām pusēm, aizliegta vienpusēja atteikšanās no

saistības izpildīšanas un līguma noteikumu vienpusēja grozīšana,

izņemot likuma paredzētos gadījumus (CX 203. p.).
Vienpusēja atteikšanās no saistību reāla izpildījuma ir iespējama

tikai tad, ja to atļauj likums. Tas ir iespējams, piemēram, jebkurai
uzdevuma līguma pusei (CX 396. p.), neuzrādot iemeslus, kāpēc tā

atsakās no līguma. Persona, kas nodevusi mantu glabāšanā, ir tie-

sīga jebkurā laikā atprasīt šo mantu no glabātāja (CX 423. p. I d.).
Dažreiz viena no pusēm var atteikties no līguma reālas izpildes
attaisnojošu iemeslu dēļ. Tā, piemēram, CX 377. p. 111 d. atļauj
pasūtītājam attaisnojošu iemeslu dēļ jebkurā laikā pirms darba pa-

beigšanas atteikties no līguma. Kā redzams, minētajos gadījumos
likums atļauj izbeigt saistību parasti tai personai, kuras labā sais-

tība radīta. Tādējādi tiek nodrošinātas šīs personas intereses.

Citas civilās likumdošanas normas ir vērstas uz saistību reāla

izpildījuma nodrošināšanu, kad saistība jau ir pārkāpta, kad parād-
nieks nav izpildījis savus pienākumus pēc saistības. Tā CX 222. p.

piešķir kreditoram prasījuma tiesības pret parādnieku par individuāli

noteiktas lietas nodošanu kreditora īpašumā vai operatīvajā pārval-
dīšanā, ja parādnieks neizpilda saistību par šādas lietas nodošanu

kreditoram. CX 299. p. piešķir īrniekam tiesības izprasīt no izīrētāja
mantu, ja pēdējais to pēc līguma nenodod īrnieka lietojumā. Ja pa-
rādnieks neizpilda saistību par noteikta darba veikšanu, kreditors
ir tiesīgs šo darbu veikt uz parādnieka rēķina, ja no likuma vai

liguma neizriet kas cits (CX 223. p.).
Parādniekam reāla izpildījuma pienākums paliek arī pēc saistī-

bas pārkāpšanas. To nosaka CX 228. p., proti, sankcijas samaksa,
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kas noteikta nokavējuma gadījumam vai citādam nepienācīgam
saistības izpildījumam, un ar nepienācīgo izpildījumu nodarīto zau-

dējumu atlīdzība neatbrīvo parādnieku no saistības reāla izpildī-
juma, izņemot gadījumus, kad zaudējis spēku tas plāna uzdevums,

uz kura pamatota saistība starp sociālistiskajām organizācijām. Sis

noteikums attiecas kā uz parādniekiem pilsoņiem, tā ari sociālistis-

kajam organizācijām. Sāds noteikums ir paredzēts piegādes noliku-

mos (Nolikuma par produkcijas piegādēm 104. pk., Nolikuma par

preču piegādēm 101. pk.). Produkcija vai preces, kas nav piegādā-
tas vienā piegādes periodā, ir jāpiegādā nākamajā periodā (Noli-
kuma par preču piegādēm 32. p.).

Citādi noteikumi par saistību reālu izpildījumu paredzēti kredi-

toram, ja parādnieks ir pārkāpis saistību. Ja kreditors ir pilsonis,

viņš var atteikties pieņemt izpildījumu, ja viņš zaudējis interesi par

izpildījumu (CX 233. p. 111 d.). Tāda tiesība kreditoram ir pēc darb-

uzņēmuma līguma (CX 377. p. I un II d. un 378. p.). Organizāciju
savstarpējās attiecības atteikšanās pieņemt nokavētu izpildījumu
ir atjauta tikai tajos gadījumos un pēc tiem nosacījumiem, kas no-

rādīti likuma vai līgumā (CX 233. p. IV d.). Organizācija var izlemt

jautājumu par reāla izpildījuma prasīšanu vai atteikšanos no reāla

izpildījuma tikai tad, ja tas ir likumā speciāli noteikts. Tā, piemē-

ram, Nolikuma par produkcijas piegādēm 36. pk., Nolikuma par

preču piegādēm 32. pk. atjauj pircējam, t. i., kreditoram, paziņojot par

to piegādātajam, atteikties no produkcijas vai precēm, kuru piegāde
ir nokavēta, ja vien citādi nav paredzēts līgumā.

Saistību ekonomiska izpildījuma princips. Katram saistību dalīb-

niekam pienākumi jāizpilda sociālistiskajai tautas saimniecībai vis-

ekonomiskākajā veidā. Sāds principiāls saistību izpildījuma notei-

kums ir raksturīgs padomju civilajai likumdošanai, lai gan Latvi-

jas PSR CX vispārīgā veidā tas tieši nav paredzēts. Sāds princips
ir formulēts KPFSR CX 168. p., Igaunijas PSR CX 173. p., Lietu-

vas PSR CX 176. p.
Prasība ekonomiski izpildīt saistību ir izteikta atsevišķās Lat-

vijas PSR CX normās, piemēram, CX 371. p. I d., 408. p. ii d., kā

arī citos normatīvajos aktos, piemēram, PSRS Dzelzce|a statūtu

3. p. 25. pk. Sim principam ir ārkārtīgi svarīga nozīme sociālistisko

organizāciju saimnieciskajās attiecībās. Tas izpaužas arī kā mate-

riālu un darbaspēka resursu racionāla un efektīva izmantošana,
maksimāla materiālo resursu taupīšana. Izpildīt saistību ekonomiski

nozīmē izvēlēties to no vairākiem izpildes variantiem, kas ir saistīts

ar vismazākajiem izdevumiem tautas saimniecībai. Ekonomiska iz-

pildījuma princips ir svarīgs arī organizāciju mantiskajās attiecībās

ar pilsoņiem, kā arī pilsoņu savstarpējās attiecībās.

Pušu savstarpējās sadarbības princips saistību izpildē. Katrai

saistības pusei ir pienākums sniegt otrai pusei iespējamo atbalstu,
lai tā varētu izpildīt savus pienākumus. Sis princips, tāpat kā

iepriekšējais, Latvijas CX vispārīgā veidā nav formulēts. So prin-
cipu tieši nosaka KPFSR CX 168. p. un citu savienoto republiku CX

attiecīgie panti. Pušu savstarpējās sadarbības princips tomēr attiecas
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uz visām saistībām neatkarīgi no to subjektu sastāva. Gan pir-

cēju un pārdevēju, gan izīrētāju un īrnieku, gan pasūtītāju un darb-

uzņēmēju kā attiecīgā līguma dalībniekus vieno kopīgs mērķis. Tā-

pēc pusēm ir pienākums atbalstīt vienai otru, biedriski sadarboties

saistību izpildē. Sis princips ir atspoguļots arī normās, kas regla-
mentē konkrētus līgumus. Tā, piemēram, Nolikumos par piegādēm
(3. pk.) paredzēts, ka katrai pusei, noslēdzot un izpildot līgumus,
jāievēro otras puses saimnieciskā aprēķina intereses.

Parasti no līgumattiecībām katrai pusei izriet pienākums veikt

otras puses labā noteiktas darbības. Tāpēc arī kreditoram var ras-

ties neizdevīgas mantiskas sekas, ja viņš neveic šādas darbības. To

vispārīgā veidā nosaka CX 235. p., paredzot kreditora nokavējuma
sekas. Tomēr saskaņā ar pušu savstarpējās sadarbības principu kat-

rai no pusēm ir pienākums sniegt pretējai pusei arī tādu palīdzību,
kas tieši normatīvajos aktos vai līgumā nav paredzēta.

2. §. Saistību pienācīga izpildījuma noteikumi

1. Saistības izpildījuma dalībnieki. Jebkurā saistību tiesiskajā
attiecībā dalībnieki vienmēr ir noteiktas, zināmas personas, un pa-

rasti šie tiesiskās attiecības dalībnieki paši arī saistību izpilda, t. i.,

kreditors pats realizē prasījuma tiesības un parādnieks pats izpilda
saistībā uzlikto pienākumu. Pēc būtības nekas nemainās, ja puses

realizē tiesības un izpilda pienākumus ar savu iecelto pārstāvju

starpniecību, kas attiecīgi rīkojas kreditora vai parādnieka vārdā

vai interesēs, izņemot tos gadījumus, kad pēc saistības rakstura

saistību var izpildīt tikai puses personiski. Tādējādi saistības tiesis-

kās attiecības dalībnieki -parasti ir arī saistību izpildījuma dalībnieki.

Tāds pats stāvoklis ir arī tad, ja saistībā notikusi tās dalībnieku

maiņa, ja parādnieka vai kreditora nāves gadījumā vai cesijas un

parāda pārvedes līguma rezultātā sākotnējā kreditora vai parād-
nieka vietā nākušas citas personas.

Tomēr praksē un it īpaši saimniecisko līgumu izpildes praksē
plaši tiek praktizēta saistības izpildījuma uzlikšana trešajai perso-
nai. Tādā gadījumā saistību tiesiskās attiecības dalībnieki nav sais-

tības izpildījuma dalībnieki. CX 206. p. I d. paredzēts, ka no līguma
izrietošo saistību izpildījumu pilnīgi vai daļēji var uzlikt trešajai
personai, ja to atļauj spēkā esošie noteikumi, kā arī, ja trešā per-

sona saistīta ar vienu no pusēm administratīvā pakļautībā vai ar

attiecīgu līgumu. Saistības izpildījuma uzlikšana trešajai personai
ir iespējama abpusēji: 1) kreditors var uzdot kādai trešajai personai
pieņemt izpildījumu no parādnieka, t. i., trešā persona pieņem izpil-
dījumu kreditora vietā, un 2) parādnieks var uzlikt kādai trešajai
personai pienākumu izpildīt saistību kreditoram, t. i., trešā persona

izpilda saistību parādnieka vietā. Šādos gadījumos saistību tiesiskās

attiecības puses paliek sākotnējās, jo trešās personas, kas pieņem
izpildījumu vai izpilda saistību, nekļūst par tiesiskās attiecības da-

lībniekiem, tās tikai faktiski veic darbības kreditora un parādnieka



41

vietā. Saistības izpildījuma uzlikšana trešajām personām ir jāat-

šķir no līguma trešās personas labā (CX 170. p.). Trešajai personai,
kuras labā noslēgts līgums, jau kopš līguma spēkā stāšanās ir pat-

stāvīgas prasījuma tiesības pret parādnieku. Turpretī trešajai per-

sonai, kurai kreditors uzdevis pieņemt izpildījumu, nav patstāvīgu

prasījuma tiesību pret parādnieku.
Pamats saistības izpildījuma uzlikšanai trešajai personai var būt

normatīvs akts, piemēram, atbilstoši likumdošanai, kas regulē pār-
vadājumus, kravas pārvadāšanas pienākums var būt ne tikai tai

transporta organizācijai, kas noslēgusi līgumu ar kravas nosūtītāju,
bet arī citām transporta organizācijām. Sāds pamats var būt trešās

personas saistība ar vienu no līguma pusēm administratīvā pakļau-

tībā, piemēram, kad ražošanas apvienība kā līguma puse uzliek par

pienākumu saistību izpildīt kādam no ražošanas apvienībā ietilpsto-

šajiem uzņēmumiem vai kad celtniecības organizācija uzdod kādai

sev administratīvi pakļautai specializētai celtniecības organizācijai

izpildīt pasūtītājam kādus noteiktus darbus.

Sāds pamats var būt arī līgums, kas saista līguma pusi ar trešo

personu. Tā tas ir, piemēram, tad, ja rūpnīca (A), kas ražo produk-

ciju un ir piegādes līgumattiecībās ar realizācijas organizāciju (B),

pēc pēdējās norādījuma nosūta produkciju organizācijai (C), kura

ir šīs produkcijas saņēmēja pēc piegādes līguma ar realizācijas
organizāciju. Tieši šādā veidā ar tā sauktajām tranzītpiegādēm at-

bilstoši saistību ekonomiska izpildījuma principam tiek nodrošināta

produkcijas ātrāka piegādāšana tiešajam patērētājam, samazināti

transporta izdevumi, novērsta kravas lieka pārkraušana.
Citādi noteikumi saistības izpildījuma uzlikšanai trešajai perso-

nai ir tad, ja parādnieks ir pilsonis. Tad saskaņā ar CX 206. p. II d.

kreditoram ir jāpieņem izpildījums, ko parādnieka vietā piedāvā
trešā persona, ja vien no likuma, līguma vai saistības būtības neiz-

riet parādnieka pienākums izpildīt saistību personiski, kā tas pare-

dzēts CX 368., 393. p. un citos pantos. Lai gan CX 206. p. II d. ir

norādīta tikai saistības izpildīšana parādnieka vietā, likums neaiz-

liedz ari kādai citai personai pieņemt saistības izpildījumu kredi-

tora vietā. Tā, piemēram, pēc pirkuma-pārdevuma līguma pircējs var

uzdot pārdevējam nopirkto lietu nogādāt kādai trešajai personai. Tā

kā, uzliekot saistības izpildījumu trešajai personai, līguma puses ne-

mainās, tad norēķināšanās pēc līguma notiek starp līguma pusēm.
Tāpēc arī saskaņā ar CX 230. p. saistības parādnieks atbild kredito-

ram par to, ka trešā persona, kurai bija uzdots izpildīt saistību, nav

to izpildījusi vai ir izpildījusi nepienācīgi, ja vien likumdošanā nav

paredzēta tiešā izpildītāja atbildība.

2. Saistības izpildījuma priekšmets ir lietas, nauda, vērtspapīri,
kas parādniekam ir jānodod kreditoram, kreditora labā izpildāmu
darbību rezultāti, pakalpojumi, literatūras un mākslas darbi. Izpildī-
juma priekšmetam ir vistiešākais sakars ar saistību reāla izpildī-
juma principu, saskaņā ar kuru jānodod kreditoram tieši tā lieta,
kas noteikta saistībā, jāizpilda kreditoram tieši tas darbs, kas pare-
dzēts pēc līguma, v. tml. Atbilstoši saistību pienācīga izpildījuma
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principam atsevišķiem saistību veidiem likumdošanā ir izvirzīti kri-

tēriji attiecībā uz saistību izpildījuma priekšmetu — tā daudzumu

un kvalitāti. Tā, piemēram, norādes par izpildījuma priekšmeta kva-

litāti līgumos satur CX 254., 265., 298., 378., 385., 424. un citi panti,

Dzl\ 61. pants. Izpildījuma priekšmeta kvalitātei pirkuma-pārde-
vuma līgumā ir jāatbilst līguma noteikumiem, bet, ja šādu notei-

kumu līgumā nav, tad parasti izvirzāmajam prasibām. Lietam, ko

pārdod tirdzniecības organizācija, jāatbilst valsts standartam, teh-

niskajiem noteikumiem vai paraugiem (CX 254. p.). Izīrētāja pienā-
kums ir nodot īrniekam mantu tadā stāvokli, kāds atbilst līguma
noteikumiem un mantas uzdevumam (CX 298. p.). Detalizēti jautā-

jumu par piegādājamās produkcijas un preču kvalitāti un komplek-
tibu reglamentē Nolikumi par piegādēm, kā arī citi normatīvie akti.

Saistība ir pienācīgi izpildīta tikai tad, ja ievēroti līguma notei-

kumi par nododamo lietu un izpildāmo darbu daudzumu, kas tiek

noteikts līgumos, kā arī administratīvajos un plānošanas aktos. Se-

višķa nozīme kvantitatīvajiem rādītājiem ir saimnieciskajās attie-

cībās. Tā, piemēram, piegādājamās produkcijas un preču daudzums,

to sortiments tiek speciāli reglamentēti Nolikumos par piegādēm.
Parasti saistībā ir viens noteikts priekšmets, tomēr ir ari tādas

saistības, kurās izpildījuma priekšmets tiek noteikts alternatīvi vai

fakultatīvi.

3. Saistības izpildījuma termiņš ir būtisks pienācīga izpildījuma
noteikums. Saimniecisko attiecību jomā no saistību izpildīšanas ter-

miņā ir atkarīga saimnieciskā mehānisma normāla funkcionēšana.

Parasti saistību izpildīšanai tiek noteikts izpildījuma termiņš —

kalendāra datums vai laika perioda notecējums. Izpildījuma termiņš
ir noteikts likumdošanā, piemēram, DzK 66. p. ir noteikts termiņš

dzīvokļu īres maksai un maksai par komunālajiem pakalpojumiem.

Termiņš var būt noteikts administratīvā aktā, piemēram, kompeten-
tas iestādes lēmumā par ēku vai būvju nodošanu, vai plānošanas
aktā (piegādes termiņi vispārīgā veidā ir paredzēti plāna uzde

vumā). Termiņš var būt noteikts arī līgumā. Organizāciju savstar-

pējās attiecības izpildījuma termiņu parasti nosaka gados vai mē-

nešos. Ilgstošām saistībām līgumos var būt noteikti termiņi visa

līguma izpildei kopumā, kā arī starptermiņi — piegādes, kapitālās
celtniecības, transporta attiecībās. Ar termiņa iestāšanos parādnie-
kam ir jāizpilda saistība, un, ja viņš to neizpilda, kreditoram rodas

tiesība pieprasīt izpildījumu piespiedu kārtā.

Ne visām saistibam ir noteikts izpildījuma termiņš. Ja saistības

izpildījuma termiņš nav norādīts vai ir noteikts ar pieprasījuma
brīdi, kreditors ir tiesīgs katrā laikā prasīt no parādnieka izpildī-

jumu, bet parādnieks ir tiesīgs katra laika saistību izpildīt (CX
204. p. I d.). Šādas beztermiņa saistībās kreditors var prasīt izpil-
dījumu kā tūlīt pēc saistības rašanās, tā arī daudzus gadus, pat
gadu desmitus pēc saistības rašanās. Parasti tā tas ir pilsoņu sav-

starpējās saistības. Parādniekam saistība jāizpilda pēc kreditora

pirmā pieprasījuma. Tomēr nevar neņemt vērā to, ka kreditora pie-

prasījums parādnieku var pārsteigt nesagatavotu. Lai parādnieks va-
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rētu sagatavoties saistības izpildīšanai, likums paredz viņam zināmu

atvieglojuma termiņu. Saskaņa ar CX 204. p. II d. šāds vispārējs

atvieglojuma termiņš ir 7 dienas, skaitot no kreditora prasījuma cel-

šanas dienas. Saistības izpildījums atvieglojuma termiņa ir uzska-

tams par pienācīgu. Atsevišķos gadījumos var būt citāds atvieglo-
juma termiņš. Ta, piemēram, mantas īres beztermiņa līgumā (CX
294. p.) katrai pusei ir tiesības jebkurā laika atteikties no liguma,
brīdinot par to pretējo pusi vienu mēnesi iepriekš, bet ēku vai neap-

dzīvojamo telpu īres gadījuma — 3 mēnešus iepriekš.

No likuma vai saistības būtības var izrietēt ari tūlītējs izpildī-
šanas pienākums, t. i., bez atvieglojuma termiņa. Ta, piemēram, pa-

tapinājuma beztermiņa līguma manta jāatdod īpašniekam tūlīt pēc
viņa pirmā pieprasījuma (CX 365. p.). No glabājuma līguma jēgas
izriet, ka personai, kas nodevusi mantu glabāšanā, ir tiesības jeb-
kura laika šo mantu atprasīt. Atvieglojuma termiņš te netiek pie-
mērots. Turpretī, ja līgumu pieprasa izbeigt glabātājs, viņam jāno-
rada personai, kas nodevusi mantu glabāšana, attiecīgajos apstāk-

ļos pietiekams termiņš, lai mantu saņemtu atpakaļ (CX 423. p.).

Ja parādnieks nav izpildījis saistību termiņā vai beztermiņa
saistiba viņam piešķirtā atvieglojuma termiņa laika, rodas parād-
nieka nokavējums (CX 233. p.). Tadā gadījuma parādnieks atbild

kreditoram par zaudējumiem, kas nodarīti ar nokavējumu, kā arī

par nejaušu izpildījuma neiespējamību, kas iestājusies pēc nokavē-

juma. Parādniekam iestājas paaugstināta atbildība, t. i., atbildība

neatkarīgi no viņa vainas izpildījuma neiespējamībā. Naudas sais-

tības parādniekam nokavējuma gadījumā ir jāmaksā par nokavē-

juma laiku procenti (CX 234. p.). Ja kreditors saistībās, kurās pie-
dalās pilsoņi, sakarā ar parādnieka nokavējumu ir zaudējis interesi

par saistības izpildījumu, viņš var atteikties pieņemt izpildījumu un

pieprasīt zaudējumu atlīdzību (CX 233. p. 111 d.). Sociālistisko orga-

nizāciju savstarpējās saistībās kreditoram ir tiesības atteikties no

izpildījuma pieņemšanas tikai tad, ja tas tieši norādīts likumā vai

līguma (CX 233. p. IV d.). Tā, piemēram, Nolikumā par preču pie-
gādēm (32. pk.) paredzēts, ka pircējam kā kreditoram ir tiesības

atteikties no to preču pieņemšanas, kuru piegāde ir nokavēta, ja
līguma nav paredzēts citādi.

Saistības izpildījuma termiņu var nokavēt ne tikai parādnieks,
bet arī kreditors, ja viņš atsakās pieņemt pienācīgu izpildījumu, ko

termiņā piedāvā parādnieks, ja viņš neizdara darbības, pirms kuru

izdarīšanas parādnieks nevarēja izpildīt savu saistību (CX 235. p.
I d.), ja kreditors atsakās izsniegt parādniekam kvitējumu vai atdot

parādzīmi sakarā ar parādnieka saistības izpildīšanu (CX 236. p.
VI d.). Tadā gadījuma rodas kreditora nokavējums, sakara ar ko

parādnieks nav uzskatāms par nokavējušu un parādniekam rodas

tiesības prasīt, lai kreditors viņam atlīdzina ar nokavējumu radītos

zaudējumus. Sādā gadījumā pircējam piegādes līgumā, piemēram,
nav tiesības atteikties no to preču pieņemšanas, kuru piegādi ir

nokavējis parādnieks, jo to izraisījusi kreditora paša uzvedība.
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Naudas saistībās par kreditora nokavējuma laiku parādniekam nav

jāmaksā likumdošanā paredzētie procenti (CX 235. p. IV d.).

Terminētās saistībās parādnieks ir tiesīgs izpildīt saistību pirms

termiņa. Pirmstermiņa izpildījuma iespējas likums reglamentē atšķi-

rīgi tām saistībām, kurās piedalās pilsoņi, un tām saistībām, kurās

puses ir organizācijas. Saistībās, kurās kaut viena puse ir pilsonis,

parādnieks var saistību izpildīt pirms termiņa, ja no likuma, līguma
vai saistības būtības neizriet kas cits (CX 207. p. I d.). Tā saskaņā

ar likumu mājas ieguvējam nav tiesības pirms termiņa izpildīt mūža

uzturdošanas pienākumu (CX 276. p.). Tāpat arī kaitējuma nodarī-

tājs nav tiesīgs pirms termiņa atlīdzināt kaitējumu, kas saistīts ar

cietušā veselības bojājumu vai nāvi (CX 487. p.). Kā izriet no gla-
bājuma saistības būtības, mantas glabātājam nav tiesību pēc savas

iniciatīvas pirms termiņa atdot mantu personai, kas to nodevusi

glabāšanā. Ja minēto šķēršļu saistību pirmstermiņa izpildei nav,

parādnieks pēc savas iniciatīvas, neprasot kreditora piekrišanu,
drīkst izpildīt saistību pirms termiņa un kreditoram šāds izpildījums
ir jāpieņem.

Citādi tas ir sociālistisko organizāciju savstarpējās saistībās.

Saimnieciskajās attiecībās līguma pirmstermiņa izpildījums ne vien-

mēr atbilst kreditora — pasūtītāja, produkcijas vai preču saņēmēja
interesēm. Katram uzņēmumam plānsaimniecības apstākļos ir jā-
strādā ritmiski, un izejvielu pirmstermiņa piegāde var radīt virsnor-

matīvus uzkrājumus, preču pirmstermiņa piegāde — glabāšanas
grūtības sakarā ar noliktavu telpu trūkumu utt. Tāpēc, lai nodroši-

nātu plānoto saistību saskaņotu izpildījumu, saistības pirmstermiņa
izpildījums organizācijām ir atļauts tikai likumā vai līgumā pare-

dzētajos gadījumos, kā arī ar kreditoru piekrišanu. Sis noteikums ir

ietverts arī speciālajos normatīvajos aktos, piemēram. Nolikumā par

preču piegādēm (30. pk.).
4. Saistību izpildījuma vieta. Saistība ir pienācīgi izpildīta tad,

ja parādnieks saistību izpildījis vietā, kas noteikta likuma, līgumā,
plānošanas aktā vai kas izriet no saistības būtības (CX 208. p. I d.).
Izpildījuma vieta ir tā vieta, kurā parādniekam jāizpilda saistībā pa-
redzētās darbības — jānodod manta, jāizpilda darbs, jāsamaksā
nauda v. c. Izpildījuma vieta saimnieciskajās saistībās parasti ir

noteikta likumdošanā, līgumā vai plānošanas aktā. Tā, piemēram,
produkcijas un preču pieņemšana pēc daudzuma un kvalitātes notiek

attiecīgi piegādātāja vai saņēmēja noliktavā (Instrukcijas par kār-

tību, kādā pieņem ražošanas tehniskās nozīmes produkciju un tautas

patēriņa preces pēc daudzuma un kvalitātes 6. pk.)'. Daudzos gadī-
jumos norādījums par izpildījuma vietu izriet no saistības būtības,

piemēram, pasažieru pārvadājuma līguma.

Tajos gadījumos, kad saistības izpildījuma vieta nav noteikta

likumā, līgumā vai neizriet no saistības būtības, tā nosakāma atbil-
stoši CX 208. p. II d. norādījumiem. Ēkas nodošana notiek ēkas atra-

1 BHA, 1975, N» 2, c. 23—44.
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šanās vietā, vienalga, pēc kāda līguma to nodod. Visas naudas sais-

tības pēc aizdevuma līguma vai maksājumi pēc citiem līgumiem ir

jāizpilda kreditora dzīvesvietā saistību rašanās brīdī, bet, ja kredi-

tors lidz saistības izpildīšanas brīdim mainījis dzīvesvietu un par

to paziņojis parādniekam, tad kreditora jaunajā dzīvesvietā. Izņē-
mums ir sociālistisko organizāciju savstarpējās naudas saistības, ko

regulē likumdošana par norēķinu un kredīta attiecībām un kurās

maksājumus parasti izdara ar valsts kredītiestāžu starpniecību (CX
209. p.). Visas pārējās saistības, kas nav saistītas ar ēku nodošanu

vai naudas samaksu, jāizpilda parādnieka dzīvesvietā saistību raša-

nās brīdī, ja parādnieks ir pilsonis, un juridiskās personas atrašanās

vietā, ja parādnieks ir juridiska persona.

5. Saistību izpildījuma veids skar dažādus izpildījuma aspektus,
piemēram, secību, kadā pusēm jāizpilda saistības. Saskaņā ar CX

2\2. p. paredzēto vispārīgo noteikumu savstarpējās saistības pēc
līguma jāizpilda vienlaikus, ja no likuma, liguma vai saistības būtī-

bas neizriet kas cits. Organizāciju savstarpējo saistību izpildījuma
kārtību reglamentē likumdošana.

Saistības var izpildīt vai nu uzreiz, vai pa da|ām. Individuāli

noteiktu lietu pircējam vai īrniekam var nodot uzreiz, bet nodot lietas

ar sugas pazīmēm, kā arī izpildīt naudas maksājumus var gan uz-

reiz, gan arī pa daļām. īres maksa, maksa par mantu, kas pirkta uz

kredīta, kaitējuma atlīdzība veselības bojājuma gadījumā tiek mak-
sāta regulāri pa daļām. Aizdevumu var atdot, vai nu samaksājot
visu summu uzreiz, vai arī pa daļām. Ilgstošos piegādes līgumos
izpildījums var notikt tikai pa daļām. Izpildījums pa daļām parasti
ir noteikts likumā, plānošanas aktā vai līgumā, vai arī tas izriet no

saistības būtības. Šādos gadījumos kreditors nedrīkst atteikties sais-

tības izpildījumu pieņemt pa daļām. Pārējos gadījumos kreditors

var atteikties no izpildījuma pa daļām (CX 205. p.). Tā, pie-
mēram, ja aizdevuma līgumā nav paredzēta parāda atdošana pa

daļām, kreditors var prasīt visas aizdevuma summas atdošanu

uzreiz. 1

Pie izpildījuma veida pieder arī kārtība, kāda parādniekam ir

jānogādā saistības priekšmets kreditoram.
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4. nodaļa

SAISTĪBU IZPILDĪJUMA NODROŠINĀŠANA

1. §. Saistību izpildījuma nodrošināšanas jēdziens
un veidi

I. Saistības parasti tiek izpildītas labprātīgi un pienācīgi, kas

sevišķi ir raksturīgs līgumsaistībām, kuras pusēm ir precīzi noteikti

pienākumi un saistību izpildes kārtība. Puses līgumu slēdz tāpēc,
lai to pildītu, tomēr saistību neizpildīšana dažkārt objektīvu, no sais-

tības dalībnieku gribas neatkarīgu apstākļu dēļ, dažkārt pušu pa-

rastas vai rupjas neuzmanības, nepietiekošas iniciatīvas un citu sub-

jektīvu iemeslu dēļ praksē ir sastopama bieži. Ta rezultāta vienai

no saistības pusēm parasti rodas zaudējumi, netiek sasniegts sais-

tības mērķis. Tādēļ likums paredz piespiest nekārtīgo pusi izpildīt
saistību natūrā, ka arī piespiest viņu atlīdzināt otrai pusei ar neiz-

pildīšanu nodarītos zaudējumus.
Lai līgumsaistībās katrai no pusēm būtu garantija, ka pretēja

puse centīsies izpildīt saistību, civilajā likumdošana ir paredzēti
tiesiska rakstura līdzekļi, kuru uzdevums ir stimulēt katru saistības

dalībnieku reāli un pienācīgi izpildīt saistības. Šādus līdzekļus sauc

par saistību izpildījuma nodrošināšanas veidiem. Tie pamudina pa-
rādnieku izpildīt savu pienākumu pret kreditoru, jo saistības neiz-

pildīšanas gadījumā tie paredz parādniekam neizdevīgas sekas, un

nodrošina kreditora intereses, nosakot viņa labā mantisku atlīdzi-

nājumu.
Saistību izpildījuma nodrošināšanas veidi ir šādi: 1) sankcija

(līgumsods); 2) ķīla; 3) galvojums; 4) garantija; 5) rokasnauda.

Visiem šiem veidiem ir mantisks raksturs, lai gan tie viens no otra

ļoti atšķiras. Sankcija un rokasnauda nozīmē nekārtīgā parādnieka
papildu pienākumu samaksāt kreditoram noteiktu naudas summu

vai nu līdzās saistību reālam izpildījumam, vai ari bez saistību

izpildīšanas. Ķīla, galvojums, garantija ir nodrošinājums tam, ka

kreditors saņems visu, kas viņam pienākas saistību normāla izpildī-

juma gadījumā.
2. Visi minētie saistību izpildījuma nodrošināšanas veidi ir īpaša

veida akcesoriskas saistības, t. i., papildsaistības, kurām pašām par

sevi nav patstāvīgas nozīmes. Tas ir pievienotas kādai pamatsaistī-
bai, papildina to. Tā, piemēram, lai galvotu, ir vajadzīga kāda cita

saistība, par kuras izpildīšanu galvinieks apņemas atbildēt kredito-

ram. Nav jēgas vienoties par rokasnaudu vai mantas ieķīlāšanu, ja
nav kādas citas saistības, kuras izpildīšana jānodrošina.

Akcesoriskās saistības ir atkarīgas no pamatsaistībām. Ja izbei-

dzas pamatsaistība, automātiski izbeidzas arī tās nodrošinājuma
saistība. Visi saistību izpildījuma nodrošināšanas veidi nav vienlīdz

nozīmīgi. Vislielākā nozīme ir sankcijai (līgumsodam), ko piemēro
sociālistisko organizāciju savstarpējo saimniecisko līgumu izpildī-
juma nodrošināšanai un ko samērā plaši piemēro organizāciju
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līgumattiecībās ar pilsoņiem (tā, piemēram, pilsoņi maksā līgum-
sodu, ja viņi nav savlaicīgi samaksājuši īres maksu). So saistību

izpildījuma nodrošinājuma veidu var piemērot arī pilsoņi savstar-

pējās līgumattiecībās, lai gan praksē tas netiek darīts.

Pēc nozīmīguma nākošais saistību izpildījuma nodrošināšanas

veids ir ķīla, ko plaši piemēro, piešķirot sociālistiskajām organizā-

cijām bankas kredītus. So nodrošināšanas veidu izmanto arī organi-

zāciju un pilsoņu attiecībās (mantas ieķīlāšana lombarda v. c), kā

ari pilsoņu savstarpējās attiecībās. Ar garantiju nodrošina sociā-

listisko organizāciju savstarpējās saistības, bet ar galvojumu un

rokasnaudu — pilsoņu savstarpējās saistības.

Saistibu izpildījuma nodrošināšana var būt noteikta likumā vai

paredzēta līgumā. Ar akcesorisku saistību var nodrošināt tikai reāli

pastāvošu un likuma prasībām atbilstošu pamatsaistibu. Vienīgais
izņēmums ir garantija, ar kuru var nodrošināt arī tādas saistības,
kas rodas nākotnē.

2. §. Sankcija (līgumsods) 1

1. Saskaņā ar CX 172. p. 1 d. sankcija ir likumā vai līgumā no-

teikta naudas summa, kura parādniekam jāsamaksā kreditoram, ja
saistība nav izpildīta vai nav izpildīta pienācīgi, kā arī, ja tās izpil-
dīšanā pielaists nokavējums. Sankcija ir saistību izpildījuma no-

drošināšanas veids, ko ļoti plaši lieto sociālistisko organizāciju sav-

starpējās attiecībās, galvenokārt saimnieciskajos līgumos — piegādes,

kapitālās celtniecības darbuzņēmuma, kontraktācijas līgumā v. c.

Pamatsaistībās neizpildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas gadī-

jumā parādniekam ir jāsamaksā sankcija par labu kreditoram parasti

neatkarīgi no tā, vai kreditoram ar saistības neizpildīšanu ir vai

nav radušies zaudējumi.
Sankcijas samaksa neatbrīvo parādnieku no saistības izpildīša-

nas. Atkarībā no tā, vai sankcija noteikta likumā vai to nosaka pa-

šas puses līgumā, sankcija ir normatīva vai līgumiska.
Normatīva ir sankcija, kas noteikta normatīvā aktā konkrētiem

saistību pārkāpumu veidiem. Normatīvā kārtībā ir regulēti arī šīs

sankcijas piemērošanas noteikumi un apmērs, kā arī tās piedziņas
kārtība. Sīs sankcijas piemērošana nav atkarīga no tā, vai puses

par to vienojas vai ne. Pusēm nav tiesību atteikties no šādas san-

kcijas piemērošanas, kā arī grozīt tās apmēru. Sis sankcijas veids,
kuru praksē piemēro visvairāk, ir reglamentēts Nolikumos par pie-

gādēm, Noteikumos par kapitālas celtniecības darbuzņēmuma līgumu,

1 levērojot LPSR CX terminoloģiju, šajā grāmatā tiek lietots termins «san-

kcijai kā ari «līgumsods» (CX 270. p.). LPSR CX tekstā krievu valodā visos

gadījumos lietots termins «neycroūKa». Sankcija CX 172. p. un citos pantos

lietotajā nozīmē kā saistību izpildījuma nodrošinājuma veids ir jāatšķir no san-

kcijas jēdziena, ko tiesībzinātnē lieto citās nozīmēs (sk.: Jleūcr O. 9. Cauramh b

coBeTCKOM npaae. — M.: focK)pH3AaT, 1962, 237 c).
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Nolikumā par lauksaimniecības produkcijas kontraktācijas līguma»

noslēgšanas un izpildīšanas kārtību, kā ari citos normatīvajos ak-

tos, tipveida līgumos un parauglīgumos.

Līgumiska ir sankcija, ko nosaka ar pušu vienošanos līgumā. Pu-

ses pašas nosaka šīs sankcijas piemērošanas gadījumus, taču tikai

tad, ja likumdošanā sankcija par attiecīgu saistības pārkāpumu nav

noteikta vai likums neaizliedz to pusēm noteikt. Puses nosaka san-

kcijas apmēru un piedziņas kārtību. Tā, piemēram, saskaņā ar No-

likuma par preču piegādēm 98. pk. līgumā puses var noteikt sankci-

jas par tādu saistību neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu,

par ko likumdošanā sankcijas nav paredzētas. Līgumiskās sankci-

jas var noteikt pilsoņi savstarpējās līgumattiecībās.

Saimnieciskajos līgumos puses vienojoties var palielināt norma-

tīvajos aktos noteikto sankciju apmēru, izņemot nokavējuma naudu

par maksājumu nokavējumu (Nolikuma par produkcijas piegādēm
101. pk.). Sādu sankciju tiesībzinātnē sauc par normatīvi līgu-
misko.

Līgums par sankciju obligāti ir jānoslēdz rakstveidā. Rakstveida

formas neievērošana padara vienošanos par sankciju par spēkā ne-

esošu (CX 173. p.). Par sankciju parasti vienojas, ietverot to kā

speciālu punktu līgumā. So vienošanos var ietvert arī atsevišķā do-

kumentā.

2. Sankcijas veidi. CX 172. p. un citos pantos uz sankciju ir

norādīts šādi: «sankcija (soda nauda, nokavējuma nauda)». Sāds

likuma formulējums nav visai precīzs, jo rada domstarpības par

to, cik sankciju veidi īstenībā ir paredzēti likumā — divi vai trīs.

No speciālajiem normatīvajiem aktiem, kuros ir noteiktas sankcijas,
redzams, ka ir trīs patstāvīgi sankcijas veidi: 1) sankcija, 2) soda

nauda, 3) nokavējuma nauda.

Sankcija (šaurākā nozīmē) parasti tiek piemērota līguma neizpil-
dīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas gadījumā, par saistību izpil-

dījuma nokavējumu. Tās apmērs ir noteikts vai nu procentos no

līguma neizpildītās daļas, vai arī stingrā naudas summā (Nolikuma
par preču piegādēm 65., 68., 93. pk.).

Soda nauda ir visbiežāk lietojamais sankcijas veids dažādos

saistību pārkāpumu gadījumos. Soda naudas apmēru nosaka vai

nu kā procentu no līguma neizpildītās daļas, vai arī stingri noteiktā

naudas summā (Nolikuma par preču piegādēm 66., 67., 69., 70., 71.,

75., 80. pk. v. c).

Nokavējuma nauda parasti tiek noteikta par saistības izpildī-

juma nokavējumu, un to aprēķina noteikta procenta apmērā no sais-

tības summas par katru nokavēto dienu vai nu neatkarīgi no noka-

vējuma ilguma, vai ari tikai par noteiktu laika periodu (Nolikuma

par preču piegādēm 84., 94. pk.). Nokavējuma naudas samaksa var

būt apvienota ar sankciju.
3. Sankcija un zaudējumi. Sakarā ar līgumsaistības neizpildīšanu

vai nepienācīgu izpildīšanu kreditoram parasti tiek nodarīti zaudē-

jumi, kas ir jāatlīdzina nekārtīgajam kontrahentam. Tā kā par

līgumsaistību neizpildīšanu un nepienācīgu izpildīšanu normatīvā
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kārtībā un līgumā tiek noteiktas sankcijas, rodas jautājums par šo

sankciju samaksas un zaudējumu atlīdzināšanas savstarpējo sakaru..

Sankcijas mērķis ir ne tikai radīt parādniekam neizdevīgas mantis-

kās sekas, ja gadījumā saistības netiktu izpildītas, bet arī novērst

tos zaudējumus, kas kreditoram rodas saistības neizpildīšanas gadī-

jumā. Atkarībā no sankcijas un zaudējumu atlīdzības savstarpējā
sakara CX 225. p. ir paredzēti četri sankciju veidi.

leskaites sankcija. Ja parādniekam saistības neizpildīšanas gadī-

jumā ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, kā arī pienākums maksāt

sankciju, tad saskaņā ar CX 225. p. I d. noteikto vispārīgo principu
zaudējumi ir jāatlīdzina tikai tajā da|ā, kāda netiek segta ar san-

kciju, proti, sankcijas summa tiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzībā.

Tā, piemēram, ja sankcija ir noteikta 500 rbj. apmērā, bet faktiskie

zaudējumi saistības neizpildīšanas gadījumā ir 600 rbļ., tad jāsa-
maksā 500 rbļ. sankcija un vēl 100 rbļ. zaudējumu atlīdzība. Izņē-

mums no šī vispārīgā principa ir pārējās trīs sankcijas.
Izslēdzošā (ekskluzīvā) sankcija (CX 225. p. II d. 1. pk.). Kre-

ditoram ir tiesības pieprasīt tikai sankcijas samaksu, kaut arī ar to

netiek atlīdzināti nodarītie zaudējumi. Sādā gadījumā parādnieka
atbildība ir ierobežota.

Kumulatīvā sankcija (CX 225. p. II d. 2. pk.). Kreditoram ir tie-

sības piedzīt no parādnieka pilnā apmērā zaudējumu atlīdzību, kā

arī paredzēto sankciju. Sajā gadījumā sankcijai ir soda raksturs.

Tā, piemēram, ja zaudējumi ir 600 rbļ., bet sankcija 500 rbļ., parād-
niekam ir jāmaksā 1100 rbļ. Sāda atbildība ir noteikta par nekvali-

tatīvu un nekomplektu preču piegādi (Nolikuma par preču pie-

gādi 70., 74. pk.).
Alternatīvā jeb novērtējuma sankcija. Kreditors pēc savas izvē-

les var piedzīt no parādnieka vai nu sankciju, vai zaudējumu atlī-

dzību (CX 225. p. II d. 3. pk.).
Piedzenot sankciju, nav jāpierāda faktisko zaudējumu apmēri.
4. Sankcijas samazināšana. Sankcijas apmēri, kas noteikti nor-

matīvā kārtībā vai līgumā, saistības neizpildīšanas gadījumā var

izrādīties pārmērīgi lieli salīdzinājumā ar kreditora patiesajiem
zaudējumiem. Šādos gadījumos, ievērojot saistības izpildījuma pa-

kāpi un pilsoņa, kas piedalās saistībā, mantisko stāvokli, tiesa ir

tiesīga samazināt sankcijas apmēru pēc savas iniciatīvas vai pēc
parādnieka lūguma (CX 226. p. I d.). Tādējādi tiesa var tikai sa-

mazināt sankciju, bet nevis pilnīgi atbrīvot parādnieku no sankcijas
samaksas. Izņēmuma gadījumos arī sociālistisko organizāciju sais-

tībās arbitrāža, ievērojot pušu būtiskās intereses, ir tiesīga sama-

zināt kreditoram maksājamo sankciju apmēru (CX 226. p. II d.).

3. §. Ķīla

1. Ķīlas jēdziens un tās piemērošana. Ķīla kā saistību izpildījuma
nodrošinājums saistības neizpildīšanas gadījumā rada kredito-

ram tiesību saņemt apmierinājumu no ieķīlātās mantas vērtības
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priekšrocīgi pret citiem kreditoriem (CX 174. p. I d.). Ķīla nodrošina

kreditoram iespēju reāli saņemt apmierinājumu saistības neizpildī-
šanas gadījuma, jo parasti ieķīlātā manta atrodas pie kreditora un

viņš ir tiesīgs prasīt piedziņas vēršanu uz šo mantu. Pārējie parād-
nieka kreditori, kuru labā manta nav ieķīlāta, var saņemt apmieri-

nājumu tikai no ieķīlātās mantas vērtības, kas paliek pāri pēc kre-

ditora — ķīlas turētāja prasījuma apmierināšanas.
Kreditora tiesība saņemt priekšrocīgi apmierinājumu nenozīmē,

ka viņam ir tiesības pašam pirmajam saņemt apmierinājumu no ieķī-
lātās mantas. Saskaņā ar CPK noteikto piedzinēju prasījumu ap-

mierināšanas secību ar ķīlu nodrošinātie prasījumi par piedziņu no

ieķīlātās mantas ir apmierināmi tikai trešajā kārtā (CPK 428. p.),
t. i., pēc pirmās un otrās kārtas prasījumu apmierināšanas, pie ku-

riem pieder prasījumi par alimentiem, prasījumi, kas izriet no darba

tiesiskajam attiecībām un tiem pielīdzinātie prasījumi, prasījumi par

kaitējuma atlīdzināšanu, nodokļu un citiem maksājumiem budžetā,
valsts apdrošināšanas iestāžu prasījumi par obligāto apdrošināšanu,
prasījumi par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas sociālistiskajām or-

ganizācijām nodarīti ar noziegumu vai administratīvu pārkāpumu.
Ķīlu var lietot dažādu saistību izpildījuma nodrošināšanai. To-

mēr praksē ķīlu parasti izmanto naudas aizdevuma (aizdevuma

līguma, bankas kredīta) izpildījuma nodrošināšanai, jo ķīlas turē-

tāja prasījumi tiek apmierināti no tās naudas summas, ko iegūst,

realizējot ieķīlāto mantu.

Ķila kā līgumsaistību izpildījuma nodrošināšanas veids tiek lie-

tota pilsoņu savstarpējās attiecībās (naudas aizdevuma līgums),
pilsoņu un organizāciju aizdevuma attiecībās (bankas aizdevums

individuālajai celtniecībai, lombarda aizdevums pret mantas ieķīlā-
šanu lombardā), kā arī sociālistisko organizāciju savstarpējās at-

tiecībās (organizāciju mantas ieķīlāšana, lai nodrošinātu bankas

piešķirta kredīta atdošanu).

Attiecības, kas rodas sakarā ar ķīlu, reglamentē CX 174.—185. p.

un citi normatīvie akti, piemēram. PSRS Valsts bankas statūtu

34.-35. pk., PSRS Celtniecības bankas statūtu 33.-34. pk., PSRS

Valsts bankas 1975. g. 29. V Instrukcija Nr. 11,I 1
,

Lombarda tipveida
statūti 2.

2. Ķīlas tiesiskā attiecība ir akcesoriska saistība, t. i., papild-
saistība, kas rodas uz likuma vai speciāla ķīlas līguma pamata
(CX 174. p. IV d.). Praksē ķīla parasti rodas uz līguma pamata,
noslēdzot līgumu par ķīlu (CX 177. p.). Ķīlas tiesiskas attiecības

dalībnieki ir ķīlas devējs un ķīlas turētājs. Ķīlas devējs (parādnieks)
ķīlas līgumā saskaņā ar CX 175. p. var būt pats pamatsaistībās pa-
rādnieks vai arī kāda trešā persona, kas pamatsaistībā kā puse ne-

piedalās, bet kas ieķīlā savu mantu, lai nodrošinātu pamatsaistībās
izpildīšanu. Par ķīlas devēju var būt tikai ieķīlājamās mantas īpaš-

1 C6opHHK KOpIMTBBJftU aKTOB no MaTcpna.ibno-Te.\HimecKOMy cnaā>KeHHio.

M, 1982. m. 3. kh. 1. c. 25.,

2 LPSR Ziņotājs, 1979, M 21, 726. lpp.
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nieks vai arī organizācija, kam ir šīs mantas operatīvās pārvaldī-
šanas tiesības. Ja mantu ieķīlājusi persona, kas nav tās īpašnieks,,
tad ķīlas turētājam draud mantas atprasīšana (vindicēšana).

Ķīlas turētājs (kreditors) ķīlas līgumā vienmēr ir pamatsaistī-
bās kreditors.

Par ķīlas priekšmetu var būt visāda veida manta, kas nav iz-

ņemta no civiltiesiskās apgrozības un uz kuru var vērst piedziņu
(CX 176. p.). Piedziņu var vērst uz tādu mantu, kas ir novērtējama
naudas izteiksmē. Par ķīlas priekšmetu var būt ražošanas uzņēmu-

mam pārstrādāšanā esošās preces vai tirdzniecības organizācijai
apgrozībā esošās preces. Par ķīlas priekšmetu nevar būt sociālis-

tisko organizāciju pamatlīdzekļi. Lombarda aizdevumā kā ķīlas-

priekšmeti var būt mājturības un personiskās lietošanas priekšmeti,
bankas kredīta gadījumā — pilsoņa uzceltā individuālā māja, dzī-

vokļu celtniecības kooperatīva māja. Ķīlas priekšmets nav doku-

menti, ko pilsonis atstāj nomas punktā, lai nodrošinātu iznomātās

mantas atdošanu.

Līgumā par ķīlu ir jānorāda ieķīlātās mantas apraksts, tās no-

vērtējums, atrašanās vieta, ar ķīlu nodrošināmā prasījuma būtība un

apmēri, izpildes termiņš. Vienošanos par ķīlu var ietvert pamat-

līguma, bet var ari noslēgt atsevišķu ķīlas līgumu. Līgums par ķīlu
obligāti ir jāslēdz rakstveidā, bet līgums par dzīvojamās mājas ieķī-
lāšanu — tādā pašā formā kā dzīvojamās mājas atsavināšanas-

ligums (CX 248. p.), izņemot tos gadijumus, kad dzīvojamo māju
ieķīlā, lai nodrošinātu bankas kredītu individuālajam būvētājam.
Likumā noteiktās formas neievērošana padara ķīlas līgumu par

spēkā neesošu (CX 177. p. V d.).

Ķīlas priekšmetu, t. i., ieķīlāto mantu, nodod ķīlas turētājam val-

dījumā. Sāda kārtība vislabāk nodrošina ķīlas turētāja intereses.

Izņēmumi no šī noteikuma var būt paredzēti līgumā par ķīlu vai

arī likumdošanā. Daudzos gadījumos ieķīlātās mantas nodošana

ķīlas turētājam praktiski nav iespējama, piemēram, ja tiek ieķīlā-
tas ēkas vai apgrozībā un pārstrādāšanā esošās preces. Šādos gadī-
jumos ieķīlātā manta tiek atstāta pie ķīlas devēja, bet tā tiesības

rīkoties ar ieķīlāto mantu tiek ierobežotas.

Ja mantu nodod valdījumā ķīlas turētājam, ķīlas tiesības, t. i.,
tiesības valdīt, kā arī atprasīt ieķīlāto mantu no sveša nelikumīga
valdījuma, ķīlas turētājam rodas ar mantas saņemšanas brīdi. Ja

turpretī pēc līguma vai likuma manta paliek pie ķīlas devēja, ķīlas
tiesības rodas ar līguma noslēgšanas brīdi, bet uz ieķīlāto dzīvo-

jamo māju — no brīža, kad ķīlas līgums reģistrēts vietējās Tautas

deputātu padomes izpildkomitejā.
Ķīlas turētājam, kam nodota ieķīlātā manta, ir pienākums to

saglabāt (CX 180. p.). Tā kā manta ķīlas turētājam ir nodota tikai

valdījumā, viņš nedrīkst lietot ne ieķīlāto mantu, ne arī no šīs man-

tas gūtos ienākumus, izņemot gadījumus, kad tas ir paredzēts likumā

vai līgumā. Ķīlas turētājs nedrīkst ieķīlāto mantu izīrēt vai citādi

nodot lietošanā citām personām. Ķilas devējs, ja manta paliek pie
viņa, ir tiesīgs šo mantu lietot. Ķīlas turētājam ir jāatbild par
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viņam nodotās mantas saglabāšanu, ja viņš nepierāda, ka mantas

zaudējums vai bojājums nav noticis viņa vainas dēļ. Sajā ziņā spe-
ciāls pienākums ir paredzēts lombardam (CX 180. p. II d.). Lom-

bardam ķīlā pieņemtā manta ir jāapdrošina par pilnu mantas vēr-

tību pēc nocenojuma, kas izdarīts pēc pušu vienošanās, pieņemot
mantu ķīlā. Dārgmetālu izstrādājumi jāapdrošina pēc valsts cenām.
Sāda apdrošināšana ir paredzēta, lai nodrošinātu lombardu ar

līdzekļiem zaudējuma atlīdzināšanas gadījumā.
Lai nodrošinātu ķīlas turētāja intereses, viņam piešķirtas tiesī-

bas atprasīt ieķīlāto mantu no sveša nelikumīga valdījuma neatka-

rīgi no tā, vai manta ir izgājusi no paša ķīlas turētāja valdījuma
vai ķīlas devēja valdījuma, ja tā bija atstāta pie ķīlas devēja.

Ķīlas tiesības paliek spēkā, ja īpašuma tiesības uz ieķīlāto mantu

no ķīlas devēja pāriet citai personai (CX 182. p.), turklāt nav sva-

rīgi, vai īpašuma tiesības pāriet mantošanas ceļā vai pēc mantas

atsavināšanas līgumiem. Jaunajam īpašniekam manta skaitās ieķī-
lāta līdz ķīlas tiesību izbeigšanās brīdim. Ķīlas tiesības saglabājas
neatkarīgi no tā, vai jaunais īpašnieks zināja par mantas ieķīlā-

jumu vai ne. Tāpēc, atsavinot mantu pēc līguma, pārdevēja pienā-
kums ir brīdināt pircēju par mantas ieķīlājumu (CX 250. p.).

Kārtība, kādā ķīlas turētājs var vērst piedziņu uz ieķīlāto mantu.

Ja parādnieks neizpilda ar ķīlu nodrošināto saistību, tad ieķīlātā
manta tiek pārdota pēc tiesas, arbitrāžas vai šķīrējtiesas sprieduma
(CX 183. p. I d.), un no mantas pārdošanas iegūtā summa tiek

izlietota kreditora prasījuma segšanai. Pašam kreditoram kā ķīlas

turētājam nav tiesības apmierināt prasījumu no ieķīlātās mantas

vērtības vai paturēt sev ieķīlāto mantu. Summa, kas palikusi pāri
pēc kreditora prasījuma apmierināšanas, tiek atstāta ķīlas devējam.
So likumā noteikto kārtību ķīlas līguma puses ar vienošanos nevar

grozīt. Tikai atsevišķiem ķīlas veidiem likumdošanā var būt pare-
dzēta citāda ieķīlātās mantas realizēšanas kārtība. Tā, piemēram,
nav vajadzīgs tiesas vai arbitrāžas spriedums, lai realizētu preces,
kas ieķīlātas sakarā ar bankas kredītu organizācijai. Tāpat arī, ja
netiek termiņā dzēsts lombarda aizdevums, lombards pēc viena

mēneša pārdod ieķīlāto mantu valsts vai kooperatīvajām organizāci-

jām par mantas faktisko vērtību. leķīlātos dārgmetālu izstrādāju-
mus lombards pārdod PSRS Finansu ministrijas notefktajā kārtībā.

Ja no ieķīlātās mantas pārdošanas saņemtā summa nav pietie-
kama, lai segtu ķīlas turētāja prasījumus, viņam ir tiesības iztrūk-

stošo summu saņemt no parādnieka pārējās mantas, ja likumā vai

līgumā nav norādīts citādi. Vēršot piedziņu uz parādnieka pārējo
mantu, ķīlas turētājam nav nekādu priekšrocību salīdzinājumā ar

parādnieka pārējiem kreditoriem.

Ķīlas tiesības izbeidzas, ja ir izpildīta ar ķīlu nodrošinātā sais-

tība. Arī tad, ja pamatsaistība izbeidzas pēc citiem vispārējiem sais-

tību izbeigšanās pamatiem, ķīlas līgums kā papildsaistība automā-

tiski izbeidzas, jo ķīlas pastāvēšanai vairs nav nozīmes. Bez tam

saskaņā ar CX 184. p. ķīlas tiesības var izbeigties, ja ieķīlātā manta

iet bojā, ja to pārdod piespiedu kārtā, lai apmierinātu ķīlas turētāja
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prasījumus vai tos prasījumus, kas pēc likuma ir jāapmierina vis-

pirms. Ķīlas tiesības izbeidzas ari tad, ja ķīlas turētājs iegūst īpa-
šuma vai operatīvās pārvaldīšanas tiesības uz ieķīlāto mantu.

3. Ķīlas īpašie veidi. Civilā likumdošana regulē vairākus īpašus
ķīlas veidus. Tādi ir preču ieķīlājums, lai nodrošinātu sociālistisko

organizāciju bankas kredītus, ko reglamentē PSRS Valsts bankas

un PSRS Celtniecības bankas statūti un speciālas PSRS Valsts

bankas instrukcijas. Pazīstami divi preču ieķīlājumu veidi: 1) pār-
strādāšanā esošo preču ieķīlājums, ar ko nodrošina bankas kredītu

ražošanas uzņēmumiem, apvienībām un citām saimnieciskajām or-

ganizācijām. leķīlātas par noteiktu summu tiek izejvielas, materiāli,

pusfabrikāti, kas paliek organizācijā, t. i., pie ķīlas devēja, un ko

viņš var izlietot ražošanas procesā. leķīlāta skaitās arī saražotā

produkcija;
2) apgrozībā esošo preču ieķīlājums, ar ko nodrošina bankas

kredītu tirdzniecības organizācijām. Par noteiktu summu ieķīlātās

apgrozībā esošās preces paliek tirdzniecības organizācijā, t. i., pie
ķīlas devēja. Tirdzniecības organizācija šīs preces drīkst realizēt,
attiecīgajā da|ā dzēšot bankas kredītu vai apmainot ieķīlātās pre-
ces ar citām naudas izteiksmē līdzvērtīgām precēm. Bankai ir tiesī-

bas kontrolēt, kā attiecīgās organizācijas saglabā ieķīlātās preces

(PSRS Valsts bankas statūtu 66. pk.). Ja šīs organizācijas neiz-

pilda savas saistības pret banku, ieķīlātās preces pēc bankas rīko-

juma tiek realizētas (PSRS Valsts bankas statūtu 70. pk.).
īpašs ķīlas veids ir dzīvojamās mājas ieķīlājums sakarā ar ban-

kas aizdevumu dzīvok|u celtniecības kooperatīviem, kā arī indivi-

duālajiem būvētājiem (PSRS Valsts bankas statūtu 37. pk.). Banka,

piešķirot aizdevumu individuālajam būvētājam, par to paziņo nota-

riāta kantorim pēc mājas atrašanās vietas. Notariāta kantoris sa-

skaņā ar LPSR Likuma par valsts notariātu 49. p. uzliek aizlie-

gumu atsavināt dzīvojamo māju. Sāds aizliegums tiek noņemts pēc
aizdevuma dzēšanas. Aizdevuma nedzēšanas gadījumā bankai ir

tiesības vērst piedziņu uz ieķīlāto māju, bet, ja māja vēl nav uz-

celta, — uz būvmateriāliem.

Mantas ieķīlājumu lombardā regulē CX 176., 177., 180., 183. p.,
kā arī Lombarda tipveida statūti. Lombards izsniedz pilsoņiem aiz-

devumus pret mājturības un personiskās lietošanas priekšmetu ieķī-
lājumu. Lombards nedrīkst pieņemt ķīlā ārvalstu valūtu un vērts-

papīrus. Aizdevuma summa, ko lombards izsniedz pret ieķīlājumu,
nedrīkst pārsniegt 75% no ieķīlājamo lietu novērtējuma. leķīlāja-
mos priekšmetus novērtē lombards pēc to faktiskās vērtības, vieno-

joties ar ķīlas devēju, bet dārgmetālus — pēc valsts uzpirkuma izce-

nojumiem. Pieņemot mantu ķīlā, lombards izsniedz LPSR Sadzīves

pakalpojumu ministrijas apstiprināta parauga ķīlas zīmi. Lombar-

dam ir jāapdrošina ieķīlātā manta uz ķīlas devēja rēķina. Ja aiz-

devums, kas nodrošināts ar ķīlu, nav dzēsts noteiktajā termiņa, lom-

bards pēc viena mēneša šo mantu pārdod komisijas tirdzniecības

kārtībā. Ja ieķīlātā manta tiek nozaudēta, lombards īpašniekam iz-

maksā mantas vērtību pēc ķīlas zīmē norādītā novērtējuma.
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4. §. Galvojums

I. Galvojuma jēdziens un lietojums. Galvojums ir saistību izpil-
dījuma nodrošinājums, saskaņa ar kuru kāda persona (galvinieks)

uzņemas atbildēt citas personas kreditoram par to, ka šī persona

izpildīs savas saistības. Galvojums kreditoram ir reāla garantija

savu prasījumu apmierināšanai, jo rada iespēju kreditoram vērst

prasījumus kā pret parādnieku, tā arī parādnieka galvinieku, kuri

pēc likuma ir solidāri parādnieki (CX 187. p. I d.). Ar galvojumu
var nodrošināt dažāda veida saistību izpildījumu, tomēr praksē gal-

vojumu piemēro galvenokārt naudas aizdevuma saistību nodrošinā-

šanai.

lekšējā civiltiesiskajā apgrozībā galvojums netiek plaši lietots.

Naudas aizdevuma saistībās to var lietot tikai pilsoņi savstarpēji.
Arī speciāls komisionāra galvojums komitenta labā (delkredere),
ko regulē CX 410. p., pilsoņu savstarpējās attiecībās praktiski nav

iespējams, jo pilsoņi parasti nedarbojas kā komisionāri. Sociālis-

tiskās organizācijas var dot galvojumu par saviem darbiniekiem

bibliotēkām, ja tas ir nepieciešams. Plašāka nozīme galvojumam ir

ārējās tirdzniecības darījumos. Saskaņā ar PSRS Valsts bankas

statūtu 60. pk. Valsts banka var uzņemties galvojumu padomju un

ārvalstu juridisko personu naudas saistībās. Tādas iespējas ir arī

PSRS Arējās tirdzniecības bankai (Statūtu 17. pk.). Arējās tirdz-

niecības jomā tiek piemērots arī speciāls vekse]a galvojums. Galvo-

jumu reglamentē CX 186.—191. p., kā arī speciāli normatīvi akti.

2. Galvojuma tiesiskā attiecība var rasties tikai uz speciāla gal-

vojuma līguma pamata (CX 186. p.). So līgumu slēdz pamatsaistī-
bās kreditors ar galvinieku, kas vienmēr ir trešā persona attiecībā

pret pamatsaistībās dalībniekiem. Par parādnieku var galvot un

tātad šo līgumu noslēgt vairāki galvinieki.
Galvojuma līgums rada akcesorisku saistību (papildsaistību).

Sis līgums ir vienpusējs, bezatlīdzības, konsensuāls, un tam obligāti
jābūt noslēgtam rakstveidā. Rakstveida formas neievērošana padara
galvojuma līgumu par spēkā neesošu (CX 186. p. 111 d.). Pilsoņu

savstarpējās attiecībās šo līgumu var noslēgt, sastādot atsevišķu
dokumentu. Galvinieks var uzņemties papildsaistību, izdarot attie-

cīgu atzīmi pamatsaistībās līgumā. Ir iespējamas arī citas rakst-

veida formas, ko atjauj likums. Pēc galvojuma līguma galvinieka
atbildība var būt vai nu neierobežota, t. i., pilnā apmērā, vai ari

ierobežota — tikai kādā daļā no pamatsaistībās summas.

Galvinieka pamatpienākums pēc līguma ir atbildēt parādnieka
kreditoram par parādnieka saistības izpildīšanu. Ja parādnieks savu

saistību neizpilda, galviniekam tā jāizpilda galvojuma līgumā pa-

redzētajā apjoma. Galvinieks atbild ne tikai par pašas pamatsaistī-
bās izpildīšanu, bet arī par procentu samaksu, par zaudējuma atlī-

dzību, par sankciju samaksu, ja vien galvojuma līgumā nav noteikts

citādi (CX 187. p. II d.). Likums paredz galvinieka un pamatsais-
tībās parādnieka solidāru pienākumu, kā ari visu galvinieku soli-

dāru pienākumu, ja par parādnieku kopīgi ir galvojušas vairākas
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personas (CX 187. p. I un 111 d.) un galvojuma līgumā nav no-

teikta citāda atbildības kārtība, piemēram, galvinieka subsidiāra

atbildība vai visu galvinieku atbildība pēc daļējās atbildības prin-
cipa.

Likuma ir paredzētas galvinieka tiesības un pienākumi, ja kredi-

tors pret viņu ceļ prasību. Saskaņā ar CX 188. p. I d. galviniekam
tādā gadījumā ir jāpieaicina parādnieks piedalīties lietā, lai tas pa-
līdzētu aizstāvēt savas intereses, jo parādnieks var izvirzīt iebil-

dumus pret kreditora prasību. Galvinieks ir tiesīgs izvirzīt pret
kreditora prasījumu visus tos iebildumus, kādus pret kreditoru var

celt pats parādnieks. Pat vairāk — galvinieks var šos iebildumus

celt arī tad, ja parādnieks no tiem atteicies un atzinis savu sais-

tību. Sis noteikums izriet no galvinieka un parādnieka solidārās at-

bildības principa. Galvinieks pasliktina savu stāvokli, ja viņš nepie-
aicina parādnieku piedalīties lietā, jo tad parādniekam ir tiesības

pret galvinieka regresa prasību izvirzīt visus tos iebildumus, kuri

viņam bija pret pamatsaistībās kreditoru un kurus viņš nevarēja pret
to izvirzīt, jo nebija pieaicināts piedalīties lietā. Ja parādnieks ir

bijis pieaicināts, bet lietā nav piedalījies, tad viņam nav tiesības

celt šādus iebildumus pret galvinieka regresa prasījumu.

Galviniekam, kurš izpildījis saistību parādnieka vietā, ir tiesības

saņemt no kreditora dokumentus, kas apliecina prasījumu pret pa-
rādnieku. Uz galvinieku pāriet arī tiesības, kas nodrošina šo pra-

sību, piemēram, ja bez galvinieka, kurš tagad kļūst par pamatsais-
tībās kreditoru, ir bijuši vēl citi galvinieki vai arī saistības nodro-

šināšanai bijusi ieķīlāta manta.

Lai novērstu iespēju pamatsaistībās kreditoram saņemt saistī-

bas izpildījumu ka no parādnieka, tā ari no galvinieka, CX 190. p.

nosaka parādniekam pienākumu tūlīt pēc saistības izpildīšanas par
to paziņot galviniekam. Lai gan likumā tieši nav norādīts, arī gal-
viniekam ir jāpaziņo parādniekam, ka viņš izpildījis saistību parād-
nieka vietā. Ja pamatsaistību ir izpildījis ne tikai parādnieks, bet

arī galvinieks, kurš nezināja, ka pamatsaistība ir izpildīta un līdz

ar to galvojuma saistība ir izbeigusies, galvinieks ir tiesīgs regresa
kārtībā atprasīt no parādnieka to, ko viņš ir izpildījis kreditoram.

Galvojuma izbeigšanās pamati. Galvojuma līgums var izbeig-
ties pēc vispārīgajiem saistību izbeigšanās pamatiem, kas paredzēti
CX 21. nodaļā, kā arī pēc CX 191. p. norādītajiem pamatiem. Gal-

vojums izbeidzas līdz ar pamatsaistībās izbeigšanos. Bez tam gal-

vojums izbeidzas arī ar likumā paredzētā termiņa notecējumu, kas

pēc būtības ir saīsināts noilguma termiņš kreditora prasījumiem
pret galvinieku. Gadījumos, kad pamatsaistibai ir noteikts izpildī-
juma termiņš, galvojuma saistība izbeidzas, ja kreditors pret galvi-
nieku nav cēlis prasību triju mēnešu laikā no saistības termiņa

iestāšanās dienas (pret parādnieku prasības noilguma termiņš ir

trīs gadi). Ja pamatsaistībās izpildījuma termiņš nav norādīts, gal-
vinieka atbildība izbeidzas pēc viena gada, skaitot no galvojuma
līguma noslēgšanas dienas. Sajā gadījuma galvojuma līgumā var

būt arī citāda vienošanās.
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5. §. Garantija

Garantija kā saistību izpildījuma nodrošinājums ir likumā vai

līguma paredzēta vienas sociālistiskās organizācijas saistība dzēst

pilnos apmēros vai daļēji otras organizācijas parādu saistības neiz-

pildīšanas vai nepienācīgas izpildīšanas gadījumā (CX 103. p. Id.).
Tā ir akcesoriska, papildsaistība. Kā pamatsaistībās izpildījuma no-

drošinājumu garantiju lieto tikai sociālistisko organizāciju sav-

starpējās attiecībās. Tā kā garantijai ir līdzība ar galvojumu, CX

194. p. ir paredzēts, ka uz garantiju attiecināmi CX 186., 188., 190.
v

191. un 193. panta noteikumi. Speciāli noteikumi paredzēti PSRS
Valsts bankas 1975. g. 29. V Instrukcijā Nr. 1.

Ar garantiju parasti tiek nodrošināti bankas kredīti sociālistis-

kajām organizācijām. Garantijas tiesiskajā attiecībā piedalās trīs

personas: 1) banka kā pamatsaistībās kreditors; 2) sociālistiskā or-

ganizācija, kas saņēmusi bankas kredītu (parādnieks); 3) garants —

parādnieka augstāka organizācija (arī kolhozi attiecībā pret starp-
kolhozu celtniecības organizācijām, kuru izveidošanā šie kolhozi pie-
dalījušies).

Garantijas līgumu noformē ar speciālu garantijas vēstuli, kuras

formu apstiprinājusi PSRS Valsts banka 1975. g. 29. V, So garan-

tijas vēstuli bankai izsniedz parādnieka augstāka organizācija. Ja

organizācija, kas saņēmusi bankas kredītu, neizpilda savas saistī-

bas, nedzēš parādu, tad bankai ir tiesības bez garanta brīdināšanas

dzēst parādu no summām, kas ir garantā norēķina kontā.

Garantijai ir vairākas būtiskas pazīmes, kas to atšķir no gal-
vojuma. Pirmkārt, garantijas tiesiskās attiecības dalībnieki var būt

tikai sociālistiskās organizācijas. Otrkārt, galvinieks atbild kredito-

ram pilnā pamatsaistībās apmērā vai tās daļā, bet garants — tikai

tādā apmērā, kādā parādniekam pietrūkst apgrozāmo līdzekļu pa-
rāda dzēšanai. Treškārt, galvojuma līgumā galvinieks un parādnieks
atbild kreditoram solidāri, bet garantijas līgumā garanta organi-

zācijas atbildība vienmēr ir subsidiāra. Ceturtkārt, pēc galvojuma
līguma kreditors var panākt prasījumu apmierināšanu no galvinieka
tikai prasības kārtībā, turpretī banka kā kreditors apmierina savus

prasījumus pati, dzēšot parādu no bankā esošajām garanta organi-
zācijas naudas summām. Piektkārt, pēc galvojuma līguma galvinieks,
kas izpildījis saistību parādnieka vietā, kļūst par pamatsaistībās
kreditoru. Garantam nav tiesību piedzīt no parādnieka tās summas,
ko garants samaksājis bankai parādnieka vietā.

Saskaņā ar CX 191. p. garantijas saistība izbeidzas tāpat kā

galvojuma saistība.

6. §. Rokasnauda

1. Rokasnaudas būtība un lietojums. Rokasnauda ir naudas

summa, ko viena līgumslēdzēja puse izsniedz otrai pusei uz to mak-

sājumu rēķina, kuri pienākas pēc līguma, lai tādējādi apliecinātu
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līguma noslēgšanu un nodrošinātu tā izpildīšanu (CX 192. p. I d.).
Rokasnauda būtiski atšķiras no visiem pārējiem saistību izpildījuma
nodrošināšanas veidiem. No rokasnaudas definīcijas izriet trīs rokas-

naudas funkcijas. Pirmkārt, rokasnauda ir sākotnējs maksājums pēc
līguma. To maksā tā puse, kurai pēc līguma ir jāizdara maksājumi,
piemēram, īrnieks pēc īres līguma, pasūtītājs pēc darbuzņēmuma

līguma, pircējs pēc pirkuma-pārdevuma līguma. Otrkārt, rokasnauda

apliecina līguma noslēgšanu. Tāpēc rokasnauda praktiski ir iespē-
jama tikai attiecībā uz tiem līgumiem, kuru noslēgšanu tā var ap-
liecināt. Nav praktiskas nozīmes rokasnaudai līgumos, kurus izpilda
noslēgšanas brīdī (dāvinājums, aizdevuma līgums v. c). Ķēmot
vērā rokasnaudas funkcijas, tai ir nozīme konsensuālos līgumos, ku-

rus puses pilnīgi neizpilda noslēgšanas brīdī, piemēram, pirkuma-
pārdevuma līgumā, kad pircējs iemaksā rokasnaudu, bet pārdevējs
vēl nenodod pircējam mantu. Rokasnauda var- apliecināt līguma no-

slēgšanu tikai tad, ja līgumam likumā nav noteikta notariāli aplie-
cināta forma vai kāda cita speciāla forma. Tāpēc praktiski nav iespē-
jams ar rokasnaudu apliecināt dzīvojamās mājas pirkuma-pārde-
vuma līgumu. Naudas summa, ko pircējs šādā gadījumā samaksājis,
ir jāuzskata nevis par rokasnaudu, bet gan par avansu, un līguma
nenoslēgšanas gadījumā pircējam ir tiesības to atprasīt vienkāršā

apmērā. 1 Noteikumu par rokasnaudu kā dzīvojamās mājas pirkuma-
pārdevuma līguma izpildījuma nodrošinājumu ir iespējams ietvert

notariāli apliecinātā mājas pirkuma-pārdevuma līgumā.
Rokasnauda ir jāatšķir no priekšlīguma, jo pēc likuma jēgas tā

apliecina paša liguma, nevis priekšlīguma noslēgšanu. Tāpēc arī

rokasnauda nav piemērojama attiecībā uz reāllīgumu noslēgšanu.
Treškārt, rokasnauda nodrošina līgumsaistību izpildīšanu. Ro-

kasnauda, ņemot vērā tās funkcijas, praksē tiek lietota pilsoņu sav-

starpējo saistību nodrošināšanai. Rokasnauda ir līgums, ko noslēdz

puse, kas dod rokasnaudu, un puse, kas to saņem. Vienošanās par
rokasnaudu jānoslēdz rakstveidā (CX 192. p. II d.). Atšķirībā no

citiem saistību nodrošināšanas līgumiem, kam ir izteikti akcesorisks

raksturs, rokasnauda kā saistību nodrošināšanas līgums ir it kā

savienota ar pamatlīgumu, jo saskaņā ar CX 192. p. tā «apliecina
līguma noslēgšanu». Rokasnaudas līgums pieder pie reāllīgumiem,
jo tas «skaitās noslēgts tikai ar rokasnaudas nodošanu.

2. Rokasnaudas kā saistības izpildījuma nodrošināšanas īpatnī-
bas. Rokasnaudas īpatnība ir tāda, ka to dod viena no pusēm, bet

rokasnauda nodrošina saistību abpusēju izpildīšanu. Izpildot ar

Tokasnaudu nodrošinātu līgumu, rokasnaudas summa tiek ieskaitīta

maksājumos pēc līguma. Ja līgums netiek izpildīts tās puses vainas

dēļ, kura devusi rokasnaudu, tad rokasnauda paliek otrai pusei.
Turpretī, ja par līguma neizpildīšanu ir atbildīga puse, kas saņē-
musi rokasnaudu, tai ir jāsamaksā otrai pusei divkārša rokasnau-

das summa (CX 192. p. 111 d.). Tādējādi līguma neizpildīšanas ga-

dījumā rokasnauda vienādā mērā ietekmē kā vienu, tā ari otru pusi.

1 LPSR ATB, 1980, >ft 1, 41. lpp.
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Pusei, kas ir atbildīga par līguma neizpildīšanu, bez tam vēl ir

jāatlīdzina pretējai pusei zaudējumi. Atlīdzībā ieskaita rokasnaudas

summu, ja līgumā nav noteikts citādi. Tajos gadījumos, kad sais-

tību nav iespējams izpildīt vai tā tiek izbeigta ar pušu vienošanos,
vai arī tiek atzīta par spēkā neesošu, piemērojot divpusējo restitū-

ciju, rokasnaudas summa ir jāatdod nevis divkāršā, bet vienkāršā

apmērā.
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5. nodaļa

ATBILDĪBA PAR CIVILO TIESĪBU

UN PIENĀKUMU PĀRKĀPŠANU

1. §. Civiltiesiskās atbildības jēdziens,
funkcijas, veidi un formas

1. Civiltiesiskās atbildības jēdziens. Civiltiesisko attiecību dalīb-

nieki savus pienākumus parasti pilda godprātīgi, bez piespiešanas.
Tomēr praksē vēl ir gadījumi, kad pilsoņi un organizācijas tiem

uzliktos civilos pienākumus neizpilda vai izpilda tos nepienācīgi. Tā

kā civiltiesiskajā attiecībā vienas puses pienākumiem atbilst otras

puses subjektīvās tiesības, tad pienākuma neizpildīšana rada otras

puses subjektīvo civilo tiesību pārkāpumu. Tāpēc padomju civiltiesī-

bās, tāpat kā jebkurā citā tiesību nozarē, viens no vissvarīgākajiem
ir jautājums par atbildību.

Tā kā civiltiesiskas attiecības un civiltiesiskie pārkāpumi ir |oti
daudzveidīgi, civiltiesiskas atbildības jēdziens un saturs ir kompli-
cētāks par atbildības jēdzienu un saturu krimināltiesību vai admi-

nistratīvo tiesību nozarēs.

Par civiltiesiskas atbildības jēdzienu civiltiesību teorijā, zināt-

niskajā un mācību literatūrā ir sastopami atšķirīgi viedokļi. Līdz

pat 70. gadu beigām dominēja tradicionāls uzskats, saskaņā ar kuru

civiltiesiskā atbildība tika reducēta līdz atbildībai par saistību pār-
kāpumu. Sāds uzskats pamatojās uz civilo likumdošanu, kurā atbil-

dība kā speciāls institūts ir regulēta tikai saistību tiesībās, un jē-
dziens «atbildība» ārpus saistību tiesībām ir lietots tikai izņēmuma
veida, piemēram, CX 131., 534., 535. p. Pie tam, lietojot jēdzienu
«atbildība par saistību pārkāpumu», saistību tiesībās netika pienācīgi
uzsvērts tas apstāklis, ka saistībās no kaitējuma nodarīšanas atbil-
dība nerodas saistības pārkāpuma rezultātā, bet gan kaitējuma no-

darīšanas rezultātā, t. i., nevis pārkāpjot jau pastāvošu saistību
tiesisko attiecību, bet gan apdraudot ar likumu aizsargātus perso-
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niskus nemantiskus un mantiskus labumus. Ņemot vērā to, ka atbil-
dība civiltiesībās ir plašāks jēdziens nekā atbildība par saistību

pārkāpumu, civiltiesību teorijā pamatoti tiek izvirzīts viedoklis, ka

civiltiesiskā atbildība ir piemērojama arī citu civilo tiesību un pie-
nākumu pārkāpumu gadījumos 1

,
un tāpēc pareizāk ir lietot terminu

«atbildība civiltiesībās» vai «civiltiesiska atbildība».

2. Civiltiesiskās atbildības vispārīgās pazīmes. Civiltiesiskā at-
bildība ir juridiskās atbildības veids, un tai ir juridiskās atbildības

vispārīgas pazīmes, kā arī civiltiesību nozarei raksturīgas specifis-
kas pazīmes. Civiltiesiskā atbildība ir likumā vai līgumā paredzēts
mantiska rakstura valsts piespiedu līdzeklis, ko piemēro pret tiesīb-

parkāpēju, parasti aizskartā tiesiskā stāvok|a atjaunošanai uz tie-

sībpārkāpēja rēķina.
Civiltiesiskajai atbildībai ir raksturīgas tiesiskās atbildības vis-

pārīgās pazīmes.
Pirmkārt, civiltiesiskā atbildība ir valsts piespiedu līdzeklis, kas

vērsts uz tiesību normu ievērošanas nodrošināšanu, uz tiesībpārkā-
pēja tiesisku un sabiedrisku nosodījumu. Tiesiskā atbildība ir vis-

svarīgākais valsts piespiedu līdzeklis līdzās citiem tiesībpārkāpēja
ietekmēšanas līdzekjiem, piemēram, parādnieka operatīvās ietekmē-

šanas līdzekļiem — operatīvajām sankcijām, ko var piemērot pats
kreditors pret parādnieku saimnieciskajos līgumos. Lai gan opera-
tīvās ietekmēšanas līdzekļi var radīt tiesībpārkāpējam neizdevīgas
mantiskas sekas, tomēr šos līdzekļus nevar uzskatīt par atbildību.
Tiesībzinātnē 70. gados tika izvirzītas koncepcijas, kas tiesiskās at-

bildības jēdzienu ļoti paplašina, tuvinot to vispārfilozofiskajam at-

bildības jēdzienam. So koncepciju pārstāvji tiesisko atbildību traktē

kā tiesībpārkāpēja «pienākumu dot atskaiti par savām darbībām»2
.

Būtībā tas nozīmē tiesisko atbildību uzskatīt tikai par sabiedriskās

apziņas formu, bet nevis par valsts piespiedu līdzekli. Tas ir pret-
runā ar tiesiskās atbildības reglamentējumu likumdošanā, piemēram,
CX 20. un 43. nodaļā, CX 259., 307., 362., 388. p.

No vispārfilozofiskā atbildības jēdziena kā personas īpašas sociā-

las, morāli tiesiskas attieksmes pret sabiedrību faktiski izriet arī

otrs, jaunāks tiesiskās atbildības traktējums, tā sauktā pozitīvās
atbildības koncepcija, saskaņā ar kuru tiesiskajai atbildībai pirmām
kārtām ir pozitīvs aspekts, t. i., pilsonis, organizācija atbild par
savu pienākumu pareizu izpildi, un tikai tad, ja šie pienākumi nav

izpildīti, iestājas atbildība negatīvā («retrospektīvā») nozīmē — kā

piespiešana, piedziņa, sods. 3

1 CoBeTCKoe rpaJKjaHCKoe npaßO. — M., 1979, t. 1, c. 510.

2 Tapxoe B. A. OTBeTCTBeHHOCTb no cobctckomv rpa>KaaHCKOMy npaß>\ — Ca-

paToß, 1973, cli.
s CTpoeoeut M. C. CymHOCTb lopHflHHecKofi otbctctbchhocth. — Cob. roc.

h npaßO, 1979, M 5, c. 72—78; Haaapoe B. Jļ. O īopiuimecKOM aciieKTe no3HTHBHofI

couHajībHOH OTBeTCTBeHHOCTH. — Cob. roc. h npaßO, 1981, Nt 10, c. 29—38;

AcreMupoe 3. A. fIoHHTHe lopiiiumecKOH OTBeTCTBeHHOCTH. — Cob. roc h npaßO,

1979, JVs 6, c 59—67.
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Atbildībai ir dažādi aspekti šī jēdziena filozofiskajā un tiesiskajā
nozīmē, un tāpēc tiesībās, jo sevišķi civiltiesībās nav pamata atteik-

ties no tradicionālā atbildības traktējuma, saskaņā ar kuru atbil-

dība ir valsts piespiedu līdzeklis.

Otrkārt, tiesiskā atbildība ir piespiedu līdzeklis, ko piemēro pret

personām — pilsoņiem un organizācijām, kas izdarījušas tiesīb-

pārkāpumus, piemēram, nav izpildījušas līgumā paredzētos pienā-
kumus, nodarījušas kaitējumu citai personai, bez pamata ieguvušas
citas personas mantu vai izdarījušas citus civilo tiesību un pienā-
kumu pārkāpumus (noslēgušas līgumu, kuram ir valsts un sabied-

rības interesēm pretējs mērķis v. c).

Treškārt, tiesiskā atbildība izpaužas kā negatīvas, nevēlamas ie-

kas pilsonim vai organizācijai, kas ir prettiesiski uzvedušies. Pama-

tojoties uz šo pazīmi, tiesībzinātnē atbildību dažkārt traktē kā san-

kciju par tiesībpārkāpumu, sankciju izprotot šā jēdziena vispla-

šākajā nozīmē, nevis kā līgumsodu līgumsaistību pārkāpuma gadī-

jumā.
Negatīvās sekas ir vai nu subjektīvo civilo tiesību zaudēšana,

vai papildpienākuma uzlikšana tiesībpārkāpējam: parādniekam jāat-
līdzina zaudējumi vai jāmaksā sankcija; jāzaudē rokasnauda sakarā

ar līgumsaistības pārkāpšanu; kaitējuma nodarītājam jāatlīdzina
citai personai nodarītais kaitējums; par spēkā neesošu tiek atzīts

noslēgtais darījums; patvaļīgas celtniecības gadījumā pēc tiesas

sprieduma patvaļīgi uzceltā māja vai cita ēka bez atlīdzības tiek at-

savināta vai pēc vietējās Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
lēmuma nojaukta. Tādējādi personai, kas pārkāpusi likumdošanas

vai līguma noteikumus, rodas negatīvas mantiskas sekas vai nu kā

subjektīvo tiesību zaudējums, vai- arī kā civiltiesiska rakstura papild-
pienākums.

Civiltiesību teorijā ir dažādi uzskati jautājumā par to, vai atbil-

dība ir tikai tajos gadījumos, kad tiesībpārkāpējam tiek uzlikti pa-

pildpienākumi, vai atbildība ir arī tad, kad viņam piespiedu kārtā

ir jāizpilda savi pienākumi. 1

Sīs atšķirības uzskatos īstenībā skar tikai vienu, kaut arī ļoti
svarīgu civiltiesiskās atbildības piemērošanas jomu — atbildību par

līgumsaistību pārkāpumu. Ja civiltiesiskās atbildības jēdzienu attie-

cina uz civiltiesību nozari vispār, nav pamata atbildību ierobežot

tikai ar tiem gadījumiem, kad tiesībpārkāpējam tiek uzlikts kāds

mantisks papildpienākums — līgumsoda samaksa, rokasnaudas zau-

dēšana ii. tml. Protams, sankciju samaksa, zaudējuma atlīdzība ir

papiidpienākumi līdzās saistību reālam izpildījumam. Arī kaitējuma
atlīdzība rada neparedzētus zaudējumus tiesībpārkāpēja mantiskajā
sfērā. Turpretī, piemērojot CX 109., 110., 111. v. c. pantus, atbildība

izpaužas kā tiesībpārkāpēja subjektīvo tiesību zaudējums. letverot

1 Par so jautājumu tuvāk sk.: Bparycb C. H. CnopHbie Bonpocu iopHflHqe-

ckoA OTBeTCTBeHHOCTH. — Cob. roc. h npaßO, 1973, Ni 4, c. 28; XaAd)UHa P. O.

06mee vneHHe o npaBOOTHomeHHH. — M-, 1974, c. 317—320.
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atbildības jēdzienā arī no saistības izrietošā pienākuma piespiedu
izpildīšanu, civiltiesiskās atbildības jēdziens tiek pārāk paplašināts.'
Pienākuma izpildīšana piespiedu kārtā nerada nekādas negatīvas
mantiskas sekas vai zaudējumus tiesībpārkāpēja mantiskajā sfērā,
jo v<ņš piespiedu kārtā realizē tikai savu pienākumu.

Tiesībzinātnē dominējošais ir uzskats, ka atbildība ir īpaša tie-

siska attiecība, kas rodas likumā vai līgumā noteiktā pienākuma ne-

izpildīšanas gadījumā.
Ceturtkārt, tiesiskās atbildības raksturīga pazīme ir tā, ka atbil-

dību tiesībpārkāpējam parasti piemēro speciāli uz to pilnvarota
valsts vai sabiedriskā iestāde. Var likties, ka tas ir pats par sevī

saprotams, jo tiesiskā atbildība ir valsts piespiedu līdzeklis, un pie-
funkcija jr jārealizē kompetentam valsts orgānam. Attie-

cībā uz kriminālatbildību un administratīvo atbildību citādi nemaz

nav iespējams. Arī civiltiesību teorijā pastāv viedoklis, ka atbil-

dība, kas ir tiesību normas sankcijas realizācija, obligāti jāsaista
ar tiesību normas piemērošanas aktu, ko izdod kompetents orgāns. 2"
Tomēr civiltiesiskā atbildība šajā ziņā ir specifiska. Daudzos gadī-
jumos tiesībpārkāpējam pašam ir iespējams bez kaut kāda speciālas
valsts iestādes izdota tiesību piemērošanas akta realizēt tās sev ne-

izdevīgās, negatīvās mantiskās sekas, ko ietver civiltiesiskā atbil-

dība. Tā, piemēram, zaudējuma atlīdzību vai līgumsodu vainīgais

tiesībpārkāpējs var samaksāt cietušajam vai kreditoram labprātīgi,
bez jebkādas piespiešanas. Kaitējuma nodarītājs var pēc cietušā pie-

prasījuma vai pēc savas iniciatīvas, atlīdzināt nodarīto kaitējumu.
Nav nekāda pamata uzskatīt, ka labprātīgi atlīdzinātais kaitējums,
samaksātās sankcijas vai atlīdzinātie zaudējumi nav civiltiesiskās

atbildības realizācijas veids, turpretī tā paša kaitējuma, zaudējuma
vai sankcijas piedziņa tiesā vai arbitrāžā ir civiltiesiskā atbildība.

CX 20. un 43. nodaļas noteikumi akcentē paša tiesībpārkāpēja iespēju
labprātīgi realizēt savu atbildību, kas izpaužas kā likumā vai līgumā

paredzēti valsts piespiedu līdzekļi sakarā ar izdarīto tiesībpārkā-

pumu. Tikai tad, ja tiesībpārkāpējs labprātīgi nerealizē noteikto

papildpienākumu, to piespiedu kārtā izdara tiesa, arbitrāža vai cita

kompetenta iestāde.

3. Civiltiesiskās atbildības specifiskās pazīmes (funkcijas). Tas

apstāklis, ka civilā likumdošana regulē galvenokārt sabiedrības man-

tiskās attiecības, nosaka civiltiesiskās atbildības specifiku — civil-

tiesiskās atbildības raksturīgākā pazīme ir Šīs atbildības mantiskais

raksturs. Civiltiesiskā atbildība ir vai nu naudas summas samaksa

(līgumsods, zaudējumu atlīdzība), vai arī kaitējuma atlīdzināšana

natūrā, mantas piedziņa v. tml. Mantisks raksturs zināmā mērā ir

arī administratīvajai atbildībai, kā arī kriminālatbildībai, tomēr šiem

atbildības veidiem ir raksturīgi, ka manta tiek piedzīta valsts

1 Sk.: XaMpuha P. 0. 06mee yqeHHe o npaBOOTHOuieHHH. — M., 1974, c. 317—

320; CoBeTCKoe rpaamaHCKoe npaßO. — M., 1979, t. 1, c. 510—511.

2 Sk.: Bparycb C. H. CnopHue Bonpocu TeopHH rapHAHiļecKOft otbctctbchhocth. —-

Cob. roc. h npaßO, 1973, J* 4, c. 30—31.
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budžetā. Turpretī civiltiesībās mantiskā atbildība (sankciju samaksa,

zaudējuma atlīdzība) parasti nāk par labu kreditoram līgumsaistī-
"bās, cietušajam — kaitējuma nodarīšanas gadījumā. Civiltiesiskā

atbildība parasti ir viena civiltiesiskās attiecības dalībnieka atbil-

dība pret otru dalībnieku, tiesībpārkāpēja atbildība pret kreditoru vai

cietušo, jo ar tiesībpārkāpumu tiek pārkāptas ne tikai likuma nor-

mas, bet arī citas personas subjektīvās tiesības. Atsevišķos gadī-
jumos, ja tiesībpārkāpums skar ne tikai kādas personas — pilsoņa
vai organizācijas intereses, bet valsts tiesisko kārtību, sabiedriskās

intereses, civiltiesiskā atbildība var izpausties arī citādi (piemēram,
mantas piedziņa valsts īpašumā pēc CX 49., 109., 111. p. vai arī

patvaļīgi uzceltās ēkas nojaukšana pēc CX 109. p.).
Ar civiltiesiskās atbildības mantisko raksturu cieši saistīta ir

trešā svarīgākā šīs atbildības pazīme — civiltiesiskās atbildības

kompensējošā funkcija, kas pamatojas uz preču-naudas attiecību

izmantošanu sociālistiskajā sabiedrībā, uz mantisko attiecību atlī-

dzības raksturu. Civiltiesiskās atbildības uzdevums ir atjaunot kre-

ditora vai cietušās personas pārkāptās mantiskās tiesības, atlīdzi-

not nodarītos zaudējumus uz tiesībpārkāpēja rēķina. Sī funkcija vis-

spilgtāk raksturo civiltiesiskās atbildības būtību. Kompensēšanas

funkcija civiltiesiskajai atbildībai nav vienīgi tajos gadījumos, kad

piedziņa notiek par labu valstij.
Civiltiesiskā atbildība ir audzinoša un disciplinējoša. Civiltie-

siskā atbildība pamatojas uz tiesībpārkāpēja rīcības sabiedrisku no-

sodījumu. Piemērojot civiltiesisko atbildību, tiek ievērota tiesībpār-
kāpēja subjektīvā attieksme pret savu prettiesisko darbību vai bez-

darbību un tās sekām. Tas, ka civiltiesiskās atbildības rezultātā

tiesībpārkāpējam rodas nevēlamas, neizdevīgas mantiskas sekas,

turpmāk disciplinē kā pašu tiesībpārkāpēju, tā arī pārējās personas.
Atbildības iespējamība un neizbēgamība pamudina pilsoņus un

organizācijas pēc iespējas precīzāk izpildīt savus pienākumus, tie-

sību normu priekšrakstus. Sevišķi disciplinējoša loma ir tām man-

tiskajām sankcijām, kas tiek piedzītas valsts labā.

4. Civiltiesiskās atbildības veidi. Civiltiesisko atbildību var kla-

sificēt pēc dažādiem kritērijiem. Saistību tiesībās civiltiesisko atbil-

dību iedala vispirms atkarībā no pārkāptās tiesiskās attiecības vai

pārkāpto subjektīvo tiesību rakstura. Atbilstoši tradicionālajam
saistību iedalījumam līgumsaistībās un ārpuslīguma saistībās atbil-

dību iedala 1) līgumiskā un 2) ārpuslīgumiskā (delikta) atbildībā.

Līgumiskā atbildība rodas līgumsaistību pārkāpuma gadījumos
sakara ar jau pastāvošas līgumsaistības pārkāpumu. Tiesībpārkā-
pējs šādos gadījumos ir tikai esošās līgumtiesiskās attiecības parād-
nieks, kurš neizpilda savu pienākumu: neatdod vispār vai termiņā

parādu, nenodod kreditoram pienākošos mantu, piegādā nekvalita-

tīvas preces vai nekomplektu produkciju, pienācīgi neizpilda remont-

darbus v. tml. Līdz ar to tiek pārkāptas saistību tiesiskās attiecī-

bas otras puses — kreditora subjektīvās tiesības. Līgumpārkāpuma
gadijumā parādnieks tātad pārkāpj līguma noteikumus, kas izriet

vai nu no likumdošanas, vai arī no pušu vienošanās. Līgumiskā at-
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bildība attiecas arī uz tiem gadījumiem, kad pārkāptas saistības, kas

radušās no administratīvajiem un plānošanas aktiem, vienpusējiem
darījumiem.

Ārpuslīgumiskā (delikta) atbildība parasti rodas sakarā ar man-

tiska kaitējuma nodarīšanu citai personai vai tās mantai. Sajā ga-

dījuma tiesībpārkāpējs un cietušais līdz tiesībpārkāpuma brīdim sais-

tību tiesiskā attiecībā nesastāv. Līdz kaitējuma nodarīšanai viņi
atrodas t. s. absolūtajā tiesiskajā attiecībā, kurā kaitējuma nodarītā-

jam bija pienākums atturēties no kaitējuma nodarīšanas. Sī pienā-
kuma neizpildīšana, t. i., kaitējuma nodarīšana citai personai, rada

uz likuma pamata starp šim personām īpašu civiltiesisku saistību —

saistību no kaitējuma nodarīšanas, kuras saturu veido cietušā tie-

sības prasīt kaitējuma atlīdzināšanu un kaitējuma nodarītāja pie-
nākums atlīdzināt kaitējumu. Pienākums atlīdzināt kaitējumu ir

likumā paredzēts valsts piespiedu līdzeklis, un ar šī pienākuma iz-

pildīšanu labprātīgi vai arī piespiedu kārtā tiek realizēta delikta

atbildība.

Lai gan abiem aplūkotajiem civiltiesiskās atbildības veidiem ir

kopīgas civiltiesiskajai atbildībai raksturīgās pazīmes (mantiskais
raksturs, kompensēšanas un audzināšanas funkcijas),, tie tomēr viens

no otra būtiski atšķiras. Tādēļ atšķirīga ir arī abu šo atbildības

veidu reglamentācija likumdošanā. CX 20. nodaļa, kas regulē atbil-

dību par saistību pārkāpumu, lai gan ir ietverta vispārīgajos notei-

kumos par saistībām, galvenokārt attiecas uz līgumisko atbildību.

Bez tam līgumisko atbildību reglamentē arī tās CX normas, kas

attiecas uz atsevišķiem līgumsaistību institūtiem (pirkumu-pārde-
vumu, mantas īri, darbuzņēmumu v. c), kā arī speciālie normatīvie

akti par atbildību saimnieciskajās līgumsaistībās (Nolikumi par

piegādēm, Noteikumi par kapitālās celtniecības darbuzņēmuma

līgumu v. c). Delikta atbildību regulē CX 43. nodaļas normas, kā

arī CX 44. un 45. nodaļas.
Uz nepieciešamību atšķirt līgumisko un delikta atbildību ir no-

rādīts arī PSRS AT plēnuma 1963. g. 23. X lēmumā «Par tiesu

praksi prasībās par kaitējuma atlīdzināšanu». Sī lēmuma 2. pk. no-

radīts, ka Civilās likumdošanas pamatu 88.-95. p. (CX 43. nodaja)

noteikumi neattiecas uz kaitējuma atlīdzināšanas gadījumiem, ja
kaitējums nodarīts, atbildētājam neizpildot saistību, ko viņš uzņē-
mies pēc līguma vai kas viņam radusies uz citiem likumā paredzē-

tajiem pamatiem. Sājos gadījumos atbildība par kaitējumu jānosaka

saskaņā ar noslēgtā līguma noteikumiem (CLP 36.-38. p.. CX

20. nodaja) vai pēc tā likuma noteikumiem, kas regulē šīs tiesiskās

attiecības.

Atkarībā no pienākuma izpildījuma rakstura saistību tiesiskajās

attiecībās, kurās piedalās vairāki parādnieki, atbildību iedala 1) da-

ļējā, 2) solidārā un 3) subsidiārā atbildībā. Daļējā atbildība kā

civiltiesiskās atbildības pamatveids rodas vairāku parādnieku daļē-

jas saistības gadījumā, kad katram parādniekam atbildība tiek uz-

likta likumā vai līgumā noteiktā daļā. Sī atbildība rodas tad, ja tas

ir tieši norādīts likumdošanā, kā arī tad, ja likumdošanā vairākiem
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saistības parādniekiem nav paredzēts cits atbildības veids. Atbilstoši

CX 214. p. norādījumiem visiem parādniekiem jāatbild vienlīdzīgās

daļas, ja no likuma vai liguma neizriet dažāds atbildības daļu ap-

mērs.

Solidārā atbildība rodas vairāku parādnieku solidāras saistības

gadījumā. Katram no solidāriem parādniekiem kreditors vai cietu-

šais var prasīt zaudējumu vai kaitējuma atlīdzību vai sankciju sa-

maksu pilnā apmērā. Tā, piemēram, CX 476. p. paredz, ka perso-

nas, kas kopīgi nodarījušas kaitējumu, atbild cietušajam solidāri.

«CX 187. p. nosaka, ka saistības neizpildīšanas gadījumā parādnieks
un galvinieks atbild kreditoram kā solidāri parādnieki. Solidārā

atbildība ir piemērojama tikai tad, ja tā tieši paredzēta likumā vai

līguma, kā arī saistības priekšmeta nedalāmības gadījumā (CX
216. p.).

Subsidiārā atbildība iestājas sakarā ar subsidiāru saistību. Tā

ir papildatbildība, ko piemēro gadījumos, kad pamatparādniekam
nav līdzekļu zaudējumu vai kaitējuma atlīdzībai vai sankciju sa-

maksai. Tā, piemēram, ja nepilngadīgais vecumā no 15 līdz 18 ga-

diem nespēj atbildēt par citai personai nodarīto kaitējumu, papild-
atbildība iestājas šī nepilngadīgā vecākiem vai aizgādnim (CX
473. p.).

īpašs atbildības veids civiltiesībās ir regresa atbildība, kas var

iestāties sakarā ar regresa saistībām. Tā, piemēram, personai, kas

atlīdzinājusi cietušajam citas personas nodarīto kaitējumu, ir atpra-

•sījuma tiesības pret šo citu personu izmaksātās atlīdzības apmērā

(CX 489. p.).

5. Civiltiesiskās atbildības formas. Civiltiesiskās atbildības for-

mas nosaka tās mantiskais un kompensācijas raksturs. Kaitējuma no-

darīšanas gadījumā atbildība īstenojas kaitējuma atlīdzības formā

natūrā (CX 465., 477., 478. p.), bet, ja tas nav iespējams, — zau-

dējuma atlīdzības formā.

Līgumsaistību neizpildīšana vai nepienācīga izpildīšana vienmēr

rada kreditora subjektīvo tiesību aizskārumu, tomēr ne vienmēr tā ir

saistīta ar zaudējumiem kreditoram. Tāpēc līgumsaistību pārkāpuma
sekas var būt dažādas. Ja saistības izpildījuma nodrošināšanai ne-

kādi līdzekļi likumdošanā nav paredzēti un saistības pārkāpuma
rezultātā kreditoram nekādi zaudējumi nav radušies, parādnieku var

piespiest saistību izpildīt, nepiemērojot viņam civiltiesisko atbildību.

Ja saistību izpildījums ir nodrošināts ar akcesorisku saistību, tad

saistības pārkāpšana, nenodarot zaudējumus kreditoram, ir pamats
likumā vai līgumā paredzētās sankcijas piedziņai. Ja saistības izpil-
dījums ir nodrošināts ar akcesorisku saistību un saistības pārkā-
pums rada kreditoram zaudējumus, parādnieka atbildība var būt vai

nu sankciju samaksas vai piedziņas formā, vai arī zaudējumu atlī-

dzības formā, bet likumā paredzētos gadījumos — kā sankcija un

zaudējumu atlīdzība kopā. Tādējādi līgumsaistību pārkāpuma gadī-
jumā atbildība īstenojas sankciju samaksas un zaudējumu atlīdzības

formā.
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Sankcijas (soda naudas, nokavējuma naudas) piedziņa vai sa-

maksa kā atbildības forma ir tad, ja tā konkrētam līgumam vai

citai saistībai ir noteikta likumā vai līgumā. Ar sankcijas samaksu

vai piedziņu parasti kreditoram tiek kompensēti zaudējumi sakarā

ar parādnieka saistību neizpildīšanu, jo, kā norādīts CX 225. p. I d.,

sankcijas samaksa tiek ieskaitīta zaudējumu atlīdzināšanā, un zau-

dējumus atlīdzina tai daļā, kas netiek segta ar sankciju.
Ja sankcijas apmērs ir noteikts likumdošanā, līguma dalībnieki

nedrīkst vienoties par sankcijas samazināšanu, t. i., par atbildības

ierobežošanu. Vienošanās starp sociālistiskajām organizācijām par

viņu atbildības ierobežošanu nav pieļaujama, ja šādas atbildības

apmērs attiecīgajam saistību veidam ir precīzi noteikts likumā

(CX 227. p.). Puses ir tiesīgas paredzēt augstāku sankciju apmēru
un līdz ar to paaugstināt atbildību.

Sankcijas samazināšana ir iespējama tikai pēc tiesas sprieduma,

ievērojot saistības izpildījuma pakāpi un pilsoņa—parādnieka man-

tisko stāvokli, ja sankcija ir pārmērīgi liela salīdzinājumā ar kre-

ditora patiesajiem zaudējumiem (CX 226. p. I d.). Izņēmuma gadī-
jumos arī organizācijai—parādniekam arbitrāža var samazināt kredi-

toram maksājamo sankciju, ievērojot pušu būtiskās intereses. Bez

tam likumdošanā var būt paredzētas izslēdzošās (ierobežotās) san-

kcijas (CX 225. p. II d. 1. pk.), kad ir pieļauta tikai sankcijas, bet

nevis zaudējumu piedziņa.

Zaudējumu atlīdzība kā civiltiesiskās atbildības forma līgumsais-
tību pārkāpumu gadījumos ir galvenā. Tā ir kreditora mantisko tie-

sību un interešu aizsardzības svarīgākā forma. CX 224. p. I d. no-

saka, ka parādniekam saistības neizpildīšanas vai nepienācīgas
izpildīšanas gadījumā jāatlīdzina kreditoram tādējādi nodarītie zau-

dējumi. Atšķirībā no sankcijām, ko var piemērot parādniekam neat-

karīgi no tā, vai tiesību pārkāpuma rezultātā kreditoram ir radu-

šies zaudējumi vai ne, zaudējumu atlīdzība kā atbildības forma ir

piemērojama tikai tad, ja kreditoram radušies zaudējumi.

Zaudējumu jēdziens. Ar zaudējumiem saprot kreditora izdarītos

izdevumus, viņa mantas zudumu vai bojājumu, kā arī tos ienāku-

mus, kurus kreditors nav ieguvis, bet kurus viņš būtu ieguvis, ja
parādnieks būtu saistību izpildījis (CX 224. p. II d.).

Zaudējumi sastāv no divām daļām. Pirmkārt, zaudējumi ir kre-

ditora tiešie izdevumi, kā arī viņa mantas tiešs zudums vai bojā-
jums, t. i., tiešie zaudējumi. Tie ir tādi kreditora izdevumi, kas sais-

tīti ar attiecīgās saistības izpildīšanu, piemēram, izdevumi, kas

radušies, izlabojot nekvalitatīvu pārdoto vai piegādāto lietu, izīrēto

mantu, novēršot darbuzņēmēja pieļautos trūkumus izgatavotajā lietā.

Pie tiešajiem zaudējumiem pieder arī mantas zudums vai bojājums,
kas radies, piemēram, pārvadājot kravu vai citādi.

Otrkārt, kreditora zaudējumi ir arī tie ienākumi, kurus kreditors

nav ieguvis, bet būtu ieguvis, ja saistība būtu izpildīta, t. i., neie-

gūtie ienākumi. So zaudējumu daļu sauc arī par netiešajiem zaudē-

jumiem. So zaudējumu piedziņa par labu kreditoram, ja tas ir pilsonis,
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iespējama tikai tad, ja šādus ienākumus likums atjauj pilsonim iegūt

(piemēram, likumā atjautie ienākumi no telpu ires, darba alga, ko

pilsonis būtu ieguvis, ja viņam nebūtu nodarīts kaitējums, t. i., tādi

ienākumi, uz kuru iegūšanu pilsonis reāli varēja cerēt). Organizā-

cijām neiegūtie ienākumi ir pelņa no gatavās produkcijas realizēša-

nas (domāta sociālistiskās organizācijas plānotā pelņa). Piedzenot

neiegūtos ienākumus, ir jābalstās uz reālām pelņas iegūšanas iespē-

jām konkrētajos apstākjos un jānoskaidro, cik lielā mērā tieši parād-
nieka rīcība ir ietekmējusi šīs zaudējumu daļas rašanos kreditoram.

Lai piedzītu zaudējumu atlīdzību, kreditoram ir obligāti jāpierāda
zaudējumu esamība.

2. §. Civiltiesiskās atbildības pamati

1. Civiltiesiskās atbildības sastāvs. Civiltiesiskās atbildības pa-
mats ir tiesībpārkāpums, kas izpaužas civilās likumdošanas normu

pārkāpumā, bet saistību attiecībās — arī kreditora subjektīvo tie-

sību pārkāpumā, kas galvenokārt ir saistīts ar mantisku zaudējumu
vai kaitējumu kreditoram.

Lai tiesībpārkāpējam rastos atbildība, parasti ir nepieciešami trīs

šādi noteikumi: 1) lai tiesībparkāpēja uzvedība būtu prettiesiska;
2) lai būtu cēloņsakarība starp tiesībparkāpēja prettiesisko uzvedību

(darbību vai bezdarbību) un radušos rezultātu — kreditora subjek-
tīvo tiesību pārkāpumu, viņam nodarīto zaudējumu vai kaitējumu;
3) lai būtu tiesībpārkāpēja vaina.

2. Tiesībpārkāpēja prettiesiska uzvedība ir atbildības obligāts no-

teikums. Prettiesiska ir tāda uzvedība, kas neatbilst likuma prasī-
bām. Sim vispārīgajam noteikumam civiltiesību nozarē ir zināma

specifika. Civilās tiesības un pienākumi saistību tiesību jomā rodas

ne tikai tieši uz likuma pamata, bet arī no administratīvajiem un

plānošanas aktiem, kas nosaka saistības dalībnieku tiesību un pie-
nākumu saturu. Tāpēc prettiesiska ir arī parādnieka uzvedība, kas

neatbilst administratīvo un plānošanas aktu noteikumiem. Bez tam

civila likumdošana atļauj pilsoņiem un organizācijām, noslēdzot

līgumus, paredzēt tiesības un pienākumus, kas likumdošanā tieši nav

paredzēti, vai ari noteikt tādu tiesību un pienākumu saturu, kas

atšķiras no likumā paredzētā. Tā kā pušu vienošanās rezultātā no-

teiktie uzvedības noteikumi konkrētajam gadījumam ir obligāti, tad

arī šadā veidā noteikto tiesību un pienākumu pārkāpšana ir parād-
nieka prettiesiska uzvedība. Teiktais attiecas arī uz gadījumiem, kad

pilsoņi un organizācijas atbilstoši civilās likumdošanas vispārīga-

jiem principiem un jēgai ir radijuši sev tādas civilās tiesības un

pienākumus, kas likumdošanā vispār nav paredzēti (CX 4. p.). Tā-

dejādi civiltiesību nozarē tiesībpārkāpēja prettiesiskas uzvedības

jēdziens ir plašāks nekā citās tiesību nozarēs. Prettiesiska uzvedība

var būt ka darbība, tā arī bezdarbība.

Prettiesiska darbība ir, piemēram, darījuma noslēgšana ar valsts

un sabiedriskajām interesēm pretēju mērķi, patvaļīga ēkas celtnie-
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čība, nepienācīga līgumsaistību izpildīšana, pilsonim vai organizā-

cijai piederošas mantas bojāšana. Prettiesiska ir arī kreditora rīcība,

kad viņš atsakās pieņemt pienācīgu izpildījumu no parādnieka.
Prettiesiska bezdarbība ir tad, ja personai, piemēram, parādnie-

kam, ir pienākums izpildīt noteiktu darbību, bet viņš to neizpilda

(izīrētājs nenodod īrniekam izīrēto mantu, pircējs nesamaksā par

nopirkto lietu v. tml.). Saistību tiesībās tiesību pārkāpēja prettie-

siskā uzvedība izpaužas ne tikai ka tiesību normu, līguma notei-

kumu, administratīvo un plānošanas aktu pārkāpums, bet arī kā

kreditora vai cietušās personas subjektīvo tiesību pārkāpums.

Tiesībpārkāpēja prettiesiska uzvedība ir objektīvs civiltiesiskās

atbildības noteikums. Saistības neizpildīšanas gadījumā parādnieka
uzvedība ir prezumējama kā prettiesiska, kamēr viņš nav pieradījis

pretējo.
Likumdošanā ir speciāli paredzēti gadījumi, kad rīcība, kas it

kā ir prettiesiska, jo pārkāpj tiesību normas, līguma noteikumus, cie-

tušā subjektīvās tiesības, tomēr īstenībā nav uzskatāma par prettie-
sisku un tāpēc nevar būt par pamatu atbildībai. Tā, piemēram, nav

uzskatāma par prettiesisku personas darbība, kas vērsta uz pienā-
kuma izpildīšanu (ugunsdzēsēju darbība, kuras rezultātā tiek noda-

rīts kaitējums). Nav prettiesiska arī savu tiesību realizēšana, ja tā

nepārsniedz tiesību realizēšanas ietvarus (LPSR Konstitūcijas 37. p.

II d., CX 5. p.). Nav prettiesiska darbība, kas izdarīta nepiecieša-

mas aizstāvēšanās stāvoklī, ja nav pārkāptas tās robežas (CX
470. p.).

3. Cēloņsakarība starp tiesībpārkāpēja prettiesisko uzvedību un

tiesībpārkāpumu. Personai rodas pienākums atbildēt par viņas izda-

rīto tiesībpārkāpumu tikai tad, ja pastāv cēloņsakarība starp šīs

personas darbību vai bezdarbību kā cēloni un tiesībpārkāpumu
(parasti kaitējumu, zaudējumu) kā sekām, rezultātu. Uz šādu atbil-

dības noteikumu ir norādīts gan CX 224. p. — «parādniekam jāat-
līdzina .. .

nodarītie zaudējumi», gan arī CX 465. p. un citos pan-

tos, saskaņā ar kuriem personai ir jāatlīdzina «nodarītais kaitē-

jums». Tas nozīmē, ka parādnieka (kaitējuma nodarītāja) darbībai

vai bezdarbībai ir jābūt cēlonim, kas radījis zaudējumus, kaitējumu,
tiesībpārkāpumu.

Civiltiesībās cēloņsakarība ir obligāts atbildības sastāva elements.

Tāpēc, izlemjot jautājumu par atbildības uzlikšanu parādniekam,
kurš nav izpildījis saistību, vai personai, kas nodarījusi kaitējumu,
tiesai vai arbitrāžai vienmēr ir jānoskaidro, vai starp parādnieka rī-

cību un saistības ncizpildijumu, starp personas darbību un cietu-

šajam nodarīto kaitējumu pastāv cēloņsakarība.

Cēloņsakarība ir objektīvs atbildības noteikums. Tas ir objektīvs,
reāli pastāvošs sakars starp parādībām. Civiltiesiskās atbildības as-

pekta cēloņsakarība izpaužas kā sakars starp prettiesisko darbību

un prettiesisko rezultātu.

Cēloņsakarība kā atbildības noteikums nav izolēts no pārējiem
šīs atbildības noteikumiem — no tiesībpārkāpēja prettiesiskās
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darbības un viņa vainas. Personas prettiesiskā darbība vai bezdarbība,
kas ir cēlonis, parasti ir saistīta ar šīs personas gribu. Tāpēc var

rasties priekšstats, ka cēloņsakarība it kā pastāv ciešā kopsakarā ar

tiesībpārkāpēja atbildības subjektīvo pamatu — vainu. Izšķirot jau-
tājumu par atbildības uzlikšanu, bieži vienlaikus jāanalizē gan tie-

sībpārkāpēja vaina, gan arī cēloņsakarība starp prettiesisko dar-

bību un tās sekām. Tomēr sapludināt vainu un cēloņsakarību ne-

drīkst, jo viens no tiem ir atbildības subjektīvs, bet otrs — objektīvs
noteikums. Pie tam civiltiesībās likumdošanā paredzētos gadījumos
atbildību var uzlikt neatkarīgi no parādnieka vai kaitējuma nodarī-

tāja vainas, bet cēloņsakarībai ir jābūt vienmēr. Tieši šo iemeslu

dēļ vairākas tiesībzinātnē izvirzītās cēloņsakarības koncepcijas iz-

rādījušās praksē nepieņemamas. Tādi ir t. s. adekvātās cēloņsaka-
rības koncepcijas dažādie paveidi, kas cēloņsakarību traktē nevis kā

reālu un no cilvēka apziņas neatkarīgu parādību, bet gan vērtē

atkarībā no tā, kā cēloņsakarība atspoguļojas tiesībpārkāpēja ap-

ziņā — vai tiesībpārkāpējs varēja vai nevarēja paredzēt savas dar-

bības vai bezdarbības rezultātu. Visraksturīgākā šai ziņā ir tipiskās
cēloņsakarības koncepcija, saskaņā ar kuru atbildība tiesībpārkāpē-
jam uzliekama tikai tad, ja sakars starp viņa darbību un kaitējumu
ir tipiska cēloņsakarība. Netipiska cēloņsakarība nav pietiekama at-

bildības uzlikšanai. To, vai cēloņsakarība ir tipiska vai netipiska,
atbilstoši šai koncepcijai var noteikt, tikai pamatojoties uz iepriek-
šējo pieredzi. Tādējādi cēloņsakarība tiek cieši saistīta ar tiesīb-

pārkāpēja vainu. So pašu apsvērumu dēj nav pieņemama arī tā dē-

vētā nepieciešamās un nejaušās cēloņsakarības koncepcija, saskaņā
ar kuru tiesībpārkāpēja darbība tikai tad ir uzskatāma par

ja sakars starp darbību un radušos rezultātu ir nepieciešams, likum-

sakarīgs, bet nevis nejaušs jeb gadījuma rakstura.

Uz subjektīviem kritērijiem faktiski ir pamatota arī koncepcija,
kas cēloņsakarību izskaidro ar tādām filozofiskām kategorijām kā

iespējamība un īstenība. Saskaņā ar šo koncepciju tiek uzskatīts,
ka tiesībpārkāpēja saukšanā pie atbildības svarīgāka nozīme ir tādaf

uzvedībai, kas rada reālu, nevis abstraktu zaudējuma vai kaitē-

juma iespējamību. Izšķirošā nozīme ir darbībai, kas šo reālo iespē-
jamību pārvērš īstenībā. 1

Praksē cēloņsakarības konstatēšana starp tiesībpārkāpēja dar-

bību un radušos rezultātu parasti grūtības nerada. Tā, piemēram,

cēloņsakarība ir acīmredzama, ja kāda viena noteikta darbība ir

izraisījusi noteiktu galarezultātu. Taču noteiktu rezultātu var izrai-

sīt arī vairāki cēloņi, kas seko viens otram vai arī pastāv paralēli
viens otram. Sāda situācija ir, piemēram, tad, ja autoavārijā cietis

pilsonis tiek nogādāts slimnīcā, kur nepareizas ārstēšanas rezultātā

zaudē darbspējas un kļūst par invalīdu, vai arī tad, ja vairāki huli-

gāni, kopīgi uzbrūkot pilsonim, nodara viņam miesas bojājumus.

1 Tuvāk par cēloņsakarības koncepcijām un to kritiku sk.: CoBeTCKoe rpaw-

AancKoe npaßO. — XI., 1982, q. 1, c. 371—375; Mareeee f. K. OcHOBaHHe rpaac-

AaHCKonpaBOBoA OTBeTCTBeHHOCTH. — M., 1970, c. 91—114.
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Tiesas un arbitrāžas praksē var rasties grūtības cēloniskā sakara

konstatēšanā, ja rezultāts iestājas nevis tūlīt pēc prettiesiskās dar-

bības, bet vēlāk, kā arī gadījumos, kad rezultātu ir izraisījuši vai-

rāki cēloņi.

Tā, piemēram, pilsonis H. uzbruka pilsonim R. un sadūra to ar nazi vē-

derā, radot smagus miesas bojājumus. R. tika nogādāts slimnīcā, kur viņu pēc

operācijas ievietoja palātā bez pienācīgas medicīniskā personāla uzraudzības.

Pilsonim R., atrodoties vēl narkozes ietekmē, sākās vemšana, sakarā ar ko

aizsprostojās elpošanas celi, un R. nomira. PSRS AT šajā gadījumā ņēma vērā

abus faktorus, kas izraisīja galarezultātu, un noteica mantisku atbildību kā

pilsonim X., tā arī slimnīcai.1

Gadījumos, kad tiesībpārkāpēja darbība galarezultātu ir izraisī-

jusi nevis tieši, bet pastarpināti, tiesai un arbitrāžai ir nepiecie-
šams izmantot dažādas ekspertīzes un pierādījumus, lai noskaidrotu

katra cēloņa nozīmi galarezultāta radīšanā.

4. Tiesībpārkāpēja vaina ir subjektīvs civiltiesiskās atbildības

noteikums. Vaina ir personas psihiska attieksme pret savu prettie-
sisko uzvedību (darbību vai bezdarbību) un tās rezultātu. Persona

var būt vainīga tikai tad, ja viņas uzvedība ir prettiesiska. Vaina ir

loti svarīgs faktors, lai tiesībpārkāpēju sauktu pie atbildības kā

līgumsaistību pārkāpuma gadījumā, tā arī kaitējuma nodarīšanas

un citos gadījumos. Vainas princips ir viens no svarīgākajiem civil-

tiesiskās atbildības principiem, tomēr vaina nav obligāts šīs atbil-

dības noteikums. Atšķirībā no kriminālatbildības civiltiesībās izņē-
muma veidā atbildību par līgumsaistību pārkāpumu un arī delikta

atbildību personai var uzlikt neatkarīgi no viņas vainas (piem.,
CX 469. p.).

Persona var būt vainīga tikai tad, ja viņa apzinās savas uzve-

dības prettiesisko, sabiedriski bīstamo raksturu un šīs uzvedības

nevēlamās sekas. Kā personas attieksme pret savu prettiesisko dar-

bību vaina ietver darbības vai bezdarbības seku paredzēšanu, t. i.,

intelektuālo pamatu. Vaina ir tikai tad, ja persona saprot objektīvi
pastāvošo sakaru starp savu darbību vai bezdarbību un iestājušos
rezultātu. Ja persona nezināja un nevarēja zināt, ka viņas darbība

likumsakarīgi izraisīs attiecīgo rezultātu, tad šo personu nevar atzīt

par vainīgu. Tāpēc no civiltiesiskās atbildības viedokļa nevar būt

vainīgs mazgadīgs vai garīgi slims rīcībnespējīgs pilsonis, kas nav

spējīgs saprast savas darbības nozīmi un to vadīt.

Tādējādi personas vaina pirmām kārtām izpaužas tā, ka per-

sona paredzēja vai viņai bija jāparedz cēloņsakarība starp savu

prettiesisko darbību vai bezdarbību un tās rezultātu — zaudējumu,
kaitējumu v. c. Vaina ietver arī personas, t. i., tiesībpārkāpēja at-

tieksmi pret savas prettiesiskās uzvedības rezultātu — gribu, vēlē-

šanos vai nevēlēšanos, lai šis rezultāts iestātos. Tieši šajā apstāklī
izpaužas tiesībpārkāpēja negatīvā attieksme pret sabiedrību, pret
citiem pilsoņiem. CX 229. p. I d., kas reglamentē vainu kā noteikumu

1 BepxoßHoro Cyaa CCCP, 1971, Nt 5, c. 22.
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atbildībai par saistības pārkāpšanu, paredz divas vainas for-

mas — nodomu un neuzmanību. Konkrētiem atbildības gadījumiem
saistību tiesībās var būt norādīts uz noteikta veida vainas formu kā

atbildības pamatu. Tā, piemēram, CX 362. p. ir norādīts uz nodomu

un rupju neuzmanību; CX 426. p. 111 d. tāpat ir norādīts uz šīm

vainas formām, turpretī saskaņā ar šī panta I d. atbildība rodas

arī tad, ja ir parasta neuzmanība.

Civiltiesībās vainas formu iedalījums nav tik detalizēts kā kri-

mināltiesībās. Civilajā likumdošanā ir paredzētas trīs vainas for-

mas: nodoms, rupja neuzmanība un parasta neuzmanība. Nodoms

ir tad, ja tiesībpārkāpējs paredz savas prettiesiskās uzvedības rezul-

tātu un to vēlas vai pieļauj tā iestāšanos (piemēram, persona apzināti
neizpilda saistības vai izpilda tās nepienācīgi). Civiltiesiskajā ap-

grozībā dalībnieku nodoms apzināti neizpildīt līgumsaistības ir ār-

kārtējs izņēmuma gadījums. Nodoms kā tiesībpārkāpēja vainas

forma biežāk sastopams delikta atbildības gadījumos, pie tam parasti
kā netiešs nodoms.

Praksē vaina visbiežāk izpaužas neuzmanības formā, t. i., per-
sona paredz savas uzvedības sekas, bet nevēlas, lai šīs sekas iestā-

tos, un vieglprātīgi cer tās novērst. Neuzmanība ir arī tad, ja
persona neparedz savas uzvedības sekas, bet viņai vajadzēja tās pare-
dzēt. Neuzmanība var izpausties divās formas: 1) kā rupja neuz-

manība un 2) kā parasta jeb viegla neuzmanība. Likumdošanā nav

tieši norādīts, kāda neuzmanība ir jāuzskata par rupju un kāda —

par parastu. Praksē abas šīs neuzmanības formas izšķir, ņemot vērā

konkrētās darbības raksturu, konkrētos tiesībpārkāpuma apstākļus,
kā arī tiesībpārkāpēja individuālās īpašības, viņa zināšanas. Rupja
neuzmanība parasti ir tad, ja tiek pārkāpti elementāri, katram zi-

nāmi piesardzības noteikumi. Parasta neuzmanība ir tad, kad tiesīb-

pārkāpējs gan ievēro elementārus piesardzības noteikumus, taču tie-

sībpārkāpēja darbības raksturs konkrētajos apstākļos ir tāds, ka

nepieciešama lielāka uzmanība un piesardzība.

Civiltiesībās tiesībpārkāpēja vainas forma parasti neietekmē at-

bildības apmēru. Vaina ir tikai atbildības noteikums, bet nevis

atbildības mērs, jo mantiskā atbildība neatkarīgi no vainas formas

ir noteikta pilnā apmērā. Tātad priekšnoteikums tiesībpārkāpēja
saukšanai pie atbildības ir viņa vaina, bet atbildības apmērs ir

atkarīgs nevis no vainas formas, bet gan no zaudējumu vai kaitē-

juma apmēra.

Tiesībpārkāpēja vainas formai var būt nozīme tad, ja saistības

pārkāpums ir noticis abu pušu vainas dēļ, jo tad vainas pakāpe var

ietekmēt atbildibas apmēru. CX 229. p. II d. norāda, ka šādos gadī-
jumos tiesa vai arbitrāža samazina parādnieka atbildības apmēru.
Tiesībzinātnē parasti lieto terminus «jauktā atbildība», «jauktā
vaina», taču šāds lietojums nav visai precīzs, jo atbildība neiestājas
abām pusēm. Atbild tikai tiesībpārkāpējs: parādnieks — kreditoram,
kaitējuma nodarītājs — cietušajam. Vienāda vainas pakāpe parasti
ir pamats tiesībpārkāpēja atbildības apmēra samazināšanai uz pusi.
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Atkarībā no abu pušu vainas pakāpes attiecīgi tiek samazināts

tiesībpārkāpēja atbildības apmērs.
Civiltiesiskās atbildības subjekti ir ne tikai pilsoņi, bet arī juri-

diskās personas. Arī juridisko personu atbildības pamats ir vaina.

Juridiskās personas darbība ir tās kolektīva locek|u darbība, tiem

izpildot savus darba vai dienesta pienākumus. Tāpēc parasti juridis-
kās personas orgānu un arī jebkura juridiskās personas darba kolek-

tīva locekja darbība vai bezdarbība organizācijas saistību neizpil-
dīšanā ir uzskatāma par pašas juridiskās personas vainu. Kaitējuma
nodarīšanas saistībās tas izriet no CX 466. p.1 Ja juridiskajai per-
sonai ir uzlikta mantiskā atbildība sakarā ar tās darbinieka izda-

rītu tiesībpārkāpumu, juridiskā persona ir tiesīga likumdošanā pare-

dzētā regresa kārtībā pilnīgi vai daļēji piedzīt izmaksātās summas

no vainīgā darbinieka.

Raksturīga civiltiesiskās atbildības īpatnība ir tiesībpārkāpēja
vainas prezumpcija. Sakarā ar to, ka civillietās nav iepriekšējās iz-

meklēšanas stadijas, civilprocesā, lai noskaidrotu objektīvo patiesību
lieta, katrai pusei ir jāpierāda apstākļi, uz kuriem tā atsaucas

(CPK 51. p.), t. i., civilprocess pieļauj sacīkstes principu faktu

materiāla nodrošināšanā. Saskaņā ar pušu līdztiesības principu civil-

procesā pierādīšanas pienākums ir vienmērīgi jāsadala starp strīda

dalībniekiem — prasītāju un atbildētāju. Prasītājam, parasti kredi-

toram, cietušajam, ir jāpierāda saistības neizpildīšanas vai nepie-

nācīgas izpildīšanas fakts, zaudējuma vai kaitējuma nodarīšanas

fakts. Kreditoram vai cietušajam ir jāpierāda, ka viņa subjektīvās
tiesības ir pārkāpis parādnieks vai kaitējuma nodarītājs. No kredi-

tora vai cietušā nevar prasīt, lai viņš pierādītu pretējās puses —

tiesībpārkāpēja vainu, jo tas viņam nav iespējams. Tāpēc civilā

likumdošana vadās no tiesībpārkāpēja vainas prezumpcijas, atļau-

jot tiesībpārkāpējam pierādīt, ka viņš nav vainīgs saistību neizpil-
dīšanā, kaitējuma nodarīšanā v. tml. Tiesībpārkāpēja vainas prezum-

pcija vispārīgā veidā ir izteikta CX 229. p. I d., norādot, ka vainas

neesamība ir jāpierāda personai, kas saistību pārkāpusi. CX 465. p.

II d. ir paredzēts, ka kaitējuma nodarītājs atbrīvojas no kaitējuma
atlīdzināšanas, ja pierāda, ka kaitējums nav nodarīts viņa vainas

dē). Lai atbrīvotos no atbildības, tiesībpārkāpējam jāpierāda, ka viņš
ir veicis visus pasākumus, kas nepieciešami pienācīgai saistības iz-

pildīšanai vai kaitējuma un zaudējuma novēršanai.

Tiesai saskaņā ar CKP 15. p. ir jāizmanto visi likumā paredzētie
lidzek|i, lai vispusīgi, pilnīgi un objektīvi noskaidrotu lietas patie-
sos apstākļus, un jāpalīdz pusēm realizēt viņu tiesības. Tiesībpār-

kāpēja vainas prezumpcija pamudina viņu pierādīt vainas neesa-

mību, lai atbrīvotos no atbildības. Ja tiesībpārkāpējam neizdodas pie-
rādīt savas vainas neesamību, viņš ir uzskatams par vainīgu.

1 Tuvāk par juridisko personu vainu sk.: PuOuhobuh 0. Jl. BuHa KaK ocHOua-

hhc AoroßopHoft OTBeTCTBeHHOCTH npcanpuaTiia. — M.: KDpviA. jiht., 1975. — 168 c.
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5. Izņēmums no civiltiesiskās atbildības vispārīgajiem noteiku-

miem ir 1) atbildība par citu personu tiesībpārkāpumu un 2) atbil-

dība neatkarīgi no vainas.

Atbildība par citu personu tiesībpārkāpumu. Parasti civiltiesisko
atbildību uzliek personai, kas tieši ar savu darbību vai bezdarbību

ir izdarījusi tiesībpārkāpumu, piemēram, parādniekam, kas nav pie-
nācīgi izpildījis pienākumus pēc līgumsaistības, personai, kas tieši

nodarījusi, kaitējumu. Tomēr civiltiesiskās saistības izpildīšanu pa-
rādnieks var uzlikt arī kādai citai personai, vai nu pamatojoties uz

likumu, līgumu, vai šīs citas personas administratīvo pakļautību
parādniekam (CX 206. p.). Sociālistisko uzņēmumu savstarpējās
saimnieciskajās saistībās, pastāvot uzņēmumu kooperācijai un spe-

cializācijai ražošanas jomā, daudzos gadījumos līgumsaistības ir

jāizpilda ne tieši tam uzņēmumam, kas piegādes līgumu ar pircēju
noslēdzis, bet gan citam uzņēmumam, kas ar kreditoru saistību tie-

siskajā attiecībā nesastāv. Lai sasniegtu civiltiesiskās atbildības

mērķi gadījumos, kad trešā persona neizpilda saistību pret kreditoru,
tas ir, lai aizsargātu kreditora tiesības, CX 230. p. ir paredzēts, ka

parādniekam ir jāatbild par to personu saistības neizpildīšanu vai

nepienācīgu izpildījumu, kurām šī saistība faktiski bija jāizpilda.
Parādnieka atbildība par trešo personu vainu iestājas gadījumos,

kad likumā nav noteikta saistības tiešo izpildītāju, t. i., trešo per-
sonu atbildība. Tā Noteikumos par kapitālās celtniecības darbuzņē-
muma līgumiem ir paredzēts, ka ģenerālais darbuzņēmējs, kas sa-

skaņā ar CX 386. p. uz darbuzņēmuma apakšlīguma pamata ir uzde-

vis atsevišķu darbu izpildīšanu specializētai celtniecības organizācijai,
ir atbildīgs pasūtītājam kā par paša, tā arī par apakšuzņēmēja
darbu izpildījumu. Parādnieka atbildība par saistības neizpildīšanu

neiestājas tad, ja likumdošanā ir paredzēta tiešo izpildītāju atbil-

dība. Tā, piemēram, Nolikumā par preču piegādi (69. pk.) noteikts,
ka par nekvalitatīvu preču piegādi soda naudu piedzen no preču izga-

tavotāja un tikai piegādes sevišķajos noteikumos paredzētajos gadī-
jumos — no piegādātāja.

Likumdošanā ir paredzēta atbildība par trešo personu nodarītu

kaitējumu: vecākiem, aizgādņiem, aizbildņiem un citām likumā

norādītajām personām ir paredzēta atbildība par nepilngadīgo un

citu rīcībnespējīgu personu nodarīto kaitējumu (CX 472.-474. p.).
Atbildība par citas personas izdarītu tiesībpārkāpumu ir īpašs ci-

vilajā likumdošanā paredzēts paņēmiens, lai realizētu civiltiesiskās

mantiskās atbildības atjaunojošo funkciju kreditora,cietušās personas
aizskarto tiesību restaurēšanai. Kreditors (cietušais) nodrošina sa-

vas intereses, ceļot prasību nevis pret tiešo tiesībpārkāpēju, bet

pret personu, ar kuru viņam ir līgumattiecības, vai arī pret personu,

kurai pēc likuma ir jāatbild par tiesībpārkāpēja darbībām.

Atbildība neatkarīgi no vainas ir izņēmums no civiltiesiskās at-

bildības vispārīgā principa, saskaņā ar kuru atbildības noteikums ir

tiesībpārkāpēja vaina. Saskaņā ar CX 229. p. I d. atbildība neatka-

rīgi no vainas ir iespējama likumā vai līgumā paredzētos gadīju-
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mos. CX 229. p. I d. noteikums ir dispozitīvs, jo atjauj tiesiskās

attiecības dalībniekiem pašiem paredzēt paaugstinātu atbildību pa-

rādniekam. Parādniekam šādā gadījumā ir jāatbild ne tikai tad, ja
viņš saistību neizpilda savas vainas dēj, bet arī tad, ja saistības

neizpildīšana notikusi neatkarīgi no viņa vainas. Tā ir atbildība

par tā saukto gadījumu (casus), ko parādnieks nevarēja paredzēt
un kas viņam arī nebija jāparedz.

Likumdošanā ir paredzēts, kad šāda paaugstināta atbildība iestā-

jas līgumsaistību pārkāpuma un kaitējuma nodarīšanas gadījumos.
Paaugstināta atbildība noteikta organizācijām par kravas pārvadā-

juma plāna neizpildīšanu. Saskaņā ar CX 441. p. IV d., Dzelzceļa
statūtu 145., 146. pk. kravas nosūtītājs un dzelzceļš, kā arī auto-

transportuzņēmums atbild par pārvadājuma plāna neizpildīšanu
neatkarīgi no tā, vai plāna neizpildīšanā ir viņa vaina vai ne. Pa-

augstināta atbildība neatkarīgi no vainas saskaņā ar CX 426. p. II d.

ir noteikta arī organizācijām, kuru darbības mērķis ir glabāšanas

funkciju īstenošana (lombardi, elevatori v. c).

Paaugstināta atbildība ir paredzēta CX 233. p.: šāda atbildība

par izpildījuma neiespējamību uzliekama parādniekam, kurš nokavē-

jis saistības izpildi. Parādniekam nokavējuma gadījumā ir jāatbild
kreditoram arī par nejaušu izpildījuma neiespējamību. Paaugstināta
atbildība šajā gadījumā ir saistīta ar parādnieka iepriekšēju vaino-

jamu uzvedību, ar parādnieka vainusaistības izpildījuma nokavēšanā.

Atbildība neatkarīgi no vainas ir noteikta CX 469. p. par paaug-

stinātas bīstamības avota nodarītu kaitējumu. Paaugstinātas bīsta-

mības avoti ir mehanizētie transporta līdzekļi, darbmašīnas, indīgas,
sprāgstošas, ugunsnedrošas, radioaktīvas vielas un citi objekti 1

.

Pa-

augstinātas bīstamības avotu izmantošana ir sabiedriski derīga un

nepieciešama, tomēr nejauši, neatkarīgi no paaugstinātās bīstamī-

bas avotu valdītāju gribas tie var nodarīt kaitējumu apkārtējiem.
Tā kā kaitējuma nejaušas nodarīšanas iespēja ir prognozējama, sta-

tistiski paredzama, paaugstinātas atbildības uzlikšana personām,
kuru valdīšanā ir paaugstinātas bīstamības avoti, stimulē šīs per-
sonas būt maksimāli uzmanīgām, izmantojot paaugstinātās bīsta-

mības avotus, un gādāt par kaitējumu novēršanas profilakses pasā-
kumiem. Bez tam šāda paaugstināta atbildība nodrošina cietušajam
kompensāciju uz paaugstinātās bīstamības avota valdītāja rēķina,
jo būtu acīmredzami netaisnīgi nejaušas kaitējuma nodarīšanas ga-

dījumos neatlīdzināt cietušajam kaitējumu, kas radies neatkarīgi no

cietušā un kaitējuma nodarītāja vainas.

3. §. Civiltiesiskās atbildības apmērs

un pamati atbrīvošanai no atbildības

1. Civiltiesiskās atbildības apmēra noteikšana ir saistīta ar šīs

atbildības mantisko un kompensācijas raksturu. Padomju civilā

1 Tuvāk sk.: KpacaeHuKoe O. A. Bo3MemeHHe npumiHcmioro hctomhh-

kom noßhiuieHHoft onacHOCTH. — M., 1966, c. 4—66.
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likumdošana saistību tiesībās pamatojas uz zaudējumu (kaitējuma)
pilnīgas atlīdzināšanas principa. Saskaņā ar CX 224. p., kā arī CX
225. p. I d. zaudējumi ir jāatlīdzina pilnā apmērā. Tas izriet arī

no CX 465. p. I d. un 477. p., kuros paredzēts pienākums atlīdzināt

kaitējumu pilna apmēra. Atsevišķiem saistību veidiem var būt no-

teikta atbildības apmēra ierobežošana kā izņēmums no pilnīga atlī-

dzinājuma principa. Sāds izņēmums var būt paredzēts likumā un

līgumā. CX 225. p. II d. nosaka, ka pieļaujama vai nu tikai sankci-

jas, bet ne zaudējumu piedziņa, vai arī pēc kreditora izvēles var

piedzīt vai nu sankciju, vai zaudējumu atlīdzību. Bez tam CX 226. p.

paredz iespēju samazināt sankciju (līgumsodu), ja tā ir pārmērīgi
liela salīdzinājuma ar kreditora faktiskajiem zaudējumiem.

Izņēmums no pilnīgas atlīdzības principa ir paredzēts arī CX
227. p. Saskaņā ar šo pantu kā izņēmums tas iespējams tikai likum-

došanā noteiktajos gadījumos. Tā, piemēram, likumdošanā, kas re-

gulē kravas pārvadājumus, noteikts, ka var piedzīt tikai sankciju,
bet ne zaudējumus. Atbildības apmērs tiek ierobežots arī tajos gadī-

jumos, kad likums atjauj piedzīt tikai tiešos zaudējumus, bet nevis

neiegūtos ienākumus (CX 388. p. I d., 427. p. I d., 445. p. I d.).

Izņēmums no pilnīga atlīdzinājuma principa ir arī tad, ja sa-

skaņa ar likumu kreditors drīkst piedzīt zaudējumus tikai likumā

noteiktā apmērā (PSRS DzS 165. p.). Atbildības ierobežošana kā

izņēmums no pilnīga atlīdzinājuma principa ir paredzēta arī kai-

tējuma atlīdzināšanas gadījumos (CX 485. p.).

Pilsoņu savstarpējās saistībās atbildības ierobežošana ir iespē-
jama, ja puses par to vienojas. Sociālistisko organizāciju attiecībās

nav pieļaujama vienošanās par atbildības ierobežošanu, ja atbildī-

bas apmērs attiecīgajam saistību veidam ir precīzi noteikts likumā

(CX 227. p. II d.).
Civiltiesiskas atbildības apmērs atsevišķos gadījumos var tikt arī

paaugstināts. Tā tas ir gadījumos, kad saskaņā ar CX 225. p. II 6/

sankciju var piedzīt virs zaudējumu atlīdzības. Saskaņā ar Nolikumu

par preču piegādēm (98. pk.) līguma puses var vienoties paaugsti-
nāt sankciju apmērus par nolikumā paredzētiem līguma noteikumu

pārkāpumiem. Arbitrāžai ir tiesības paaugstinātā apmērā piedzīt

sankcijas no parādnieka, kas rupji pārkāpis līgumsaistības. Summu,

par kādu paaugstināta sankcija, piedzen valsts budžeta ienākumos.

2. Pamati atbrīvošanai no civiltiesiskas atbildības. Likumdošanā

ir noteikts, kad tiesībpārkāpējs atbrīvojams no civiltiesiskās at-

bildības. Gadījumos, kad obligāts civiltiesiskās atbildības sastāva ele-

ments ir tiesībparkāpēja vaina, viņa atbildība neiestājas, ja nav viņa

vainas, proti, ja viņš neparedzēja un viņam arī nevajadzēja pare-

dzēt savas darbības vai bezdarbības rezultātus.

Gadījumos, kad likumā vai līgumā ir paredzēta parādnieka vai

kaitējuma nodarītāja paaugstināta atbildība (neatkarīgi no viņa

vainas), pamats tiesībpārkāpēja atbrīvošanai no atbildības ir nepār-
varama vara — objektīvs, no tiesībpārkāpēja gribas neatkarīgs, kon-

krētos apstākjos ārkārtējs un nenovēršams notikums. Parasti šādi
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notikumi ir stihiskas nelaimes (zemestrīces, plūdi, viesuļvēt-

ras v. tml.). Uz nepārvaramu varu ir norādīts CX 87. p. — kā

faktu, kas aptur prasības noilguma termiņa tecējumu; CX 426. p.

II d., saskaņā ar kuru nepārvarama vara atbrīvo no atbildības gla-

bātāju par lietas nesaglabāšanu; CX 469. p. I d., saskaņā ar kuru

nepārvarama vara ir viens no faktoriem, kas atbrīvo paaugstinātas
bīstamības avota valdītāju no atbildības. Nepārvarama vara ir pa-

redzēta arī CX 441. p. IV d., kurā norādīts uz stihiska rakstura

parādībām.

Nepārvarama vara attiecībā pret parādnieka vai kaitējuma noda-

rītāja darbību parasti ir ārējs faktors, ārkārtējs notikums, kas iz-

paužas ar milzīgu spēku un līdz ar to ir nenovēršams parādniekam
vai kaitējuma nodarītajam konkrētajos apstāk|os. Nepārvaramas va-

ras nenovēršamība ir vērtējama relatīvi atkarībā no attiecīgā tiesību

subjekta iespējām konkrētajā situācijā. Tāpēc apstāklis, kas parād-
niekam—pilsonim var būt nepārvarama vara, gadījumos, kad sais-

tību neizpilda organizācija, var būt vērtējams citādi.

Likumdošanā speciāli norādītos gadījumos arī nepārvarama vara

nav pamats atbrīvošanai no atbildības. Tā, piemēram, PSRS GK 96. p.

paredz, ka gaisa transporta uzņēmums atbild par pasažiera nāvi

vai veselības bojājumu, ja nepierāda, ka kaitējums radies ar paša
cietuša nodomu, bet tajos gadījumos, kad nāve vai veselības bojā-
jums pasažierim radies nepārvaramas varas darbības rezultātā, pār-
vadātājs atbild, ja nepierāda, ka kaitējuma rašanos vai palieli-
nāšanos ir veicinājusi paša cietušā rupja neuzmanība.

Faktors, kas atbrīvo tiesībparkāpēju (parādnieku, kaitējuma no-

daritāju) no atbildības, ir kreditora (cietušā) vaina. Cietušā vaina

var būt pamats tiesībpārkāpēja pilnīgai atbrīvošanai no atbildības,
kā ari atbildības apmēra samazināšanai.

Likumā ir paredzēti gadījumi, kad paša cietušā vaina ir pamats

pilnīgai atbrīvošanai no atbildības (CX 469. p. I d., PSRS GK96. p.).
Tāds pamats ir cietušā vaina nodoma formā.

Parādnieku var atbrīvot no atbildības par saistību neizpildīšanu
vai nepienācīgu izpildīšanu, kas notikusi kreditora vainas dēļ, t. i., ja
parādnieks pienācīgi rūpējas par saistību izpildi, bet kreditors ar

savu darbību vai bezdarbību traucē parādniekam izpildīt saistību.

Saistību neizpildīšana vai nepienācīga izpildīšana var notikt arī

abu pušu — kreditora un parādnieka vainas dēļ. CX 229. p. II d.

paredz, ka šādos gadījumos parādnieka atbildības apmērs tiek sama-

zināts. Tiesībzinātnē un praksē to dēvē par «jauktu atbildību» vai

kreditora vainas ietekmi uz atbildības apmēru. Tajos gadījumos,
kad zaudējumi (kaitējums) ir radušies abu pušu vainas dēļ, sva-

rīgi konstatēt katras puses vainas pakāpi. Salīdzinot abu pušu vai-

nas pakāpes, tiesa vai arbitrāža nosaka, kādā mērā kreditora vai

cietušā vaina samazina parādnieka vai kaitējuma nodarītajā atbil-
dību (CX 229. p. II d., 485. p. I d.).

Pamats atbrīvošanai no atbildības ir arī līgumattiecības izbeig-
šana likumā paredzēta kārtībā, piemēram, sakarā ar plānošanas akta
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grozīšanu (CX 242. p.), izpildījuma neiespējamību (CX 243. p.) r

izņemot gadījumus, kad izpildījuma neiespējamību izraisījusi parād-
nieka vainojama darbība.
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6. nodaļa

SAISTĪBU IZBEIGŠANĀS

1. §. Saistību izbeigšanās pamati un sekas

1. Jebkurai saistībai parasti ir raksturīgs laika faktors. Neatka-

rīgi no tā, vai saistība ir terminēta vai bez termiņa, tā ir spēkā
īsāku vai garāku laika sprīdi. Bieži vien šo saistības laika faktoru

mēs pat neuztveram, piemēram, gadījumā, kad noslēdz sadzīves

rakstura pirkuma-pārdevuma līgumu, ko turpat vienlaikus abas pu-

ses arī izpilda. Ir arī tādas saistības, kur šī laika faktora praktiski
nav. Tā tas ir dāvinājuma līgumā, jo šis līgums skaitās noslēgts
un arī izpildīts ar lietas nodošanu dāvanas saņēmējam. Taču parasti
pirkuma-pārdevuma, maiņas līguma saistības un praktiski visas
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pārējās saistības pastāv noteiktu laika periodu, un tāpēc saistības

izbeigšanās ir tāds patstāvīgs stāvoklis saistību tiesisko attiecību

attīstībā, kad pēc likumdošanā noteiktajiem pamatiem izbeidzas

saistības dalībnieku tiesības un pienākumi.
Saistību izbeigšanās ir jāatšķir no to grozīšanas, kas var notikt

gan attiecībā uz saistības dalībniekiem, kad notiek kreditora vai pa-
rādnieka nomainīšana saistībā, gan arī attiecībā uz pušu tiesībām

un pienākumiem un saistības objektu.

Saistības var izbeigties pēc likumdošanā paredzētiem juridiskiem
faktiem vai to kompleksiem, ko sauc par saistību izbeigšanās pama-
tiem. Saistību izbeigšanās pamati var būt vispārīgi (noteikti CX

236.—244. p.) un speciāli, kas attiecas uz konkrētiem saistību vei-

diem (piemēram, CX 304., 305., 378. p. II d., 396., 418. un 420. p.).
Sādi pamati ir noteikti arī citos civilās likumdošanas aktos —

<lzīvok|u kodeksā, Nolikumos par piegādēm utt.

Gadījuma, ja noslēgts līgums ar atceļošu nosacījumu, tad ar

šī nosacījuma fakta iestāšanos līgums izbeidzas.

2. Saistības var izbeigties, vai nu 1) sasniedzot to mērķi, kāpēc
tās tika radītas, piemēram, kad saistības izbeidzas ar tās izpildī-
šanu, ar savstarpēju ieskaitu, novāciju, vai arī 2) pilnīgi vai daļēji
nesasniedzot saistības mērķi, piemēram, kad saistība izbeidzas ar

izpildījuma neiespējamību vai citos attiecīgos gadījumos.
3. Līdz ar saistības izbeigšanos izbeidzas pušu tiesības un pie-

nākumi. Tomēr tajos gadījumos, kad saistība neizbeidzas ar tās pie-

nācīgu izpildīšanu, var rasties nepieciešamība pusēm noregulēt ar

saistības izbeigšanu saistītās mantiskās attiecības: norēķināties par

daļēji izpildīto, atlīdzināt zaudējumus, kas radušies sakarā ar vien-

pusēju atteikšanos no saistības, v. tml. Civilajā likumdošanā nav

vispārīga rakstura normu, kas reglamentētu šos jautājumus, tāpēc
tie izšķirami, pamatojoties uz speciāla rakstura normām atsevišķi
katram saistību veidam (piemēram, CX 377., 381., 418., 420. p.) vai

arī balstoties uz padomju civilās likumdošanas vispārīgajiem prin-

cipiem.

2. §. Saistību izbeigšanās vispārīgie pamati

I. Saistības izpildīšana ir saistības izbeigšanās pamatveids, tās

dabiskais un visparastākais izbeigšanās veids. CX 236. p. I d. no-

saka, ka saistība izbeidzas ar tās pienācīgu izpildīšanu. Ar šādu

izpildīšanu ir pilnībā sasniegts saistības mērķis. Tas nozīmē, ka

parādnieks ir izpildījis visu to, kas viņam pēc saistības bija jāiz-

pilda, ka viņš savus saistības pienākumus ir izpildījis reāli un pie-

nācīgi, ievērojot visus CX 19. nodaļas noteikumus. Saistības nepie-

nācīga izpildīšana, piemēram, nokavējot saistības izpildi, pārkāp-
jot līguma noteikumus par nododamās lietas kvalitāti, saistību

neizbeidz, jo parādniekam tādā gadījumā rodas papildpienākumi —

samaksāt sankcijas, atlīdzināt zaudējumus.
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Saistības izpildīšana ir jānoformē likumā paredzētā kārtībā. At-

bilstoši civiltiesību teorijai saistības izpildīšana ir darījums, un tam

ir jāpiemēro CX noteikumi par darījuma formu un tas neievēroša-

nas sekām. Organizāciju savstarpējo saistību izpildīšana jānoformē
tā, kā tas paredzēts likumdošanā, kas regulē atsevišķus saistību

veidus: piegādi, pārvadājumu, kapitālo celtniecību v. c. CX 236. p.
noteikumi attiecas galvenokārt uz saistībām, kuras piedalās pilsoņi.

Līgumsaistības izpildīšana parasti ir jānoformē tāpat ka līguma

noslēgšana, ja noslēgšana un izpildīšana nenotiek vienlaikus. Ja

līgums ir bijis noslēgts rakstveidā, tā izpildīšana arī jānoformē

rakstveidā, jo citādi strīda gadījumā nebūs iespējams pierādīt sais-

tības izpildīšanu (CX 46. p.). Tāpēc parādnieka interešu nodrošinā-

šanai CX 236. p. paredzēts, ka kreditoram, pieņemot izpildījumu, ir

jāizsniedz parādniekam pēc viņa pieprasījuma kvitējums, t. i., rak-

stisks apliecinājums par izpildījuma pilnīgu vai da|ēju saņemšanu.
Sadu kvitējumu parādnieks ir tiesīgs prasīt arī tad, ja līgums bija
noslēgts mutvārdos. Organizācijai, kas samaksājusi par precēm vai

pakalpojumiem, ir obligāti jāpieprasa attiecīgs rēķins vai cits doku-

ments. Ja, noslēdzot līgumu, parādnieks ir izdevis kreditoram parād-
zīmi, tad kreditoram, pieņemot izpildījumu, tā ir jāatdod. Ja parād-
zīmi nav iespējams atdot, tad par to jānorāda kreditora izdotajā
kvitējuma. Parādzīmes atrašanās pie parādnieka |auj prezumēt, ka

parādnieks saistību ir izpildījis. Pretējais ir jāpierāda kreditoram.

Parādnieka interesēs likums paredz, ka parādnieks ir tiesīgs aiztu-

rēt saistības izpildījumu, ja kreditors atsakās parādniekam atdot

parādzīmi vai izsniegt kvitējumu.
2. Saistības izbeigšanās ar ieskaitu (CX 237.-239. p ). leskaits

ir vienādu pretprasījumu dzēšana pēc vienas puses pieprasījuma. Tas

ir iespējams, ja starp divām personām (pilsoņiem, organizācijām)

pastāv divas dažādas saistības, pie tam pirmās saistības kreditors

ir otrās saistības parādnieks, un otrādi. leskaits ir izdevīgs tāpēc, ka

ar to vienlaikus tiek izbeigtas divas saistības, apvienojot vienādus

pretprasijumus. Saskaņā ar CX 237. p. ieskaita piemērošana ir iero-

bežota. To var piemērot, ievērojot trīs nosacījumus.

Pirmkārt, nepieciešams, lai savstarpējie prasījumi būtu pretēji.

Piemēram, pilsoņi A. un B. ir savstarpēji noslēguši divus līgumus.
Pēc mantas īres līguma pilsonim A. ir jāsamaksā īres maksa par

labu pilsonim 8., bet pēc aizdevuma līguma B. ir jāsamaksā parāds

par labu A.

Otrkārt, abiem prasījumiem jābūt vienādiem, t. i., vienāda veida

prasījumiem. Parasti tādi ir naudas maksājumi. Nevar piemērot
ieskaitu, kad vienas saistības parādniekam jāizpilda noteikts darbs,

bet otras saistības parādniekam jānodod kāda lieta. Sakara ar to

likumā ir paredzēti gadījumi, kad ieskaits nav pieļaujams (CX
238. p.). Tā, piemēram, ja A. ir pienākums maksāt par labu B. kai-

tējuma atlīdzību sakarā ar kaitējuma nodarīšanu veselībai
(

vai

viņam jāmaksā par labu B. alimenti, bet B. savukārt ir pienākums
samaksāt par labu A. parādu pēc aizdevuma līguma, šādus prasī-
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jumus ar ieskaitu nevar dzēst. Saistības veselības bojājuma gadī-
juma, alimentācijas saistības, saistības pēc mūža uzturdošanas

līguma ir tādas, kas vērstas uz noteiktu mērķi — kreditora eksis-

tences līdzekļu nodrošināšanu. Džēšot šādas saistības ar ieskaitu,
minētais mērķis netiktu sasniegts.

Ja prasījums nav cieši saistīts ar kreditora personu, ar eksis-

tences līdzekļu nodrošināšanu viņam, ieskaits ir iespējams.

Treškārt, nepieciešams, lai abi pretprasījumi būtu tādi, kuriem

iestājies izpildes termiņš, vai arī tādi, kuriem izpildes termiņš nav

noradīts. Nevar piemērot ieskaitu, ja vienai saistībai izpildes ter-

miņš vēl nav iestājies. leskaitu drīkst vērst tikai uz pastāvošu pra-

sījumu. Tāpēc nav iespējams ieskaits, ja vienam vai abiem prasī-
jumiem notecējis prasības noilguma termiņš, jo nav iespējams pa-
nākt subjektīvo tiesību piespiedu realizēšanu pēc tam, kad iestājies

prasības noilgums. leskaitam likums paredz vienkāršu piemērošanas
kārtību. Saskaņā ar CX 237. p. II d. ieskaitam pietiek ar vienas

puses paziņojumu par vēlēšanos izbeigt abas saistības ar ieskaitu.

Sāds paziņojums pēc būtības ir vienpusējs darījums. leskaitu vis-

plašāk piemēro sociālistisko organizāciju savstarpēju maksājumu

prasījumos. CX 239. p. paredz ieskaita pieļaujamību, ja notikusi

kreditora vai parādnieka nomaiņa saistībā.

3. Parādnieka un kreditora sakrišana vienā personā saskaņā ar

CX 240. p. ir saistības izbeigšanās pamats, ja civiltiesiskajā attie-

cībā piedalās divi dalībnieki. Parādnieka un kreditora sakrišana

pilsoņu savstarpējās attiecībās notiek, ja pec kreditora nāves pa-
rādnieks ir viņa mantinieks vai arī ja pēc parādnieka nāves viņa
mantinieks ir kreditors. Sociālistisko organizāciju savstarpējās
attiecībās šāda sakrišana var notikt organizāciju reorganizācijas

gadījumā, ja, piemēram, organizācija—parādnieks tiek pievienota
organizācijai—kreditoram vai ja šādas organizācijas tiek apvie-
notas vienā.

4. Saistības izbeigšanās, pusēm vienojoties, var notikt dažāda

veidā. Saskaņā ar CX 241. p. puses var vienoties par saistības

pilnīgu izbeigšanu, tās vietā neizveidojot jaunu saistību. Sāda vie-

nošanās var būt mierizlīgums, ko apstiprina tiesa, kā arī darījums
ārpustiesas kārtībā, kas pakļauts visiem darījuma noteikumiem.

Vienošanās var izpausties kā parāda atlaide, kam piekrīt parād-
nieks. Saistību izbeigšanu, pusēm vienojoties, var plaši izmantot

pilsoņi savstarpējās saistībās. Tomēr šādā veidā nevar izbeigt kai-

tējuma atlīdzības saistības, kas radušās sakarā ar pilsoņa nāvi

vai veselības bojājumu, jo šādas saistības mērķis ir nodrošināt cie-

tušajiem eksistences līdzekļus.

Puses var vienoties par saistības izbeigšanu, to aizstājot ar

jaunu saistību izbeigtās vietā. Sādu saistības izbeigšanu sauc par

novāciju. Tā, piemēram, puses var aizdevuma saistības formā ietvert

paradu, kas radies no kādas citas saistības (pirkuma-pārdevuma,
mantas īres v. c). Tādējādi starp tām pašām pusēm rodas pilnīgi

jauna saistība. Novāciju tāpēc ir nepieciešams atšķirt no saistības
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grozīšanas, kad ar pušu vienošanos tiek grozīti izpildījuma termiņi,
vieta, izpildījuma veids, bet konkrētā saistību tiesiskā attiecība ne-

tiek izbeigta. Novācijas gadījumā izbeidzas agrākās saistības no-

drošinājums (ķīla, galvojums).
Vienoties par saistības izbeigšanu drīkst arī sociālistiskās orga-

nizācijas. Taču vienošanās par saistības izbeigšanu vispār vai

vienas saistības aizstāšanu ar citu ir atjauta tikai tad, ja tas nav

pretrunā ar tautas saimniecības plānošanas aktiem.

5. Saistība jāizbeidz vai jāgroza sakarā ar plānošanas akta

grozīšanu (CX 242. p.). Tas attiecas tikai uz organizāciju savstar-

pējām saistībām, ja tās ir dibinātas uz plānošanas aktiem. Plā-

nošanas aktu grozīšana vai atcelšana ar abām pusēm obligātu rīko-

jumu ir pamats saistības izbeigšanai vai grozīšanai. Ja plānošanas
akts ir grozīts ar augstāka orgāna rīkojumu, kas ir obligāts tikai

vienai no pusēm, saistība paliek spēkā. Saistības izbeigšana šādā

gadījumā ir iespējama, tikai abām pusēm vienojoties atbilstoši

CX 241. p, II d. noteikumiem. Ja plāna grozīšana ar vienai pusei

obligātu rīkojumu rada viņai neiespējamību izpildīt spēkā palikušo
saistību, tad šai organizācijai, kurai plāns grozīts, ir pienākums
atlīdzināt otrai pusei radušos zaudējumus.

Saistības izbeigšanās vai grozīšana sakarā ar plānošanas akta

grozīšanu nenotiek automātiski, bet kārtībā, kāda noteikta attie-

cīgajiem saimnieciskajiem līgumiem, piemēram, Nolikumā par pro-

dukcijas piegādēm (31. pk.).

6. Izpildījuma neiespējamība kā saistības izbeigšanas pamats
ir tādi apstākji, kuri padara saistību par neizpildāmu, piemēram,
individuāli noteiktas lietas bojāeja, dažādas stihiskas nelaimes. Iz-

pildījuma neiespējamība izbeidz saistību tikai tad, ja tai ir pastā-

vīgs, nevis pagaidu raksturs. Saistību izbeidz tikai tāda izpildī-
juma neiespējamība, par kuru parādnieks neatbild, proti, ja tā

radusies bez parādnieka vainas. Ja izpildījuma neiespējamību rada

apstāklis, par kuru parādnieks atbild, saistība šī apstākļa dēļ

neizbeidzas, piemēram, ja parādnieka vainas dēļ iet bojā indivi-

duāli noteikta lieta, kas bija jānodod kreditoram. Saskaņā ar CX

232. p. parādniekam šādā gadījumā ir jāatlīdzina kreditoram

zaudējumi, kas radušies sakarā ar izpildījuma neiespējamību.
Ja saistība izbeidzas ar izpildījuma neiespējamību, katra no

pusēm ir tiesīga atprasīt visu jau izpildīto kā nepamatoti iegūtu

(CX 493. p.).

7. Pilsoņa nāve vai juridiskās personas likvidācija. Pilsoņa kā

saistības dalībnieka nāve parasti nav pamats saistības izbeigšanai,
tāpēc, ka tiesības un pienākumi pāriet kreditora un parādnieka
mantiniekiem. Ar parādnieka nāvi saistība izbeidzas tikai tad, ja
parādnieka pienākumam ir personisks raksturs, ja to var izpildīt
tikai personiski pats parādnieks. Tāpat arī ar kreditora nāvi izbei-

dzas saistība, ja izpildījums ir paredzēts tieši viņam, ja tas ir

saistīts ar konkrētā kreditora personu. Tā, piemēram, ar cietušā

nāvi izbeidzas saistība sakarā ar veselības kaitējuma atlīdzināšanu.



Juridiskās personas likvidācija izbeidz saistību, ja PSRS un

LPSR likumdošanā nav paredzēts, ka saistības izpildījumu var uz-

likt citai juridiskai personai. Atsevišķos gadījumos likvidētās juri-
diskās personas saistību var uzlikt citai juridiskai personai (CX
488. p. II d.).
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II DAĻA

SAISTĪBAS NO LĪGUMIEM, VIENPUSĒJIEM DARĪJUMIEM,

PLĀNOŠANAS UN ADMINISTRATĪVAJIEM AKTIEM

7. nodaļa

PIRKUMS-PĀRDEVUMS. MĀJAS ATSAVINĀŠANA

AR NOTEIKUMU VISU MŪŽU APGĀDĀT.

MAIŅA. DĀVINĀJUMS

1. §. Pirkuma-pārdevuma attiecību

sociāli ekonomiskā nozīme,

pielietojums un reglamentācija

1. Pirkuma-pārdevuma attiecības attīstītā sociālistiskā sabied-

rībā pastāv sakarā ar preču ražošanu un apgrozību, sakarā ar to,
ka tiek lietoti tādi svarīgi ekonomikas attīstības līdzekli kā saim-

nieciskais aprēķins, nauda, cena, pašizmaksa, pe|ņa, tirdzniecība.

Svarīgākā preču apgrozības forma ir pirkuma-pārdevuma attiecī-

bas — mantas realizācija, tās nodošana citai personai īpašuma vai

operatīvā pārvaldīšanā pret atlīdzību.

Ir nepieciešams atšķirt pirkuma-pārdevuma attiecību ekonomisko
saturu un to juridiskās formas. Pēc ekonomiskā satura pirkums-
pardevums pārsvarā ir visos gadījumos, kad notiek preču apgrozība

starp sociālistiskajiem uzņēmumiem un citām organizācijām — kad

rūpnīca, kas ražo iekārtas, «iepērk» izejvielas un «pārdod» produk-
ciju citām organizācijām, kad uzņēmums, kas ražo tautas patēriņa

preces, «pārdod» tās tirdzniecības organizācijai v. tml. Tomēr šo

pirkuma-pārdevuma attiecību ekonomiskais saturs tiek ietverts da-

žādās juridiskās formās. Līdzās pirkuma-pārdevuma līgumam so-

ciālistiskajā ekonomikā ļoti svarīga nozīme ir piegādes, kontrakta-

cijas un citiem līgumiem, pēc kuriem notiek preču realizācija pret
atlīdzību.

2. Pirkuma-pārdevuma līgums kā viena no pirkuma-pārdevuma
ekonomisko aJtiecību juridiskajām formām ir vērsts uz pilsoņu ma-

teriālo un kultūras vajadzību apmierināšanu. Ar tā palīdzību, izman-

tojot dažādas mazumtirdzniecības formas, pilsoņiem tiek realizēti

patēriņa priekšmeti. Tāpēc pirkuma-pārdevuma juridiskās formas

galvenā izmantošanas sfēra ir attiecības starp valsts un koopera-



83

tīvās tirdzniecības organizācijām un pilsoņiem. Pirkuma-pārdevuma'
juridiskā forma ir svarīga arī pilsoņu savstarpējās attiecībās. Pil-

soņi cits no cita var pirkt un cits citam pārdot visdažādākos tiem

piederošos priekšmetus.

Mazāka nozīme pirkuma-pārdevuma līgumam ir sociālistisko

organizāciju starpā. Sociālistiskās organizācijas šo līgumu izmanto,

piemēram, realizējot liekās materiālās vērtības, produkciju, kas ne-

tiek sadalīta plāna kārtībā. Pirkuma-pārdevuma līgumam ļoti sva-

rīga nozīme ir ārējās tirdzniecības attiecībās.

Pirkuma-pārdevuma līguma attiecības regulē LPSR CX 24.").—

261. p., kā arī daudzi citi Vissavienības un republikas likumdošanas

akti, kas attiecas uz dažādiem pirkuma-pārdevuma līguma pa-
veidiem.

2. §. Pirkuma-pārdevuma līguma jēdziens,

vispārīgs raksturojums,

puses, objekti, forma

1. Pēc pirkuma-pārdevuma līguma viena puse — pārdevējs —

apņemas nodot mantu otrai pusei — pircējam īpašumā vai operatī-
vajā pārvaldīšanā, bet pircējs apņemas mantu pieņemt un samak-

sāt par to noteiktu naudas summu. Sī pirkuma-pārdevuma definī-

cija, kas pamatojas uz CX 245. p., akcentē līguma svarīgākās
pazīmes. Pirkuma-pārdevuma līgums ir vistipiskākā preču apgrozī-
bas tiesiska forma.

Pirkuma-pārdevuma līguma pamatpazīme ir tā, ka pēc šī līguma
viena puse nodod otrai mantu īpašumā vai operatīvajā pārvaldī-
šanā. Manta tiek nodota īpašumā, ja pircējs ir pilsonis, kooperatīvā
vai cita sabiedriska organizācija. Ja turpretī pircējs ir valsts orga-

nizācija, starpkolhozu, vaists-kolhozu, valsts-kooperatīvā organizā-
cija, tad saskaņā ar CX 245. p. II d. šīm organizācijām uz mantu

rodas nevis īpašuma, bet operatīvās pārvaldīšanas tiesības. Tas

tomēr nenozīmē, ka šajos gadījumos nenotiek arī īpašnieka maiņa.
Ja, piemēram, starpkolhozu organizācija mantu pērk no valsts

organizācijas vai sabiedriskās organizācijas, vai arī no pilsoņa,
notiek īpašnieku maiņa, un šī manta kļūst par kolhozu īpašumu. Ja

valsts organizācija nopērk pilsonim piederošo mantu, īpašuma tie-

sības uz šo mantu pāriet valstij, bet valsts organizācija — pir-
cējs — kļūst par šīs mantas operatīvo pārvaldītāju.

Pirkums-pārdcvums ir divpusējs un atlīdzības līgums, jo katrai

pusei ir tiesības un pienākumi: pārdevējam tiesības uz noteiktu

naudas summu, pircējam — uz nopirkto mantu.

Pirkuma-pārdevuma līgums ir konsensuāls, jo skaitās noslēgts
ar likumdošanā paredzētā forma panāktu vienošanos visos būtiskā-

kajos līguma punktos. No CX 245. p. redzams, ka līguma noslēg-
šanai ir pietiekami, ja katra puse «apņemas», t. i., puses savstarpēji
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vienojas. Nav svarīgi, kad notiek mantas nodošana un pirkuma ce-

nas samaksa — līguma noslēgšanas brīdī vai vēlāk.

2. Līguma dalībnieki ir pārdevējs un pircējs. Tie var būt pil-
soņi un organizācijas. Pircēja un pārdevēja pusē var būt viena vai

vairākas personas. Pilsoņi par līguma dalībniekiem var būt atbil-

stoši savai civilajai tiesībspējai. Pilsoņi var pirkt un pārdot tikai

mantu, kas drīkst atrasties pilsoņu personiskajā īpašumā. Pilsonim,

lai tas pats noslēgtu pirkuma-pārdevuma līgumu, ir jābūt attiecīgi
rīcībspējīgam (CX 13.—16. p.).

Organizācijas par pirkuma-pārdevuma līguma dalībniecēm var

būt atbilstoši savai speciālajai tiesībspējai un tikai tad, ja tās ir

juridiskas personas. Pārdevējam ir jābūt pārdodamās mantas īpaš-
niekam vai juridiskai personai, kam ir mantas operatīvās pārvaldī-
šanas tiesības. Parasti īpašuma vai operatīvās pārvaldīšanas tiesī-

bām uz pārdodamo mantu ir jābūt līguma noslēgšanas brīdī, bet

obligāti tām ir jābūt, kad mantu nodod pircējam.

Likumā ir paredzēti dažādi gadījumi, kad mantu drīkst pārdot
persona, kas nav tās īpašnieks. Pirmkārt, mantu pārdot un nodot

īpašuma tiesības pircējam var komisionārs, kas mantu pārdod man-

tas īpašnieka — komitenta uzdevumā. Sajā gadījumā mantas pār-
došana notiek pēc tās īpašnieka vai operatīvā pārvaldītāja gribas,
taču īpašuma tiesības tiek nodotas nevis tieši, bet gan ar starp-
nieka — komisionāra palīdzību.

Mantu uz likuma pamata pārdod persona, kas nav mantas īpaš-

nieks, gadījumos, kad saskaņā ar CPK 391. p. parādniekam pie-
derošo dzīvojamo ēku, uz kuru vērsta piedziņa,«pārdod publiskā
izsolē CPK 392.-397. p. paredzētajā kārtībā; kad saskaņā ar CPK

390. p. komisijas kārtībā pārdod arestēto parādnieka mantu; kad

saskaņā ar CX 183. p. 111 d. un Lombarda statūtu 25. pk. lombards

pārdod ieķīlāto mantu vai kad lombards pārdod glabāšanā nodotās

lietas, kas nav atprasītas termiņā (Lombarda statūtu 26. pk.);
kad saskaņā ar PSRS DzS 136. pk. pārdod nepieprasīto ba-

gāžu v. tml.

Otrkārt, civiltiesībās ir iespējams gadījums, kad nodot īpašuma
tiesības pircējam var persona, kurai nav tiesības mantu pārdot.
Tā tas ir tad, kad saskaņā ar CX 154. p. mantas labticīgo

ieguvēju (pircēju) aizsargā pret mantas īpašnieka vindikācijas pra-

sību.

3. Līguma objekts saskaņā ar CX 245. p. ir «manta». Par pir-

kuma-pārdevuma līguma priekšmetu var būt jebkura manta, kas

nav izņemta no civiltiesiskās apgrozības. Tas, kāda konkrēti manta

var būt par tā vai cita pirkuma-pārdevuma līguma priekšmetu, ir

atkarīgs no šī līguma dalībnieku tiesībspējas. Pilsoņi pēc šī līguma
drīkst iegādāties mantu, kas atbilst CX 105.—106. p. un citu attie-

cīgo speciālo normatīvo aktu noteikumiem. Pilsoņi nedrīkst pec šī

līguma pirkt mantu, kas tiem nevar būt par personiskā īpašuma
tiesību objektu, piemēram, ražošanas līdzekļus (izņēmums šai ziņā

ir sīkie ražošanas līdzekļi). Ražošanas līdzekļus likumā paredzē-
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los gadījumos drīkst pirkt un pārdot sociālistiskās organizācijas.
Atsevišķi ražošanas līdzekli (ēkas, būves) tiek nodoti citām valsts,
kā arī kooperatīvajām un sabiedriskajām organizācijām īpašā kār-

tībā, kas noteikta PSRS MP 1979. g. 16. X Nolikumā».

Pirkuma-pārdevuma līguma objekti var būt kā individuāli no-

teiktas lietas, tā arī sugas lietas, vērtspapīri (valsts iekšējā aiz-

ņēmuma obligācijas, loterijas biļetes). CX 138. p. ir norādīti priekš-
meti, kurus var iegūt tikai ar īpašām atļaujām. Tā, piemēram, sa-

skaņā ar PSRS APP 1976. g. 30. XI dekrētu «Par darījumiem ar

valūtas vērtībām PSRS teritorijā»2 ir noteikts, ka valūtas vērtību

pirkšana no organizācijām un pilsoņiem ir PSRS Valsts bankas

ekskluzīva tiesība. Pilsoņiem ir atļauts atsevišķus monētu eksem-

plārus, kam ir valūtas vērtība, pirkt un pārdot kārtībā, ko nosaka

PSRS Kultūras ministrija 3. LPSR MP 1975. g. 11. IX lēmums

Nr. 447 «Par vienotas kārtības noteikšanu medību šauteņu iegādei,
uzskaitei un glabāšanai» 4 nosaka, ka gludstobra un vītņu medību

šautenes pilsoņiem tiek pārdotas tikai ar iekšlietu iestāžu atļauju,
vienlaikus uzrādot medību apliecības.

4. Cena ir jebkura pirkuma-pārdevuma līguma būtisks notei-

kums. Tā vienmēr ir noteikta naudas summa, ko pircējs apņemas
samaksāt pārdevējam. Līgums nav noslēgts, ja tā dalībnieki nav

vienojušies par cenu. Valsts, kooperatīvās un citas sabiedriskās or-

ganizācijas parasti pārdod preces par valsts noteiktajām cenām,

kas ir norādītas cenrāžos vai citos dokumentos. Izšķir vairumcenas

un mazumcenas. Cenas var būt vienādas visas PSRS teritorijā. Da-

žām precēm ir paredzētas atšķirīgas teritoriālo joslu cenas. Lauk-

saimniecības produktiem var būt noteiktas sezonas cenas. PSRS

un LPSR likumdošanā ir paredzēti izņēmumi, kad, pārdodot preces

valsts un kooperatīvajās organizācijās, drīkst atkāpties no valsts

noteiktajām mazumcenām (piemēram, kad rūpniecības preces un

lauksaimniecības produktus pārdod komisijas kārtībā).

5. Līguma termiņam ir nozīme tajos gadījumos, kad pirkuma-

pārdevuma līgumu puses neizpilda noslēgšanas brīdī, bet viena vai

abas puses to izpilda pēc noslēgšanas. Tā tas var būt, kad līgumu

savstarpēji noslēdz pilsoņi vai kad pilsoņi valsts vai kooperatīvās
tirdzniecības veikalā pērk preci uz kredīta, kā arī citos gadī-
jumos.

6. Pirkuma-pārdevuma līguma forma ir pakļauta vispārīgiem
noteikumiem par darījumu un līgumu formu (CX 43.—47., 164. p.).
Pilsoņi savstarpēji var slēgt līgumu mutvārdu formā neatkarīgi no

summas, ja šo līgumu abas puses izpilda noslēgšanas brīdī. Izņē-
mums šai ziņā ir tie līgumi, kas obligāti jāslēdz likumā speciāli pa-
redzētā formā.Tā, piemēram, dzīvojamās mājas pirkuma-pārdevuma

1 CII CCCP, 1979, K9 26, ct. 172.

2 PSRS Ziņotājs. 1976, 49, 5. Ipp.
8 BHA, 1983, Ns 2, c. 33.

* LPSR Ziņotājs, 1975, Ni 47, 1942. Ipp
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līgums jāslēdz notariāli apliecinātā formā (CX 248. p.). Vienkāršā
rakstveida formā neatkarīgi no summas jāslēdz līgumi, kuros
viena vai abas puses ir sociālistiskās organizācijas, kā arī pilsoņu
savstarpējie līgumi par summu virs 100 rb|., ja vienai vai abam

pusēm līgums jāizpilda pēc tā noslēgšanas.

3. §. Līguma dalībnieku pienākumi,
tiesības un atbildība

I. No pirkuma-pārdevuma līguma divpusējā rakstura izriet, ka

katrai pusei līgumā ir pienākumi un tiesības. Pušu pienākumi urr

tiesības ir savstarpēji — pircēja tiesībām atbilst pārdevēja pienā-
kumi un pārdevēja tiesībām — pircēja pienākumi.

Pārdevēja pamatpienākums saskaņā ar CX 245. p. ir nodotmantu

pircējam īpašumā vai operatīvajā pārvaldīšanā. So pienākumu pār-
devējs realizē, 1) nododot mantu pircējam un 2) pārnesot īpašuma
Vai operatīvās pārvaldīšanas tiesības uz pircēju.

Mantas nodošanas pienākumu pārdevējs izpilda, nododot mantu

tieši pircējam vai nododot to transporta organizācijai nosūtīšanai

pircējam vai pastā pārsūtīšanai pircējam (CX 137. p.). Mantas no-

došana var notikt arī tā, ka pircējam tiek nodots konosaments vai

cits preču rīcības dokuments. Mantu var nodot pircējam līguma

slēgšanas brīdī vai arī vēlāk. Manta jau pirms līguma noslēgša-
nas var atrasties pie nākamā pircēja sakarā ar citu tiesisko pa-

matu — īres, glabājuma, patapinājuma līgumu.

Līgumā var būt noteikts, ka manta jānodod pircējam līguma

noslēgšanas brīdī vai pēc tam noteiktā termiņā, vai arī jānodod
visa manta uzreiz vai pa daļām. Mantas nodošanas kārtība var

būt paredzēta arī likumdošanā, piemēram, preču pārdošanai mazum-

tirdzniecības uzņēmumos uz kredīta. Ja mantas nodošanas brīdis

nav noteikts likumā vai līgumā, tad saskaņā ar CX 212. p. abas

puses līgumu izpilda vienlaikus.

Sekas, kas rodas, ja pārdevējs neizpilda mantas nodošanas pie-

nākumu, ir paredzētas CX 252. p. Pircējs tādā gadījumā ir tiesīgs
prasīt, lai viņam nodod pārdoto lietu, vai arī atteikties no līguma

izpildīšanas. Pircējs abos gadījumos var prasīt, lai pārdevējs vi-

ņam atlīdzina zaudējumus, kas radušies sakarā ar līguma izpildes
aizkavējumu. Pirkuma-pārdevuma līguma reāla izpilde var būt

neiespējama, ja pārdotā individuāli noteiktā lieta gājusi bojā, kā

arī tad, ja pārdevējs pārdoto lietu ir nodevis jau kādai citai per-

sonai, kurai uz šo lietu ir tādas pašas tiesības. Saskaņā ar CX

222. p. priekšroka ir tam pircējam, kuram lieta jau nodota, bet, ja
lieta vēl nav nodota, tad priekšroka ir tam pircējam, kurš agrāk no-

slēdzis līgumu.

Ja pircējam nav nodota sugas lieta, pircējs vienmēr var prasīt

līguma reālu izpildi — lietas nodošanu. Pircēja tiesības izvēlēties

vienu vai otru no CX 252. p. paredzētajām iespējam ir atkarīgas
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no tā, vai pircējs ir pilsonis vai organizācija. Pilsonis drīkst brīvi

izvēlēties jebkuru no divām minētajam iespējam. Valsts, koopera-
tīvā vai cita sabiedriskā organizācija var atteikties no līguma
izpildīšanas tikai gadījumos un pēc nosacījumiem, kas noradīti

likumā vai līgumā.

Pārdevējam ir pienākums nodot īpašuma vai operatīvās pārval-
dīšanas tiesības pircējam. īpašuma vai operatīvās pārvaldīšanas tie-

sības pircējam pēc vispārīga noteikuma rodas ar lietas nodošanas

bridi (CX 136. p.), bet, ja līgums par lietas pārdošanu reģistrē-
jams, tad ar reģistrācijas brīdi (CX 164. p. IV d., 248. p.). Tā

ka CX 136. p. I d. ir dispozitīva norma, tad īpašuma tiesību raša-

nās pircējam var būt noteikta arī citādi. Puses var vienoties par to,

ka īpašuma tiesības pircējam pāriet pēc visas pirkuma cenas sa-

maksas vai kādā citā brīdi, lai gan lieta viņam tiek nodota līdz ar

līguma noslēgšanu vai pat pirms līguma noslēgšanas. Pirkuma-

pārdevuma līguma puses var vienoties ari par to, ka īpašuma tie-

sības pircējam tiek nodotas pirms lietas nodošanas, piemēram,

līguma noslēgšanas brīdī. Arī likumā var būt paredzēti izņēmumi no

CX 136. p. vispārīga noteikuma. Tadā gadījumā pārdevējam ir

pienākums saglabāt pārdoto lietu līdz nodošanas brīdim, nepieļau-

jot tas pasliktināšanos (CX 251. p.).
Lai nodrošinātu pārdotas lietas saglabāšanu, pārdevējam var

rasties izdevumi. Nepieciešamos izdevumus pircējs atlīdzina pār-
devējam tikai līgumā paredzētajos gadījumos (CX 251. p. II d.).

Izdevumi, kas nav uzskatāmi par nepieciešamiem, vispār nav jāat-

līdzina.
Tā kā lietas nodošana var nesakrist ar īpašuma tiesību rašanos

pircējam, t. i., īpašuma tiesības var rasties pirms vai arī pēc lietas

nodošanas, jānoskaidro, uz ko attiecas lietas nejaušas bojāejas vai

bojāšanās risks starplaikā starp lietas nodošanu un īpašuma tiesību

nodošanu pircējam. Saskaņā ar CX 139. p. vispārīgo noteikumu

pārdotas lietas nejaušas bojāejas vai bojāšanās risks pāriet pircē-

jam tad, kad viņam rodas īpašuma tiesības. Tomēr atbilstoši CX

139. p. līgumā vai likuma var būt noteikts ari citādi, piemēram, ka

nejaušas bojāejas risks pircējam pāriet ar lietas nodošanas brīdi,
bet pirms īpašuma tiesību rašanās viņam.

Ja pārdevējs ir nokavējis lietas nodošanu vai pircējs ir nokavē-

jis tās saņemšanu, tad nejaušas bojā ejas risku nes nokavējusī
puse.

2. Pircējs parasti ir ieinteresēts iegūt mantu no tiesiskā vie-

dokļa «tīrā veidā», un tādej pārdevējam ir pienākums nodot pircē-

jam īpašuma tiesības uz lietu bez trūkumiem un apgrūtinājumiem.
To pārdevējs var izdarīt, ja viņš ir pārdodamās mantas īpašnieks
un ja uz šo mantu nav tiesības kādai trešajai personai, piemēram,

ķīlas tiesības, mūža lietošanas tiesības, īrnieka tiesības. Trešo per-

sonu tiesības uz lietu var ierobežot pircēja iespējas nopirkto mantu

lietot un ar to rīkoties. Tāpēc likums uzliek pārdevējam par pienā-
kumu, līgumu noslēdzot, brīdināt pircēju par visām trešo personu
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tiesībām uz pārdodamo lietu (CX 250. p.). Ja pircējs nav pienācīgi
brīdināts par šādām trešo personu tiesībām uz pārdodamo mantu,

viņa intereses tiek aizsargātas tā, ka viņš var prasīt cenas sama-

zināšanu vai līguma izbeigšanu un zaudējumu atlīdzību. Ja pircējs,
slēdzot līgumu, ir attiecīgi brīdināts, viņam šādu tiesību nav.

Sekas, kas rodas, ja pircējam ir pārdota manta, uz kuru ir tie-

sības trešajām personām, un ja šīs trešās personas pret pircēju ceļ
prasību par mantas izņemšanu. Sādu prasību var celt ķīlas turē-

tājs, mantas īpašnieks, kuram manta bijusi nozagta vai nozaudēta,

ja pārdevējs mantu ieguvis no zagļa vai atradēja mantošanas, dā-

vinājuma, pirkuma-pārdevuma vai citā ceļā, vai arī atrasto vai

nozagto mantu pircējam pārdevis pats atradējs vai zaglis. Ja lietas

īstais īpašnieks pret pircēju ceļ vindikācijas prasību (CX 153.,

154. p.), pārdevējam ir pienākums aizstāvēt pircēju. To sauc par
aizsardzību pret evikciju (lat. evincere — panākt, attiesāt).

Pircējam, pret kuru trešā persona ceļ prasību, ir jāpieaicina

pārdevējs piedalīties lietā. Pārdevējam ir pienākums iestāties lietā

pircēja pusē un aizstāvēt viņa intereses (CX 259. p. I d.). Pārde-

vējs, kas nav pieaicināts piedalīties lietā, tiek atbrīvots no atbil-

dības (CX 260. p.), ja viņš pierāda, ka, piedaloties lietā, viņš būtu

varējis novērst lietas izņemšanu pircējam. Turpretim pārdevējs,
kurš bija pieaicināts piedalīties lietā, bet nepiedalījās tajā, zaudē

tiesības pierādīt, ka pircējs ir vedis lietu nepareizi.
Ja pārdevēja piedalīšanās lietā nav novērsusi lietas izņemšanu

vai arī ja pārdevējs, kurš bija pieaicināts lietā, tiesas sēdē nepie-
dalījās, pircējs ir tiesīgs celt pret pārdevēju prasību, lai tas atlī-

dzina viņam ar nopirktās lietas atņemšanu radušos zaudējumus.
3. Pārdevēja pienākums ir nodot pircējam pienācīgas kvalitātes

lietu. Pārdodamo lietu kvalitāti nosaka dažādi, parasti atkarībā

no tā, kas pārdod lietu — tirdzniecības organizācija vai pilsonis.

Pilsoņu savstarpējos līgumos ir grūti noteikt kaut kādu stingru
kritēriju to lietu kvalitātei, kas var būt pirkuma-pārdevuma līguma
objekts. Pilsoņi var pirkt un pārdot lietas, kurām ir trūkumi kva-

litātes ziņā, kā arī lietas, kas nav lietošanas kārtībā, ja vien pir-

cējam tas ir zināms. Tāpēc CX 254. p. I d. ir noteikts, ka pārdo-
tās lietas kvalitātei ir jāatbilst līguma noteikumiem. Taču, tā kā

noteikums par lietas kvalitāti nav līguma būtisks noteikums, puses

līgumā var neietvert norādījumu par lietas kvalitāti. Tādā gadī-

jumā lietai ir jāatbilst parasti izvirzāmām prasībām — lietai nor-

māli jākalpo tai paredzētajam nolūkam, tai jābūt lietošanas kār-

tībā. Pārdevējam ir jābrīdina pircējs par lietas trūkumiem, un, ja

pircējs vēlas pirkt lietu, kurai ir trūkumi un kas nav lietošanas

kārtībā, par to ir jānorāda līgumā.

Citādas prasības līgumā lietu kvalitātei ir izvirzītas, ja lietas

pārdod tirdzniecības organizācijas. Šādām lietām parasti ir jāat-
bilst standartiem, tehniskiem noteikumiem vai paraugiem. Atkāpša-
nās no šiem kritērijiem ir pieļaujama tikai lietu kvalitātes paaug-
stināšanas virzienā. Saskaņā ar CX 254. p. atkāpties no standar-



89

tiem, tehniskajiem noteikumiem un paraugiem un pārdot zemākas
kvalitātes lietas tirdzniecības organizācijas drīkst tikai tad, ja tas

izriet no attiecīgā pirkuma-pārdevuma līguma veida rakstura (pie-
mēram, pārdodot nocenotas preces vai ari preces komisijas kār-

tībā).

Likumdošanā ir paredzēta pircēja interešu aizsardzība, ja viņam
pārdota nepienācīgas kvalitātes lieta. Ja pārdevējs ir atrunājis lie-

tas trūkumus, t. i., ja pircējs bijis informēts par tiem, pircējs nav

tiesīgs izvirzīt nekādas pretenzijas pārdevējam par lietas trūku-

miem. Turpretī, ja pārdevējs nav atrunājis lietas trūkumus, viņam
saskaņā ar CX 255. p. I d. pēc pircēja izvēles ir pienākums 1) vai

nu apmainīt pārdoto nekvalitatīvo lietu pret pienācīgas kvalitātes

lietu, ja līgumā noteikta lieta ar sugas pazīmēm; 2) vai attiecīgi
samazināt pirkuma cenu; 3) vai ari bez atlīdzības novērst lietas

trūkumus vai atlīdzināt pircējam izdevumus par trūkumu izlabo-

šanu; 4) vai atlīdzināt pircējam zaudējumus, ja līgums atcelts pēc
pircēja pieprasījuma. Zaudējumu atlīdzībai šajā gadījumā ir civil-

tiesiskās atbildības raksturs, tāpēc tos piedzen tikai tad, ja pār-
devējs ir vainīgs nepienācīgas kvalitātes lietas pārdošanā. Ja pir-
cējs ir pieprasījis lietu apmainīt vai samazināt pirkuma cenu, vai

arī novērst lietas trūkumus, par kuriem viņš nebija informēts, pār-
devējam tas jādara neatkarīgi no tā, vai viņš zinājis par lietas

trūkumiem vai ne. CX 255. p. I d. paredzētais pārdevēja pienākums
attiecas arī uz lietu pārdošanu mazumtirdzniecības uzņēmumā,
tikai kārtību, kādā minētās pircēja tiesības realizē persona, kas

pirkusi lietas mazumtirdzniecības uzņēmumā, nosaka PSRS un

Latvijas PSR likumdošana (CX 255. p. II d.).

Lai realizētu CX 255. p. I d. paredzētās iespējas, pircējam ir

jāpiesaka pārdevējam pretenzija par lietas trūkumiem, kurus pār-
devējs nav atrunājis. Saskaņā ar CX 256. p. pircējs ir tiesīgs pie-
teikt pretenziju tūlīt pēc trūkumu atklāšanas, bet ne vēlāk par
6 mēnešiem no lietas nodošanas dienas; par celtņu trūkumiem —

ne vēlāk par 1 gadu no celtnes nodošanas dienas pircēja valdī-

jumā.

So vispārējo termiņu pretenziju pieteikšanai nepiemēro, ja lieta

pārdota ar garantijas termiņu. Garantijas termiņi tiek noteikti ilg-
stošai lietošanai paredzētiem rūpniecības izstrādājumiem, un tie

parasti ir garāki par vispārējo termiņu pretenziju pieteikšanai.

Garantijas termiņus aprēķina, skaitot no lietas pārdošanas dienas

mazumtirdzniecībā. Pircējs var pieteikt pārdevējam pretenziju sa

karā ar pārdotās lietas trūkumiem visā garantijas termiņa tecējuma
laikā (CX 257. p.). Ja pārdotajai lietai garantijas termiņa laikā

konstatēti trūkumi un ir pieteikta pretenzija, pārdevējam ir pienā-

kums bez atlīdzības nodrošināt lietas trūkumu novēršanu vai arī

apmainīt šo lietu pret jaunu, vai arī pieņemt to atpakaļ, atmaksā-

jot pircējam par to saņemto summu. Pārdevējs no šī pienākuma
tiek atbrīvots, ja viņš pierāda, ka trūkumi radušies tāpēc, ka pir-

cējs pārkāpis lietas glabāšanas vai lietošanas noteikumus.
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Prasību par pārdotās lietas trūkumiem pircējs var iesniegt gan

tad, ja pārdevējs pircēja pretenziju nav apmierinājis, gan arī tad,

ja viņš pretenziju vispār nav pieteicis. CX 258. p. ir noteikts no-

ilguma termiņš prasībai par pārdotās lietas trūkumiem. Sādu pra-
sību var celt ne vēlāk par 6 mēnešiem no pretenzijas pieteikšanas
dienas, bet, ja pretenzija vispār nav pieteikta vai tās pieteikšanas
dienu nav iespējams noteikt, — no pretenzijas pieteikšanai no-

teiktā termiņa notecēšanas dienas. Pilsonis ka pircējs ir tiesīgs
celt prasību neatkarīgi no tā, vai viņš pieteicis pretenziju vai ne.

Organizāciju savstarpējās attiecībās pretenziju pieteikšana ir obli-

gāta un celt prasību bez pretenzijas pieteikšanas nav atjauts.
4. Pircēja pienākumi pēc pirkuma-pārdevuma līguma ir 1) pie-

ņemt nopirkto lietu un 2) samaksāt par to noteikto naudas summu.

Ja pircējs nepilda kādu no šiem pienākumiem, pārdevējs ir tiesīgs

prasīt, lai pircējs pieņem lietu un samaksā cenu, vai ari atteikties

no līguma izpildīšanas. Abos gadījumos pārdevējs bez tam var

prasīt, lai viņam atlīdzina zaudējumus.
Pilsonis kā pārdevējs ir tiesīgs brīvi izvēlēties jebkuru no šīm

divām iespējām. Organizāciju savstarpējās attiecībās pārdevējs no

līguma izpildes drīkst atteikties tikai tajos gadījumos un pēc tiem

nosacījumiem, kas norādīti likumā vai līgumā. Pieņemot lietu, pir-

cējam ir pienākums to apskatīt, lai konstatētu, vai tā atbilst no-

teiktajiem kvalitātes kritērijiem un līguma noteikumiem.

4. §. Mazumtirdzniecības pirkuma-pārdevuma
līguma veidi

1. Mazumtirdzniecības nozīme un tiesiskā reglamentācija. Vis-

plašāk pirkuma-pārdevuma līgums tiek lietots, realizējot iedzīvo-

tāju ritmisku apgādi ar pārtikas un citām precēm. ledzīvotāju ap-

gādei tiek izmantoti dažādi mazumtirdzniecības veidi. Pilsētu un

lauku iedzīvotāju apgādē visnozīmīgākā ir valsts un kooperatīvā
mazumtirdzniecība, ko realizē valsts un patērētāju kooperācijas
tirdzniecības organizācijas (universālveikali, specializēti firmas

veikali, pārtikas, rūpniecības precu veikali, restorāni, ēdnīcas, ka-

fejnīcas v. c). So sociālistisko organizāciju speciālā tiesībspēja ir

mazumtirdzniecības darbība, ko plāno un kontrolē valsts.

Atsevišķa mazumtirdzniecības organizācijas forma ir mazum-

tirdzniecība kolhozu tirgos, kur lauksaimniecības produkcijas pār-
palikumus pārdod galvenokārt kolhozi un citi lauksaimniecības uz-

ņēmumi, ka arī kolhoznieki un citi pilsoņi. Neatkarīgi no mazum-

tirdzniecības organizatoriskās formas preču pārdošana pilsoņiem

(izņēmuma veidā arī organizācijām) notiek pec mazumtirdzniecī-

bas pirkuma-pārdevuma līguma. Tam ir specifiskas īpatnības salī-

dzinājumā ar vispārīgo pirkuma-pārdevuma līguma reglamentā-

ciju civilkodeksā.

Mazumtirdzniecības pirkuma-pārdevuma līgumu bez LPSR CX

22. nodaļas vispārīgajiem un speciālajiem noteikumiem par mazum-
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tirdzniecības pirkumu-pārdevumu (CX 249., 254. p. II d., 255., 257.,
261. p.) regulē arī daudzi citi normatīvi akti — PSRS MP un

LPSR MP lēmumi, PSRS Tirdzniecības ministrijas un LPSR Tirdz-

niecības ministrijas pavēles un instrukcijas, kā arī Centrālās patē-
rētāju biedrību savienības valdes un Latvijas patērētāju biedrību
savienības normatīva rakstura akti.

2. Visiem mazumtirdzniecības veidiem ir vairākas kopīgas pa-
zīmes.

Pārdevējs šajos līgumos parasti ir mazumtirdzniecības organi-
zācijas, kas ir juridiskas personas. Izņēmums ir tikai tirdzniecība

kolhozu tirgos, kur pārdevējs ir kolhozi, citi lauksaimniecības uz-

ņēmumi, kā arī pilsoņi. Pircējs pēc mazumtirdzniecības pirkuma-
pārdevuma līguma parasti ir pilsoņi, samērā reti dažādas sociālis-

tiskās organizācijas. Sim līgumam raksturīga detalizēta tiesiskā

reglamentācija attiecībā uz tirdzniecības organizācijas darba kār-

tību, preču cenām un to kvalitāti, preču pārdošanas un apmaiņas
kārtību, dažādiem tirdzniecības organizāciju pakalpojumiem.

Mazumtirdzniecības pirkuma-pārdevuma līgumam raksturīga tā

dēvētā publiskā oferte, t. i., piedāvājums noslēgt līgumu nevis kā-

dai konkrētai personai, bet visiem pilsoņiem. Publiskā oferte izpau-
žas tādējādi, ka veikalā pārdodamās preces tiek izliktas vitrīnās,
skatlogos, uz letes v. tml. Līdz ar to veikalam ir pienākums šo

preci pārdot jebkuram pircējam, kas akceptē piedāvājumu. Ja pir-
cēji ir vairāki, prece jāpārdod rindas kārtībā. Izņēmums var būt

kooperatīvās tirdzniecības veikali, kuros atsevišķas paaugstināta
pieprasījuma preces var iegādāties tikai patērētāju biedrības biedri.

Preces kvalitātei, ko pārdod mazumtirdzniecības organizācijas,
ir izvirzītas paaugstinātas prasības (CX 254. p. II d.). Valsts un

kooperatīvās organizācijas pārdod preces par valsts noteiktām

cenām (CX 249. p.), bet kolhozu tirgos cenas nosaka, pusēm vie-

nojoties.
Preču pārdošanu mazumtirdzniecības uzņēmumos reglamentē

Veikala darba pamatnoteikumi, ko apstiprinājusi PSRS Tirdzniecī-

bas ministrija 1973. g. 18. V.1 Saskaņā ar šiem pamatnoteikumiem
veikals preces pārdod visiem pilsoņiem vispārējā kārtībā pret
skaidru samaksu. Pirkuma-pārdevuma līgums tiek noslēgts mutvār-

dos. Kā pierādījums nepārtikas preču pirkumam-pārdevumam ir

čeks, kas ir vai nu obligāti jāizsniedz pircējam likumdošanā pare-

dzētajos gadījumos, vai to var izsniegt pēc pircēja pieprasījuma.
Līgums skaitās noslēgts ar to brīdi, kad pircējs pats vai pēc viņa

lūguma pārdevējs ir atlasījis preci, jo ar šo brīdi pircējs dod ak-

ceptu līguma noslēgšanai.

Pircēja interesēs pārdevējam ir pienākums noteiktu laiku preci

uzglabāt, līdz pircējs par preci samaksā un to saņem. Veikala darba

pamatnoteikumi (40. pk.) paredz, ka nepārtikas preces, ko atlasījis
pircējs, līdz to cenas samaksai ir jāuzglabā 30 min. Ja pircējs

1 OcnoßHue npaßH.ia Toproß.ui. CČopmiK HOpM&THBHM Maiepna.iOß. — M.. 3ko-

HOMiiKa. 1984, c. 89—108.



92

noteiktajā laikā par preci nesamaksā un neierodas to saņemt, preci
no jauna izliek pārdošanai. Atsevišķos gadījumos veikala admi-

nistrācija uzglabāšanas laiku var pagarināt līdz 2 stundām. Sa-

skaņā ar Veikala darba pamatnoteikumu 41. pk. pircējam ir tie-

sības atstāt veikala glabāšanā nopirktās un apmaksātās liela gaba-
rīta preces (mēbeles, klavieres, televizorus v. c), bet ne ilgāk par
24 stundām.

Pircējam pēc tam, kad viņš ir preci atlasījis, ir tiesības atteik-

ties no preces cenas samaksas un līguma.
Pēc vispārīga noteikuma mazumtirdzniecības pirkuma-pārde-

vuma līgumā pircējam īpašuma tiesības uz nopirkto preci rodas tajā
brīdī, kad pārdevējs viņam preci nodod, neatkarīgi no tā, vai preci

pircējs atlasījis un samaksājis par to pirms preces nodošanas vai

arī preces atlasīšana, samaksa par to un preces nodošana notiek

vienlaikus. Parasti prece tiek nodota pircējam, kad par preci sa-

maksāts. Atsevišķos gadījumos pircējam preci var nodot un viņam
uz to rodas īpašuma tiesības pirms preces vērtības samaksas, kā

tas ir gadījumos, kad preces pārdod uz kredīta (CX 261. p.).
Ja preces tiek pirktas pašapkalpošanās veikalos, par līguma no-

slēgšanas brīdi ir uzskatāma preces atlasīšana inventāra grozā1
,,

kas pircējam obligāti jāpaņem, ieejot pašapkalpošanās zālē. īpa-
šuma tiesības uz preci pircējam rodas ar brīdi, kad viņš uzrāda

preci kasierim-kontrolierim un samaksā par to. Kamēr pircējs nav

samaksājis par preci, viņš to nedrīkst lietot. Norēķinoties par preci
pašapkalpošanās veikalos, netiek izsniegts speciāls preces čeks,
kāds pēc tradicionālās mazumtirdzniecības formas ir paredzēts sa-

režģītiem tehniskiem ražojumiem un citām rūpniecības precēm (tele-
vizoriem, sadzīves mašīnām, audumiem, apģērbiem, trikotāžai v. c).

Pircējam tiek izsniegts kases čeks. Sis Čeks ir rakstveida doku-

ments, kas apliecina pirkuma-pārdevuma līguma noslēgšanu ar

konkrēto tirdzniecības uzņēmumu.
4. Mazumtirdzniecības pirkums-pārdevums pēc iepriekšēja pa-

sūtījuma tiek izmantots tirdzniecībā ar pārtikas un nepārtikas pre-

cēm. Pārtikas preču pārdošana pēc iepriekšēja pasūtījuma notiek

specializētos pasūtījumu veikalos vai arī veikalu pasūtījumu noda-

lās. Pasūtījumus pieņem no pircējiem tieši veikalā vai pa telefonu.

Līgums skaitās noslēgts brīdī, kad pušu vienošanās noformēta

rakstveidā, aizpildot iepriekšējā pasūtījuma veidlapu vai atzīmējot
pasūtījumu īpašā reģistrācijas žurnālā. Pieņemto pasūtījumu vei-

kals var izpildīt pasūtījuma pieņemšanas vietā vai piegādājot preci

mājās.
Pēc iepriekšējiem pasūtījumiem tiek pārdotas arī ilgstošas lie-

tošanas nepārtikas preces, piemēram, mēbeles, vieglie automobili.

Mēbeļu pārdošanu pēc iepriekšēja pasūtījuma regulē PSRS Tirdz-

niecības ministrijas 1973. g. 6. 111 apstiprinātie Mēbeļu mazum-

tirdzniecības noteikumi (23.-32. pk.),1 vieglo automobiļu pārdošanu

1 Flpaßa h o6H3aHHOCTH noKynaTe.ui h Toproßoro npeanpHHTHH. — M., 1975

c. 53—54.
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pec iepriekšēja pasūtījuma — PSRS Tirdzniecības ministrijas
1977. g. 22. XII apstiprinātie Noteikumi par vieglo automobiļu un

motociklu ar blakusvāģiem pārdošanu iedzīvotājiem2
.

5. Praksē jau ilgus gadus plašu atzinību iemantojusi precu pār-
došana uz kredīta, kas ir organizēta, lai atvieglotu pilsoņiem ilg-
stošas lietošanas rūpniecības preču iegādi valsts un kooperatīvās tirdz-

niecības uzņēmumos. Preču pārdošana uz kredīta ir mazumtirdzniecī-

bas pirkuma-pārdevuma līguma veids. So līgumu speciāli regulē CX
261. p., kā arī PSRS MP 1985. g. 5. VII lēmums «Par ilgstošas
lietošanas preču pārdošanu pilsoņiem uz kredīta» 3

un LPSR MP

1985. g. 30. VIII apstiprinātā Instrukcija par kārtību, kādā Latvi-

jas PSR valsts un kooperatīvās tirdzniecības uzņēmumi un organi-
zācijas pārdod pilsoņiem ilgstošas lietošanas preces uz kredīta/

Preces uz kredīta pārdod strādniekiem, kalpotājiem un kolhoz-

niekiem, kas strādā pilsētā vai rajonā, kurā ir veikals, un kas

pastāvīgi pierakstīti dzīvesvietā; virsniekiem un virsdienesta karavī-

riem, kas strādā (dien) veikala atrašanās vietas uzņēmumos, orga-

nizācijās un karaspēka daļās; pensionāriem, kas pastāvīgi pierak-
stīti dzīvesvietā.

To preču sarakstu, kuras pārdod uz kredīta, apstiprina LPSR

Tirdzniecības ministrija, saskaņojot ar Latvijas patērētāju biedrību

savienību. Rajonu patērētāju biedrību savienību un patērētāju
biedrību valdēm ir tiesības noteikt, kādas preces pirmām kārtām

pārdod patērētāju biedrību biedriem.

Kredītu preču iegādei piešķir tā tirdzniecības organizācija, kas

preces pārdod. Kredītu piešķir uz 6, 9, 12, 24, 36 un 48 mēnešiem.

Kredīta apmērs ir atkarīgs no pircēja darba algas vai pensijas

apmēra un kredīta dzēšanai paredzētā termiņa. Tā, piemēram, ja
kredītu piešķir uz 12 mēnešiem, kredīta summa nedrīkst pārsniegt
4 mēnešu darba algu vai pensiju. Atkarībā no pārdotās preces cenas

tirdzniecības organizācija no pircēja ietur 2—3% no piešķirtā kre-

dīta summas. Līgumu noslēdzot, pircējam parasti jāiemaksā ne

mazāk kā 25,% no preces vērtības, bet, ja preces cena pārsniedz:
3000 rbļ., — 50%. No Tēvijas kara dalībniekiem un invalīdiem sā-

kotnējo iemaksu neņem, ja kredīts dzēšams laikā, kas nepārsniedz
24 mēnešus, bet maksa par kredīta izmantošanu viņiem samazināta

par 50%.
Lai pirktu preces uz kredīta, pircējam ir jāiesniedz tirdzniecības

organizācijai iesniegums un darba vai dienesta vietas, kolhoza val-

des vai organizācijas, kas aprēķina pensiju, lūgums. Sāda lūguma

tipveida formu ir apstiprinājusi LPSR Tirdzniecības ministrija. Tajā

jāuzrāda mēneša vidējā darba alga vai kolhoznieka iepriekšējā gada
ienākumu summa, pensionāriem — pensijas apmērs. Pircējs pēc
noteiktas veidlapas divos eksemplāros izpilda uzdevuma-saistības

1 BHA, 1973, Ne 7, c. 35—38.

2 TaM «c, 1978, Ni 9, c. 42—46.

3 Cn CCCP, 1985, Mk 21, ct. 107.

* LPSR Ziņotājs, 1985, Nt 40, 1382.—1385. lpp.
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rakstu, kura pirmo eksemplāru tirdzniecības organizācija nosūta

tai organizācijai, kurā pircējs strādā. Pēc uzdevuma-saistības rak-

sta pircēja darbavieta ietur attiecīgās summas un tās pārskaita
tirdzniecības organizācijai, lai dzēstu parādu. Ja persona, kas no-

pirkusi preci uz kredīta, tiek atlaista no darba, tad darbavietas ad-

ministrācijai ir jāietur no šīs personas visa atlikusī parāda summa.

Par termiņā neizdarītām kārtējām iemaksām no pircēja bezstrīda

kārtībā tirdzniecības uzņēmuma labā piedzen soda naudu — 0,1%
no nokavētās maksājuma summas par katru nokavēto dienu. Ja

pircējs nav nokārtojis trīs kārtējos maksājumus, visu parāda
summu un nokavējuma naudu tirdzniecības uzņēmums piedzen
piespiedu kārtībā pēc notariāta izpilduzraksta.

6. AAazumtirdzniecības pirkuma-pārdevuma līgumā svarīgi ir

noteikumi par pārdoto preču kvalitāti. Saskaņā ar CX 254. p. II d.

preču kvalitātei jāatbilst standartiem, tehniskajiem noteikumiem vai

paraugiem. Likumdošanā ir speciāli paredzētas pircēja tiesības ga-

dījumos, ja viņam pārdota nepienācīgas kvalitātes lieta. Sīs tiesī-

bas nosaka Latvijas PSR MP 1974. g. 25. IV apstiprinātie Valsts

un kooperatīvās tirdzniecības mazumtirdzniecības tīklā pirkto rūp-
niecības preču apmaiņas noteikumi1. Izskaidrojumu par to, kā tiesā

izšķirami strīdi, ja pircējam mazumtirdzniecības veikalā pārdota
standartiem, tehniskajiem noteikumiem vai paraugiem neatbilstoša

prece, ir devis PSRS AT plēnums 1985. g. 5. IV lēmumā JVs \.
Mazumtirdzniecības veikalos nopirktās pārtikas preces no pircē-

jiem parasti atpaka| nepieņem un neapmaina. Pārtikas preces ir

jāapmaina tikai tad, ja tām ir slēpti defekti vai prece neatbilst no-

saukumam un šķirnei.
Attiecībā uz nopirktajām nepārtikas precēm apmaiņas noteikumi

salīdzinājumā ar CX 255. p. I d. sašaurina pircēja prasījuma tiesī-

bas. Pircējs var prasīt nekvalitatīvo preci vai nu apmainīt pret

pienācīgas kvalitātes preci, vai arī prasīt izbeigt līgumu. Preču

apmaiņas noteikumi paredz atšķirīgu kārtību to preču apmaiņai,
l<urām ir noteikts garantijas termiņš, un to preču apmaiņai, kurām

garantijas termiņš nav noteikts.

Preci, kurai nav noteikts garantijas termiņš (apģērbi, audumi,

kažokādas, paklāji v. c.) un kurā ir konstatēti defekti, pircējs pēc

savas izvēles var vai nu apmainīt pirkšanas vietā 14 dienu laikā

(neieskaitot pirkšanas dienu), vai arī atdot veikalam atpakaļ un

saņemt samaksāto naudas summu. Ja šādai precei ir konstatēti

slēpti defekti, ko apstiprinājusi laboratorijas analīze vai preču eks-

pertīzes birojs, tad pircējs preci var apmainīt veikalā 6 mēnešu

laikā no dienas, kad tā nopirkta. Veikalam 3 dienu laikā šāda prece

jāapmaina vai jāatdod pircējam atpakaļ nauda.

Pircējam ir arī tiesības 14 dienu laikā apmainīt kvalitatīvas pre-

ces — šūtās un trikotāžas virsdrēbes, galvassegas, tekstila gabal-
preces, sieviešu somas un citas preces pret līdzīgām precēm, ja no-

pirktā prece tās formas, fasona, krāsas vai lieluma ziņā pircējam

' LPSR Ziņotājs. 1974, X» 24; 1979, .\s 5.
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neder. Sādu preci var apmainīt tikai tad, ja tā nav lietota un tiek

nodota atpakaļ nebojāta un tīra un ir saglabājusies preces fabrikas

etiķete un preces vai kases čeks, ko izsniedzis veikals. Kvalitatīvas

zeķes, veļu un gultas piederumus apmainīt nevar.

Preci, kurai noteikts garantijas termiņš un kurai šī termiņa
laikā konstatēti slēpti trūkumi, ir jānodod izlabošanai garantijas
remonta darbnīcā. Tikai tad, ja apmaiņas noteikumos paredzētajā
termiņā (dažādām precēm tas ir attiecīgi 7, 10 vai 14 dienas) darb-

nīca nav lietu izlabojusi, veikals, kurā tā pirkta, vai veikals pir-
cēja dzīvesvietā (ja prece iegādāta ārpus tās apdzīvotās vietas

robežām, kur pircējs dzīvo) nekvalitatīvo preci apmaina pret jaunu.
Preces, kurām konstatēti defekti, pēc pircēju izvēles apmaināmas
pret jauniem tās pašas markas (artikula) izstrādājumiem vai pret
tādiem pašiem citas markas izstrādājumiem, attiecigi pārrēķinot
naudas summu, vai ari pircējam izsniedz atpakaļ viņa samaksāto

naudas summu.

7. Mazumtirdzniecībai kolhozu tirgos ir aizvien lielāka nozīme

pilsētu iedzīvotāju apgādē ar lauksaimniecības ražojumiem, sevišķi
ar svaigiem dārzeņiem, augļiem un ogām. PSKP CX un PSRS MP

lēmums «Par ekonomiskā saimniekošanas mehānisma tālāku piln-
veidošanu mūsu zemes agrorūpnieciskajā kompleksā» atjauj kolho-

ziem, padomju saimniecībām un citiem lauksaimniecības uzņēmu-
miem pārdot patērētāju kooperācijas organizācijām un kolhozu

tirgos ar ieskaitījumu plāna izpildē līdz 30,% no plānotā kartupeļu,

dārzeņu, ķirbjaugu kultūru, augļu, ogu un galda vīnogu iepirkuma

apjoma, kā arī virs plāna saražoto lauksaimniecības produkciju. Sai

nolūka tirgos atver kolhozu un padomju saimniecību veikalus un

kioskus. Tirdzniecību kolhozu tirgos regulē PSRS Tirdzniecības

ministrijas 1978. g. 14. IX apstiprinātie Tipveida noteikumi par

tirdzniecību kolhozu tirgos
2
.

Kā pārdevēji kolhozu tirgos ir kol-

hozi, citi lauksaimniecības uzņēmumi, kolhoznieki un citi pilsoņi,
kas pārdod lauksaimniecības ražojumus, palīgsaimniecību produk-
ciju, savvaļas augus, ogas, ziedus, sēklas v. c. Kā pārdevēji var

būt arī patērētāju kooperācijas uzņēmumi, valsts tirdzniecības uz-

ņēmumi, māj amatnieki.

Cenu lauksaimniecības produkcijai nosaka pēc pušu vienoša-

nās. Tipveida noteikumi neatļauj noteikt lauksaimniecības ražoju-
miem kaut kādas maksimālās cenas.

8. No mazumtirdzniecības dažādiem veidiem ir jāatšķir sīkvai-

rumtirdzniecība, t. i., tirgus fonda preču pārdošana uzņēmumiem,

iestādēm un citām organizācijām. Sīkvairumtirdzniecību realizē vai

nu speciālas tirdzniecības organizācijas, vai arī mazumtirdznie-

cības organizācijas. Sīkvairumtirdzniecību regulē PSRS Tirdznie-

cības ministrijas un PSRS Valsts bankas 1977. g. 1. VIII apstipri-
nātie Noteikumi tirgus fonda preču pārdošanai iestādēm, organizā-

cijām, uzņēmumiem un kolhoziem sīkvairumtirdzniecibas kārtībā 3
.

1 Cīņa, 1986, 29. marts.

2 BHA, 19~9, ftft 8, c. 40—43.

3 TaM »c, 1978, M 3. c. 33—44.
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5. §. Dzīvojamās mājas pirkuma-pārdevuma līgums

1. Likumdošana īpaši reglamentē dzīvojamās mājas pirkuma-
pārdevuma līgumu, jo dzīvojamā māja ir viens no vērtīgākajiem
pilsoņu personiskā īpašuma objektiem, kas apmierina pilsoņu vaja-
dzības pēc dzīvokļa, un šis līgums ir saistīts ar zemes lietošanas

tiesību nodošanu pircējam. Speciāli noteikumi ir paredzēti CX
246 —248. p., LPSR Likumā par valsts notariātu, PSRS MP un

LPSR MP atsevišķos lēmumos. Instrukcijā par kārtību, kādā Lat-

vijas PSR Valsts notariāta kantori izpilda notariālās darbības.

2. Līguma forma. Dzīvojamās mājas pirkuma-pārdevuma līgums
ir notariāli jāapliecina pēc mājas atrašanās vietas un jāreģistrē
tehniskās inventarizācijas birojā vai vietējās Tautas deputātu pa-

domes izpildkomitejā, ja kaut viena no pusēm ir pilsonis. Līgumu
apliecina valsts notārs, bet vietās, kur nav valsts notariāta kan-

tora, — pilsētu, ciematu un ciemu Tautas deputātu padomes izpild-
komiteja. Pirms līguma apliecināšanas notārs vai cita amatper-

sona, kas izpilda notariālās darbības, pārbauda mājas piederību
atsavinātājam un to, vai tiek ievēroti likumdošanā paredzētie dzī-

vojamo māju atsavināšanas noteikumi.

Līgums ir noslēgts tikai no brīža, kad tas reģistrēts vietējās
Tautas deputātu padomes izpildkomitejā vai tehniskās inventarizā-

cijas birojā (CX 164. p. IV d.). Ar šo brīdi pircējam rodas īpa-
šuma tiesības, ja vien likumdošanā nav noteikts vēlāks brīdis. Ja

līguma noslēgšanas kārtība nav ievērota, dzīvojamās mājas pir-

kuma-pārdevuma līgums nav spēkā (CX 248. p. II d.). Tomēr, ja

pircējs un pārdevējs līgumu noslēguši «mājas kārtībā», to neap-

liecinot notariāli un nereģistrējot, un daļēji vai pilnīgi to jau ir

izpildījuši, tad, ja līgumā nav nekā prettiesiska, bet tikai viena

no pusēm izvairās no līguma notariālas apliecināšanas, tiesa pēc
otras puses prasības var atzīt šo līgumu par noslēgtu un izpil-
dītu (CX 47. p. 111 d.). Sādā gadījumā līguma notariāla aplie-
cināšana vairs nav vajadzīga un tas ir tikai jāreģistrē. Par dzīvo-

jamās mājas atsavināšanas līguma apliecināšanu jāmaksā valsts

nodeva 3% apmērā no līguma summas.

3. Dzīvojamās mājas pirkuma-pārdevuma līguma objekts ir in-

dividuālā dzīvojamā māja vai tās daļa. Nevar pārdot patvaļīgi uz-

celtu vai pārbūvētu dzīvojamo māju (CX 109. p). Kā pirkuma-
pārdevuma un arī citu atsavināšanas līgumu objekts dzīvojamā
māja ir tad, ja tās celtniecība ir pabeigta, ēka ir pieņemta eksplua-
tācijā un reģistrēta vietējās TDP izpildkomitejā (PSRS AT plē-
numa 1981. g. 31. VII lēmuma 10. pk.)*.

Dzīvojamās mājas atsavināšanas gadījumā pircēja īpašumā pār-
iet arī citas ēkas (šķūnis, garāža v. c), ja vien līgumā nav no-

teikts, ka pārdevējs tās nojauks vai pārcels (PSRS AT plēnuma
1981. g. 31. VII lēmuma 9. pk.). Līguma objekts var būt arī mā-

jas, kas pieder valsts iestādēm un uzņēmumiem, vietējo Tautas

' LPSR ATB, 1982, M 3. 6. lpp.
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deputātu padomju izpildkomitejām, kooperatīvajām organizācijām
un kas paredzētas pārdošanai pilsoņiem. Dzīvojamo māju pirkuma-

pārdevuma noteikumi neattiecas uz dārza (vasaras) mājas pir-
kumu-pārdevumu, jo personiskā īpašuma tiesības uz tām var iegūt
tikai pilsonis, kas iestājas par biedru dārzkopības sabiedrībā tās

statūtos noteiktā kārtībā. Pirkuma-pārdevuma līguma noteikumi

neattiecas arī uz vasarnīcu celtniecības kooperatīviem, jo vasar-

nīca tajos nav kooperatīva biedra personiskā īpašuma tiesību ob-

jekts.

Dzīvojamā māja saskaņā ar CX 246. p. var būt par pirkuma-
pārdevuma līguma objektu, ievērojot CX 106. p. noteikumus. Tas

nozīmē, ka individuālo dzīvojamo māju vai tās da|u drīkst iegā-
dāties katrs pilsonis, bet, ievērojot noteikumu, ka kopā dzīvojošiem
laulātajiem un viņu nepilngadīgajiem bērniem īpašumā var būt

tikai viena dzīvojamā māja vai tās daja.

Latvijas PSR likumdošana tieši neparedz, ka pilsoņi, kam jau
pieder personiskā īpašumā dzīvojamas mājas, drīkstētu pirkt citas

dzīvojamās mājas. Ukrainas PSR, Igaunijas PSR un Lietuvas PSR

civilkodeksos šāda iespēja ir paredzēta, ja pilsonim piederošā dzī-

vojamā māja nav derīga dzīvošanai vai viņam kopā ar ģimenes
locekļiem ir nepieciešams uzlabot dzīvokļa apstākļus un ja pirkt citu

dzīvojamo māju atļauj vietējās Tautas deputātu padomes izpildko-

miteja.
Lai novērstu spekulatīvus darījumus ar dzīvojamām mājām,

CX 246. p. paredzēts, ka pilsoņa kā pārdevēja, viņa laulātā un

viņu nepilngadīgo bērnu vārdā 3 gadu laikā nevar pārdot vairāk
kā vienu dzīvojamo māju vai vienas mājas daļu, izņemot CX 107. p.

noteiktos gadījumus, kad minētās personas pēc likumā paredzēta-
jiem pamatiem ieguvušas otru maju un sakarā ar to viņām uz

vienu no mājām jāizbeidz īpašuma tiesības.

Dzīvojamās mājas vai tās daļas kā pirkuma-pārdevuma līguma
objekta derīgā platība nedrīkst pārsniegt 130 m 2, izņemot gadī-
jumus, kad rajona vai pilsētas Tautas deputātu padomes izpild-

komiteja atļauj pilsonim pirkt lielāku dzīvojamo māju tāpēc, ka

viņam ir liela ģimene vai tiesības uz dzīvojamo papildplatību. Pēc

tada pilsoņa lūguma, kuram ģimenē ir 7 un vairāki cilvēki vai

kuram ir tiesības uz dzīvojamo papildplatību, rajona vai pilsētas
Tautas deputātu padomes izpildkomiteja var atjaut iegādāties māju,
kuras derīgā platība pārsniedz 130 m

2,
bet nepārsniedz 20 m-

derīgās platības uz katru ģimenes locekli (1982. g. 13. VII Noli-

kuma par individuālo celtniecību LPSR 1. pk.).

Dzīvojamo māju, kas atrodas lauku apvidū, var pārdot tad, ja
kolhoza pilnvaroto sapulce, padomju saimniecības vai citas lauk-

saimniecības organizācijas administrācija rakstveidā piekrīt tam,
ka mājas ieguvējam pilnīgi vai daļēji tiek saglabāts piemājas ze-

mes gabals, un norāda šī zemes gabala lielumu. Zemes gabala lie-

tošanas tiesības šajos gadījumos nosaka LPSR APP 1985. g. 15. II
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dekrēts «Par zemes gabalu lietošanu, ja iegūta dzīvojama maja

(mājas daja) laukos».1

Nepabeigtas dzīvojamās mājas atsavināšana. Līdz tam brīdim,

kamēr vietējās Tautas deputātu padomes izpildkomiteja apstiprina
valsts pieņemšanas komisijas aktu par mājas pieņemšanu eksplua-

tācijā un uz tā pamata dzīvojamā māja tiek reģistrēta izpildkomi-

tejā, mājas celtniecība skaitās nepabeigta, un saskaņā ar CX 247. p.

mājas pārdošana vai citāda atsavināšana ir iespējama tikai tad,

ja ir rajona vai pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
atļauja.

Dzīvojamo māju var pārdot arī nojaukšanai, ja māja vairs nav

derīga dzīvošanai vai ja to paredzēts nojaukt. Šādos gadījumos
pirkuma-pārdevuma līguma mērķis ir būvmateriālu iegūšana citas

mājas celtniecībai.

Dzīvojamās mājas pirkuma-pārdevuma līgumu pilsoņi var slēgt

ar organizācijām. Valsts, kooperatīvās un citas sabiedriskās organi-
zācijas var pirkt dzīvojamās mājas, kas pieder pilsoņiem, ievērojot
LPSR MP 1955. g. 17. I lēmumu «Par kārtību, kādā valsts iestā-

des, uzņēmumi, kooperatīvās un sabiedriskās organizācijas iegūst

ēkas, kuras pieder pilsoņiem uz personiskā īpašuma tiesībām» 2
.

Valsts iestādes un uzņēmumi var pirkt šādas dzīvojamās mājas par
šīm iestādēm vai uzņēmumiem piešķirtajiem kapitālieguldījuma
līdzekļiem, ja ir attiecīga atļauja māju pirkt un ja cena nepārsniedz:
mājas inventarizācijas novērtējumu, ņemot vērā nolietojumu, bet

vietās, kur inventarizācija nav izdarīta, — ja mājas cena nepār-
sniedz apdrošinājuma novērtējumu.

Kooperatīvās un citas sabiedriskās organizācijas drīkst pirkt pil-

soņiem piederošās mājas par cenu, kas nepārsniedz to inventarizā-

cijas novērtējumu, bet vietās, kur inventarizācija nav izdarīta. —

apdrošināšanas novērtējumu.

Pilsoņi var pirkt dzīvojamās mājas, kas pieder valsts iestādēm

un uzņēmumiem vai vietējām Tautas deputātu padomēm. LPSRMP

1948. g. 7. XII lēmums Nr. 1360 «Par individuālo dzīvojamo māju
celtniecību pārdošanai uzņēmumu, celtņu un iestāžu strādniekiem,

inženiertehniskajiem darbiniekiem un kalpotājiem» atļauj valsts uz-

ņēmumiem un iestādēm, kā arī Tautas deputātu padomju izpildko-
mitejām pārdot tiem piederošās mazizmēra dzīvojamās mājas pil-
soņiem. Uzņēmumi un iestādes var pārdot mājas, kas speciāli
uzceltas pārdošanai šo uzņēmumu un iestāžu strādniekiem un kalpo-

tājiem. Likumdošanā ir ietverti arī noteikumi tādu individuālo

dzīvojamo māju celtniecībai, kas paredzētas pārdošanai pilsoņiem.
Latvijas KP CX un LPSR MP 1978. g. 5. IX lēmums Nr. 452 par

individuālo dzīvojamo māju celtniecības tālāku attīstību un kadru

nostabilizēšanu laukos3
un LPSR MP 1982. g. 10. 111 lēmums Nr. 122

1 LPSR Ziņotājs. 1985. Ni 9, 287.-288. lpp.
z Likumdošanas aktu krājums DDP IK. — R.: Liesma, 1971, 2. sēj., 887. lpp
5 LPSR Ziņotājs, 1978, >& 48, 1611. lpp.
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«Par individuālo dzīvokļu celtniecību»1 atļauj padomju saimniecī-

bām un citiem valsts lauksaimniecības uzņēmumiem celt lauksaim-

niecības darbiniekiem, bet patērētāju kooperācijas organizācijām —

celt uz kredīta noteikumiem saviem darbiniekiem lauku sētas tipa
individuālās dzīvojamās mājas ar saimniecības ēkām. Paša dar-

binieka sākotnējās iemaksas apmērs ir 20% no mājas un palīgēku
tāmes izmaksas. So iemaksu attiecīgo uzņēmumu vadītāji pēc sa-

skaņošanas ar arodbiedrības organizācijām var samazināt līdz 10%
dažu kategoriju personām (jaunajiem speciālistiem, jaunlaulāta-

jiem v. c). Kredits dzēšams 20 gadu laikā. Sādi noteikumi attie-

cināti ari uz kolhoziem.

6. §. Mājas atsavināšana ar noteikumu

visu mūžu apgādāt

1. Līguma sociāli ekonomiskā nozīme un reglamentācija, šī

līguma rezultātā māja tiek atsavināta pret atlīdzību, un tāpēc šo

līgumu var uzskatīt par mantas realizācijas saistību, kuras rezul-

tātā notiek īpašuma tiesību pāreja. Sāda teorētiskā nostādne ir

pamatā aplūkojamā institūta reglamentācijai Latvijas PSR civil-

kodeksā. Taču mājas atsavināšanai ar noteikumu visu mūžu ap-

gādāt ir raksturīgs īpašs pakalpojumu sniegšanas moments, un

tāpēc šo līgumu praksē sauc arī par mūža uzturdošanas līgumu.
Pamatojoties uz šādu apsvērumu, Ukrainas PSR un Igaunijas PSR

civilkodeksos attiecīgais līgums ir iekļauts pakalpojumu līgumu

grupā.
Līguma sociāli ekonomiskā nozīme nav liela, jo darba nespē-

jīgo pilsoņu materiālā nodrošināšana saskaņā ar LPSR Konstitū-

cijas 41. p. tiek garantēta, izmantojot dažādus sociālās nodrošinā-

šanas veidus un sabiedriskos patēriņa fondus. Darba nespējīgiem

pilsoņiem parasti nav nepieciešams atsavināt savu mantu citām

personām, lai šīs personas savukārt uzņemtos darba nespējīgo pil-

soņu aprūpēšanu un materiālo nodrošināšanu. Tomēr atsevišķos

gadījumos šim līgumam var būt nozīme darba nespējīga mājas
īpašnieka nodrošināšanai, ja pensija vai citi ienākumi pilnīgi ne-

apmierina viņa vajadzības un viņam nav ģimenes locekļu, kas viņu

aprūpētu un apkoptu, kā arī ja viņam nav līdzekļu, lai uzturētu

pienācīgā kārtībā sev piederošo māju. Šādos gadījumos saistības,

kas rodas no šī līguma, atbilst attiecīgo gados veco un darba

nespējīgo pilsoņu individuālajām interesēm, un šīm saistībām ir

arī sabiedriska nozīme. Latvijas PSR notariāta prakse liecina, ka

mājas atsavināšanas ligumi ar noteikumu visu mūžu apgādāt tiek

noslēgti visai reti. Jāatzīmē, ka praksē ir gadījumi, kad, īstenībā

vēloties noslēgt mūža uzturdošanas līgumu, darba nespējīgais mā-

jas īpašnieks likuma nezināšanas vai citu apsvērumu dēļ noslēdz

mājas dāvinājuma līgumu par labu svešai personai. Sādi fakti

« LPSR Ziņotājs, 1982, X? 22, 645. lpp.
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parasti atklājas vēlāk tiesā, kad dāvinātājs prasa noslēgto dāvinā-

juma ligumu atzīt par spēkā neesošu.

Līgumu par mājas atsavināšanu ar noteikumu visu mūžu ap-

gādāt reglamentē CX 27. nodaļa, Latvijas PSR Likums par valsts

notariātu. Instrukcija par kārtību, kāda Latvijas PSR notariāta

kantori izpilda notariālās darbības (apstiprināta ar LPSR ties-

lietu ministra 1982. g. 5. VII pavēli Nr. 9).

2. Līguma jēdziens, vispārīgs raksturojums, subjekti, objekti,
forma. Pēc līguma par mājas atsavināšanu ar noteikumu visu mūžu

apgādāt viena puse (atsavinātājs), kas vecuma vai veselības stā-

vokļa dēļ ir darba nespējīga, nodod tai piederošo māju vai mājas
daļu otras puses (ieguvēja) īpašumā, par ko ieguvējs apņemas at-

savinātāju, bet līgumā speciāli paredzētajos gadījumos atsavinā-

tāju un viņa darba nespējīgos ģimenes locekļus visu mūžu vai līdz

darba spēju atgūšanai materiāli apgādāt natūrā — ar dzīvokli un

pārtiku, apkopt un sniegt nepieciešamo palīdzību (CX 276. p).
No šīs legālās līguma definīcijas izriet, ka to noslēdz mājas vai

tās daļas īpašnieks kā atsavinātājs ar citu pilsoni kā mājas vai

tās daļas ieguvēju, kurš kā atlīdzību par māju uzņemas pienākumu
uzturēt mājas atsavinātāju līdz mūža galam. Tādējādi šis līgums
ir atlīdzības līgums. Sī līguma īpatnība salīdzinājumā ar citiem

mantas atsavināšanas atlīdzības līgumiem ir tāda, ka atlīdzība šajā
līgumā parasti nav ekvivalenta, izdevumi atsavinātāja uzturēša-

nai nesakrīt ar mājas vērtību — tie var būt gan mazāki, gan lie-

lāki par mājas vērtību.

šis līgums pieskaitāms pie konsensuāllīgumiem, jo uzskatams

par noslēgtu ar brīdi, kad vienošanās ietverta likumā noteiktajā
formā, kā arī pie divpusējiem līgumiem. Kā mantas atsavināšanas

līgumam tam ir zināma līdzība ar citiem līgumiem, pēc kuriem

mantu atsavina pret atlīdzību, piemēram, ar pirkuma-pārdevuma
līgumu. KPFSR CX mājas atsavināšana ar noteikumu visu mūžu

apgādāt ir regulēta kā pirkuma-pārdevuma līguma paveids. Civil-

tiesību teorijā šis līgums parasti tiek uzskatīts par patstāvīgu civil-

tiesiskā līguma veidu. Pirkuma-pārdevuma līgumā vienmēr ir no-

teikta mantas cena, kas vairāk vai mazāk atbilst mantas vērtībai,

un pircējs to samaksā naudas formā. Pēc līguma par mājas atsa-

vināšanu ar noteikumu visu mūžu apgādāt nosaka pakalpojumus,
kā arī materiālās palīdzības veidus, kas sistemātiski jāsniedz man-

tas atsavinātāja labā un ko var izteikt arī naudas izteiksmē,

tomēr uzturēšanas ilgums un tātad arī pakalpojumu un materiā-

lās palīdzības kopējā vērtība nav zināma. Apskatāmais līgums ir

līdzīgs arī dāvinājuma līgumam, lai gan starp šiem līgumiem ir

būtiska atšķirība, jo dāvinājums ir bezatlīdzības līgums. Svarīga šī

līguma juridiska atšķirība no pirkuma-pārdevuma un dāvinājuma
ir tā, ka mājas ieguvējs ar līgumu gan iegūst īpašuma tiesības uz

māju, bet atsavinātāja interešu nodrošināšanas labā viņa īpašuma
tiesības ir ierobežotas — viņš nevar iegūto māju pārdot vai dāvi-

nāt, kamēr nav izbeigušās šeit aplūkojamās līgumattiecības.
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Līguma puses ir atsavinātājs un ieguvējs. Tās var būt tikai

pilsoņi. Atsavinātājs var būt tikai mājas vai tās daļas īpašnieks,

ja viņš ir darba nespējīgs vecuma vai veselības stāvokļa dēļ. Darba

nespējīgas ir personas, kas sasniegušas vispārējo pensijas vecumu:

vīrieši — 60 gadus, sievietes — 55 gadus, kā arī personas, kuras

saskaņā ar pensijas likumdošanu saņem pensiju pirms šī vecuma

sasniegšanas pēc atvieglotiem noteikumiem. Darba nespējīgi vese-

lības stāvokļa dēļ ir I, II un 111 grupas invalīdi neatkarīgi no

vecuma. CX 276. p. atļauj līgumā ietvert noteikumus, saskaņā ar

kuriem mājas ieguvējam ir materiāli jāapgādā ne tikai pats atsa-

vinātājs, bet arī viņa darba nespējīgie ģimenes locekļi, ieskaitot arī

nepilngadīgos (bērnus, mazbērnus), kamēr viņi sasniedz 16 gadus,
bet, ja viņi mācās, — 18 gadus.

Likums neprasa, lai darba nespējīgajam mājas atsavinātajam
nebūtu nekādu uzturlīdzekļu. Viņam var būt gan pensija, gan arī

darba ienākumi, ja viņš strādā, vai arī citi ienākumi. Svarīgi ir

tas, ka šie ienākumi atsavinātājam nav pietiekami sevis uzturē-

šanai.

Par ieguvēju var būt jebkurš pilngadīgs rīcībspējīgs pilsonis,

jfa viņš ir spējīgs izpildīt līguma noteikumus — materiāli apgādāt

atsavinātāju, to apkopt, sniegt nepieciešamo palīdzību. Uz ieguvēju
attiecas CX 106. p. noteikumi. Ja ieguvējs sastāv laulībā, tad īpa-
šuma tiesības uz māju parasti iegūst abi laulātie, un viņiem abiem

rodas solidārs pienākums pret atsavinātāju.

Līguma priekšmets ir atsavināmā dzīvojamā māja vai tās daļa,
kā arī tie pakalpojumi, ko atsavinātājam sniedz ieguvējs (uzturs,
materiālā apgādāšana, apkopšana). Latvijas PSR, kā arī daudzu

citu savienoto republiku civilkodeksos kā atsavināmais priekšmets
ir norādīts tikai dzīvojamā māja vai tās daļa. Tā var būt arī dzī-

vojamā māja kolhoznieka sētā. Par atsavināšanas priekšmetu nevar

būt dzīvoklis dzīvokļu celtniecības kooperatīvā, jo uz to koopera-
tīva biedram nav personiskā īpašuma tiesību, kā arī dārza māja

dārzkopības sabiedrībā, jo tā nav dzīvojamā māja.

Lietuvas PSR CX līguma priekšmets ir noteikts plašāk — tas

var būt ne tikai dzīvojamā māja vai tās daļa, bet arī cita manta,
kas tiek nodota kopā ar māju. Likumā nav paredzēts, ka patstāvīgs
līguma priekšmets varētu būt cita manta bez dzīvojamās mājas.
Literatūrā pamatoti ir izteikts viedoklis, ka par šī līguma priekš-
metu pēc likuma analoģijas varētu būt arī jebkura cita nepatērē-

jama vērtīga manta.1

Atsavinātājs ieguvējam var nodot tikai daļu mājas, pārējo pa-
turot savā īpašuma. Tādā gadījumā, kamēr atsavinātājam paliek

īpašuma tiesības uz mājas daļu, ieguvējam nav pienākums no-

drošināt atsavinātāju ar dzīvokli.

1 KoHßee H., KpijtAoe B. Jloroßop Kyn.in-npoAa>KH c jciobhcm no>KH3HCHHoro

coaep>KaHHH. — Cob. iocthuhh, 1974, Ns 6, c. 11.
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Otrs Hguma priekšmets kā atlīdzība par maju ir pakalpojumu
komplekss, ko mājas ieguvējs sniedz atsavinātājam. Sajā kompleksa

ietilpst apgādāšana ar dzīvokli atsavinātāja mājā vai arī citā mājā,

ja, piemēram, atsavinātā māja gājusi bojā vai tiek nojaukta, ap-

gāde ar pārtiku un apkopšana. Katrs no šiem pakalpojumu vei-

diem, kā arī to apjoms un realizēšanas kārtība ir precīzi jānorāda

līgumā (CX 277. p.). Līgumā var paredzēt ieguvēja pienākumu

izsniegt atsavinātājam kabatas naudu. Līgumu noslēdzot, pusēm

jāvienojas par apgādības ikmēneša kopvērtību naudas izteiksmē.

Līguma forma. Līgums ir notariāli jāapliecina un jāreģistrē vie-

tējās Tautas deputātu padomes izpildkomitejā. Līgums skaitās no-

slēgts tikai ar reģistrācijas brīdi (CX 164. p. IV d.).

3. Līguma izpildījums un izbeigšana. Tā kā atsavinātājs savu

pienākumu pēc līguma parasti izpilda ar līguma noslēgšanas brīdi,
tad līguma pienācīgas izpildes prasība attiecas galvenokārt uz

mājas ieguvēju. Lai garantētu mājas atsavinātājam līgumā noteikto

pienākumu pienācīgu izpildi un nodrošinātu atsavinātāja intere-

ses, likumā ir paredzēti speciāli noteikumi. Saskaņā ar CX 279. p.

ieguvējam, lai gan īpašuma tiesības uz māju viņš ieguvis ar

līguma noslēgšanas brīdi, ir aizliegts šo māju atsavināt citai per-

sonai. Sāds aizliegums ir spēkā līdz līguma izbeigšanai — atsavi-

nātāja nāves brīdim, vai izbeidzoties ieguvēja pienākumam uzturēt

atsavinātāja darba nespējīgos ģimenes locekļus, vai līgumam iz-

beidzoties pēc citiem pamatiem. Sāds aizliegums izriet no likuma,

un nav svarīgi, vai tas ir norādīts līgumā vai ne.

Atsavinātajā interešu nodrošināšanai CX 283. p. paredzēts, ka

mājas nejauša bojāeja neatceļ līgumu un neatbrīvo ieguvēju no

pienākumiem pēc līguma, proti, apgādāt atsavinātāju ar dzīvokli

un sniegt tam citus paredzētos pakalpojumus.

Līguma izbeigšana. Līgums par mājas atsavināšanu ar notei-

kumu visu mūžu apgādāt ir terminēts, un likumā ir speciāli pa-

redzēti tā izbeigšanas pamati. Parasti līguma izbeigšanas pamats
saskaņā ar CX 276. p. ir mājas atsavinātāja nāve vai attiecīgos
gadījumos mājas atsavinātāja pēdējā darba nespējīgā ģimenes

locekļa nāve. Līgums izbeidzas arī tad, ja mājas atsavinātājs vai

attiecīgi viņa ģimenes locekļi, kas bija jāuztur, atgūst darbspējas,
vai arī kad pēc atsavinātāja nāves palikušie nepilngadīgie apgādā-
jamie sasniedz 16 vai attiecīgi 18 gadu vecumu. Līgums izbeidzas

ieguvēja nāves gadījumā, un māja tiek atdota mājas atsavinātā-

jam (CX 284. p.). leguvēja mantiniekiem uz šādu māju mantošanas

tiesības neatklājas, un viņi var vienīgi ierosināt noslēgt ar darba

nespējīgo īpašnieku jaunu mājas atsavināšanas līgumu. Izņēmums
šai ziņā ir ieguvēja laulātais, ja viņš ir ieguvis atsavinātāja uz-

turēšanas pienākumu pēc līguma, šāds laulātais pēc ieguvēja nā-

ves turpina līguma izpildi.
Parasti līgums netiek izbeigts, ja māja tiek nojaukta sakarā ar

zemes gabala ierādīšanu valsts vai sabiedriskām vajadzībām.
Tomēr, kā norādījis LPSR AT plēnums, izskatot lietu K. Dārziņas
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prasība pret R. Sīgu, līgumu var izbeigt arī šāda gadījuma, atdo-

dot māju atpakaj atsavinātājam 1.

Līgumu var izbeigt arī pēc atsavinātāja vai ieguvēja pieprasī-

juma. Pēc mājas atsavinātāja pieprasījuma tiesas ceļā līgumu var

atcelt, ja ieguvējs pienācīgi nepilda atsavinātāja apgādāšanas pie-
nākumus (CX 280. p.), pie tam nav svarīgi, vai tas notiek ieguvēja
vainas vai citu apstākļu dēļ. Pēc mājas ieguvēja pieprasījuma

līgumu var atcelt, ja līguma izpildīšana kļuvusi neiespējama no

viņa neatkarīgu apstākļu dēļ, piemēram, ja viņa materiālais stā-

voklis ir tā mainījies, ka viņš vairs nespēj atsavinātāju apgādāt,
kā nolīgts (CX 281. p.). Abos norādītajos līguma atcelšanas ga-

dījumos māja tiek atdota atpakaļ atsavinātājam (CX 282. p.).

leguvējam netiek atlīdzināti tie līdzekļi, kādus viņš izlietojis
atsavinātāja apgādei pirms līguma atcelšanas. Likumā tieši nav

paredzētas sekas, kādas rodas, ja līgums tiek izbeigts sakarā ar

to, ka mājas atsavinātājs atguvis darbspējas. Sādā gadījumā, kā

pamatoti norādīts literatūrā2
, atsavinātājs nav tiesīgs atprasīt māju

no ieguvēja, bet viņš saglabā tiesības līdz mūža galam bez atlī-

dzības dzīvot telpās, kas viņam ierādītas pēc līguma. Sāds notei-

kums ir tieši ietverts KPFSR CX 254. p.

7. §. Maiņa

Pēc maiņas līguma starp pusēm notiek vienas mantas apmaiņa
ar citu (CX 273. p.). Maiņa ir mantas realizācija, tās nodošana

citas personas īpašumā vai operatīvā pārvaldīšanā, saņemot pret
to kā atlīdzību savā īpašumā vai operatīvā pārvaldīšanā citu mantu.

Maiņas līgums ir viena no preču apgrozības tiesiskajām formām,
kuras piemērošana kā pilsoņu, tā arī organizāciju starpā ir visai

ierobežota. Parasti par atsavināto mantu ērtāk ir saņemt atlīdzību

naudas formā, nevis citu mantu. Līdz ar to praksē civiltiesiskais

maiņas līgums tiek izmantots tad, ja atsavinātājam svarīga ir ne-

vis naudas saņemšana, bet kaut kādas citas konkrētas mantas

iegūšana. Tā, piemēram, kolekcionāru vidū plaši izplatīta ir kolek-

ciju atsevišķu eksemplāru apmaiņa.

Maiņa kā mantas atsavināšanas līgums ir vērsta uz abpusēju
īpašuma tiesību vai operatīvās pārvaldīšanas tiesību nodošanu,
tāpēc katrs maiņas līguma dalībnieks saskaņā ar CX 273. p. 111 d.

ir uzskatāms par tās mantas pārdevēju, ko viņš dod, un tās man-

tas pircēju, ko viņš saņem. Līdz ar to maiņas līgumam piemēro
atbilstošos noteikumus par pirkuma-pārdevuma līgumu, proti, CX
245 —248. un 250.—260. p. Gadījumos, kad apmaināmo mantu vēr-

tība nav vienāda, viena puse piemaksā otrai starpību naudā. Šādos

gadījumos tiek noslēgts jaukts maiņas līgums.

1 BujuieTbHb BepxoßHoro Cyaa CCCP, 1970, 4, c. 28—29.

1 CoBeTCKoe npaßO. — Jl., 1982, h. 2, c. 22.
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Maiņas līgums, tāpat ka pirkuma-pārdevuma līgums, ir konsen-

suāls. divpusējs un atlīdzības līgums.

Maiņas līguma puses visbiežāk ir pilsoņi. Maiņas līgumus, ku-

ros viena vai abas puses ir valsts organizācijas, var noslēgt tikai

PSRS un Latvijas PSR likumos paredzētajos gadījumos; koope-
ratīvās un citas sabiedriskās organizācijas savstarpēji, kā arī ar

pilsoņiem var noslēgt maiņas līgumus, ja tie nav pretrunā ar šo

organizāciju speciālo tiesībspēju.
Maiņas līguma objekts var būt manta, kas nav izņemta no civil-

tiesiskās apgrozības. Tā kā maiņas līguma galvenokārt piedalās

pilsoņi, tad šī līguma objekts var būt manta, kas ir viņu perso-

niskais īpašums. Mainīt var kā vienveida, tā arī dažāda veida

priekšmetus. Mainot dzīvojamo māju, jāievēro noteikumi, kas at-

tiecas uz šā objekta atsavināšanas ligumiem. Nevar mainīt dzī-

vojamo māju, kas pieder personiskā īpašumā, pret dzīvojamo telpu,
ko pēc īres līguma lieto īrnieks, jo tie ir dažādu tiesību objekti.
Maiņas līguma noteikumi neattiecas uz dzīvojamo telpu apmaiņu,
ko savā starpā izdara īrnieki viena vai dažādu dzīvokļu fondu ietva-

ros un kas notiek, pamatojoties uz Noteikumiem dzīvojamo telpu

apmaiņai Latvijas PSR (apstiprināti ar LPSR MP 1984. g. 29. VI

lēmumu 1 ).

Tā kā vieglo automobiļu un motociklu ar blakusvāģiem pārdo-
šanai noteikta īpaša — komisijas kārtība, notariāta iestādes un ko-

misijas veikali šo transporta līdzekļu maiņas līgumus nenoīormē.

Pārējos transporta līdzekļus (motociklus bez blakusvāģiem, motor-

laivas, jahtas, motorollerus) var iegūt un atsavināt pēc maiņas
līguma.

PSRS APP 1976. g. 30. XI dekrēts «Par darījumiem ar valūtas

vērtībām PSRS teritorija» pieļauj pilsoņiem kolekcionēšanas no-

lūkā savstarpēji slēgt maiņas līgumus par atsevišķu monētu eksem-

plāru apmaiņu speciālā PSRS Kultūras ministrijas noteiktā kār-

tībā.

Maiņas līgumi, kuros piedalās valsts organizācijas, ir atjauti
tika likumdošanā paredzētos gadījumos. Valsts materiāltehniskās

apgādes komiteja var atļaut organizācijām savstarpēji apmainīt
vienveida produkciju. 2 Uzņēmumi var apmainīt iekārtas, transporta
līdzekļus un instrumentus, ja tie uzņēmumam ir lieki (Nolikuma par
valsts uzņēmumu 21. pk.). Kolhozi un padomju saimniecības var

mainīt graudaugu kultūras pret atbilstošām sēklas šķirnēm no valsts

resursiem.3

Maiņas līguma forma atbilst pirkuma-pārdevuma līguma for-

mai. Arī maiņas līguma pušu tiesības, pienākumi un atbildība par
līguma neizpildīšanu atbilst pirkuma-pārdevuma līguma noteiku-

miem.

1 LPSR Ziņotājs, 1984. N<? 33. 1205. lpp.
2 BHA, 1985. JV? 8. c. 11—13.

3 CII CCCP, 1958. Na 11, ct. 92.
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8. §. Dāvinājums

-
1. Līguma sociāli ekonomiskā nozīme, pielietojums, reglamen-

tācija. Tā kā dāvinājums ir mantas bezatlidzības nodošana citas

personas īpašumā vai operatīvā pārvaldīšanā, civiltiesiskajās ap-

grozības attiecībās, kuram ir raksturīga preču-naudas formas lieto-

šana, mantas dāvināšanai nav noteicošas nozīmes. Sociālistisko

organizāciju savstarpējam mantiskām attiecībām parasti ir atlī-

dzības raksturs.

Nav uzskatama par dāvinājumu civiltiesiskā nozīmē tāda man-

tas nodošana bez atlīdzības citai personai kā prēmiju izmaksa vai

dažādu dāvanu, suvenīru pasniegšana sociālistiskās sacensības uz-

varētājiem (kolektīviem vai atsevišķiem kolektīva locekļiem, darba

veterāniem), ka ari balvu pasniegšana sportistiem v. tml. Šādas

attiecības parasti regulē darba un administratīvā likumdošana, bet

nevis civiltiesību normas. Par civiltiesiskām dāvinājuma attiecībām

nevar uzskatīt arī ziedu un sīku suvenīru pasniegšanu pilsoņiem
dažādos svinīgos brīžos. Šādas attiecības parasti reglamentē so-

ciālistiskās sadzīves noteikumi. Tomēr vērtīgāku mantu pasnieg-
šanai ir civiltiesiskā dāvinājuma raksturs, un šādas attiecības pil-
nībā pakļaujas dāvinājuma līguma noteikumiem. So noteikumu ne-

ievērošanai var būt nevēlamas sekas, jo strīda gadījumā nebūs

iespējams pierādīt mantas dāvināšanas faktu.

No dāvinājuma līguma attiecībām ir jānorobežo citas attiecī-

bas, kuru rezultātā manta bez atlīdzības tiek nodota īpašumā citai

personai, piemēram, atteikšanās no mantojuma cita mantinieka labā

(CX 573. p.). Saja gadījuma notiek mantojuma daļu pārdalīšana.
Nav pakļauta dāvinājuma noteikumiem arī kreditora atteikšanās

parādnieka labā no parāda piedziņas. Par dāvinājumu nevar uz-

skatīt arī mantas bczatlidzibas nodošanu legāta rezultātā.

Dāvinājuma attiecības reglamentē CX 26. nodaļas noteikumi,

kā arī vairāki citi normatīvi akti, kas attiecas galvenokārt uz dā-

vinājuma līguma notariālo noformēšanu vai atsevišķu mantas veidu

dāvināšanu.

2. Dāvinājuma līguma jēdziens, puses, priekšmets, līguma no-

slēgšana. Pēc dāvinājuma līguma viena puse — dāvinātājs — bez

atlīdzības nodod otrai pusei — dāvanas saņēmējam mantu īpa-
šumā vai operatīvajā pārvaldīšanā (CX 274. p.). No šīs dāvinā-

juma līguma definīcijas izriet, ka dāvinājums kā līgums ir vien-

pusējs. Nereti rodas priekšstats, ka dāvinājuma attiecības ir vien-

pusējas arī kā darījums, ka gribu it kā izsaka tikai dāvinātājs,
bet dāvanas saņēmēja griba šajā akta netiek izteikta. Sāds priekš-
stats neatbilst īstenībai. Dāvinājums kā darījums vienmēr ir div-

pusējas gribas akts. Tomēr kā līgums tas ir vienpusējs, jo pēc šī

līguma vienai pusei — dāvinātājam ir tikai pienākums dāvanu no-

dot, un šis pienākums tiek realizēts līguma noslēgšanas brīdī, bet

otrai pusei — dāvanas saņēmējam ir tikai tiesība dāvanu

pieņemt.
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Dāvinājums ir bezatlīdzības līgums, jo dāvinātājs no apdāvi-
nātā nesaņem nekādu pretdevumu ne mantas, ne arī kādas citas

atlīdzības veidā. Sis līgums dāvanas saņēmējam nerada nekādus

pienākumus. Ar to dāvinājums atšķiras no līgumiem, pēc kuriem

manta tiek nodota pret atlīdzību. Ja līgumā dāvanas saņēmējam ir

paredzēti kaut kādi pienākumi, tad šads līgums vai nu nav pa-

reizi noslēgts, vai arī tas ir simulativs.

Dāvinājums ir reāllīgums, jo tas uzskatāms par noslēgtu man-

tas atdošanas brīdi (CX 274. p. 111 d.). Likumu piemērošanas
praksē zināmas grūtības rodas gadījumos, kad dāvinājuma līgums

obligāti jāslēdz notariāli apliecinātā formā, jo tad parasti nav

iespējams burtiski ievērot CX 274. p. 111 d. prasību. Ta, piemēram,

dzīvojamās mājas dāvinājuma līgums saskaņā ar CX 164. un

275. p. ir noslēgts tikai līguma reģistrācijas brīdī. Līdzīgs stāvok-

lis ir arī transporta līdzekļu dāvināšanas gadījumā, kad līgums

obligāti jāietver notariāli apliecinātā formā. Tiesu praksē un civil-

tiesību teorijā pamatoti tiek uzskatīts, ka šajos gadījumos dāvinā-

juma līgums ir noslēgts ar līguma notariālā noformējuma brīdi 1
.

Tā kā ar līguma noslēgšanas brīdi tiek prezumēta mantas nodošana

dāvanas saņēmējam, aplūkotajos gadījumos dāvanas saņēmējam
ir iespējams celt prasību par dāvinātās mantas atdošanu vi-

ņam.
2

Dāvinājuma līguma puses ir dāvinātājs un dāvanas saņēmējs.
Dāvinātājs var būt tikai rīcībspējīgs pilsonis, kas ir dāvināmās

mantas īpašnieks. Nepilngadīgie vecumā no 15 līdz 18 gadiem
drīkst dāvināt mantu tikai ar vecāku (aizgādņu) piekrišanu. Rī-

kojoties ar savu darba algu un citiem CX 13. p. paredzētajiem
ienākumiem, šādi nepilngadīgie var dāvināt mantu arī patstāvīgi.
Nepilngadīgie vecumā līdz 15 gadiem var veikt tikai sīkus sadzīves

dāvinājumus. Saskaņā ar LĢK 149. p. aizbildnis nekādā gadījumā
nedrīkst dāvināt sava aizbilstamā mantu. Sāds aizliegums attiecas

arī uz gadījumiem, kad vecākiem ar nepilngadīgo ir kopīpašuma
tiesības uz nedalāmu lietu, piemēram, automašīnu.

Dāvanas saņēmējs parasti ir pilsonis, bet par dāvanas saņēmēju
var būt arī valsts, kooperatīvā vai cita sabiedriskā organizācija. Rī-

cībnespējīga dāvanas saņēmēja vārdā līgumu slēdz viņa aizbildnis.

Nepilngadīgajiem vecumā no 15 līdz 18 gadiem un personām, kuru

rīcībspēja ierobežota, piekrišanu līguma noslēgšanai attiecīgi dod

vecāki vai aizgādņi. Vecākiem, aizbildņiem un aizgādņiem jāvadās
no savu aizbilstamo interesēm.

Līguma objekts ir jebkura veida manta, kas var piederēt pilso-
ņiem personiskajā īpašumā, — dzīvojamā māja, automašīna, māk-

slas un sadzīves priekšmeti, bibliotēka, naudas summa, vērtspapīri
(valsts aizņēmuma obligācijas, loterijas biļetes), valūtas vērtības,

1 LPSR ATB, 1982, Nš 2, 41. lpp.; BionjieTeHb BepjcoßHoro CfM CCCP, 1974,
Ns 5, c. 32—33.

2 COBt'TCKaH lOCTHUHH, 1969, Ni 1, C. 20
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dārglietas v. c. Nevar dāvināt mantu, uz kuru pilsonim nav īpa-
šuma tiesību, piemēram, dzīvokli dzīvok|u celtniecības kooperatīvā,
garāžu celtniecības kooperatīva garāžu. Dāvinājuma līguma ob-

jekts var būt dārza māja, ja tās īpašnieks izstājas no kooperatīva
vai arī viņu no kooperatīva izslēdz. Tomēr, ja dāvanas saņēmēju
neuzņem par kooperatīva biedru, viņam ir tikai tiesības par dārza

māju saņemt naudas kompensāciju.

Ja dāvinājuma objekts ir dzīvojamā māja, tad jāievēro CX
106. p. noteikumi. Vieglo automašīnu un motociklu ar blakusvā-

ģiem dāvinājuma līgumus parasti savstarpēji slēdz ģimenes locekļi
un tuvi radinieki (vecāki, bērni, laulātie, brāļi, māsas). Ja notārs

atzīst, ka tiek slēgts simulatīvs transporta līdzekļa dāvinājums, lai

apietu noteikto transporta līdzekļu pārdošanas kārtību, notārs at-

saka līgumu apliecināt.

PSRS APP 1976. g. 30. XI dekrēts «Par darījumiem ar valūtas

vērtībām PSRS teritorijā» nosaka, ka izņēmuma veidā atļauta va-

lūtas vērtību dāvināšana laulātajiem, bērniem, vecākiem, mazbēr-

niem, vecamtēvam, vecaimātei, īstajiem brāļiem un māsām. Kolek-

cionēšanas nolūkā atjauti dāvināšanas darījumi, kuru priekšmets ir

atsevišķi monētu eksemplāri ar valūtas vērtību (to sīkāk reglamentē
PSRS Kultūras ministrijas 1982. g. 20. IX Instrukcija 1).

Līguma forma. Uz dāvinājuma līgumu attiecas kā vispārīgie
noteikumi par darījuma formu (CX 43.—47. p.), tā arī speciālie
CX 275. p. un citu normatīvo aktu noteikumi. Dāvinājumu sociā-

listiskajai organizācijai neatkarīgi no summas var noslēgt vien-

kāršā rakstveida formā. Pilsoņu savstarpējiem līgumiem par summu,

kas pārsniedz 500 rbj., un līgumiem par tādu valūtas vērtību 2 dā-

vinājumu, kas vērtības izteiksmē pārsniedz 50 rbļ., jābūt notariāli

apliecinātiem. Sie līgumi notariāli jāapliecina neatkarīgi no tā,

vai līguma puses savstarpēji ir ģimenes locekļi vai svešas perso-

nas. Notariāli jāapliecina arī līgumi par transporta līdzekļu dāvi-

nāšanu. Dzīvojamās mājas dāvinājuma līgums ir jānoslēdz nota-

riāli apliecinātā formā un pēc tam jāreģistrē vietējās Tautas depu-
tātu padomes izpildkomitejā.

Likumā speciāli nav noteikts, kādai jābūt dāvinājuma līguma

formai, ja tas noslēgts par summu, kas pārsniedz 100 rbļ.. bet

nepārsniedz 500 rbļ. Literatūrā pastāv uzskats, ka šāds līgums ob-

ligāti jāslēdz vienkāršā rakstveida formā, jo citādi strīda gadī-
jumā puses nevar atsaukties uz liecinieku liecībām darījuma pie-
rādīšanai. Tomēr strīds par darījuma pierādīšanu pašām pusēm

■ BHA, 1983, .V 2, c. 33.

2 Valūtas vērtības ir ārzemju valūta un maksājuma dokumenti: dārgme-
tāli — zelts, sudrabs, platīns v. c. jebkurā veidā un stāvokli, atskaitot juvelier-

izstrādājumus un citus izstrādājumus no šiem metāliem; dabiskie dārgakmeņi

(dimanti, briljanti, rubīni, smaragdi v. c) neapstrādātā un apstrādātā veidā,

atskaitot juvelierizstrādājumus.
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brīdi. TādēJ ir pieļaujama šāda līguma noslēgšana arī mutvārdu

formā. Rakstveida formas lietderīgums izpaužas tādējādi, ka ar tās

palīdzību citām ieinteresētajām personām var pierādīt, uz kāda

tiesiskā pamata manta atrodas pie dāvanas saņēmēja.
3. Līguma dalībnieku tiesības, pienākumi un atbildība. Dāvi-

nājuma līgums atšķirībā no citiem līgumiem izbeidzas tā noslēg-
šanas brīdi ar mantas nodošanu saņēmēja īpašumā. Līdz ar to dā-

vinātājs ir izpildījis savu pienākumu pēc līguma. Teiktais attiecas

arī uz dzīvojamās mājas vai transporta līdzekļu dāvinājuma līgu-
miem, pēc kuriem īpašuma tiesības uz dāvanas saņēmēju pāriet
attiecīgi ar līguma reģistrāciju un notariālo apliecināšanu. Ja dā-

vinātājs mantu nav nodevis, tad dāvanas saņēmējam kā mantas

īpašniekam, bet nevis kā kreditoram pēc līguma, ir tiesības to at-

prasīt no dāvinātāja.
Dāvinājuma līgumu par labu kādai sociālistiskajai organizāci-

jai dāvinātājs var saistīt ar nosacījumu, ka dāvinātā manta jāiz-
lieto noteiktam sabiedriski derīgam mērķim. Sāds mērķis nedrīkst

būt pretrunā ar attiecīgās organizācijas darbības raksturu un uz-

devumiem. Tiesības prasīt šī nosacījuma izpildi ir kā dāvinātājam,
tā arī citām ieinteresētām personām un prokuroram.

Dāvinātājs pēc līguma neatbild dāvanas saņēmējam par dāvi-

nātās mantas trūkumiem, bet atbild viņam par zaudējumiem, kas

sakarā ar dāvināto mantu ir nodarīti dāvanas saņēmēja mantai.
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8. nodaļa

PIEGĀDE

1. §. Piegādes līguma jēdziens un nozīme

tautas saimniecībā

1. PSRS ekonomika ir vienots tautsaimniecisks komplekss, kurā

•sakarā ar sabiedriskās ražošanas lielajiem mērogiem, specializā-

ciju un kooperāciju ipaši svarīga nozīme ir stabiliem ilgtermiņa
saimnieciskajiem sakariem. Padomju valsts organizē ražošanas

izejvielu plānveida virzību no to ieguves uz rūpniecisko apstrādi,
ražošanas uzņēmumu apgādi ar tehniku un citiem materiālajiem
resursiem, kā arī tautas patēriņa preču plānveida realizāciju caur

tirdzniecības tiklu. Ta kā sociālisma darbojas vērtības likums,

preču-naudas attiecības sakarā ar rūpniecības produkcijas atsavi-

nāšanu (realizāciju) tiek noformētas ar līgumu. Centrālo vietu

šādu līgumu grupā ieņem piegādes līgums. Ražošanas apgādē ar-

vien plašāk tiek lietots līgums par materiāltehniskās apgādes or-

ganizēšanu — komplekss līgums, kura pamatsaturu veido piegādes
saistības savienojumā ar aizdevuma, komisijas un citam saistī-

bām. Piegāde bez līguma var notikt tikai likumdošanā īpaši pare-
dzētos gadījumos, piemēram, ārējās tirdzniecības vajadzībām.

Atsevišķos gadījumos uzņēmumi var realizēt produkciju ar

pirkuma-pārdevuma, maiņas vai komisijas līgumu palīdzību. Kol-
hozi un padomju saimniecības saražoto lauksaimniecības produk-
ciju realizē uz kontraktācijas līguma pamata.

2. Pēc piegādes līguma organizācija piegādātāja apņemas nodot

noteiktos termiņos vai termiņā organizācijai pircējai (pasūtītājai)

īpašumā vai operatīvā pārvaldīšanā noteiktu produkciju saskaņā
ar abām organizācijām obligātu produkcijas sadales plāna aktu;

organizācija pircēja apņemas produkciju pieņemt un par to samak-

sāt pēc noteiktām cenām.

Piegādes līgums ir arī tāds pēc pašu organizāciju ieskata slē-
dzams līgums, pēc kura piegādātājs apņemas nodot pircējam pro-

dukciju, kas netiek sadalīta plāna kārtībā, tādā termiņā, kas nesa-

krīt ar līguma noslēgšanas brīdi, vai vairākos termiņos līguma
noteiktā laika posmā (CX 262. p.).

3. Piegādes līgums ietilpst mantas atsavināšanas līgumu grupa.
Vēsturiski tas ir veidojies uz pirkuma-pārdevuma bāzes un atda-

lījies no tā kā patstāvīgs līgums.
Piegāde no pirkuma-pārdevuma atšķiras ar vairākām būtiskām

iezīmēm.

L Piegādes līgumu slēdz tikai sociālistiskās organizācijas.
2. Pirkuma-pārdevuma saistība rodas no pušu vienošanās,

kura parasti neizriet ne no kādiem direktīviem priekšrakstiem par
mantas atsavināšanu. Turpretī piegādes saistība parasti rodas no

pušu vienošanās atbilstoši tām obligātam plānošanas aktam.

Piegādes līguma saturu lielā mērā nosaka produkcijas sadales



110

plānošanas akti, kuri savukārt ir pakārtoti ražošanas plāniem. Pie-

gādes līgums ir valsts ekonomiskās un sociālās attīstības plāna

izpildes juridisks instruments.

3. Piegādes līgumu parasti slēdz par vēl neesošas, nākotnē iz-

gatavojamas produkcijas atsavināšanu. Līguma izpilde notiek perio-

disku produkcijas sūtījumu veidā. Te gan jāpiebilst, ka ari pirkuma-

pārdevuma līguma puses var būt vienojušās, ka manta tiks nodota

vēlāk — termiņā, kas nesakrīt ar līguma noslēgšanas brīdi, savu-

kārt atsevišķos gadījumos arī piegādes līgumā var paredzēt nevis

periodiskus produkcijas sūtījumus, bet vienreizēju lietas nodošanu

un pieņemšanu, piemēram, tehnoloģiskās līnijas vai kuģa piegādi.

4. Salīdzinājumā ar pirkuma-pārdevuma līgumu piegādes līguma

noslēgšanas un izpildes kārtību, kā arī atbildību par līguma pār-

kāpšanu valsts reglamentē daudz detalizētāk, tādējādi sekmējot
sabiedrisko interešu un saimnieciskā aprēķina principu ievērošanu,

kontroli pār uzņēmumu saimniecisko darbību.

5. Komunistiskā partija un Padomju valsts nemitīgi rūpējas par

piegādes attiecību pilnveidošanu un līgumiskās disciplīnas nostip-
rināšanu. Piegādes attiecību labāka organizēšana ir valsts saim-

nieciskā mehānisma pilnveidošanas būtiska sastāvdaļa. PSKP CX

un PSRS MP 1969. g. 12. VII lēmumā Nr. 695 ir noteikts, ka pie-

gādes saistību izpilde termiņā un atbilstoši pircēju pasūtījumiem
ir viens no galvenajiem uzņēmumu saimnieciskās darbības vērtē-

šanas un kolektīvu materiālās stimulēšanas kritērijiem. Atbilstoši

plānošanas pilnveidošanai un piecgadu plāna nozīmes pieaugumam
valsts attīsta ilgstošus racionālus saimnieciskos sakarus, nodro-

šina priekšnoteikumus piegādes līgumu noslēgšanai uz piecgades
periodu, sekmē garantētas un kompleksas materiāltehniskās apgā-
des ieviešanu. Partija un valdība principiāli un prasīgi atklāj pie-
gādes attiecību jomā esošos trūkumus un norāda to novēršanas

ceļus. 1983. g. 11. IV PSKP CX un PSRS MP pieņēma lēmumu

«Par lieliem trūkumiem produkcijas piegādes līgumsaistību ievēro-

šanā un ministriju, resoru un uzņēmumu atbildības palielināšanu
šajā jautājumā»l

. Analoģisku lēmumu 1983. g. 7. VI pieņēma arī

Latvijas KP CX un LPSR MP2
.

Izpildot šos lēmumus, paveikts liels organizatorisks darbs. Dar-

baļaužu kolektīvos plaši izvērsusies sociālistiskā sacensība par
līgumsaistību pilnīgu un precīzu izpildi.

PSKP XXVII kongresā izvirzīts uzdevums tālāk pilnveidot pie-
gādes attiecības, īpašu vērību veltot iedzīvotāju labākai apgādei ar

tautas patēriņa precēm, ilglaicīgu līgumsakaru attīstīšanai starp
ražotājiem un patērētājiem, piegādes disciplīnas nostiprināšanai. 3

1 CFI CCCP, 1983, Jfc 11, h ļ.io/Kciuic.

2 LPSR Ziņotājs, 1983, Nfc 35, 1246—1249. lpp.
* PSKP XXVII kongresa materiāli, 41., 321. lpp.
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2. §. Piegādes tiesiskā regulējuma avoti

1. Saskaņā ar CLP 3. p. piegādes attiecības regulē PSR Savie-

nības likumdošana. CLP 44.—50. p. un LPSR CX 262.—270. p.

satur vispārīga rakstura normas par piegādes līguma būtību, iz-

pildes termiņiem, kvalitāti, sortimentu un citiem jautājumiem, kā

arī norādījumu, ka detalizēti piegādes attiecības regulē PSRS MP

apstiprināti nolikumi un citi normatīvi akti.

2. Pēc tautsaimnieciskās nozīmes rūpniecības produkcijas piegā-
des iedala trīs grupās, un atbilstoši šim iedalījumam PSRS MP ir

apstiprinājusi trīs nolikumus. Tie ir šādi:

1) Nolikums par ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas pie-

gādēm (apstiprināts 1981. g. 10. II) 1
;

2) Nolikums par tautas patēriņa preču piegādēm (apstiprināts
1981. g. 10. II) 2

;

3) Nolikums par lauksaimniecības tehnikas un citu materiāl-

tehnisko līdzekju piegādēm kolhoziem, padomju saimniecībām un

citiem lauksaimniecības uzņēmumiem un organizācijām (apstipri-
nāts 1983. g. 31. VIII) 3

.

Ražošanas tehniskās nozīmes produkcija ir tāda produkcija, kas

paredzēta tālākai apstrādei vai izlietošanai rūpnieciskajā ražošanā,

celtniecībā, transportā un citās tautas saimniecības nozarēs (izņe-
mot tehniku un citus materiāltehniskos līdzekļus, ko realizē caur

lauksaimniecības ražošanas tehniskās nodrošināšanas un agroķī-
miskās apkalpošanas organizācijām un kuru piegādi regulē Noli-

kums par lauksaimniecības tehnikas piegādēm).
Tautas patēriņa preces ir rūpniecības izstrādājumi, kas domāti

pārdošanai pilsoņiem viņu personisko vajadzību apmierināšanai.

Daļa rūpniecisko izstrādājumu, piemēram, logu stikls, cements,

audumi, var tikt izmantoti gan ražošanas procesā, gan pārdoti
pilsoņiem personiskam patēriņam. Lai novērstu pārpratumus, ir

noteikts, ka ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas piegāde tirdz-

niecības mērķiem un tautas patēriņa preču piegāde ārpustirdzniecī-
bas mērķiem notiek atbilstoši Nolikumam par preču piegādēm4

.

Tādējādi var būt izstrādājumi, kas pēc saimnieciskās nozīmes ir

ražošanas tehniskās nozīmes produkcija, bet pēc tiesiskā režīma —

tautas patēriņa preces.
Norādītie trīs nolikumi nav piemērojami likumdošanā īpaši pa-

redzētos gadījumos; eksporta attiecībās ar ārvalstu firmām; importa
attiecībās starp ārējās tirdzniecības organizācijām un padomju
organizācijām — importa preču pasūtītājām; speciālas nozīmes

produkcijas piegādēs militārajām organizācijām, kā arī piegādēs

« Cn CCCP, 1981, Kt 11, ct. 64.

1 Turpat.
» Cn CCCP, 1983, -V? 17, ct. 90; LPSR Ziņotājs, 1983, W 42, 1454.-1465. lpp.;

sk. arī LPSR ATB, 1984, 1, 24.-32. lpp.; instrukciju par šī nolikuma piemē-
rošanu sk.: BHA, 1984, Nt 9, c. 6.

4 Nolikuma par produkcijas piegādēm 2. pk.
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valsts rezervēm un no tām. Sīs attiecības regulē speciāli normatīvi

akti.

Atsevišķu produkcijas un preču veidu piegādes attiecības līdzās

nolikumiem regulē piegāžu sevišķie noteikumi, kuros ņemtas vērā

attiecīgo produkcijas veidu īpatnības. Piegāžu sevišķie noteikumi
ir apstiprināti visiem svarīgākajiem ražojumu veidiem. Ar sevišķo
noteikumu palīdzību reglamentē arī piegādes Galējo Ziemeļu un

tiem pielīdzināto rajonu organizācijām, koopereto piegāžu plānu iz-

pildi v. tml.

Piegāžu sevišķos noteikumus pa tautas patēriņa preču grupām

apstiprina PSRS Valsts arbitrāža, bet pa ražošanas tehniskās no-

zīmes produkcijas grupām — PSRS Valsts materiāli tehniskās ap-

gādes komiteja. Piegāžu sevišķos noteikumus tādai produkcijai, ko

ražo republikāniskās pakļautības uzņēmumi un ko patērē galveno-
kārt republikā, apstiprina savienotās republikas ministru padomes
noteikta kartība.'

Jaunceļamo un rekonstruējamo uzņēmumu nodrošināšanu ar

ražošanas iekārtām, aparātiem, kabeļiem un citiem izstrādājumiem,
bez Nolikuma par produkcijas piegādēm regulē Pamatnoteikumi par

šo objektu komplektēšanu un tipveida līgums2

.
Citos gadījumos

tehniskas produkcijas vienotu komplektu piegādes īpatnības nosaka

Nolikums par tehnoloģisko iekārtu, tehnoloģisko līniju, ierīču, me-

hanizācijas, automatizācijas, vadības un kontroles līdzekļu kom-

plektajām piegādēm 3
.

Lai sekmētu uzņēmumu garantētu nodrošināšanu ar visu ražo-

šanai nepieciešamo. PSRS Valsts materiāli tehniskās apgādes

komiteja un PSRS Valsts arbitrāža 1981. g. 30. XII ir apstiprināju-
šas Parauglīgumu par ražošanas apvienības, uzņēmuma, organizā-
cijas materiāltehniskās apgādes organizēšanu 4

,
kas paredz visu ar

apgādi saistīto jautājumu kompleksu līgumisko noregulējumu.
Līgumu izpildes svarīga sastāvdaļa ir produkcijas (preču) no-

došana-pieņemšana. To regulē divas PSRS Valsts arbitrāžas izdo-

tas instrukcijas: Instrukcija par ražošanas tehniskās nozīmes pro-

dukcijas un tautas patēriņa preču pieņemšanu pēc daudzuma

(apstiprināta 1965. g. 15. VI, ar vēlākiem papildinājumiem) un

instrukcija par ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas un tautas

patēriņa preču pieņemšanu pēc kvalitātes (apstiprināta 1966. g.
25. IV) 5.

Piegādes līguma slēgšana un izpildē jāievēro arī normatīvie

akti par norēķinu kārtību, cenām un citiem jautājumiem.
Izskaidrojumus par likumdošanas piemērošanas praksi satur

PSRS Valsts arbitrāžas instruktīvās vēstules.

1 Sk.: LPSR Ziņotājs, 1981, Ni 34, 1080.—1081. lpp.
2 CCopHMK HOp\taTHßHblX 3KTOB, M. 2, C. 52—56.
3 TaM ate, c. 50—52.

4 TaM >Ke, c. 58—66.

'■> 51IA. 1975, .\° 2, c. 23—44; Xs 3, c. 48.
6

Sk.: CncTeMaTi!3iipoßanHbiH c6opmiK, c. 67—187, 294—300.
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3. §. Piegādes līguma plāna priekšnoteikumi,

līguma puses un līgumisko sakaru struktūra

1. Piegādes līguma dalībnieki ir valsts organizācijas, koopera-
tīvās un sabiedriskās organizācijas. Piegādātāja saistības pēc

līguma uzņemas gan ražošanas uzņēmumi un apvienības (produk-

cijas izgatavotāji), gan materiāltehniskās apgādes un vairumtirdz-

niecības uzņēmumi, kas pilda starpnieka lomu produkcijas ceļā no

izgatavotāja pie patērētāja. Pircēji ir ražošanas uzņēmumi (patē-
rētāji), apgādes un vairumtirdzniecības uzņēmumi, kā arī mazum-

tirdzniecības uzņēmumi. Tajos gadījumos, kad līgumisko attiecību

veidošanas procesā pircējs iesniedz piegādātājam savu pasūtījumu,

pircēju var saukt arī par pasūtītāju.

2. Pirms līguma noslēgšanas tiek veikts liels un daudzveidīgs

plānošanas darbs: izstrādāti ražošanas plāni, tajos maksimāli ievē-

rojot pircēju pieteikumus (pieprasījumus), apstiprinātas piegādā-

tāju un pircēju savstarpējās piesaistes shēmas, sadalīta plānos pa-
redzētā produkcija pa nozarēm, kurās šī produkcija tiks patērēta,
un attiecīgi pa nozaru uzņēmumiem, izdoti plānošanas dokumenti,

uz kuru pamata noslēdzami līgumi.
Plānošanas procesa sociālistiskās organizācijas noteiktā kār-

tība iesniedz pieprasījumus par plānojamā periodā vajadzīgo pro-

dukciju un šo pieprasījumu pamatojumus. Plānošanas orgāni ana-

lizē šos pieprasījumus kopa ar ražošanas plānu projektiem, meklē

iespējas, kā pilnīgāk apmierināt pieprasījumus. Lai izvairītos no

resorisko interešu nevēlamām izpausmēm, ministrijas sadarbībā ar

materiāltehniskās apgādes orgāniem izstrādā un apstiprina katrā

uzņēmumā izgatavojamo un tātad arī piegādājamo produkcijas
veidu sarakstus.

Plāna paredzēto produkciju atkarībā no tās saimnieciskā nozī-

mīguma sadala dažādi orgāni: PSRS Ministru Padome, PSRS

Valsts plāna komiteja, PSRS Valsts materiāli tehniskās apgādes
komiteja, Tirdzniecības ministrija v. c. Sākotnēji produkciju sadala

pa ministrijām, nosakot katrai attiecīgu fondu. Pēc tam ministrija
šo fondu sadala pa uzņēmumiem, paziņojot par to orgānam, kas

izdod norīkojumus vai piesaistes dokumentus. Produkcijas sadales

plāniem ir jāatbilst ražošanas plāniem — sadalīt var tikai to, kas

ir obligāti jāražo. Sis noteikums attiecas gan uz daudzumu, gan uz

izstrādājumu nomenklatūru (sortimentu). Sadales aktus par virs-

plāna produkcijas piegādi var izdot tikai ar piegādātāja piekri-
šanu vai pēc viņa ierosinājuma, piemēram, sakarā ar paaugstinātu
sociālistisko saistību pieņemšanu.

3. Plānveidā sadalāmas produkcijas (preču) piegādes līguma
noslēgšanas pamats var būt šādi plānošanas dokumenti: 1) piegā-
dātāju un pircēju savstarpējās piesaistes plāns (par produkciju) vai

paziņojums par pircēja piesaisti piegādātājam (par precēm), 2) at-

sevišķu produkcijas veidu piegādes plāni, to skaitā starpnozaru un

nozaru kooperēto piegāžu plāni, bet lauksaimniecības tehnikas
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piegādēs — paziņojums par produkcijas iedalīšanu saimniecībai;

3) norīkojumi un tiem pielīdzinātie dokumenti.

Norādītie plānošanas dokumenti nosaka ne tikai nākotnē slē-

dzamā līguma puses, bet arī piegādājamās produkcijas veidu (no-
menklatūru, sortimentu) un daudzumu. Līgumā šie rādītāji tiek

precizēti.
Eksporta attiecībās piegādes plāna priekšnoteikums ir pasūtī-

jums-norīkojums, ko izdod ārējās tirdzniecības apvienība tieši vai

ar materiāltehniskās apgādes orgānu starpniecību. Sājos gadījumos
piegādes saistība rodas no pasūtījuma-norīkojuma pieņemšanas iz-

pildei, rakstveida līgums nav jānoformē.
4. Piesaistes plāns, paziņojums par piesaisti, norīkojums un citi

dokumenti nosaka arī līgumisko sakaru struktūru, t. i., norāda,
kāda rakstura līgumiskās attiecības veidojamas (tiešie līgumi vai

līgumu ķēde ar starpnieku piedalīšanos), cik subjektu sadarbosies,

lai nodrošinātu produkcijas virzību no izgatavotāja līdz patērē-

tājam.
Likumdošana stimulē tiešo līgumsakaru attīstību. Par tiešiem

sauc līgumus, kuros piegādātājs ir izgatavotājs, bet pircējs — pa-

tērētājs vai mazumtirdzniecības uzņēmums. Sādi līgumi sekmē pušu
sadarbību produkcijas kvalitātes paaugstināšanā, sortimenta atjau-
nināšanā un citu jautājumu risināšanā. Sevišķi vēlami ir tiešie

ilgtermiņa (piecgades ietvaros) līgumi, tomēr jāņem vērā, ka to

noslēgšanas iespējamība ir atkarīga no attiecīgu plānošanas orgānu
lēmumiem par piesaisti.

Ilgtermiņa un tiešo ilgtermiņa saimniecisko sakaru grozīšana
atjauta tikai izņēmuma gadījumos — sakarā ar jaunu ražošanas

jaudu nodošanu ekspluatācijā, uzņēmuma rekonstrukciju, noteiktu

preču ražošanas izbeigšanu likmdošanā paredzētā kārtībā utt. Pie

tam šis jautājums iepriekš jāapspriež ar ieinteresētajiem uzņēmu-
miem, resoriem, ministrijām.

Ja viena no piesaistes dokumentā norādītajām pusēm ir mate-

riāltehniskās apgādes vai vairumtirdzniecības organizācija, tad tas

nozīmē, ka produkcijas virzību no izgatavotāja līdz patērētājam
nodrošinās viens vai vairāki starpnieki. Līgumisko sakaru ķēde,
kurā piedalās starpnieks, ir vajadzīga un noderīga tādos gadījumos,
kad patērētājām organizācijām iedalīti nelieli viena veida produk-
cijas daudzumi un, lai racionāli izmantotu transportu, vēlama vai-

rāku piegādātāju sūtītās produkcijas summēšana, kā arī tad, ja
vēlama sezonas preču, piemēram, skolēnu formas tērpu uzkrājumu
veidošana. Materiāltehniskās apgādes organizācijas piedalās līgu-
miskajos sakaros arī tad, ja noteikta veida produkcijas realizācija
tām uzdota ar kompetentu orgānu lēmumiem.

Materiāltehniskās apgādes organizācija, kura slēdz līgumus gan

ar izgatavotāju, gan ar patērētājiem, var dot norādījumu izgata-
votājam sūtīt produkciju nevis šai apgādes organizācijai, bet at-

tiecīgam patērētājam. Šādas piegādes sauc par tranzīta piegādēm,
un tās ir ekonomiskas no tāda viedokļa, ka divu nodošanas-pieņem-
šanas aktu vietā vajadzīgs tikai viens. Tomēr, ja starpnieks regu-
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lāri nodarbojas tikai ar dokumentu apstrādi, par ko saņem arī atlī-

dzību, tad ir pamats izlemt jautājumu par pāreju uz tiešiem līgum-
sakariem starp izgatavotāju un paturētāju.

Kooperēto piegāžu plānus sastāda, lai nodrošinātu tādu izstrā-

dājumu saskaņotu ražošanu un piegādi, kas nepieciešami noteiktas

galaprodukcijas, piemēram, traktoru, kombainu ritmiskai ražošanai"

(komplektēšanai) attiecīgajā galvenajā uzņēmumā. Kooperēto pie-

gāžu plāns ietver ne tikai detaju un komplektējošo elementu ražo-

tāju piegādes uzdevumus attiecībā pret galveno uzņēmumu, bet arī

vispusīgas vairākvirzienu sadarbības uzdevumus, piemēram, par

lējumu, sagatavju piegādēm, spiedveidņu izgatavošanu utt. Izrak-

stus no kooperēto piegāžu plāniem izdod gan piegādātājam, gan

pircējam attiecīga līguma noslēgšanai.
Piegādes attiecībās izmanto arī da|inieku līgumu.

Norīkojumu (orderi) izdod tad, ja starp pusēm nav ilgtermiņa
saimniecisko sakaru. Norīkojums ir piegādātājam un pircējam ad-

resēts plānošanas akts, kas satur norādījumus par piegādājamās
produkcijas veidu, sortimentu, kvalitāti, cenu, piegādes sadalījumu-
pa gada ceturkšņiem vai mēnešiem. Nereti norīkojumā piegādes bū-

tiskie noteikumi ir tik detalizēti, ka to precizēšana līgumā nav ne-

pieciešama, un saistību var nodibināt vienkāršotā veidā, pieņemot
norīkojumu izpildei.

Norīkojumus ražošanas tehniskās produkcijas piegādei parasti
izdod Vissavienības apgādes un realizācijas galvenās pārvaldes un

citi materiāltehniskās apgādes orgāni, bet tautas patēriņa preču
piegādei — PSRS Tirdzniecības ministrijas orgāni. Norīkojumus
par uzņēmumos uzkrājušos virsnormatīvo neizmantojamo materiālo

vērtību realizēšanu izdod materiāltehniskās apgādes orgāni.
Dažos gadījumos norīkojumu adresē piegādātājam un fonda tu-

rētājam (ministrijai, rūpniecības apvienībai). To sauc par grup-
veida norīkojumu. Pēc tam ministrija vai resors sadala produkciju
pakļautajiem uzņēmumiem un ar norīkojumu paziņo par to piegā-
dātājam un saviem uzņēmumiem — nākamajiem pircējiem.

5. Nolikumos par piegādēm noteikti produkcijas (preču) sada-

les aktu izdošanas, kā arī grozīšanas (izņēmuma gadījumos) ter-

miņi. Ja produkcijas sadales akts izdots, pārkāpjot noteikto kārtību

un termiņus, piegādātājs ir tiesīgs atteikties noslēgt līgumu vai at-

teikties iekjaut līgumā atsevišķus šāda akta noteikumus. Par to

10 dienu laikā jāpaziņo orgānam, kas izdevis plānošanas aktu, kā
arī fonda turētājam un pircējam. Ja orgāns, kas izdevis sadales aktu,
10 dienu laikā nepaziņo savu lēmumu, piegādātāja atteikums skai-
tās pieņemts (Nolikuma par produkcijas piegādēm 15. pk., Noli-
kuma par preču piegādēm 12. pk.).

Produkcijas (preču) sadales plāna akti ir spēkā visā laika

posmā, uz kādu tie izdoti, ja likumdošanā nav noteikts citādi. Ja

fonda sadalījumā norādītais termiņš ir īsāks par gadu, sadalījumam
ir juridisks spēks līdz attiecīgā gada beigām (Nolikuma par produk-
cijas piegādēm 10. pk., Nolikuma par preču piegādēm 10. pk.).
Plānošanas akti par pamata tehnoloģisko un enerģētisko iekārtu
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piegādi ir spēkā lidz to pilnīgai izpildei (Nolikuma par produkci-
jas piegādēm 11. pk.).

6. Produkcijas (preču) sadales akti rada pienākumu pusēm no-

slēgt līgumu. Par izvairīšanos noslēgt līgumu vainīgajai pusei

jāmaksā soda nauda (100—1000 rb|.). Tautas patēriņa preču pie-

gādēs pirmajam aktivitāte ir jāizrāda pircējam. Viņam 30 dienu

(dažos gadījumos 20 dienu) laikā jāiesniedz piegādātājam pasūtī-

jums par piecgadē vai gadā piegādājamam precēm un šajā pasū-

tījumā jānorāda daudzums, grupveida vai izvērsts sortiments, pie-

gādes termiņi.
Desmit dienu laikā pēc sadales akta saņemšanas pircēji ir tie-

sīgi atteikties no tiem iedalītās produkcijas vai precēm, paziņojot

par to piegādātājam un orgānam, kas izdevis plānošanas aktu, bet

produkcijas piegādēs — ari fonda turētājam. Ražošanas tehniskās

produkcijas pircējam atteikums nav jāpamato (Nolikuma par pro-

dukcijas piegādēm 16. pk.). Atteikties no tautas patēriņa precēm
drīkst tad, ja tās ir liekas vai nevajadzīgas (Nolikuma par preču
piegādēm 15. pk.). Strīdu par to, vai atteikšanās no precēm ir pa-

matota, izskata arbitrāža.

4. §. Līguma noslēgšana

1. Piegādes līgumu noslēdz dažādos veidos: 1) sastādot abu

pušu parakstītu dokumentu; 2) apmainoties vēstulēm vai telegram-
mām, kas satur konkrētus pušu gribas izpaudumus attiecībā uz

līguma saturu; 3) pieņemot izpildei norīkojumu vai tam pielīdzi-
nātu aktu; 4) pieņemot izpildei pircēja pasūtījumu.

Līgumus noslēdz uz 5 gadiem, gadu vai citu laika periodu. Lī-

gumus, kas pamatojas uz ilgtermiņa piesaistes aktiem, kā arī līgu-
mus par materiāltehniskās apgādes organizēšanu noslēdz uz

5 gadiem.
2. Galvenais līguma noslēgšanas veids ir vienota abu pušu pa-

rakstīta dokumenta noformēšana. Līguma projektu sastāda piegā-
dātājs un jau parakstītus divus tā eksemplārus nosūta pircējam No-

likumos par piegādēm noteiktajos termiņos. Gadījumā, ja piegādā-
jama daudzveidīga produkcija, līguma pamattekstam pievieno
īpašu dokumentu — specifikāciju, kurā izvērsti raksturo piegādā-
jamas produkcijas sortimentu, kvalitāti, cenu un piegādes termi-

ņus. Specifikāciju ari paraksta, un tā ir līguma projekta, bet vēlāk —

noslēgtā līguma neatņemama sastāvdaļa. Līgumu par materiālteh-

niskas apgādes organizēšanu sastāda atbilstoši parauglīgumam, ko

apstiprinājusi PSRS Valsts materiāli tehniskās apgādes komiteja. 1

Lauksaimniecības tehnikas piegādēs par līguma projektu uzskatāms

kolhoza vai cita lauksaimniecības uzņēmuma pasūtījums, ko iesniedz

piegādātājam trijos eksemplāros 10 dienu laikā pēc tam, kad sa-

ņemts paziņojums par pircējam iedalīto produkciju.

1 CGopmiK HopMaTHßHbix aKTOB, q. 2, c. 58—66.
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Pircējam 10 (20) dienu laikā, bet attiecībā uz lauksaimniecības

tehniku — 3 dienu laikā līguma projekts jāizskata, jāparaksta un

viens eksemplārs (par lauksaimniecības tehniku — divi eksemplāri)
jāaizsūta atpakaļ piegādātājam. Ja pircējam ir iebildumi pret
līguma noteikumiem, pirms paraksta jāliek atruna «ar domstar-

pību protokolu» un jāsastāda domstarpību protokols, kas kopā ar

parakstīto līgumu jānosūta piegādātājam. Pusēm jāveic nepiecie-
šamie pasākumi strīdīgo jautājumu noregulēšanai. Par domstarpī-

bām, kas palikušas nenoregulētas, piegādātājam 20 dienu laikā,
skaitot no protokola saņemšanas dienas, jāgriežas arbitrāžā vai

tiesā. Ja norādītajā termiņā strīds nav nodots izšķiršanai arbitrāžā

vai tiesā, pircēja priekšlikumi skaitās pieņemti.
3. Tautas patēriņa preču piegādes līgumu noslēgšanai, kā arī

lieko neizmantojamo materiālo vērtību realizēšanai organizē vai-

rumtirdzniecības gadatirgus.
Kartību, kādā organizē tautas patēriņa preču vairumtirdzniecī-

bas gadatirgus, kā arī gadatirgu darbību regulē Nolikums, ko ap-

stiprinājušas PSRS Tirdzniecības ministrija un Vissavienības pa-

tērētāju biedrību savienības Centrālā Padome 1982. g. 30. VI1.
Gadatirgū līgumu slēgšanas procesā tieši satiekas piegādātāju un

pircēju pārstāvji, pircējiem ir iespēja iepazīties ar izstādītajiem

preču paraugiem, izteikt savus priekšlikumus par iedzīvotāju pie-

prasījuma labāku apmierināšanu. Gadatirgu organizēšana ir viena

no formām, kā pastiprināt tirdzniecības organizāciju ietekmi uz

ražošanu. lespēja pircējiem iepazīties ar dažādu vienas nozares

ražošanas uzņēmumu precēm, salīdzināt to kvalitāti, noformējumu
un citus rādītājus, izmantot savas tiesības atteikties no nepievilcī-

gām precēm un risināt jautājumu par preču iedalīšanu no tāda

izgatavotāja, kas piedāvā labākas preces, mudina piegādātājus rū-

pēties par savu izstrādājumu kvalitātes celšanu, sortimenta atjau-
nināšanu, pirmrindas pieredzes pārņemšanu.

Gadatirgi parasti darbojas 2—3 dienas. Sajā laikā attiecīgās
nozares (apakšnozares) piegādātāju pilnvarotas amatpersonas pēc
iepriekš noteikta grafika tiekas ar visu to organizāciju pārstāvjiem,
kam plāna kārtība iedalītas preces. Līgumu projektus (vai gada

specifikācijas pie jau noslēgtiem ilgtermiņa līgumiem) par plāna
kārtībā sadalāmo preču piegādi ražošanas uzņēmumi vai nu no-

sūta pircējiem pirms gadatirgus atklāšanas, vai iesniedz gadatir-
gus darbības pirmajā dienā. Ja pircējam ir iebildumi pret līguma
projektu, viņš sastāda domstarpību protokolu un iesniedz to piegā-
dātājam gadatirgus norises grafikā paredzētā dienā. Domstarpības
izskata puses kopīgi un sastāda par to protokolu. Strīdus, ko pu-
ses nespēj savstarpēji atrisināt, izskata gadatirgus komiteja, kurā

ietilpst tirdzniecības un rūpniecības pārvaldes orgānu kompetentas
amatpersonas. Gadatirgus komiteja var izveidot arbitrāžu kā īpašu
orgānu. Arbitrāžas nolēmumi stājas spēkā pēc tam, kad tos apstip-
rinājusi gadatirgus komiteja.

1 BHA, 1983, N° 3. c. 31—45.
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Gadatirgus komiteja var izveidot arī nozaru komisijas, kurās

ietilpst pārstāvji no rūpniecības un tirdzniecības organizācijām,
konjunktūras pētīšanas un citiem zinātniskās pētniecības institū-

tiem. Šādas nozaru komisijas iepazīstas ar preču paraugiem, no-

vērtē tos, analizē piedāvājuma un pieprasījuma samērus un uz šī

pamata izstrādā priekšlikumus par ražošanas, kā arī reklāmas piln-
veidošanu, tāda veidā sekmējot piegādes līguma efektīvāku izman-

tošanu iedzivotāju apgādes uzlabošanai.

4. Līgums skaitās noslēgts, ja puses vienojušās par visiem

līguma būtiskajiem noteikumiem. Tas, kādi noteikumi ir jāietver
līgumā, ir noradīts Nolikumos par piegādēm (Nolikuma par pro-

dukcijas piegādēm 25. pk., Nolikuma par preču piegādēm 20. pk..
Nolikuma par lauksaimniecības tehnikas piegādēm 6. pk.).

Tā, piemēram, līgumā par tautas patēriņa preču piegādi saskaņā

ar nolikumu jānorāda 1) piegādājamo preču nosaukums, daudzums

un izvērsts sortiments; 2) preču kvalitāte, bet vajadzības gadījumā
arī šķirnība un komplektība; 3) līguma darbības termiņš un pie-

gāžu termiņi (periodi); 4) preču cenas un līguma kopējā summa;

5) noteikumi par taru un iepakojumu; 6) preču nosūtīšanas (nodo-
šanas, saņemšanas) kārtība, kā arī preču centralizētās nogādes
grafiku saskaņošanas kārtība; 7) norēķinu kārtība un forma; 8) pie-
gādātāja un pircēja pasta un maksājumu rekvizīti, kā arī kravas

nosūtīšanas rekvizīti, ja pircējs ir preču saņēmējs; 9) citi notei-

kumi atbilstoši likumdošanas norādījumiem vai pušu ieskatiem.

Ja daži no šiem noteikumiem līgumā nav ietverti, līguma juri-
diskais spēks nemazinās, jo pusēm ir iespēja pamatoties uz vispā-

rīgajiem noteikumiem par saistībām (piemēram, attiecībā uz izpildes
vietu un veidu). Turklāt konkrētā situācijā kāds no noteikumiem

var arī nebūt vajadzīgs (piemēram, norādījumi par šķirnību vai

komplektību). Tomēr līgumā, kas tiek slēgts uz gadu vai īsāku

termiņu, obligāti jābūt ietvertiem noteikumiem par piegādes priekš-
metu (nosaukums, daudzums, sortiments, kvalitāte), cenu un ter-

miņu, bet ilgtermiņa līgumā — noteikumiem par piegādes priekš-
metu (nosaukums, daudzums, grupveida sortiments vai nomenkla-

tūra). Pretējā gadījumā līgums tiek uzskatīts par nenoslēgtu.
5. Piegādes līgumsaistības var nodibināt vienkāršotā formā. Ja

norīkojums, kas izdots piegādātājam un pircējam, satur visus pie-
gādes izdarīšanai nepieciešamos (būtiskos) noteikumus un neviena

puse 10 dienu laikā nepaziņo par iebildumiem pret norīkojumu
vai nepieprasa noformēt līgumu, norīkojums skaitās pieņemts iz-

pildei ar klusuciešanu. lebildumi pret norīkojumu jāpaziņo or-

gānam, kas to izdevis, un otrai pusei, bet attiecīgos gadījumos arī

fonda turētājam (Nolikuma par produkcijas piegādēm 29. pk., No-

likuma par preču piegādēm 24. pk.).
Ja norīkojums satur visus būtiskos noteikumus, bet viena no

pusēm pieprasa noformēt rakstveida līgumu, otra puse nedrīkst

izvairīties to darīt.

Vienkāršota līgumsaistību nodibināšanas forma ir arī pasūtī-

juma pieņemšana izpildei. Sīs formas izmantošanu paredz visi trīs
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piegāžu nolikumi. Atšķirībā no norīkojuma pieņemšanas izpildei,
kur pietiek ar klusuciešanu, pasūtījuma pieņemšana izpildei ir jā-
fiksē rakstiski, parakstot pasūtījumu vai arī nosūtot vēstuli vai

telegrammu ar paziņojumu par pasūtījuma pieņemšanu.
6. Piegāžu sevišķajos noteikumos var būt noteikti citi līgumu

noslēgšanas termiņi un cita kārtība, piemēram, dažos gadījumos
līguma projektu sastāda pircējs.

Priekšlikumu noslēgt līgumu par tādu produkciju, ko nesadala

plāna kārtībā, var izvirzīt jebkura puse. Otrai pusei ir pienākums
atbildēt 10 dienu laikā. Ja attiecībā uz šādas produkcijas piegādēm
pusēm ir izveidojušies ilgstoši (2 gadi un vairāk) līgumiskie sa-

kari, piegādātājs nedrīkst šos sakarus vienpusēji pārtraukt (Noli-
kuma par produkcijas piegādēm 13., 18. pk., Nolikuma par preču

pieeādēm 14., 23. pk.).
Līgumsaistības var veidot, pagarinot (prolongējot) līgumu, ko

nuses noslēgušas iepriekšējā piegādes periodā. Prolongāciju no-

formē, apmainoties ar telegrammām vai vēstulēm.

5. §. Līguma saturs

1. Atbilstoši piegādes līguma pamatuzdevumam tā saturu veido

pirmām kārtām noteikumi, kas detalizē pienākumus nodot produk-
ciju un samaksāt par to. Bez tam līgumā var būt ietverti noteikumi,
kas regulē pušu savstarpējo sadarbību produkcijas ražošanas un

ekspluatācijas procesos, apmaiņu ar informāciju, piegādātāja pie-
nākumus sagatavot jaunu izstrādājumu veidu ražošanu, atjaunināt
sortimentu, uzlabot izstrādājumu kvalitāti v. tml.

2. Piegādes priekšmetu līgumā nosaka, norādot produkcijas no-

saukumu, daudzumu, sortimentu (nomenklatūru), kvalitāti, bet no-

teiktos gadījumos — arī komplektību.

Produkcijas nosaukumu un daudzumu līgumā nosaka atbilstoši

produkcijas sadales plānošanas aktam, ja pircējs neizmanto atteik-

šanās tiesības. Produkcijai, ko nesadala plāna kārtībā, daudzumu

nosaka puses; ilgstošos saimnieciskos sakaros piegādātājs ne-

drīkst samazināt piegādes apjomu salīdzinājumā ar iepriekšējo
gadu, bet no viņa nevar arī prasīt apjoma palielināšanu. Līgstot
par plāna kārtībā iedalītu ražošanas iekārtu un citu pamatfondiem
pieskaitāmu produkciju, jāievēro, ka pircējs drīkst uzņemties tikai

tādas saistības, kas nepārsniedz viņa rīcībā esošos kapitālieguldī-
jumiem paredzētos līdzek|us, ieskaitot kredītu.

Ar terminu sortiments apzīmē preču iedalījumu veidos un pa-
veidos pēc noteiktām pazīmēm. Ražošanas tehniskās produkcijas
iedalījuma raksturošanai lieto terminu nomenklatūra. Izšķir grup-
veida un izvērsto sortimentu. Piemēram, šūšanas izstrādājumus
iedala sortimenta grupās: mēteli, uzvalki, kostīmi utt. Izvērsto

sortimentu katrā grupā raksturo pēc modējiem, artikuliem, lielu-

miem, krāsām utt.
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Sortiments (nomenklatūra) nosakāms, ievērojot organizāciju

pircēju vajadzības, bet attiecībā uz tautas patēriņa precēm — pil-

soņu pieprasījumu. Piegādātājiem ir jārūpējas par tādu izejvielu

iedalīšanu, kas dotu tiem iespēju saražot tirdzniecības organizā-

ciju pasūtītās preces. Savstarpēji vienojoties, puses var paredzēt
līgumā tādu sortimentu, kas atšķiras no plānošanas aktā noteiktā

un vairāk atbilst pircēja vajadzībām. Ja piegādātājs iebilst pret

pircēja priekšlikumiem attiecībā uz plānošanas kartībā noteikto sor-

timentu, strīdu izšķir arbitrāža, un piegādātājam ir jāpierāda, ka

pircēja pasūtījumu nevar izpildīt ražošanas jaudu, izejvielu nepie-
tiekamības vai citu apstāk|u dēļ. Pircēja priekšlikumi attiecībā uz

izvērsto sortimentu grupveida sortimenta ietvaros piegādātājam

jāpieņem, ja vien piegādātājs nepierāda, ka piegāde nav iespējama

no viņa neatkarīgu iemeslu dēļ 1. Ražošanas uzņēmumiem ir aiz-

liegts pārtraukt vai samazināt tautas patēriņa preču ražošanu bez

tirdzniecības organizāciju piekrišanas.
Ņemot vērā to, ka pircēju pieprasījums var mainīties, likumdo-

šana paredz, ka gada līguma (specifikācijā) noteikto sortimentu

var precizēt pēc pircēja priekšlikuma, kas iesniegts 45 (35) dienas

pirms gada kārtējā ceturkšņa. Atļauta arī specifikācijas sastādī-

šana tikai pirmajam gada ceturksnim un specifikāciju saskaņošana

nākamajiem ceturkšņiem noteiktos termiņos līguma darbības laikā.

Pie tam, ja savlaicīgi iesniegto specifikācijas projektu otra puse

neapstrīd 10 dienu laikā, tā skaitās pieņemta (Nolikuma par preču
piegādēm 28. pk.).

Piegādājamās produkcijas kvalitāti līgumā nosaka, atsaucoties

uz konkrētu standartu, tehniskajiem noteikumiem vai kompetenta

orgāna apstiprinātu paraugu. Ja šādi kvalitātes kritēriji nav ap-

stiprināti, piegādātājs izstrādā un pēc saskaņošanas ar pircēju ap-

stiprina tehniskos noteikumus vai arī puses saskaņo un pienācīgi
noformē paraugu. Kvalitātes noteikšanai izmanto dažādus stan-

dartu veidus: valsts, nozaru, republikāniskos, kā arī SEPP stan-

dartus. Standarti un tehniskie noteikumi ir kvalitātes juridiskie kri-

tēriji — piegādes attiecībās kvalitatīvs skaitās tas, kas atbilst šiem

kritērijiem. Ekonomiskā nozīme standartam atbilstoša lieta dažkārt

nav pietiekami laba. Tam par cēloni var būt standarta novecošanās,

standartizācijas nepilnības, tehniska neiespējamība aprakstīt dažas

īpašības, piemēram, garšu, smaržu. Pusēm ir atļauts līgt par aug-
stāku kvalitāti, nekā noteikts standartā. Lai noteiktu kvalitāti,
līdzas standartam var izmantot pušu saskaņotu paraugu. Ja līgumā,
kas tiek slēgts uz gadu vai īsāku laika posmu, nav ietverti notei-

kumi par kvalitāti, līgums neskaitās noslēgts. Ja līgumā dota tikai

vispārīga norāde uz spēka esošajiem standartiem, arbitrāžai strīdos

par līguma izpildi jāpārbauda, vai šis apstāklis ir bijis par šķērsli
līguma izpildei. Ja attiecīgajam izstrādājumam apstiprināts tikai

viens standarts, tad tā indeksa un numura nenorādīšana nav vēr-

1 CHCTeMaTH3HpOBaHHbIfi c6opHHK, c. 99—100.
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tējama kā līguma spēka neesamības pazīme vai šķērslis līguma

izpildei 1.
Ar kvalitāti cieši ir saistīts garantijas jēdziens. Garantija rak-

sturo izstrādājuma drošumu un ilgizturību. Garantijas termiņi ir

noteikti standartos vai tehniskajos noteikumos. Ja standartos vai

tehniskajos noteikumos šie termiņi nav noteikti, puses tos var

ietvert līgumā. Līgumā puses var paredzēt arī garākus garantijas
termiņus, nekā noteikts standartos.

Garantijas termiņš ir periods, kura laikā izgatavotājs galvo

par izstrādājuma kvalitātes saglabāšanos, ja vien patērētājs nepār-

kāps ekspluatācijas un glabāšanas noteikumus. Praktiski garanti-

jas termiņa nozīme izpaužas tādējādi, ka izgatavotājam ir pienā-
kums bez atlīdzības novērst trūkumus, kas atklājušies šajā termiņā,

izņemot gadījumus, kad vainojams patērētājs (Nolikuma par pro-

dukcijas piegādēm 45., 46. pk., Nolikuma par preču piegādēm 40.,

41. pk.. Nolikuma par lauksaimniecības tehnikas piegādēm 19. pk.).
Svarīgs priekšnoteikums, lai lietu varētu izmantot noteiktam

mērķim, ir tās komplektība. Ar jēdzienu «komplektiba» apzīmē lietas

sastāvdaļu un piederumu kopumu, ieskaitot arī rezerves dajas. Kom-

plektību nosaka standartos, tehniskajos noteikumos, cenrāžos vai

ari līgumā. Līgumā var paredzēt izstrādājumu piegādi ar papildu

sastavda|am (salīdzinājumā ar standartu) vai bez patērētājam ne-

vajadzīgām sastāvdaļām, piederumiem.
Līgumā vai pusēm obligātos priekšrakstos var būt paredzēts pie-

nākums kompleksi piegādāt tādus savstarpēji saistītus priekšmetus,
kurus katru raksturo atsevišķā standartā noteikta kvalitāte, kom-

plektība un citi rādītāji. Tādā gadījumā lieto apzīmējumu komplekta

piegāde jeb komplektveida piegāde, ko nedrīkst jaukt ar izstrādā-

juma komplcktību. Ar komplektam piegādēm saistītos jautājumus
detalizēti regulē nolikums par tehnoloģisko iekārtu, tehnoloģisko

līniju un citu komplicētu ierīču komplektām piegādēm 2
.

3. Cena — viens no līguma būtiskajiem noteikumiem — ir' pro-

dukcijas vērtība naudas izteiksmē. Visu pēc līguma piegādājamo
izstrādājumu kopvērtība ir līguma summa. Līguma summai jābūt
precīzi noteiktai. Bez tam līgumā, norādot uz attiecīgā cenrāža

pozīcijām, nosaka katra izstrādājuma cenu. Ražošanas apvienībām
ir tiesības, vienojoties ar tirdzniecības organizācijām, noteikt tā

sauktās līgumcenas sevišķi modernu izstrādājumu pirmajām par-

tijām.
Pusēm ir tiesības izlemt dažādus jautājumus par cenu pieliku-

miem un atlaidēm.

4. Savlaicīgu un ritmisku piegāžu nodrošināšanā svarīga no-

zīme ir termiņu noteikšanai. Norādījums par termiņu, uz kādu no-

slēgts līgums, ir būtisks tādēļ, ka liktimdošana dažādi regulē piec-

gadu un gada līgumu saturu, izvirza tiem atšķirīgas prasības. Ter-

miņus, kādos izdarāmas konkrētu produkcijas daudzumu piegādes

1 CHCTeMaTH3HpOBaHHUH COOpHHK. c. 122—123.

2 BHA. 1980. Jfo 9. c. 9—15.



122

līguma spēkā esamības laikā, nosaka atbilstoši plānošanas aktos

vai piegāžu sevišķajos noteikumos norādītajiem termiņiem, piemē-

ram, pa mēnešiem, gada ceturkšņiem. Ja līgumā vai piegāžu seviš-

ķajos noteikumos nav paredzēts citādi, piegādes izdarāmas vien-

mērīgos daudzumos ik mēnesi. Tā tas ir arī tajos gadījumos, kad

norīkojumā vai cita plānošanas aktā produkcija sadalīta pa gada
ceturkšņiem (Nolikuma par produkcijas piegādēm 34. pk., Noli-

kuma par preču piegādēm 30. pk.).
Gada ceturkšņa, mēneša vai cita termiņa ietvaros piegādes sais-

tību var detalizēt ar grafika palīdzību, nosakot, piemēram, ka pie-

gādes mēneša apjoms piegādājams vienmērīgi ik dekādi vai ik pa

5 dienam, vai arī nosakot konkrētus kalendāra datumus. Grafiki

kā izpildes organizēšanas dokumenti sevišķi nozīmīgi ir lauksaim-

niecības tehnikas piegādēs, jo šajās piegādēs ir nepieciešams no-

teikt, uz kādu vietu saimniecības teritorijā jānogādā tehnika. Ter-

miņa neievērošana un grafika neievērošana ir dažādi pārkāpumi,
un par katru no tiem ir noteikta atsevišķa atbildība.

5. Būtiski, bet ne tādi, bez kuriem līgums skaitās nenoslēgts, ir

noteikumi par produkcijas marķēšanu, taras, iepakojuma un pake-
tēšanas līdzekļu lietošanu, norēķinu kārtību v. c.

6. Atbildību par līguma pārkāpšanu nosaka galvenokārt noli-

kumi un piegāžu sevišķie noteikumi. To normas līgumā atkārtot

nevajag. Pusēm ir tiesības līgumā paredzēt augstāku atbildību,

nekā noteikts normatīvā kārtībā (izņemot atbildību par maksājumu
nokavējumu), kā arī noteikt atbildību par tādiem pārkāpumiem,
par kuriem normatīvā kārtībā sankcija nav noteikta.

6. §. Līguma izpilde

I. Piegādātājs savu saistību nodot produkciju citas personas

īpašumā vai operatīvā pārvaldīšanā izpilda, 1) nosūtot pircējam
vai viņa norādītajam saņēmējam produkciju ar transporta vai

sakaru organizācijas starpniecību. Sādā gadījumā transporta pa-
vadzīmē norādītais datums ir saistības izpildes datums; 2) nodo-

dot produkciju pircējam (saņēmējam) viņa vai savā noliktavā at-

bilstoši tam, kā nolīgts. Sādā gadījumā saistības izpildi fiksē ar

parakstu par produkcijas saņemšanu vai ar nodošanas un pieņem-
šanas aktu.

Izpildījumam ir jābūt periodiskam atbilstoši līgumā paredzē-

tajiem termiņiem.
Tranzīta piegādēs un citos gadījumos, kad pircējs nav saņē-

mējs, piegādātājam ir pienākums nosūtīt pircējam maksājuma do-

kumenta un preču transporta pavadzīmes norakstus.

2. Saistību reālas izpildes princips ir konkretizēts ar vairākiem

noteikumiem, atbilstoši kuriem produkcijas daudzums, kas nav

piegādāts vienā piegādes periodā (mēnesī, ceturksnī), jāpiegādā
nākamajā periodā; ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas piegā-
des parāds jāsedz tajā nomenklatūrā, kāda bija noteikta pagājuša-



123

jam periodam, bet tautas patēriņa preču piegādes parāds — sor-

timentā, kāds noteikts periodam, kad parādu dzēš, ja puses

nevienojas citādi (Nolikuma par produkcijas piegādēm 36. pk.,
Nolikuma par preču piegādēm 32. pk.).

No nokavēta izpildījuma pircējs ir tiesīgs atteikties, paziņojot

par to piegādātājam pirms produkcijas nosūtīšanas. Ja produkcija
līdz atteikuma saņemšanai tomēr nosūtīta, pircējam tā jāpieņem

un par to jāsamaksā.
3. Pircēja pienākums ir pieņemt piegādāto produkciju un par to

samaksāt. Līgumā paredzētos gadījumos pircējs saņem produkciju
piegādātāja noliktavā.

Pircējam ir jāpārbauda piegādātās produkcijas faktiskais dau-

dzums un kvalitāte, kā arī citu līguma noteikumu izpilde. Produk-

cijas pārbaudes kārtību regulē piegāžu sevišķie noteikumi un stan-

darti, bet, ja tajos nav speciālu norādījumu, tad jāpamatojas uz

divām iepriekš norādītajām instrukcijām par pieņemšanu pēc dau-

dzuma un kvalitātes. Par produkcijas pieņemšanu sastāda attiecī-

gus aktus. Vispirms parasti sastāda aktu par produkcijas pieņem-
šanu pēc daudzuma. Pieņemšana pēc daudzuma izdarāma vien-

kāršāk, un salīdzinājumā ar pieņemšanu pēc kvalitātes tai nav

vajadzīgas sarežģītas ierīces, speciāls apgaismojums v. tml. Pie-

ņemšanai pēc kvalitātes noteikti garāki termiņi, kas dod iespēju
vispusīgi un rūpīgi pārbaudīt produkcijas atbilstību standartiem,

tehniskajiem noteikumiem un paraugiem. Tādas produkcijas pie-

ņemšana pēc kvalitātes, kas ātri bojājas (piemēram, vīnogas), jā-
izdara 24 stundu laikā, un tā praktiski notiek vienlaikus ar pie-
ņemšanu pēc daudzuma. Tomēr jāievēro, ka instrukcijas dažādi

reglamentē daudzuma un kvalitātes pārkāpumu aktēšanu: komisiju

izveidošanu, piegādātāja un kompetenta sabiedrības pārstāvja pie-
aicināšanu v. c.

Būtiski svarīgi ir vienlaikus ar piegādes saistību izpildes pār-
baudi ievērot arī transporta likumdošanas noteikumus par kravu

saņemšanu no pārvadātājas organizācijas. Kravas iztrūkumu vai

bojājumu gadījumos bieži vien iespējama gan nosūtītāja, gan arī

pārvadātāja vaina. Tāpēc pretenzijas jāpiesaka pret abiem. Trans-

porta likumdošanas neievērošana, piemēram, komercakta nesastādī-

šana, var būt par pamatu pretenzijas un prasības noraidīšanai.

Jāpārbauda visa saņemtā produkcija. Pārbaude izlases veidā

un rezultātu attiecināšana uz visu sūtījumu ir pieļaujama tikai tad,

ja to paredz standarti vai citi pusēm obligāti noteikumi. Tā, pie-
mēram, lai pārbaudītu kartupeļu kvalitāti, ir at|auts no sūtījuma,
kura masa ir 40—70 tonnas, atlasīt dažādās vietās 24 proves, katru

ne mazāku par 3 kg, un to kvalitātes noteikšanas rezultātus attie-

cināt uz visu sūtījumu. Ja pārbaudītās produkcijas apjoms ir bijis
mazāks, nekā noteikts, rezultātus attiecina tikai uz faktiski pār-
baudīto produkcijas daudzumu, t. i., uz pārbaudītajām provēm.

Produkcijas pieņemšanu izdara personas, ko nozīmē pircējas

organizācijas vadītājs. Ja produkcijas pieņemšanas gaitā atklājas
produkcijas iztrūkums, kvalitātes vai citu noteikumu pārkāpumi,
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pieņemšanu pārtrauc, fiksējot to aktā, kā arī veic pasākumus pro-

dukcijas saglabāšanai šķirti no citas produkcijas un pieņemšanas

turpināšanai izveido komisiju. Piedalīties komisijā pieaicina nosū-

tītajā (izgatavotāja) pārstāvi. Ja nosūtītājs atsakās sūtīt savu pār-
stāvi (tāds neierodas noteiktā laikā) vai šāda pārstāvja pieaici-
nāšana nav paredzēta pusēm obligātos noteikumos, komisijā iesaista

citas personas: produkcijas pieņemšanai pēc daudzuma — cita uz-

ņēmuma nozīmētu pārstāvi vai saņēmējas organizācijas sabiedrības

pārstāvi; produkcijas pieņemšanai pēc kvalitātes — attiecīgās no-

zares produkcijas kvalitātes inspekcijas pārstāvi vai preču eksper-
tīzes biroja ekspertu, bet, ja tas nav iespējams, tad cita uzņēmuma

vai sabiedrības pārstāvi. Ar nosūtītāja piekrišanu pieņemšanu var

izdarīt bez norādīto personu līdzdalības, t. i., vienpusēji.
Nosūtītāja pārstāvja, kvalitātes inspekcijas un ekspertīzes biroja

speciālistu izsaukšana, viņu neierašanās, sabiedrības pārstāvja
iesaistīšana komisijā ir pienācīgi dokumentāli jānoformē. Sabied-

rības pārstāvi organizācijas saņēmējas vadītājs nozīmē no tām

personām, ko šādai darbībai pilnvarojusi šīs organizācijas arod-

biedrības komiteja. Par sabiedrības pārstāvi nedrīkst nozīmēt ma-

teriāli atbildīgu vai tai pakļautu personu, kā arī personu, kura

veic materiālo vērtību uzskaiti, glabāšanu, pieņemšanu vai izsnieg-
šanu. Sabiedrības pārstāvim ir jābūt kompetentam attiecīgās pro-

dukcijas daudzuma vai kvalitātes noteikšanas jautājumos. Norāde

par šo noteikumu ievērošanu ietverama apliecībā, ko sabiedrības

pārstāvim izdod administrācija.
Bez norādītajiem vispārīgajiem noteikumiem instrukcijas satur

detalizētus norādījumus arī par citiem jautājumiem.

LPSR Valsts arbitrāža, izskatot prasību pret ražošanas apvienību «Radio-

tehnika» par radiopreeu iztrūkuma radīto zaudējumu piedziņu, konstatēja, ka

organizācija pircēja radiopreču pieņemšanu izdarījusi ar sabiedrības pārstāvja

piedalīšanos. Sabiedrības pārstāvim izdotajā apliecībā nebija konkrētu norādī-

jumu par to, kāda sūtījuma un kādu preču pieņemšanai pārstāvis nozīmēts.

Savukārt, izskatot prasību pret Mākslinieciskās furnitūras eksperimentālās ražo-

šanas apvienību par iztrūkuma atlīdzināšanu, arbitrāža konstatēja, ka sabied-

rības pārstāvis pieaicināts 3 dienas vēlāk, nekā konstatēts iztrūkums. Sie pār-

kāpumi bija pamats aplūkoto prasību noraidīšanai1
.

4. Produkcijas pieņemšana pēc daudzuma. Ja produkcija saņemta
bez taras, vaļējā vai bojātā tarā, tad tās daudzums jāpārbauda
vienlaikus ar tās saņemšanu no transporta organizācijas (vai piegā-
dātāja). Produkciju, kas saņemta nebojātā tarā, pieņem pēc bruto

masas vai kravas vienību skaita vienlaikus ar tās saņemšanu no

transporta organizācijas vai piegādātāja. Produkcijas neto masa

un preču skaits katrā kravas vienībā jāpārbauda 10 dienu laikā

(izņēmums šai ziņā ir produkcija, kas ātri bojājas, un produkcija,
kas saņemta Galējo Ziemeļu vai tiem pielīdzinātajos rajonos). Ja

kravas pavaddokumentos norādīta gan produkcijas masa, gan kra-

1 LPSR Valsts arbitrāžas lietas Ne 7284, 63 — 1984.
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vas vienību skaits, pieņemšana jāizdara, pārbaudot abus rādītājus.
Aktā par pieņemšanu pēc daudzuma norāda instrukcijas 25. pk.

prasītās ziņas, to skaitā tās telefonogrammas datumu un numuru,

ar kuru izsaukts nosūtītāja pārstāvis, produkcijas nosūtīšanas un

saņemšanas dienu, transportēšanas apstākļus, daudzuma pārbaudes

paņēmienus un rezultātus, atzinumu par iztrūkuma cēloņiem v. c.

Aktu paraksta visas personas, kas piedalās pieņemšanā, un to ap-

stiprina organizācijas pircējas vadītājs ne vēlāk kā nākamajā diena

pēc akta sastādīšanas, bet, ja akts sastādīts atpūtas dienā, tad tai

sekojošajā darba dienā.

5. Produkcijas pieņemšana pēc kvalitātes. Pieņemot produkci-
jas sūtījumu no transporta organizācijas, saņēmējam jāpārbauda,
kā nodrošināta kravas saglabāšana pārvadāšanas procesā (nosū-

tītāja zīmogojuma neskartība, kravas atbilstība nosaukumam trans-

porta pavaddokumentos, temperatūras režīma un pārvadājuma

termiņu ievērošana), un pārkāpumu gadījumā jāprasa, lai tiktu sa-

stādīts komercakts vai cits transporta likumdošanā paredzēts do-

kuments. Pieņemot produkciju pēc kvalitātes, vienlaikus jāpārbauda
tas komplektiba, kā arī taras atbilstība.

Produkcijas kvalitāte vienpilsētas piegādēs jāpārbauda 10 die-

nās, bet starppilsētu piegādēs — 20 dienās (izņēmums ir produk-

cija, kas ātri bojājas). Mašīnām un citai produkcijai, kam noteikti

garantijas termiņi, kvalitāte jāpārbauda taras atvēršanas brīdī,

bet ne vēlāk par garantijas termiņa izbeigšanos. Tirdzniecības

organizācijām neatkarīgi no produkcijas kvalitātes pārbaudes no-

rādītajos termiņos ir tiesības sastādīt aktu par ražošanas rakstura

trūkumiem, kas konstatēti 4 mēnešu laika no preču saņemšanas
brīža, sagatavojot preces pārdošanai mazumtirdzniecībā.

Aktā par pieņemšanu pēc kvalitātes norāda izgatavotāja un

piegādātāja nosaukumus un adreses, produkcijas nogādāšanas
laiku un uzglabāšanas apstākļus saņēmēja noliktavā, to standartu

vai tehnisko noteikumu numurus, pēc kuriem izdarīta pieņemšana,
konstatētos trūkumus un atzinumu par to rašanās cēloņiem un citas

ziņas (Instrukcijas 29. pk.). Aktu, kas sastādīts, pieņemot produk-

ciju nosūtītāja, sabiedrības pārstāvja vai cita uzņēmuma pārstāvja
klātbūtnē, apstiprina organizācijas pircējas vadītājs ne vēlāk ka

3 dienu laika no akta sastādīšanas brīža. Aktus, ko sastāda kva-

litātes inspekcijas vai preču ekspertīzes biroja speciālisti, apstip-
rina kārtībā, ko nosaka nolikumi par šiem orgāniem.

Pieņemšanas akts kopā ar citiem dokumentiem, kas apstiprina

piegādes līguma pārkāpumu, ir pamats pretenzijas pieteikšanai pie-
gādātājam, bet likuma paredzētos gadījumos — izgatavotājam.

Kārtību, kādā pieņem importa produkciju, nosaka speciālas

instrukcijas vai ārējās tirdzniecības vienošanasl.
6. Maksājumi par produkciju izdarāmi līguma noteiktā kārtībā:

akceptējot maksājuma pieprasījumu, ar norēķinu čekiem, ar akre-

ditīvu vai citā veida.

1 Sk.: PeryjHipcßanne xo3hmctbckhoh AeaTe.ibHOCTH b TOproß.ie. — iM., 1984

c 88—102
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Nolikumi par piegādēm, bankas instrukcijas un piegāžu sevišķie

-noteikumi izsmeļoši nosaka, kādos gadījumos pircējs ir tiesīgs

pilnīgi atteikties no maksājuma pieprasījuma akcepta (Nolikuma

par produkcijas piegādēm 58. pk., Nolikuma par preču piegādēm
•55. pk., Nolikuma par lauksaimniecības tehnikas piegādēm 25. pk.)

un kādos — daļēji (attiecīgi 59., 56., 25. pk.).

Tā, piemēram, saskaņā ar Nolikuma par produkcijas piegādēm
58. pk. maksātājam ir tiesības pilnīgi atteikties akceptēt maksā-

juma pieprasījumu, ja 1) maksājuma pieprasījums iesniegts par

nepasūtītu (līgumā neparedzētu) produkciju, 2) produkcija nosū-

tīta uz neatbilstošu vietu (adresi), 3) produkcija bez pircēja pie-
krišanas piegādāta pirms termiņa, 4) pirms akceptam noteiktā ter-

miņa notecējuma dokumentāli konstatēta produkcijas neatbilstība

pēc kvalitātes (brāķis) vai nekomplektība, 5) pirms akceptam no-

teiktā termiņa notecējuma dokumentāli konstatēta produkcijas šķi-

ras (kvalitātes) neatbilstība pavaddokumentā norādītajai šķirai,

un pircējs ir atteicies pieņemt šo produkciju, 6) produkcijai nav

noteiktā kārtībā apstiprinātas vai saskaņotas cenas, 7) piegādā-

tājs iesniedzis maksājuma pieprasījumu par jau agrāk samaksātu

produkciju, 8) piegādātājs iesniedzis bezpreču maksājuma pieprasī-

jumu, t. i., pieprasījumu par faktiski nenosūtītu, nenodotu produk-

ciju, 9) piegādātājs pircējam nosūtītu produkciju ceļā pāradresē-

jis, 10) maksājuma pieprasījumā vai transporta pavaddokumentā
nav norādīts produkcijas cenas pamatojums.

Sis uzskaitījums ir izsmejošs. Par pilnīgu atteikšanos akceptēt
maksājuma pieprasījumu citos gadījumos ir noteikts līgumsods.

Saskaņā ar minētā nolikuma 59. pk. pircējs ir tiesīgs daļēji
atteikties no maksājuma pieprasījuma akcepta gadījumos, kad

1) vienlaikus ar pasūtīto produkciju piegādāta nepasūtīta produk-

cija vai atsūtītās produkcijas daudzums pārsniedz līgumā pare-
dzēto, 2) pirms akceptam noteiktā termiņa notecējuma dokumentāli

konstatēta produkcijas daļas neatbilstība pēc kvalitātes (brāķis),
nekomplektība, zemāka šķira (kvalitāte) salīdzinājumā ar pavad-
dokumentā norādīto, kā arī nekvalitatīva tara, 3) pirms akceptam
noteiktā termiņa notecējuma dokumentāli konstatēts produkcijas
daļas nepienācīgs marķējums vai produkcija bez marķējuma, ja
tādēļ produkciju nav iespējams izlietot vai realizēt un saņēmējs
nevar pats novērst marķēšanas trūkumus, 4) daļai produkcijas nav

noteiktā kārtībā apstiprinātas vai saskaņotas cenas, 5) maksājuma
pieprasījums balstīts uz nepamatoti paaugstinātām cenām vai pie-
cenojumiem, 6) maksājuma pieprasījumā vai transporta pavaddo-
kumentā pieļauta aritmētiska kļūda, 7) maksājuma pieprasījums
iesniegts par daļēji jau samaksātu produkciju, 8) piegādātājs iesnie-

dzis daļēji bezpreču maksājuma pieprasījumu, 9) pirms akceptam
noteiktā termiņa notecējuma dokumentāli konstatēts produkcijas
iztrūkums, ja produkciju nodeva piegādātāja pārstāvis, 10) maksā-

juma pieprasījumā vai transporta pavaddokumentā nav norādīts

produkcijas cenas pamatojums.
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Ja līgumā paredzēta norēķināšanās ar akreditīva palīdzību, bet

pircējs ir nokavējis akreditīva atvēršanas termiņu, piegādātājs nav

atbildīgs par piegādes nokavējumu un akreditīva neizlietošanu. Ja

kārtējā piegādes periodā akreditīvs nav atvērts, piegādātājam ir

tiesības pēc saskaņošanas ar materiāltehniskās apgādes orgāniem

attiecīgo produkciju nodot citai organizācijai (Nolikuma par pro-

dukcijas piegādēm 64. pk., Nolikuma par preču piegādēm 60. pk.).
Ja pircējs sistemātiski pārkāpj pienākumu samaksāt par pie-

gādāto produkciju, tad piegādātājam ir tiesības uz 3 mēnešiem

noteikt pircējam mazāk izdevīgu norēķinu kārtību: vienpilsētas pie-

gādēs — iepriekšēju samaksu par piegādājamo produkciju, starppil-
sētu piegādēs — norēķinus ar akreditīvu (Nolikuma par produk-
cijas piegādēm 65. pk., Nolikuma par preču piegādēm 61. pk.).

Ja pircējs ir samaksājis par produkciju, kas neatbilst standar-

tos vai līgumā noteiktajai kvalitātei un komplektībai, un ir sav-

laicīgi par to sastādījis aktu, viņš ir tiesīgs 10 dienu laikā pēc
akta sastādīšanas pieprasīt samaksāto summu atpakajpiedziņu

bezakcepta kārtībā (Nolikuma par produkcijas piegādēm 66. pk.,.
Nolikuma par preču piegādēm 62. pk., Nolikuma par lauksaimnie-

cības tehnikas piegādēm 27. pk.).

7. §. Piegādes līguma pušu mantiskā atbildība

1. Atbildība par piegādes saistību pārkāpumiem ir noteikta No-

likumos par piegādēm un piegādes sevišķajos noteikumos. Tā izpau-
žas kā līgumpartnerim nodarīto zaudējumu atlīdzināšana un līgum-
soda (soda naudas, nokavējuma naudas) samaksa. Līgumā var būt

noteiktas sankcijas par tādiem pārkāpumiem, par kuriem likumā

atbildība nav paredzēta. Puses, savstarpēji vienojoties, var noteikt

augstākas sankcijas, nekā paredzēts Nolikumos par piegādēm vai

piegādes sevišķajos noteikumos (izņēmums šai ziņā ir sankcija
par maksājuma nokavējumu). Ja puses nevar vienoties, arbitrāža

nav tiesīga noteikt lielāku atbildību, nekā paredzēts likumdošanā.

Sakarā ar to, ka piegādes saistību pārkāpšana ir valsts disciplī-
nas pārkāpums, kas skar visas sabiedrības intereses, Nolikumos

par piegādēm ir noteikts, ka likumā un līgumā paredzēto sankciju
piemērošana ir obligāta un sankciju savstarpēja ieskaitīšana ir

aizliegta.
2. Lai piedzītu sankciju, viena puse piesaka otrai pretenziju, bet,

ja tā pretenziju labprātīgi neapmierina, ceļ prasību arbitrāžā. San-

kcijas par nekvalitatīvas produkcijas (brāķa) piegādi var piedzīt
bezakcepta kārtībā 10 dienu laikā pēc tam, kad noteiktajos termi-

ņos sastādīts akts par produkcijas nepienācīgo kvalitāti. Ja šī

iespēja nav izmantota, sankcijas piedzen pretenzijas un prasības
pieteikšanas kārtībā.

3. Bez sankcijām, ko piemēro līgumpartneris, Nolikumos par

piegādēm noteiktas arī sankcijas, ko piemēro kompetenti valsts pār-
valdes orgāni par valsts plāna vai finansu disciplīnas pārkāpumiem
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piegādes attiecībās. Par plānošanas kārtībā sadalāmas produk-
cijas nosūtīšanu (nodošanu) organizācijai, kurai šāda produk-

cija nav iedalīta, kā arī par šādas produkcijas izlietošanu savām

vajadzībām piegādātājam jāsamaksā materiāltehniskās apgādes
vai vairumtirdzniecības organizācijai, kas kontrolē plānu disciplī-

nas ievērošanu, sods 25—100% apmērā no nosūtītās produkcijas
vērtības (Nolikuma par produkcijas piegādēm 88. pk., Nolikuma

par preču piegādēm 87. pk.). Par materiāltehniskas apgādes orgānu
noteikto nosūtīšanas grafiku un prioritāšu neievērošanu no nosūtī-

tāja par labu valsts budžetam piedzen sodu 50% apmērā no attie-

cīgas produkcijas vērtības (Nolikuma par produkcijas piegādēm
89. pk.). Ja orgāni, kas regulē valsts uzraudzību pār standartu

ieviešanu un ievērošanu, ir aizlieguši noteiktas produkcijas (preču)
nosūtīšanu, tad par šī aizlieguma neievērošanu arī piedzen valsts

budžetā 50% no realizēto preču vērtības (Nolikuma par produkci-
jas piegādēm 76. pk., Nolikuma par preču piegādēm 72. pk.).

4. Bez mantiskajam sankcijām (CX 172. p. izpratnē) pret pie-
gāžu disciplīnas pārkāpējiem lieto arī tā sauktās operatīvās sankci-

jas. Tā visu peļņu, ko piegādātājs ieguvis, realizējot standartiem

vai tehniskajiem noteikumiem neatbilstošu produkciju vai arī lie-

tojot nepareizas cenas, pārskaita valsts budžetā. Pie operatīvajām
sankcijām pieskaita arī pircēja pārvešanu no akcepta uz akreditīva

norēķinu formu sakarā ar norēķinu disciplīnas pārkāpumu un pie-
gādātāja pārvešanu uz norēķiniem pēc produkcijas pieņemšanas,

ja viņš 3 reizes pēc kārtas piegādājis nepienācīgas kvalitātes vai

šķiras produkciju (Nolikuma par produkcijas piegādēm 67. pk., No-

likuma par preču piegādēm 64. pk.).
5. Zaudējumu atlīdzība. Piegādes attiecībās piedzenami tie zau-

dējumi, kas izpaužas gan kā izdevumi sakarā ar saistības pārkā-
pumu, mantas zudums vai bojājums, gan kā saistības pārkāpuma
dēļ nesaņemtie ienākumi (zaudētā peļņa).

Ja piegādāta nepienācīgas kvalitātes vai nekomplekta produk-

cija, zaudējumus piedzen pilna apjoma, neieskaitot tajos līgumsodu.
Pārējos gadījumos zaudējumus piedzen tai daļā, ko nesedz jau pie-
dzītais līgumsods. Ja līgumsoda piedziņas iespēja zudusi noilguma
dēļ, attiecīgo summu nevar prasīt kā zaudējumu atlīdzību.

Zaudējumi ir jāatlīdzina, ja ir četri šadi atbildības pamati:
atbildētāja prettiesiska darbība vai bezdarbība; zaudējumu esamība

un to apmēra konkrēts pamatojums; cēloņsakarība starp prettie-
sisko rīcību un zaudējumiem; atbildētāja vaina. Pie tam saistības

pārkāpēja vaina tiek prezumēta (CX 229. p.).
Izskatot prasības par zaudējumu atlīdzību, arbitrāžai jāpār-

bauda, vai prasītājs ar nolūku vai aiz neuzmanības nav sekmējis
zaudējumu rašanos vai to apmēra palielināšanos. Atbildētājs ir

tiesīgs prasīt pārbaudīt šos apstākļus, norādot konkrēti, kādus pa-
sākumus zaudējumu samazināšanai varēja veikt, bet neveica pra-

sītājs. 1 Arbitrāža var prasīt paskaidrojumus par šādiem konkrētiem

1 CIICTCMaTH3HpOBaHHbIft c6opHHK, C. 85.
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norādijumiem, bet nevar vispārējā veidā likt prasītājam pierādīt,
ka viņš darījis visu iespējamo zaudējumu novēršanai. Ja zaudējumi
radušies abu pušu vainas dēļ, arbitrāža samazina no atbildētāja
piedzenamo summu.

Lai pierādītu zaudējumu apmēru un cēloņsakarību, ir vajadzīgs

prasmīgs juridiskā dienesta, grāmatvedības un citu uzņēmuma die-

nestu ,darbs. Praksē pretenzijas un prasības par zaudējumu atlī-

dzību piesaka samērā maz, galvenokārt gadījumos, kad zaudējumi
un cēloņsakarība ir vienkārši pierādāmi, piemēram, gadījumos,
kad jāuzglabā pirms termiņa piegādāta produkcija, neritmiskas

piegādes dēļ jāizmanto dārgāks transports. Zaudējumu atlīdzība

samērā bieži tiek prasīta arī regresa kārtībā gadījumos, kad pie-
gādātājs nav izpildījis savas saistības tādēļ, ka viņam līgumpar-
tneri nav piegādājuši izejvielas vai materiālus.

Tā, piemēram, Jelgavas mašīnbūves rūpnīca neizpildīja savas saistības tādēļ,

ka rūpnīca «Stars» nepiegādāja vajadzīgos čuguna lējumus. Mašīnbūves rūpnīca

par lējumu nepiegādi piedzina 41,68 rbļ., bet pati par saistību pārkāpumu sa-

maksāja 2337,60 rbļ. LPSR Valsts arbitrāža apmierināja mašīnbūves rūpnīcas

prasību pret rūpnīcu «Stars» par zaudējumu atlīdzību 2295,92 rb|. apmērā1.

Uzņēmumi, kas aktīvi izmanto tiesības piedzīt zaudējumus, bū-

tiski nostiprina saimniecisko aprēķinu, kā arī disciplinē savus lī-

gumpartnerus2
.

6. Lai piedzītu līgumsodu (soda naudu, nokavējuma naudu),

nepieciešams konstatēt piegādātāja prettiesisku rīcību un vainu.

Saimniecisko strīdu izskatīšanas noteikumos paredzētajos gadīju-
mos pretenzijas sakarā ar nekvalitatīvas vai nekomplektas produk-
cijas piegādi piesaka ne tikai piegādātājam, bet arī izgatavotājam
vai nosūtītājam.

Izņēmuma gadījumos arbitrāža ir tiesīga samazināt no saistī-

bas pārkāpēja piedzenamās sankcijas apmēru. Pusei, kas rupji pār-
kāpusi saistības vai nav veikusi pasākumus, lai samazinātu otrai

pusei zaudējumus, arbitrāža ir tiesīga noteikt līdz 50% paaugsti-
nātu līgumsodu. Summu, par kādu ir paaugstināts līgumsods,
ieskaita valsts budžetā. Par saistību rupjiem pārkāpumiem skaita

vairākkārtīgu to neizpildīšanu, ilgstošu nokavējumu, saistību pār-
kāpšanu ar nolūku un citus pārkāpumus, kas būtiski kaitē kreditora

"vai tautas saimniecības interesēm3
.

Lai nodrošinātu atbildības nenovēršamību, Nolikumos par pie-
gādēm ir noteikts, ka līgumsods, ko pircējs nepieprasa sakarā ar

piegādes nokavējumu (nepiegādi), piedzenams pēc arbitrāžas ini-

ciatīvas un ieskaitāms valsts budžetā. Ja pircējs nepamatoti izvairī-

jies pieprasīt šo līgumsodu, no viņa valsts budžetā piedzen 2% no

1 LPSR Valsts arbitrāžas lieta Ni 238 — 1982.

* Par zaudējumu piedziņas pozitīvo pieredzi sk.: īlatuKfieuHtoc P. Včutkh bo3-

.vetueHhi. — Xo3hActbo h npaßO, 1982. M 9. c. 43—44; JluHe6ypß T. CaHKUHH

3a mto? — Xo3»ftcTßo h npaßO, 1983, Ns 2, c. 50.

5 CncTeMaTH3HpOBaHHuA cGopmiK, c. 58.
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tās produkcijas vērtības, par kuras nepiegādi noteiktajā termiņā
nav pieteikta pretenzija (Nolikuma par produkcijas piegādēm
101. p., Nolikuma par preču piegādēm 98. p.). Nolikumā par lauk-

saimniecības tehnikas piegādēm līgumsoda piedziņa valsts budžetā

noteikta visos gadījumos, kad viena no pusēm neprasa no otras

līgumsodu (47. pk.).
7. Atbildība par termiņu pārkāpumiem. Par piegādes nokavē-

jumu, t. i., līgumā noteikto gada ceturkšņa, mēneša, dekādes un

citu termiņu neievērošanu vai līgumā paredzētā daudzuma nepie-

gādāšanu piegādātājs maksā līgumsodu šādā apmērā: 8% no ne-

piegādātās ražošanas tehniskās nozīmes produkcijas un lauksaim-

niecības tehnikas vērtības, 5% no nepiegādāto tautas patēriņa preču
vērtības, bet, ja nav piegādātas bērniem paredzētas preces, — 10%.
Par lauksaimniecības produkcijas un preču nepiegādāšanu līgum-
sods noteikts 3% apmērā. īpaši paredzētos gadījumos līgumsodu
par nokavējumu piedzen pusotrkārtīgā apmērā (Nolikuma par pro-

dukcijas piegādēm 68. pk., Nolikuma par preču piegādēm 65. pk.,
Nolikuma par lauksaimniecības tehnikas piegādēm 29. pk.). Līgum-
sodu aprēķina atsevišķi par katru produkcijas veidu (nomenklatū-
ras, sortimenta pozīciju), un līguma izpilde naudas izteiksmē kop-
summā neatbrīvo no atbildības par konkrēta produkcijas veida

nepiegādāšanu (sortimenta pārkāpumiem). Pušu saskaņotā piegāžur
grafika neievērošana ir patstāvīgs, no nokavējuma atšķirīgs pārkā-
pums, par kuru piedzen līgumsodu 170 apmērā no tās produkcijas
vērtības, kas nav piegādāta pēc grafika.

Atbildība noteikta arī par piegādi pirms termiņa vai virs līgtā
daudzuma, ja pircējs nav šādai piegādei piekritis (Nolikuma par
produkcijas piegādēm 71. pk., Nolikuma par preču piegādēm6B. pk.),
par līguma noslēgšanas nokavējumu (92. pk. un 89. pk.), par mak-

sājuma pieprasījuma norakstu un preču transporta dokumentu

nenosūtīšanu (87. pk. un 86. pk.) un dažu citu pienākumu nesav-

laicīgu izpildi.

8. Atbildība par kvalitātes pārkāpumiem. Ja produkcija izbrā-

ķēta kā kvalitātes ziņa neatbilstoša standartiem, tehniskajiem no-

teikumiem vai paraugam (ražošanas brāķis), pircējam jāatsakās
produkciju pieņemt un samaksāt par to un jāpiedzen no izgatavo-
tāja (piegādātāja) līgumsods 20% apmērā no izbrāķētās produkci-
jas vērtības, bet, ja par produkciju jau samaksāts, jāpieprasa atpa-
kaļ samaksātā summa. Izgatavotajam 10 dienu laikā no pircēja
prasījuma atzīšanas brīža jāapmaina izbrāķētā produkcija, kā arī

jādod rīkojums, ko darīt ar nederīgo produkciju (sūtīt atpakaļ, no-

dot lūžņos v. tml.). Izbrāķēto produkciju neieskaita piegādātās pro-

dukcijas daudzumā, tāpēc brāķa piegāde var būt pamats sankciju
piedziņai arī par nepiegādi.

Rīgas krāsu uri laku rūpnīca nosūtīja pircējam 7200 kg krāsošanas mate-

riālu 12 600 rbj. vērtībā. Pieņemot produkciju, pircējs konstatēja, ka tā nosū-

tīta pēc derīguma termiņa (3 mēnešu) izbeigšanās un tātad neatbilst noteik-

tajai kvalitātei. Sakarā ar to pircējs pieteica pretenziju par līgumsoda piedziņu!



131

20% apmērā no produkcijas vērtības, t. i., par 2520 rb|. Valsts arbitrāža, izska-

tījusi strīdu, no rūpnīcas piedzina lielāku summu — 5794,80 rbļ.: par apzinātu

nekvalitatīvas produkcijas piegādi, ko arbitrāža atzina par līgumsaistību rupju

pārkāpumu, līgumsodu piedzina par 50% paaugstinātā apmērā — 3780 rb|. (no

tiem 1260 rbļ. — valsts budžetā); 2) par produkcijas nepiegādi, kas izveido-

jusies tāpēc, ka nekvalitatīva produkcija nav apmainīta ar citu, — piedzina
1008 rbj. (8%); 3) par pretenzijas atstāšanu bez atbildes arbitrāža piedzina
302 rb|. (2%), bet par atsauksmes nesniegšanu uz prasības pieteikumu — vēl

100 rbj. Piedzīti tika , arī arbitrāžas izdevumi 604,80 rbļ. 1

Ja izbrāķēta augstākas kategorijas kvalitātes produkcija, līgum-
sods jāmaksā 30% apmērā.

Ja piegādātajai produkcijai konstatēti ražošanas defekti, kurus

var novērst uz vietas, pircējam ir tiesības novērst defektus saviem

spēkiem, bet uz piegādātāja rēķina vai prasīt, lai piegādātājs tos

novērš likumdošanā noteiktajā termiņā (parasti 15 dienās), un pie-
dzīt līgumsodu — 5% apmērā no šīs produkcijas vērtības. Ja

defekti noteiktajā termiņā nav novērsti, tad saskaņā ar Nolikumiem

par produkcijas un preču piegādēm, piegādātājs maksa līgumsodu

20% apmērā, bet pircējam ir tiesības atteikties no produkcijas un

pieprasīt tās vietā citu. Ja defekti nav novērsti traktoriem vai

citai lauksaimniecības tehnikai, tad lauksaimniecības ražošanas teh-

niskās nodrošināšanas apvienība maksā saimniecībai līgumsodu:
plānoto mašīndienas vērtību (to nosaka, pamatojoties uz kompe-
tentu orgānu apstiprinātu metodiku) par attiecīgās mašīnas (agre-

gāta) katru dīkstāves dienu virs defektu novēršanai paredzētā ter-

miņa, bet ne vairāk par tās realizācijas vērtību.

Līgumsodi noteikti par tādas produkcijas piegādi, kuras šķira
ir zemāka, nekā norādīts pavaddokumentā, par šķiru samēru neie-

vērošanu, bet attiecībā uz ražošanas tehniskās nozīmes produk-
ciju — arī par konstruktīva rakstura trūkumiem.

9. Par nekomplektas produkcijas piegādi līgumsodu piedzen
20% apmērā no attiecīgā izstrādājuma vērtības. Ja līgumā vai pu-
sēm obligātos noteikumos paredzēta tehnoloģiskas līnijas vai citas

produkcijas komplekta piegāde, tad par šāda noteikuma pārkāpšanu
piegādātājs maksā līgumsodu 2,5% apmērā no komplekti piegādā-
jamās produkcijas vērtības (Nolikuma par produkcijas piegādēm
79. pk., Nolikuma par preču piegādēm 76. pk., Nolikuma par lauk-

saimniecības tehnikas piegādēm 36. pk.).
10. Atbildība par norēķinu kārtības pārkāpumiem. Par nepama-

totu pilnīgu vai daļēju atteikšanos no maksājuma pieprasījuma ak-

cepta vai izvairīšanos samaksāt par produkciju citās norēķinu for-

mas pircējs maksa līgumsodu 5% apmērā. Ja par produkciju nav

laikā samaksāts, kolhozi maksā nokavējuma naudu — 0,03%. bet

citi pircēji — 0,04% par katru nokavējuma dienu. Līgumsods 5%
apmērā noteikts par naudas līdzekļu nepamatotu norakstīšanu bez-

akcepta kārtībā.

1 LPSR Valsts arbitrāžas lieta Jfe 7713 — 1984.
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9. nodaļa

APGĀDE AR ENERĢIJU UN GĀZI

(APGĀDE CAUR PIEVIENOTU TĪKLU]

1. §. Līgumu par apgādi ar enerģiju un gāzi
jēdziens, puses un noslēgšanas priekšnoteikumi

1. Sociālistisko organizāciju apgāde ar elektrisko enerģiju, sil-

tumenerģiju un gāzi notiek preču-naudas attiecību formā uz civil-

tiesisku līgumu pamata. Elektriskā enerģija un siltumenerģija ir

specifiska rūpniecības produkcija, kas ar savām īpašībām ievērojami
atšķiras no citas produkcijas. Apgāde ar enerģiju, kā arī gāzi pa-
rasti ir process, kurā norādītās materiālās vērtības līdz ar saņem-
šanu vienlaikus tiek patērētas; to saņemšanai un izlietošanai ir ne-

pieciešams attiecīgs apgādes tīkls (elektriskie vai cauruļvadi), pa-
tērēšanas ierīces, kontrolaparāti. Patērējošajām organizācijām ir

vajadzīgs lielākā vai mazākā daudzumā nepārtraukti saņemt ener-

ģiju un gāzi. Elektrisko un siltuma enerģiju nevar iepriekš uzkrāt

atbilstoši plānotajam ikdienas vai mēneša patēriņam (neskaitot ne-

lielus uzkrājumus akumulatoros). Arī gāzi, ko lieto kurināšanai vai

ķīmiskajā rūpniecībā, parasti nepiegādā atsevišķu sūtījumu veidā

balonos (kaut gan tas ir iespējams), bet rada iespēju organizācijām
to saņemt, pieslēdzot patērēšanas ierīces apgādes tīklam. Apgādē
ar siltumenerģiju nepieciešams siltumnesējs — tvaiks vai ūdens, ko

siltumapgādes nolūkā pārvieto pa cauruļvadiem. Enerģijas un gāzes
ražošana vairāk kā jebkura cita ražošana ir saistīta ar patērēšanu:
bez patēriņa nav iedomājama ne enerģijas ražošana, ne ilgstoša



133

gāzes ieguve. Norādīto apstākļu dē| apgādei ar enerģiju un gāzi
nevar piemērot pirkuma-pārdevuma un piegādes līgumus, un pa-

domju civiltiesībās ir izveidots atsevišķs patstāvīgs institūts —

līgumi par apgādi caur pievienotu tīklu. Sis institūts aptver divus

samērā tuvus līgumus: līgumu par apgādi ar elektrisko un siltuma

enerģiju un līgumu par apgādi ar gāzi.
2. Pamatos un CX nav normu, kas regulē specifiskos jautāju-

mus, kas saistīti ar apgādi caur pievienotu tīklu. Sādu līgumu no-

slēgšanu un izpildi regulē speciāli normatīvi akti. Galvenie no tiem

ir Elektroenerģijas lietošanas noteikumi un Siltumenerģijas lietoša-

nas noteikumi, kurus apstiprinājusi PSRS Enerģētikas un elektrifi-

kācijas ministrija 1981. g. 6. XII1,
PSRS Valsts arbitrāžas 1961. g.

31. VII apstiprinātie Noteikumi par gāzes padevi maģistrālajiem

gāzes vadiem un patērētājiem 2. Jautājumus, kas nav regulēti spe-

ciālos normatīvos aktos, izlemj, pamatojoties už civiltiesību vispā-

rīgajām normām.

Apgādei ar enerģiju un gāzi ir raksturīgs tas, ka apgādājošās
organizācijas realizē valsts uzraudzību pār enerģijas un gāzes lieto-

šanu atbilstoši Noteikumiem par apgādes sistēmai pievienoto tīklu,

patērēšanas ierīču un maksājumu aprēķināšanai vajadzīgo mērapa-
rātu uzturēšanu kārtībā. Noteikumos paredzēto pienākumu ievēro-

šana par patērējošo ierīču pieslēgšanu, patēriņa režīmu, norēķinu
kārtību v. c. ir obligāta patērējošajām organizācijām neatkarīgi no

tā, vai šie pienākumi ir vai nav uzskaitīti līgumā.
Likumdošana par apgādi ar enerģiju un gāzi detalizēti regulē

līgumattiecības starp organizācijām, arī attiecības ar dzīvokļu saim-

niecības organizācijām, kas pārzina pilsoņu sadzīves vajadzību ap-

mierināšanai ierīkotos enerģijas un gāzes tīklus un ierīces. Dzīvokļu
saimniecības organizācijas attiecībā pret apgādājošo organizāciju
ir abonenti, bet pilsoņi — subabonenti. Noteikumos ir īpaši norādī-

jumi par personisko dzīvojamo māju īpašnieku un šādās mājās dzī-

vojošo pilsoņu tiesībām un pienākumiem. Normas par apgādes
plānošanu, ierīču pieslēgšanu tīklam, patēriņa limitēšanu un citas

normas, kas aplūkotas šajā nodaļā, neattiecas uz attiecībām ar pil-
soņiem.

3. Pēc līguma par apgādi caur pievienotu tīklu viena puse —

apgādājošā organizācija apņemas nepārtraukti vai pēc noteikta gra-

fika caur apgādes tīklu apgādāt otru pusi — patērētāju ar elektro-

enerģiju, siltumenerģiju vai gāzi apjomos, kas noteikti, ievērojot

plānošanas aktus, un atbilstošā kvalitātē, bet patērētājs apņemas

samaksāt par saņemto enerģiju vai gāzi pēc tarifiem, ievērot no-

teikto patērēšanas režīmu un uzturēt kārtībā patērēšanas tīklu un

ierīces.

Līgums ir divpusējs un konsensuāls. Tas ir atlīdzības līgums.

1 ripaßHJia no.ib3OBaHHH sjieKTpHiecKoA h TenjiOßOft sHeprueA. — M.. 1982.

Turpmāk — Noteikumi.

1 C6OpHHK nop \ia TIiHMhl X 3KTOB ITO MBTepH3JIbHO-TeXHHIieCKOMy CHaGjKCHMIO.

M., 1977, m. 4, c. 298. Turpmāk — Nbteikumi.
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Līgums regulē sabiedriski ekonomiskās attiecības, kuru saturu

veido rūpniecības produkcijas atsavināšana ilgstoša laika periodā

pret atlīdzību. Tomēr šī atsavināšana būtiski atšķiras no atsavinā-

šanas piegādes attiecībās. Apgādē ar enerģiju un gāzi caur pievie-
notu tīklu īpašuma (operatīvas pārvaldīšanas) tiesības uz materiā-

lam vērtībām netiek nodotas patērējošajai organizācijai ar nodošanas

un pieņemšanas aktu, bet gan pariet ilgstoša patērēšanas procesa

laikā. Saistība apgādāt nav identiska saistībai nodot materiālās vēr-

tības. Apgādājoša organizācija apņemas nodrošināt iespēju saņemt

enerģiju vai gāzi. Sis iespējas izmantošana ir ne tikai enerģijas vai

gāzes saņemšana, bet arī patērēšana (zināmi izņēmumi var būt ap-

gādē ar gāzi). Pie tam līgumā paredzēto vērtību saņemšana un pa-

tērēšana nav patērējošās organizācijas bezierunu pienākums; valsts

stimulē enerģijas un gāzes taupīgu izlietošanu, ekonomijas režīma

ievērošanu.

4. Līgums par apgādi caur pievienotu tīklu ir samērā jauns

līguma veids, kas attīstās atbilstoši enerģētiskas un gāzes saimnie-

cības izaugsmei. Sakarā ar valsts vienotas energosistēmas veido-

šanu praksē ir parādījušies līgumi, ko savstarpēji slēdz divas reģio-
nālas energosistēmas par to, ka viena nodos otrai zināmu enerģijas
daudzumu vai arī šāda nodošana notiks dažādos periodos abpusēji
(līgums par elektroenerģijas pārpludināšanu). Vienotas energosis-
tēmas veidošanas procesā noslēdz līgumus arī par attiecīgās re-

ģionālās energosistēmas apgādi ar enerģiju no blokā pieslēgtam

rūpnīcu un citu organizāciju elektrostacijām. So līgumu tiesiskais

regulējums vēl nav pietiekami izstrādāts.

5. Apgādājošās organizācijas ir specializētas saimnieciskā aprē-

ķina organizācijas, kuru tiesibsubjektībā ietilpst apgāde ar enerģiju
vai gāzi. Pie tādam pieder ar juridiskas personas tiesībām apveltī-
tas hidroelektrostacijas, termoelektrocentrāles, atomelektrostacijas,

energosistēmas, pilsētu elektrotīkli, gāzes ieguves uzņēmumi, maģis-
trālie gāzes vadi, gāzes saimniecības uzņēmumi un ražošanas apvie-
nības. Nosaukto organizāciju vidū ir tādas, kas tiesīgas būt ne tikai

par apgādājošām organizācijām, bet arī par «patērētajiem» (pircēja

nozīmē). Apgādes attiecības var veidoties kā līgumu ķēde, kurā

viena organizācija, piemēram, energosistēma vai maģistrālais gāzes
vads, ir saņēmējs, «pircējs» un vienlaikus apgādājošā organizā-

cija — «tālākpardevējs».
Patērētāji (abonenti) ir organizācijas, kuru tiesībsubjektibā

ietilpst enerģijas un gāzes izlietošana ražošanā vai pilsoņu sadzīves

vajadzību apmierināšanai. Kā jau norādīts, patērētāja saistības

līgumā var uzņemties ari organizācija, kas pati visu enerģiju vai

gāzi nepatērē.
6. Enerģijas un gāzes ražošanas un patēriņa plānošana ir valsts

ekonomiskās un sociālās attīstības plānu sastādīšanas sastāvdaļa.
Plānošanas kārtībā vairumam enerģijas patērētāju nosaka limitus

(maksimālo patēriņa daudzumu)1,
bet gāzes patērētājiem iedala

1 BHA, 1984, 10, c. 3.
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fondus. Noteiktam organizāciju kategorijām enerģijas patēriņa limi-

tus nenosaka, tomēr kopumā līgumus par apgādi caur pievienotu
tiklu pamatoti pieskaita saimnieciskajiem līgumiem, kuru noslēgša-
nai nepieciešami attiecīgi plāna priekšnoteikumi.

Bez plāna (juridiskajiem) priekšnoteikumiem līguma noslēgša-
nai nepieciešami arī tehniskie priekšnoteikumi. Apgāde ar enerģiju
vai gāzi var notikt tikai tad, ja patērētājam ir savs elektrovadu,

cauruļvadu tīkls, patērēšanas ierīces, patēriņa regulēšanas un uz-

skaites aparāti, un šie tīkli un agregāti ir noteikumiem atbilstošā

stāvoklī. Apgādājošas organizācijas kontrolē to būvēšanu un izlemj

jautājumu par atļauju izsniegšanu tīklu un atsevišķu lieljaudas pa-

tērējošo ierīču pieslēgšanai apgādes sistēmām.

2. §. Līguma saturs un izpilde

1. Līgumu par apgādi caur pievienotu tīklu noslēdz atbilstoši

Noteikumiem un tiem pievienotajiem normatīva rakstura tipveida

līgumiem, ievērojot vispārīgos noteikumus par saimniecisko līgumu

noslēgšanu (domstarpību protokola sastādīšanu, strīdu izskatīšanu

arbitrāžā v. c).
2. Slēdzot līgumu, puses vienojas par apgādes materiālo priekš-

metu, termiņu, cenu un citiem līguma noteikumiem.

Līguma priekšmetu (enerģijas veids, daudzums, siltumnesēja pa-

rametri, gāze, tās daudzums un raksturojošie parametri) puses no-

saka, ievērojot plānošanas akta rādītājus. Limita noteikšana dod

patērētajam tiesības prasīt, lai līgumā būtu norādīts vai nu viss

limitā noteiktais daudzums, vai arī mazāks daudzums. Apgādē ar

gāzi patērētajam, līgumu slēdzot, ir tiesības atteikties no fonda da-

ļas. Līguma izpildes gaitā patērētājam ir tiesības patērēt mazāk

enerģijas vai gāzes, nekā noteikts līgumā. Tomēr apgādē ar siltum-

enerģiju šāda novirze diennaktī nedrīkst pārsniegt 10% no pare-
dzētā daudzuma. Apgādē ar gāzi patērētājam ir tiesības atteikties

no paredzētā gāzes daudzuma tikai tad, ja vajadzība pēc gāzes ir

samazinājusies sakara ar racionalizācijas pasākumiem, ekonomiju
vai citiem nozīmīgiem apstākļiem un par to ir ziņots apgādājošajai
organizācijai trīs dienas pirms patēriņa samazinājuma.

Apgādes saistības detalizē, nosakot pievienojamo transformatoru

un patērēšanas ierīču jaudu, bet attiecīgos gadījumos ari maksimāli

piejaujamo patēriņu noteiktās diennakts stundas. Apgādājošā orga-

nizācija uzņemas saistības radīt iespēju nepārtraukti saņemt ener-

ģiju vai gāzi noteiktos režīmos, kuru raksturojums ietver arī kvali-

tātes rādītājus — elektriskās strāvas spriegumu, frekvenci, tvaika

vai ūdens temperatūru un spiedienu, gāzes ķīmisko sastāvu un spie-
dienu. Apgādājošā organizācija ir izpildījusi savas saistības, ja tā

ir radījusi iespēju saņemt enerģiju un gāzi tādā veidā, kāds noteikts

standartos un līgumā. Ja novirzes no līgumā paredzētā patēriņa
radušās apgādājošās organizācijas vainas dēļ, piemēram, gāzes pār-
tēriņš radies paaugstināta spiediena dēļ, patērējošā organizācija nav
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atbildīga par šādu novirzi no līguma noteikumiem. Savukārt apgā-

dājošā organizācija neatbild par apgādi ar enerģiju vai gāzi ma-

zākā daudzumā, ja šāda novirze radusies tādēļ, ka patērētājs nebija
pieslēdzis līgumā paredzētās patērēšanas jaudas.

Enerģijas un gāzes faktisko patēriņu nosaka pēc mēraparātiem,
kas ir novietoti uz robežas starp apgādājošo un patērējošo tīklu.

Par enerģijas vai gāzes nejaušu nelietderīgu noplūdi aiz skaitītāja

(t. i., savā teritorijā) ir atbildīgs patērētājs.

Līguma termiņu nosaka atbilstoši plānošanas aktam, uz kura

pamata slēdz līgumu, bet, ja tāda nav, — pēc pušu vienošanās.

Līgums var būt arī beztermiņa. Ja plānošanas aktā ir noteikti starp-

termiņu izpildes rādītāji, tos ietver ari līgumā. Gāzes un siltuma

apgādē patēriņa noteikšanai pa diennaktīm lieto arī grafikus.
Līguma cenu nosaka atbilstoši tarifiem (cenrāžiem). Kopējai ce-

nai pēc līguma ir tikai orientējoša nozīme — norēķinus izdara pēc
faktiskā patēriņa. Pie tam sakarā ar līgumā noteiktā daudzuma

pārsniegšanu norēķini var tikt izdarīti pēc paaugstinātiem tarifiem.

3. Patērētājam ir pienākums saņemt līgumā noteikto enerģiju vai

gāzi un lietot to atbilstoši plānā un līgumā paredzētajam mērķim.

Viņam ir jārūpējas par to, lai patērēšanas tīkls un ierīces būtu pie-

nācīgā kārtībā, jāievēro enerģijas un gāzes lietošanas noteikumi,

drošibas tehnikas prasības, jāpakļaujas

dispečerdienesta norādījumiem. Patērētāja pienākums ir arī samak-

sāt par saņemto enerģiju un gāzi.
Pusēm ir jāievēro līgumā noteiktie enerģijas un gāzes daudzuma

rādītāji. Tomēr, kā jau bija norādīts, iespējamas novirzes gan sama-

zinājuma virzienā pēc patērētāja iniciatīvas (to valsts īpaši sti-

mulē), gan palielinājuma virzienā (kas saistīts ar samaksu pēc pa-

augstināta tarifa). Apgādājošajām organizācijām ir tiesības vienpu-

sēji grozīt līgumā noteiktos patēriņa apjomus — noteikt patēriņa
ierobežojuma grafikus, pārtraukt apgādi sakarā ar enerģijas vai gā-
zes nepietiekamību apgādājošajā sistēmā. Realizējot tehnisko uzrau-

dzību, apgādājošā organizācija drīkst pārtraukt enerģijas vai gāzes
padevi, ja klients neievēro ekspluatācijas noteikumus, patvarīgi pie-
slēdz jaunas jaudas, nepakļaujas dispečerdienesta norādījumiem. Šā-

das tiesības ir sīki regulētas Noteikumos un normatīvos aktos par
valsts tehnisko uzraudzību. Citos gadījumos enerģijas vai gāzes
padeves samazinājums vai pārtraukums ir prettiesisks un par to no-

teikta mantiska atbildība. No teiktā izriet, ka apgādes attiecībās
ierobežota ir saistību reālās izpildes principa piemērošana. lerobežo-

jums izpaužas arī noteikumos, saskaņā ar kuriem no apgādājošās
organizācijas nevar prasīt gāzes vai enerģijas daudzuma palielinā-
jumu kārtējā mēnesī, ja iepriekšējā mēnesī nebija izpildīti līgumā
noteiktie apjomi.

4. Maksājumi par enerģiju un gāzi tiek kārtoti uz apgādājošās
organizācijas izrakstītu rēķinu pamata bezakcepta pārskaitījumu
kārtībā. Saskaņa ar Noteikumiem norēķinos lieto pamata tarifus un

papildtarifus. Par enerģijas vai gāzes patēriņu virs plānā (līgumā)
paredzētajiem apjomiem maksājumus aprēķina vairākkārtīgu tarifu
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apmērā. Tā, piemēram, par elektroenerģijas pārtēriņu jāmaksā piec-

kartīga tarifa apmērā, par gāzes limita pārtēriņu pa nedējām periodā
no oktobra līdz martam — pieckārtīgā gāzes vērtības apmērā, bet

periodā no aprija līdz septembrim — divkāršā apmērā.

3. §. Mantiskā atbildība

1. Pušu atbildību par līguma saistību pārkāpumiem nosaka No-

teikumi. Elektroenerģijas un siltumenerģijas lietošanas noteikumos

ir uzskaitīti tie apstākli, kuriem pastāvot apgādājošā organizācija

nav atbildīga par līguma neizpildi. Sie apstākli ir stihiskas dabas

parādības, patērētāja vaina, Noteikumos atjauta enerģijas padeves
ierobežošana vai pārtraukšana; elektroapgādes attiecībās — arī trešo

personu vaina (kabeļa mehāniski bojājumi, uz vadiem uzsviesti

priekšmeti). Uz citiem apstākļiem, kas nav minēti Noteikumos, ener-

goapgādes organizācija nevar atsaukties kā uz pamatu atbrīvošanai

no atbildības. Tātad atbildība šajās attiecībās iestājas neatkarīgi no

vainas. Apgādē ar gāzi atbildība iestājas, ja ir vispārīgie līgumsoda

piedziņas priekšnoteikumi — prettiesiska rīcība un līguma pārkā-
pēja vaina.

Atbildība izpaužas kā ekskluzīva līgumsoda samaksa. Zaudē-

jumu atlīdzību Noteikumi neparedz. Jāpiebilst, ka šāda atkāpšanās
no civiltiesiskās atbildības pamatprincipiem nav pietiekami argu-

mentēta. Rūpniecības, lauksaimniecības un citu nozaru uzņēmumi
cieš lielus zaudējumus sakarā ar prettiesiskiem elektroenerģijas un

siltumenerģijas padeves pārtraukumiem1. Apgādājošo organizāciju
atbildības palielināšana, nosakot pienākumu atlīdzināt zaudējumus»
sekmētu saimnieciskā aprēķina nostiprināšanu, kā arī vairāk discip-
linētu apgādājošās organizācijas.

Par līgumā noteiktā enerģijas daudzuma nepadošanu energoap-

gādes organizācija maksā līgumsodu astoņkārtīgā nepadotās ener-

ģijas vērtībā pēc tarifa, bet, ja pārkāpumu radījusi kurināmā nepie-
gāde elektrostacijai, — divkāršā vērtībā. Atbildība sakarā ar ener-

goapgādes prettiesiskiem pārtraukumiem iestājas tikai tad, ja to dēļ
nav padots attiecīgajai diennaktij paredzētais daudzums. Apgādē ar

gāzi atbildība par daudzuma rādītāju neievērošanu ir diferencēta

atkarībā no tā, vai saistības nav izpildījusi gāzes ieguves vai apgā-
dājošā organizācija. Gāzes ieguves uzņēmumi maksā apgādājošajai

organizācijai līgumsodu 5% apmērā no mēnesī nepadotās gāzes
vērtības, turpretim apgādājošā organizācija saviem abonentiem —

0,05% no gāzes vērtības.

Atbildība noteikta arī par enerģijas un gāzes kvalitātes rādītāju
neievērošanu. Ja ražošanas vajadzībām paredzētā elektroenerģija

1 Sk.: Torgāns K. Saimniecisko tiesību pamati. — R.: Zvaigzne, 1982, 185.,

186., 194. lpp.; llla<pup A. M. OTBeTCTBeHHOCTb ctopoh b o6fl3aTejibCTßax no 3Hep-

rocna(3>KoHHK) nepes npHcoeAHHeHHyio ceTb. — npoCrceMbi coßepiueHCTßOßamiH co-

BeTCKoro 3aKOHo;iaTe;ibCTßa. — TpyAbi BHHHC3, 1980, t. 18, c. 93—94.
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neatbilst standartam (līguma noteikumiem) pēc viena vai vairākiem

parametriem, tad apgādājošā organizācija maksa līgumsodu 25%

apmērā no šādas nekvalitatīvas enerģijas vērtības. Ja pārkāpti no-

teikumi par gāzes kvalitāti, gāzes ieguves uzņēmums maksā līgum-
sodu 10% apmērā no diennakts laikā padotās nekvalitatīvās gāzes
vērtības pēc cenrāža, bet apgādājošā organizācija saviem abonen-

tiem — 170 apmērā.
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10. nodaļa

LAUKSAIMNIECĪBAS PRODUKCIJAS VALSTS IEPIRKUMS

1. §. Lauksaimniecības produkcijas valsts sagādes
tiesiskās formas, kontraktācijas līguma nozīme,

plāna priekšnoteikumi, tiesiskā regulējuma avoti

t. Lauksaimniecības produkciju valsts var sagādāt ar dažādām

metodēm, izvēloties attiecīgas tiesiskās formas, piemēram, pirkuma-
pārdevuma, piegādes, kontraktācijas, komisijas līgumu, plāna uzde-

vumu par saražotas produkcijas nodošanu (bez līguma) v. c. Paš-

reizējā laika posmā par lietderīgāko ir atzīta kontraktācijas metode

un atbilstoši tai valsts iepirkumu realizē, pamatojoties uz kontraktā-

cijas līgumiem. Sada valsts iepirkuma kārtība izriet no pašreizējām
ekonomiskajām iespējām un sekmē iepērkamās produkcijas dau-

dzuma palielināšanos, tās kvalitātes uzlabošanos, sortimenta nodro-

šināšanu, saimniecību ekonomikas nostiprināšanu. 1

1 Sk.: PSKP XXVII kongresa materiāli, 341.—347. lpp.
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2. Kontraktācijas līguma nozīme. Ar kontraktācijas metodi saim-

niecībām tiek palīdzēts attiecīgu produkcijas daudzumu ne tikai sa-

ražot, bet arī tiek garantēta tas iepirkšana, samaksa un reizē uzlikts

par pienākumu izpildīt plāna uzdevumu. Kontraktācijas līgums pa-

līdz plānveidīgi saskanot iedzīvotāju un rūpniecības vajadzības pēc
lauksaimniecības produktiem un izejvielām ar saimniecību ražoša-

nas iespējām.
3. Kontraktācijas līguma plāna priekšnoteikumi. lepirkuma un

sagādes gada un perspektīvos piecgades plānus veido, ņemot vērā

valsts vajadzības, saimniecību ražotāju, kā arī uzņēmumu sagādā-

tāju priekšlikumu un ekonomiskās iespējas. Plānošanas procesā tiek

sagatavoti ekonomiski pamatoti dati rajonu, republikas vai Vissa-

vienības iepirkuma un sagādes plāniem. Uzdevumiem, kas radušies

šādas aprēķinu saskaņošanas rezultātā, vēlāk tiek piešķirta stingra

stabilitāte, un tiem kā valsts plānošanas aktiem ir juridiska nozīme.

Tajos paredzētie uzdevumi ir obligāti kontraktācijas līgumu slēdzē-

jiem. Aprēķinu saskaņošanas kārtībā agrorūpnieciskās apvienības
nosaka, kuras organizācijas saimniecībām ir piesaistītas kā sagādā-
tāji. Ražošanas apvienības ietilpstošajām saimniecībām iepirkuma

plānos paredzētos uzdevumus savstarpēji sadala šādas apvienības

padome.
Valsts iepirkuma plāni ir stabili, un tos drīkst grozīt vai atcelt

tikai izņēmuma gadījumos tas valsts orgāns, kas šos plānus ir ap-

stiprinājis. Ja iepirkuma valsts plāna uzdevums pēc līguma noslēg-
šanas tiek grozīts vai atcelts, tad ir atjauts vajadzības gadījumā

kontraktācijas līgumu grozīt vai lauzt. Sāda gadījumā pusei, kas ir

saņēmusi no otras priekšlikumu par līguma laušanu vai tā notei-

kumu grozīšanu, ir pienākums atbildēt ne vēlāk kā 10 dienu laikā

pēc priekšlikuma saņemšanas. Ja puse atbildi šai termiņā nav de-

vusi, tad priekšlikums ir pieņemts. Strīdu izšķir tiesa vai arbitrāža.

Saimniecība pēc savas vēlēšanas var uzņemties saistības virs

plāna. Ja šādas saistības saimniecība uzņēmusies, tas ir jāpilda
obligāti. Virsplāna saistības valsts stimulē, maksājot par iepirkto
virsplāna produkciju pēc augstākām cenām, prēmējot v. tml. Atse-

višķos gadījumos noteiktu pārtikas produktu vai izejvielu sagādi ar

obligātiem plāna uzdevumiem neregulē.
4. Kontraktācijas līguma tiesiskā regulējuma avoti. Kontraktā-

cijas līgumu regulē CX 271. un 272. p. Sis normas, pamatojoties Uz

PSKP CX 1965. g. marta plēnuma lēmumu uti PSKP CX 1978. g.

jūlija plēnuma lēmumu izvirzītajiem uzdevumiem, sikak konkretizē

citi normatīvie akti.

Kontraktācijas līguma noteikumus konkretizē PSRS Sagādes mi-

nistrijas un PSRS Lauksaimniecības ministrijas 1983. g. 15. XI ap-

stiprinātais Nolikums par lauksaimniecības produkcijas kontraktācijas
līgumu noslēgšanas un izpildīšanas kārtību. 1 īpaša nozīme ir kon-

traktācijas tipveida līgumiem, kurus parasti katram gadam apstiprina
kompetenti valsts orgāni, piemēram, PSRS Sagādes ministrija,

1 BHA, 1984, M 4, c. 21-32.



140

PSRS Lauksaimniecības ministrija. Parasti LPSR tiek izmantoti

šādi atsevišķi kontraktācijas tipveida līgumi: graudaugu, eļļas

augu, siena un zāles miltu kontraktācijas tipveida līgums; graud-
augu un eļļas augu šķirnes sēklu un zāļu sēklu kontraktācijas tip-
veida līgums; kartupeļu kontraktācijas tipveida līgums; sakņu kon-

traktācijas tipveida līgums; augļu, ogu un medus kontraktācijas

tipveida līgums; rūpnieciski pārstrādājamo cukurbiešu kontraktācijas
tipveida līgums; garšķiedras linu produkcijas kontraktācijas tipveida
līgums; lopu, putnu un trušu kontraktācijas tipveida līgums; piena
un piena produktu kontraktācijas tipveida līgums; olu kontraktāci-

jas tipveida līgums v. c.

2. §. Kontraktācijas līguma jēdziens,

puses, līguma noslēgšana

1. Kontraktācijas līguma jēdziens, tā elementi ietverti CX 271.

un 272. p. un kontraktācijas tipveida līgumu pamatnoteikumos. Kon-

traktācijas līgumā kolhozs, padomju saimniecība vai cita saimnie-

cība atbilstoši valsts iepirkumu plāniem un lauksaimniecības ražoša-

nas attīstības plāniem apņemas saražot un pārdot lauksaimniecības

produkciju līgumā paredzētajā daudzumā, atbilstoši noteiktajai kva-

litātei, sortimentam, nodot un nogādāt to attiecīgajā termiņā, kār-

tībā un vietā, bet sagādes organizācija savukārt apņemas šo pro-
dukciju savlaicīgi pieņemt, samaksāt noteikto cenu par produkciju
un tās nogādi, kā arī sniegt paredzēto palīdzību ražošanā.

Kontraktācijas līgums ir konsensuāls, divpusējs un atlīdzības

līgums. CX sistēmā kontraktācijas līgums ir patstāvīgs līguma
veids. Tādēļ kontraktācijas tiesiskajam regulējumam nedrīkst piemē-
rot citus līdzīgu līgumu noteikumus, piemēram, pirkuma-pārdevuma,
piegādes vai komisijas līguma noteikumus.

2. Kontraktācijas līguma puses var būt tikai organizācijas. Viena

no kontraktācijas līguma pusēm ir kolhozs, padomju saimniecība,

starpsaimniecība, apvienība vai cits lauksaimniecības uzņēmums.
Tipveida līguma tekstā šo pusi kā produkcijas saražotāju apzīmē ar

terminu «saimniecība».

Otra puse ir sagādes organizācijas, rūpniecības un tirdzniecības

uzņēmumi. Līguma tekstā otru pusi apzīmē ar terminu «sagādātājs>»
jeb «kontraktants». Sakarā ar to, ka jāsekmē tiešu (bez sagādes
organizāciju starpniecības) līgumattiecību izveidošana starp ražo-

tājiem un patērētājiem, līdzās labības produktu kombinātiem, eleva-

toriem, gaļas kombinātiem, cukurfabrikām un citām tamlīdzīgām
agrāk tradicionālām sagādes organizācijām aizvien biežāk par sa-

gādātājiem ir dažādas valsts vai kooperatīvās tirdzniecības organi-
zācijas, uzņēmumi, apvienības, kas realizē lauksaimniecības produk-
tus, sabiedriskās ēdināšanas uzņēmumi, bērnu vai ārstniecības

iestādes.
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3. Kontraktācijas līguma noslēgšana. Līgums jāslēdz obligāti
rakstveidā. Līgumu slēdz uz 5 gadiem, un tas satur iedalījumu par

katru gadu. Līdzās šim ģenerāllīgumam katru gadu slēdz arī atse-

višķu līgumu uz vienu gadu. Gada līgumos precizē iepirkuma ap-

jomu atbilstoši apstiprinātam saimniecības ekonomiskās un sociālās

attīstības valsts gada plānam. Vienlaikus ar obligāto plānoto kon-

traktācijas līgumu puses pēc saviem ieskatiem var slēgt atsevišķu

neplānotu līgumu.
Kontraktācijas līgums jānoslēdz 3 mēnešu laikā pēc PSRS eko-

nomiskās un sociālās attīstības valsts plāna apstiprināšanas. Lī-

gums jānoslēdz tieši saimniecības atrašanās vietā. Sagādātājai
•organizācijai ir pienākums līguma noslēgšanai uz saimniecību no-

sūtīt pilnvarotu pārstāvi ne vēlāk kā 15 dienu laikā pēc tam, kad

ir saņemts 1) apstiprināts lauksaimniecības produkcijas valsts iepir-
kuma plāns un 2) lēmums par saimniecības piesaistīšanu attiecīgai

sagādātājai organizācijai. Saimniecībai, kas saņēmusi no sagādātāja
līguma projektu, ne vēlāk kā 10 dienu laikā ir pienākums to parak-
stīt un vienu eksemplāru nosūtīt sagādātājam. Ja saimniecībai pret

līguma projekta noteikumiem rodas iebildumi, tai šo 10 dienu laikā

pēc līguma projekta saņemšanas jāsastāda domstarpību protokols
un tas jānosūta sagādātājam, kā arī rajona agrorūpnieciskajai ap-
vienībai un rajona lauksaimniecības produkcijas iepirkuma un kva-

litātes valsts inspekcijai kopā ar parakstīto līgumu, kurā norādītas

domstarpības. Sagādātājam, kas saņēmis domstarpību protokolu, ir

pienākums to izskatīt 20 dienu laikā, vajadzības gadījumā pieaicinot
saimniecības un rajona agrorūpnieciskas apvienības pārstāvjus, un

ietvert līgumā priekšlikumus, par kuriem panākta vienošanās. Jau-

tājumi, par kuriem vienošanās nav panākta minētā termiņa robežās,

jāiesniedz izšķiršanai tiesā vai arbitrāžā. Pirmslīguma strīdus izšķir
tiesa, ja kaut viena no pusēm ir kolhozs vai starpkolhozu organizā-
cija. Ja puses ir valsts, kooperatīvās (izņemot kolhozus) vai sabied-

riskās organizācijas, pirmslīguma strīdus izšķir arbitrāža. Pirms-

līguma strīdus par neplānotiem kontraktācijas līgumiem izšķir vai

nu tiesa, vai arbitrāža, ja puses vienojas strīdu nodot izšķiršanai

kompetentam orgānam. Ja sagādātājs, kas saņēmis domstarpību

protokolu, nav 20 dienu laikā nesaskaņotās domstarpības iesniedzis

izšķiršanai tiesā vai arbitrāžā, tad saimniecības priekšlikumi uzska-

tāmi par pieņemtiem. Noslēgtais līgums jāreģistrē rajona lauksaim-

niecības produktu iepirkuma un kvalitātes valsts inspekcijā.
Jau pirms līguma noslēgšanas sagādātājam ir pienākums nodro-

šināt saimniecību ar spēkā esošajiem valsts standartiem, tehniska-

jiem noteikumiem un instrukcijām, kas regulē atsevišķu produkcijas
veidu iepirkšanu, pieņemšanu, novērtēšanu un norēķināšanos par to.

Tāpat sagādātājam ir pienākums ne vēlāk kā mēnesi pirms produk-
cijas iepirkuma sākuma informēt saimniecību par grozījumiem, kas

izdarīti minētajos normatīvajos aktos pagājušā gada laikā, kā arī

operatīvi informēt par gaidāmajiem grozījumiem, organizējot pēc
saimniecības pieprasījuma vajadzīgās apmācības un konsultācijas.
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3. §. Pušu tiesības un pienākumi kontraktācijas līgumā

un noteikumi par produkcijas daudzumu, sortimentu,

kvalitāti, termiņiem un cenu

I. Katras puses tiesībām attiecīgi atbilst otras puses pienākumi,
un otrādi. Akcentējot kontraktācijas līguma izpildes nodrošināšanu,

pirmām kārtam jāuzsver pušu pienākumi, kuru izpilde nodrošina

otras puses tiesības.

Saimniecības pienākumi. Saimniecībai ir šādi pienākumi: 1) pa-

šai saražot lauksaimniecibas produktus. Saimniecība nedrīkst lauk-

saimniecības produktus pirkt vai iegūt tos citādā ce|ā, lai tādējādi

izpildītu kontraktācijas līguma saistības;

2) pienākums saražotos un kontraktācijas līgumā norādītos lauk-

saimniecības produktus pārdot sagādātājam, nevis rīkoties ar tiem

citādi. Likums paredz izņēmumus no šīs kārtības, kad produkciju

atjauts pārstrādāt un tādā veidā to nodot sagādātājam vai arī izlie-

tot to pašas saimniecības vajadzībām v. tml. Ar pārējo produkcijas
daļu saimniecība var rīkoties pēc saviem ieskatiem;

3) pienākums nodot produkciju sagādātājam. Sī pienākuma rea-

lizēšanas rezultātā produkcija nonāk sagādātajā valdījumā. Nodo-

šanas kartību sīki regulē nogādes grafiks, noteikumi par saimnie-

cības atbildīgo pārstāvi, kam ir tiesības produkciju nodot ar speciālu
nodošanas un pieņemšanas dokumentāciju;

4) pienākums nogādāt produktus sagādātājam, tas ir, rūpēties
par produkcijas aizvešanu līdz pieņemšanas punktam. Pusēm ir

atjauts vienoties par produkcijas nodošanu saimniecībā. Jāatzīmē,

ka aizvien plašāk produkcija tiek nodota un saņemta saimniecībās

uz vietas.

Saimniecība produkciju var vest vai nu ar savā rīcībā esošajiem

transporta līdzekļiem, vai arī slēgt līgumu ar transporta organizā-
ciju par kravas pārvadāšanu (CX 272. p. I d. 3. pk.). Nogādes dar-

bībām jābūt atbilstoši noformētām ar pavaddokumentiem.
Pārvadāšanai paredzēto produktu iekraušana transporta līdzek-

ļos, kā arī no pieņemšanas punkta atpakaļ atvestās taras izkraušana

ir jāveic ar saimniecības darbaspēku, līdzekļiem un uz saimniecības

rēķina. Turpretī pieņemšanas punktā aizvesto produktu izkraušana,
kā arī uz saimniecību atpakaļ sūtāmās taras iekraušana ir jāveic ar

sagādātāja darbaspēku, līdzekļiem un uz sagādātāja rēķina. Dažos

gadījumos slēdz īpašu līgumu par produkcijas (kartupeļu, dārzeņu)
ieziemošanu un atstāj šo produkciju saimniecības glabājumā.

Sagādātāja pienākumi. Sagādātājam ir šādi pienākumi: 1) pie-
ņemt produkciju līgumā noteiktajā termiņā (CX 272. p. 1 d. 2. pk ).

Sagādātājam ir pienākums pieņemt arī produkciju, kas pārsniedz
līgumā noteikto daudzumu, ja saimniecība pēc saskaņota grafika to

vēlas nodot, izņemot nestandarta augļus un saknes un produkciju,
kas ātri bojājas. Sagādātājs, kas nokavējis pieņemšanu, nes risku

par produkcijas nejaušu bojāšanos vai bojāeju. Ja saimniecība pro-

dukciju nav nodevusi termiņā, sagādātājs var atteikties pieņemt
šādu produkciju, ja viņš par to ir saimniecībai savlaicīgi paziņojis.
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"Sagādātājam ir jāpieņem produkcija pirms termiņa, ja viņš tam ir

piekritis. Produktiem, kas ātri bojājas, noteikta īpaša pieņemšanas
kartība. Vairākus produkcijas veidus (saknes, augļus, ogas, kartu-

peļus v. c.) saimniecībai ir tiesības realizēt pašai, ja sagādātājs šo

produkciju nav pieņēmis;
2) pienākums samaksāt par pieņemto produkciju (CX 272. p.

I d. 2. pk.) ne vēlāk ka nākamajā dienā pēc produkcijas pieņemša-
nas. Atļautajos gadījumos par cenu var vienoties (piemēram, ne-

standarta produkcijas iepirkumā);
3) pienākums samaksāt par produkcijas nogādi. Transportiz-

maksas aprēķina pēc tarifa likmēm, ievērojot pārvadāšanas attālumu

un kravas svaru;

4) pienākums palīdzēt saimniecībām ražošanas organizēšanā

(CX 272. p. I d. 3. pk.). Sagādātājam ir jānodrošina saimniecība ar

normatīvajiem aktiem, kas regulē lauksaimniecības produkcijas
valsts iepirkuma kartību, ar taru pēc cenrāža cenām, jāpārdod saim-

niecībai, piemēram, kombinētā lopbarība, šķirnes sēklas, cukurbiešu

graizījumi, cukurs par pazeminātu cenu, jāizsniedz saimniecībai

līdzekļi darba papildsamaksai, prēmijām v. tml.

2. Kontraktācijas līguma satura citi noteikumi. Valsts iepirkuma

plāna noteiktie daudzuma rādītāji ir jāietver līgumā (CX 271. p. un

272. p. I d. 1. pk.). Dažos gadījumos daudzuma vienveidīgai preci-
zēšanai lieto pārrēķināšanas kārtību, izpildē produkciju ieskaitot pēc
ieskaites svara, nevis faktiska svara.

Produkcijas sortiments (CX 272. p. 1 d. 1. pk.). Veida jeb gru-

pas sortiments ir produkcijas («graudi») iedalījums veidos («kvieši»,

«rudzi»). Katru veidu («kvieši») var sadalīt paveidos, kas ir iekšē-

jais jeb izvērstais sortiments («mīkstie kvieši», «cietie kvieši»,

«stiprie kvieši»). Dažos gadījumos puses drīkst līguma izpildes
laika sortimentu grozīt, citos — realizēt aizvietojuma tiesības.

Ja produkcijas kvalitāte (CX 272. p. I d. 1. pk.) neatbilst likuma

prasībām, sagādātājiem nav tiesības to pieņemt. Tikai īpaši regulē-
tos izņēmuma gadījumos ir atļauts pieņemt nekvalitatīvu produkciju.

Produkcijas nodošanas termiņi (CX 272. p. I d. 1. pk.) ir no-

teikti līgumā. Likumā atļautajos gadījumos puses drīkst vienoties

par produkcijas nodošanu pirms termiņa.

Produkcijas cenas (CX 272. p. I d. 2. pk.) ir diferencētas pa
cenu zonām. Atkarībā no produkcijas kvalitātes tiek piemērota cenas

atlaide vai uzcenojums. Nestandarta produkcijai cenas nosaka pēc
vienošanās vai īpašiem valdības lēmumiem. Par produkciju jāmaksā

pēc cenas, kas spēkā produkcijas nodošanas brīdī.

4. §. Pušu mantiskā atbildība par kontraktācijas līguma
noteikumu neizpildi

Mantisko atbildību par kontraktācijas līguma pārkāpšanu no-

saka CX 272. p. I d. 4. pk. Kontraktācijas tipveida līgums sīkāk

konkretizē pusēm paredzēto mantisko atbildību. Jāatzīmē, ka tipveida
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līgumos noteikto sankciju apmēriem ir tendence palielināties. Bez tam

atbildības piemērošana kļuvusi elastīgāka, puses drīkst pašas pa-

redzēt līgumā sankcijas par tādu saistību neizpildi vai nepienācīgu

izpildi, par kuru pārkāpšanu likums sankcijas vispār nav paredzējis.
Pušu atbildība neierobežojas tikai ar sankciju samaksu. Jāatlīdzina

ari ar soda naudu nesegtie zaudējumi (ieskaites sankcija). Dažos

gadījumos tiek vienlaikus paredzēta gan soda naudas samaksa, gan

zaudējumu piedziņa (kumulatīvā sankcija). Soda naudas samaksa

neatbrīvo no saistības izpildes.

Saimniecība mantiski atbild par produkcijas nenodošanu līgumā

paredzētajos termiņos, un šādā gadījumā maksā otrai pusei soda

naudu 3% apmērā no nenodotās produkcijas vērtības, bet kartupeļu,

sakņu, augļu, ogu un medus iepirkumā — 5% apmērā. Par sorti-

menta neievērošanu saimniecība atbild tādā pašā apmērā. Sankcijas
par sortimenta neievērošanu nepiemēro, ja tikusi pārdota uzlabota

sortimenta un augstākas kvalitātes produkcija.

Saimniecība no atbildības tiek atbrīvota, ja iestājušies likumā

paredzēti nelabvēlīgi apstākļi (dabas katastrofa v. c), kā arī tad,

ja ir sagādātāju vaina. Sie fakti jāpierāda ar dokumentiem likumā

noteiktajā kārtībā.

Ja saimniecība nav sagatavojusi produkciju nodošanai uz vietas-

pašā saimniecībā un par to sagādātāju nav brīdinājusi, tai jāatlī-
dzina sagādātājam transporta izdevumi abos virzienos. Saimniecība

atbild par taras neatdošanu (soda nauda 100% apmērā no taras

vērtības) un transporta dīkstāvi.

Sagādātājs mantiski atbild par produkcijas nepieņemšanu ter-

miņā gan viņa paša pieņemšanas punktos, gan tieši uz vietas saim-

niecībā, kā arī par produkcijas neizvešanu ar savu transportu. Sājos
gadījumos soda nauda ir noteikta 3% apmērā no nepieņemtās pro-

dukcijas vērtības, bet 5% apmērā — kartupeļu, sakņu, augļu, ogu
un medus iepirkumā. Ja sagādātājs atsakās pieņemt produkciju, sa-

gādātājam bez soda naudas samaksas vēl ir pienākums segt saim-

niecībai radušos zaudējumus (kumulatīvā sankcija), bet par pro-

dukciju, kas ātri bojājas, samaksāt tās pilnu vērtību. Ja produkcija
tikusi pārvadāta, jāsedz transporta izdevumi abos virzienos.

Sagādātājam iestājas atbildība arī gadījumos, kad viņš nav sav-

laicīgi samaksājis par produkciju un transporta izdevumus. Soda

nauda šādos gadījumos ir noteikta 2% apmērā no aizkavētās sum-

mas, bet, ja termiņš nokavēts vairāk nekā par 10 dienām, — 3%
apmērā.

Sagādātājam noteikta arī mantiska atbildība par neapgādāšanu
ar taru — soda nauda 100% apmērā no nepiegādātās taras vērtības.

Ja taras nepiegādāšanas dēļ pazeminājusies produkcijas kvalitāte,
bez soda naudas papildus vēl jāatlīdzina radušies zaudējumi (kumu-
latīvā sankcija). Gadījumos, kad ir bijusi nepareizi noteikta kvali-

tāte, daudzums vai arī nepareizi samaksāts par pieņemto produkciju,
sagādātajam ir pienākums pārskaitīt saimniecībai iztrūkstošo summu

un maksāt soda naudu 10% apmērā.
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11. nodaļa

AIZDEVUMS

1. §. Aizdevuma līguma jēdziens un noslēgšana.
Pušu pienākumi un tiesības

1. Aizdevuma līguma jēdziens. Aizdevuma līgums ir kredīta tie-

siskās attiecības pamats, vienkāršākā kreditēšanas forma, kas plaši
tiek lietota pilsoņu savstarpējās attiecībās. Aizdevuma līgumu pil-

soņi noslēdz arī ar sociālistiskajām organizācijām (Valsts banku,

lombardu, arodbiedrību komiteju savstarpējās palīdzības kasēm un

radošo savienību fondiem) un saņem no tām naudas aizdevumus.

Pēc aizdevuma līguma viena puse (aizdevējs) nodod otras puses

(aizņēmēja) īpašumā vai operatīvā pārvaldīšanā naudu vai ar su-

gas pazīmēm noteiktas lietas, bet aizņēmējs apņemas atdot aizdevē-

jam tādu pašu naudas summu vai līdzīgu tās pašas sugas un tāda

paša labuma lietu daudzumu (CX 285. p. I d.). Aizdevuma līgumu,
var noslēgt kā patstāvīgu kredīta līgumu, kā arī aizdevuma līguma
formā puses var ietvert jebkuru parādu, kas radies no pirkuma-pār-
devuma, mantas īres vai cita līguma (CX 285. p. IV d.). Sāda

līgumattiecību transformācija ir novācija. Tās rezultātā izbeidzas

sākotnējā saistība un rodas jauna — aizdevuma līguma saistība,
kurai piemēro CX 28. nodaļas noteikumus. Sakarā ar to šādu aizde-

vuma līgumu apzīmē arī par novācijas līgumu. Pilsoņi kredītu sa-

ņem arī no tirdzniecības organizācijas, pērkot preces uz kredīta (CX
261. p.). Sīs preču kredīta attiecības regulē speciāla likumdošana un

aizdevuma līguma noteikumus tām nepiemēro.
2. Aizdevuma līguma vispārīgs raksturojums. Aizdevums ir reāl-

līgums, jo saskaņā ar CX 285. p. 111 d. tas ir uzskatāms par no-

slēgtu tikai ar brīdi, kad nauda vai lieta tiek nodota aizņēmējam.
So līgumu nevar noslēgt, tikai pusēm vienojoties, kā arī nav iespē-
jama pušu vienošanās par aizdevuma līguma noslēgšanu nākotnē.

Aizdevums ir vienpusējs līgums, jo pēc līguma noslēgšanas tikai

aizņēmējam ir pienākums atdot aizņemto naudas summu vai attie-

cīgā daudzuma un labuma aizņemtās sugas lietas un tikai aizdevē-

jam ir tiesības atprasīt aizdoto naudas summu vai citas lietas.

Aizdevums pēc vispārīga noteikuma ir bezatlīdzības līgums, jo

saskaņā ar CX 286. p. pilsoņiem, savstarpēji slēdzot šo līgumu, nav
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-atļauts ņemt procentus kā atlīdzību par naudas aizdevumu. Izņē-

mums ir paredzēts tikai parādnieka nokavējuma gadījumā (CX
234. p. I d.). Procentus ir atļauts ņemt PSRS likumos noteiktajos

gadījumos: bankas aizdevuma līgumos ar pilsoņiem, kā ari lombarda

aizdevumos pilsoņiem. Sadi aizdevumi pieskaitāmi pie atlīdzības

ilgumiem.
Aizdevuma līgumam ir ārēja līdzība ar patapinajuma līgumu,

kuru sadzīve ļoti bieži pavisam nepareizi ari sauc par aizdevumu.

Ta, piemēram, saka: «aizdot» grāmatu, traukus, rakstāmlietas, foto-

aparātu utt. Sadas un līdzīgas lietas, kas ir individuāli noteiktas vai

individualizētas, nevar aizdot, jo tas tiek nodotas tikai uz laiku lie-

tošana, bet nepāriet «aizņēmēja» īpašumā vai operatīvajā pārvaldī-
šana. Šādas lietas tiek patapinātas, bet nevis aizdotas. Pēc patapi-

najuma līguma izbeigšanas tas jāatdod atpakaļ īpašniekam. Tur-

pretī par aizdevuma līguma priekšmetu var būt tikai lietas ar sugas

pazīmēm (nauda vai citas sugas lietas), kuras tiek nodotas aizņē-

mēja īpašuma vai operatīvajā pārvaldīšana, un aizņēmējam nav pie-
nākums atdot aizņemtas lietas, bet gan citas tādas pašas lietas.

Tas apstāklis, ka aizdevuma līguma rezultāta notiek īpašuma
tiesību pāreja, ir noteicošais, kapec saskaņa ar Latvijas PSR CX

aizdevuma līgums ir pieskaitīts pie īpašuma tiesibu nodošanas līgu-
miem, lai gan šim līgumam ir arī otra raksturīga funkcija — ar

to tiek sniegts kredīta pakalpojums (Ukrainas PSR CX to ietilpina
pakalpojumu līgumu skaitā).

3. Aizdevuma līguma puses ir aizdevējs un aizņēmējs. Tā kā

CX 285.-287. p. regulētais aizdevuma līgums attiecas uz pilsoņiem,
ši līguma dalībnieki var būt tikai pilsoņi. Kā aizdevējam, tā aizņēmē-

jam jabut rīcībspējīgiem pilsoņiem. Prakse aizdevuma līguma attie-

cībās nereti stājas arī nepilngadīgie, vecumā no 15 līdz 18 gadiem,
atbilstoši savai rīcībspējai, ko nosaka CX 13. p.

Aizdevuma līgumus, ko pilsoņi slēdz ar bankas iestādēm, lom-

bardiem, savstarpējas pašpalīdzības kasēm, regulē speciāli norma-

tīvie akti, un šajos aizdevuma līgumos aizdevēji ir juridiskās per-

sonas.

4. Aizdevuma līguma forma. Aizdevuma līgums ka reāllīgums ir

noslēgts tikai par līguma priekšmeta — attiecīgas naudas summas

vai sugas lietas nodošanu aizņēmējam. CX 285. p. II d. paredz izņē-

mumu no vispārīgajiem darījuma formas noteikumiem: aizdevuma

līgums par summu, kas pārsniedz 50 rbļ., jāslēdz vienkāršā rakst-

veida forma; aizdevuma līgumu par summu līdz 50 rbļ. var slēgt
mutvārdu formā. Vienkāršas rakstveida formas neievērošana nepa-
dara aizdevuma līgumu par speķa neesošu, tāpēc ari līgums virs

50 rbj., kas noslēgts mutvārdu forma, faktiski ir spēkā. Tomēr sa-

skaņā ar CX 46. p. noteikumiem strīda gadījumā, piemēram, ja aiz-

ņēmējs neatdod parādu, pusēm nav tiesību līguma pierādīšanai
atsaukties uz liecinieku liecībām. Aizdevuma līgumu, kurš noslēgts

par summu virs 50 rbļ., var pierādīt tikai ar rakstveida pierādīju-
miem. Lai gan likuma tieši nav norādīts, arī līguma izpildīšanai
no parādnieka (aizņēmēja) puses šada gadījumā ir jābūt noformētai
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rakstveidā. Tas izriet no CX 236. p. prasības. Pretējā gadījumā aiz-

ņēmējam, kas paradu atdevis, nav iespējams pieradīt saistības izpil-
dīšanu. Tiesu praksē ir gadījumi, kad rakstveida pierādījumu trū-

kuma dēļ aizņēmējam vai viņa tiesību pārņēmējam nākas atkārtoti

atdot parādu pēc aizdevuma līguma, ja aizņēmējs nav izpildījis
likuma noteikumus par parādzīmes atprasīšanu no kreditora vai nav

pieprasījis no pēdējā kvitējumu. Ar liecinieku liecībām nevar pierā-
dīt rakstveida formā noslēgta aizdevuma līguma izpildīšanu, ja tā

summa pārsniedz 50 rbļ.
5. Aizdevuma ligumu var noslēgt, norādot izpildes termiņu aiz-

ņēmējam, kā arī bez termiņa norādījuma. Ja līgumā nav norādīts

izpildes termiņš, tad piemēro CX 204. p. II d. noteikumus par to,
ka pēc aizdevēja pieprasījuma aizņēmējam saistība ir jāizpilda
7 dienu laikā, t. i., aizņēmējam tiek piešķirts atvieglojuma termiņš.

6. Līguma dalībnieku pienākumi un tiesības. No aizdevuma

līguma vienpusējā rakstura izriet, ka pienākumi pēc šī līguma ir

tikai aizņēmējam. Viņa pamatpienākums ir pēc līguma izpildes ter-

miņa iestāšanās vai beztermiņa līgumā — pēc aizdevēja pieprasī-

juma vai pēc savas iniciatīvas atdot aizdevējam parādu. Ja līgumā
ir paredzēta atlīdzība par aizdevumu, t. i., procentu samaksa, tad

aizņēmēja pienākums ir samaksāt arī procentus. Terminētajā līguma

aizņēmējam ir tiesības izpildīt līgumsaistību pirms termiņa.
Aizdevēja tiesība pēc līguma ir pieprasīt aizdotās naudas sum-

mas vai attiecīgi citu aizdoto lietu atdošanu un likumā paredzētajos
gadījumos — arī procentu samaksu.

Aizdevuma līguma apstrīdēšana. Tā kā aizdevuma ligums ir

kauzāls darījums, aizņēmējam ir tiesības daļēji vai pilnīgi apstrīdēt
aizdevuma līgumu, ja viņš aizdevuma priekšmetu saņēmis mazākā

daudzumā, nekā bija noteikts, pusēm vienojoties, vai viņš to īstenībā

vispār nav saņēmis (287. p.). Tādā gadījumā aizdevuma līgumu
var atzīt par spēkā neesošu. Fakts, ka aizdevuma priekšmets ir sa-

ņemts mazākā daudzumā vai vispār nav saņemts, jāpierāda aizņēmē-
jam. Gadījumos, kad aizdevuma līgums saskaņā ar CX 285. p. II d.

ir noslēgts rakstveidā, aizņēmējs to var apstrīdēt ar liecinieku liecī-

bām tikai tad, ja aizdevēja vai arī citu personu rīcība ir bijusi kri-

mināli sodāma, piemēram, ja rakstveida līgumā ir viltots aizņēmēja
paraksts vai līguma teksts; ja aizņēmējs parādzīmi parakstījis draudu

vai viltus ietekmē, bet īstenībā aizdevumu nav saņēmis vai saņēmis
to mazākā daudzumā.

2. §. Sociālistisko organizāciju aizdevumi pilsoņiem

1. Banku aizdevumus pilsoņiem saskaņā ar CX 288. un 458. p.

regulē PSRS likumdošana. Saskaņā ar PSRS Valsts bankas statūtu

37. pk. Valsts banka izsniedz laukos dzīvojošiem pilsoņiem ilgter-
miņa kredītus individuālajai dzīvokļu celtniecībai, saimniecības uz-

sākšanai, lopu iepirkšanai un citiem mērķiem. Likumā paredzētos
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gadījumos aizdevumus izsniedz PSRS Celtniecības banka. (Sk.
19. nodaļas 4.§.).

2. Lombardu aizdevumi. CX 289. p. paredz, ka lombardi izsniedz

pilsoņiem aizdevumus, kas tiek nodrošināti ar mājturības un perso-

niskas lietošanas priekšmetu ieķīlājumu. So aizdevumu maksimālo

apmēru un skaitu, kā ari termiņus, uz kādiem aizdevumus izdod,

nosaka LPSR MP 1979. g. 4. IV apstiprinātie lombarda tipveida sta-

tūti.1 Saskaņā ar šiem statūtiem naudas aizdevumus lombards iz

sniedz uz laiku līdz trim mēnešiem. Pēc termiņa izbeigšanās aizņē-

mējam tiek piešķirts viens atvieglojuma mēnesis ķīlas izpirkšanai.
Aizdevuma apmērs, ko izsniedz lombards pret mājturības vai perso-

niskās lietošanas priekšmetu ieķīlājumu, nevar pārsniegt 75% no

ieķīlājamo lietu novērtējuma. Par aizdevumu lombards ņem 9,6%

gadā. Ja aizdevumi, kas nodrošināti ar mantas ieķīlājumu, nav

dzēsti noteiktajā termiņā, lombards pēc mēneša ieķīlāto mantu pār-
dod un no pārdotās ķīlas dzēš aizdevuma summas un procentus.

3. Sabiedriskās savstarpējās palīdzības kasu un radošo savie-

nību fondu aizdevumi (CX 290. p.). Ir dažādas sabiedriskās sav-

starpējās palīdzības kases. Arodbiedrību komiteju savstarpējās palī-
dzības kases uzņēmumos un iestādēs darbojas, pamatojoties uz arod-

biedrības komitejas pašpalīdzības kases tipveida statūtiem, kas

apstiprināti ar VACP Prezidija 1973. g. 23. XI lēmumu. Šādas kases

darbojas arodbiedrības komitejas vadībā un ir attiecīgās arodbiedrī-

bas biedru organizācija, kas izveidota biedriskas materiālās palīdzī-
bas sniegšanai. Par kases biedru var būt ikviens arodbiedrības

biedrs, kas strādā attiecīgajā uzņēmumā vai iestādē.

Savstarpējās palīdzības kases izsniedz saviem biedriem īster-

miņa un ilgtermiņa aizdevumus. īstermiņa aizdevumus izsniedz uz

laiku, ne ilgāku par 1 mēnesi, un aizdevuma apmērs var būt līdz

30 rbļ. Ilgtermiņa aizdevumu kase izsniedz uz laiku, ne ilgāku par

6 mēnešiem, un tas nedrīkst pārsniegt biedra 1 mēneša darba algas

apmēru. Izņēmuma gadījumos, ja kases biedram ir īpaša nepiecie-

šamība, valde var piešķirt aizdevumu, kas pārsniedz viena mēneša

algas apmēru. Maksa (procenti) par kases aizdevumiem netiek

ņemta.

Savstarpējās palīdzības kases kolhozos izsniedz aizdevumus kol-
hozniekiem un kolhozā strādājošiem kases biedriem, bet savstarpē-

jās palīdzības kases, kas darbojas pie Tautas deputātu padomes iz-

pildkomiteju sociālās nodrošināšanas nodaļām, izsniedz ilgtermiņa
un īstermiņa aizdevumus pensionāriem. CX 290. p. un radošo profe-

siju darbinieku savienību fondu statūti (piemēram, Literatūras fonda

statūti) paredz aizdevuma izsniegšanu radošo savienību biedriem.
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12. nodaļa

MANTAS ĪRE. MANTAS PATAPINĀJUMA LĪGUMS

1. §. Mantas īres līguma jēdziens,

priekšmets un veidi

1. Pēc mantas īres līguma izīrētājs apņemas dot pret maksu

īrniekam mantu lietošanā uz laiku (CX 291. p ). Līguma jēdziens
atspoguļo mantas īres līguma nozīmi un izmantojuma sfēru: to slēdz

gadījumos, kad manta ir vajadzīga uz laiku. Likumā dotais mantas

īres līguma jēdziena definējums nosaka, ka manta nonāk īrnieka

lietojumā, turpretī dažos citos līgumos, kā, piemēram, pirkuma-pār-
devuma līgumā vai aizdevuma līgumā, manta nonāk īpašumā vai

operatīvajā pārvaldīšanā. Tā kā mantas lietojums īres līgumā pa-

rasti ir saistīts ar mantas valdījumu, īrnieks, iegūstot mantas lieto-

šanas tiesības, līdz ar to iegūst arī mantas valdījuma tiesības. Sos

tiesīgumus (lietojumu, valdījumu) regulē īpašuma tiesības, aizsar-

gājot ne tikai īpašnieku, bet arī mantas lietotāju un valdītāju.
Mantas īres līgums ir konsensuāts, jo ir spēkā ar vienošanās

bridi. Tas ir atlīdzības līgums, jo viena puse nodod mantu, otra —

maksu par mantas lietošanu. Mantas īres līgums ir divpusējs, jo
abām pusēm ir tiesības un pienākumi.

Mantas īres līguma priekšmets var būt tikai lieta, kas ir indivi-

duāli noteikta un nepatērējama, jo attiecīgo mantu dod lietošanā

tikai uz laiku. Attiecīgajam laika periodam paejot, manta ir jāatdod.
CX 306. p. ir noteikts, ka īrniekam ir pienākums, īres līgumam izbei-

dzoties, nodot izīrētājam mantu tādā stāvoklī, kādā viņš to ir sa-

ņēmis.

No līguma priekšmeta dažreiz ir atkarīgas pilsoņa vai organizā-

cijas iespējas būt par attiecīgā līguma pusi. Tā, piemēram, par uz-

ņēmuma celtņu, telpu, transporta līdzekļu un citas mantas izīrēšanu

organizācijas kā izīrētāji var slēgt mantas īres līgumu tikai ar orga-

nizācijām (ne pilsoņiem) kā īrniekiem. s.avukārt organizācijas nevar

būt īrnieki pēc iznomāšanas līgumiem, kuru mērķis ir apmierināt
tikai pilsoņu sadzīves un kultūras vajadzības. Ir manta, kas nevar

būt par priekšmetu mantas īres līgumā (zeme, uzņēmumi v. c).
Līgumā ir jāprecizē, kādām konkrētām prasībām jāatbilst līguma
priekšmetam. Ja tas nav darīts, līguma priekšmetam jāatbilst paras-

tajām prasībām. Tās priekšmetu īpašības, kuras kā mantas trūku-

mus izīrētājs atrunājis, līgumu slēdzot, neuzskata par mantas trū-

kumiem un par tiem izīrētājs neatbild (CX 298. p. 111 d.).
2. Pamatojoties uz mantas īres līguma priekšmeta atšķirībām,

pastāv vairāki mantas īres līguma veidi un paveidi, kuriem rakstu-

rīgas attiecīgas tiesiskā regulējuma īpatnības. Tā, piemēram, ja
mantas īres līguma priekšmets ir neapdzīvojamās telpas (nolikta-

vas, veikali, kantori v. c.) vai transporta līdzekļi, šādu mantas īres

līguma veidu dēvē par nomas jeb īres līgumu. Ja mantas īres līguma
priekšmets ir sadzīves priekšmeti (putekļu sūcējs, klavieres, tūrista
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telts, velosipēds v. c.), kurus pilsoni saņem lietošanā, šādu mantas

īres līguma veidu dēvē par iznomāšanas līgumu. Atkarībā no sadzī-

ves priekšmetu īpatnībām noteikti attiecīgi sadzīves priekšmetu iz-

nomāšanas līgumu paveidi. Atsevišķu mantas īres līguma veidu un

to paveidu tiesisko regulējumu nosaka attiecīgi tipveida līgumi, ku-

rus apstiprina kompetenti valsts orgāni.

2. §. Mantas īres līguma puses, noslēgšana,
forma un termiņš

1. Mantas īres līguma puses ir izīrētājs un īrnieks. Izīrētājs ir

puse, kas dod mantu lietošanā uz laiku. Izīrētājs var būt mantas

īpašnieks vai arī persona, kurai manta nodota operatīvajā pārval-
dīšanā. Par izīrētāju var būt gan pilsoņi, gan organizācijas. Pilso-

nim kā izīrētājam ir atjauts savu mantu nodot lietošanā uz laiku;
šai ziņā nekādu ierobežojumu nav. Protams, jāievēro, lai pilsonis
kā izīrētājs mantas īres līgumu neizmantotu bezstrādes ienākumu

iegūšanai (CX 105. p.).

Organizācijas atbilstoši to speciālajai tiesībspējai var būt izīrē-

tāji gan atsevišķos gadījumos, gan arī var mantas īres līgumus slēgt
sistemātiski, ja īres līgumu slēgšana ir šo organizāciju kā izīrētāju
darbības galvenais saturs. Organizācijām atļauts izīrēt telpas, iekār-

tas, transporta līdzekļus un gūt no izīrēšanas ienākumus.

īrnieks ir puse, kas saņem mantu lietošanā uz laiku. Par īrnieku

var but gan pilsoņi, gan organizācijas. Plānotajos mantas īres līgu-
mos par īrnieku var būt tikai persona, kas norādīta attiecīgajā admi-

nistratīvajā aktā (piemēram, orderī, kas izdots neapdzīvojamas tel-

pas aizņemšanai).
2. Mantas īres līguma noslēgšanas kārtība iedalīta divos pa-

matveidos atkarībā no tā, vai līgums ir neplānots vai plānots.
Neplānotie līgumi tiek slēgti pēc pušu vienošanās. Tas nozīmē, ka

izīrētājs kā puse pats nosaka, kuram kontrahentam manta tiks no-

dota lietošanā pēc līguma, vai arī īrnieks pats izvēlas pusi un attie-

cīgi mantu, kuru viņš grib saņemt lietošanā. Plānotie līgumi tiek

slēgti saskaņā ar administratīvu plānošanas aktu, piemēram, gadī-

jumā, kad noslēdz neapdzīvojamo telpu nomas līgumu, pamato-

joties uz izpildkomitejas izdotu orderi. Administratīvie plānošanas
akti var būt adresēti un līdz ar to būt obligāti vai nu vienai pusei,
vai ari abām pusēm.

3. Mantas īres līguma forma atkarīga no līguma subjektu veida

(pilsoņi, juridiskas personas), līguma termiņa, līguma summas un

līguma priekšmeta. Mantas īres līguma formu regulē CX 292. p.,.
kurā noteikts, ka mantas īres līgums starp pilsoņiem uz laiku, kas

ilgāks par vienu gadu, jāslēdz rakstveidā. Tātad pilsoņiem sav-

starpēji iespējams slēgt mantas īres līgumu gan mutvārdu, gan
rakstveida formā. Pie tam mutvārdu forma iespējama, ja līgums no-

slēgts uz laiku līdz vienam gadam. Taču balstīties tikai uz šo kritē-

riju vien nevar, jo jāievēro arī vispārīgie noteikumi par darījumu
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formtl (CX 42., 44. p.), saskaņā ar kuriem mutvārdu līguma forma

pieļauta starp pilsoņiem par summu līdz 100 rbj. Tādējādi mantas

īres līgumā mutvārdu forma piemērojama, ja līgums tiek slēgts

1) starp pilsoņiem, 2) uz laiku līdz vienam gadam un ja 3) līguma
summa nepārsniedz 100 rbļ. Jāuzsver, ka līguma summa ir izīrē-

jamā priekšmeta — mantas (laiva, mēbeles) vērtība, nevis īres mak-

sas apmērs par šīs mantas lietošanu. Tātad, ja pilsoņi slēdz līgumu

uz laiku, kas ilgāks par vienu gadu, bet līguma summa ir mazāka

par 100 rbļ., tas jāslēdz rakstveida formā. Līdzīga kārtā, ja līguma

termiņš ir mazāks par vienu gadu, bet līguma summa ir lielāka par

100 rbļ., līgums jāslēdz rakstveida formā.

Citi noteikumi uz mantas īres līguma formu attiecas tad, ja
līguma puse (vienalga, viena vai abas) ir organizācija. Saskaņā
ar vispārīgajiem noteikumiem par darījuma formu līgumi, kuros

kaut viena puse ir organizācija, vienmēr jāslēdz rakstveidā neatka-

rīgi no līguma summas un termiņa.
Atsevišķos mantas īres līguma veidos līguma formai var būt

paredzēti īpaši noteikumi. Dažos gadījumos mantas īres līgumam
tiek noteikta notariāla forma, piemēram, nelielu (līdz 60 m 2) dzīvo-

jamo māju nomas līgumiem, pēc kuriem vietējās padomes attiecīgās

mājas nodod pilsoņu ilgtermiņa lietošanā.

4. Mantas īres līguma termiņu regulē CX 293.-296. p., un tas

ir atkarīgs no līguma subjektu veida un līguma priekšmeta. Līgums
var tikt noslēgts uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Slēdzot līgumu
uz noteiktu laiku, jāņem vēra mantas īres līgumu termiņu maksimā-

lās robežas, ko nosaka CX 293. pants. Saskaņā ar vispārīgu notei-

kumu jebkura mantas īres līguma veida termiņš nekādā gadījumā
nedrīkst pārsniegt 10 gadus. Mantas īres līgumu citi maksimālie

termiņi noteikti, ievērojot attiecīgo līguma priekšmetu īpatnības, kā

arī subjektu veidu. Tā, piemēram, 5 gadus ilgs maksimālais termiņš

noteikts ēku vai neapdzīvojamo telpu īres (nomas) līgumam, kas

slēgts starp valsts, kooperatīvajām un sabiedriskajām organizāci-
jām. Ja norādītās organizācijas slēdz iekārtas vai citas mantas īres

līgumu, tad maksimālais termiņš ir 1 gads. Ja organizācijas slēdz

mantas īres līgumu, kam pamatā ir plāna uzdevums, kas no-

saka līguma termiņu, tad pusēm šāds administratīva akta noteiktais

līguma termiņš ir obligāts. Iznomāšanas līgumu maksimālo termiņu
nosaka attiecīgie tipveida līgumi. Ja puses ir noslēgušas mantas

īres līgumu uz termiņu, kas pārsniedz noteikto maksimālo termiņu,

līgumu neatzīst par spēkā neesošu, bet uzskata par noslēgtu attie-

cīgi uz 10 vai 5, vai 1 gadu, vai arī uz termiņu, kāds noteikts

tipveida iznomāšanas līgumā. Līdz ar to jāsecina, ka termiņš nav

tāds noteikums, bez kura īres līgums nav spēkā.
Līgums var tikt noslēgts uz nenoteiktu laiku, t. i., bez termiņa

norādījuma. Šādus beztermiņa līgumus var noslēgt gan pilsoņi, gan

organizācijas. Beztermiņa līgumiem atkarībā no pušu interesēm ir

gan savas priekšrocības, gan arī sava veida trūkumi. Beztermiņa
līgumā katra puse var jebkurā laikā atteikties no līguma. Lai dotu

iespēju otrai pusei pienācīgi sagatavoties, tā par līguma izbeigšanu



152

jābrīdina 1 mēnesi iepriekš; ēku vai neapdzīvojamu telpu beztermiņa-

īres (nomas) gadījumos — 3 mēnešus iepriekš. Brīdinājums skaitās,

izteikts dienā, kad otra puse saņēmusi brīdinājumu. Brīdinājums

var būt mutvārdu vai rakstveida, taču tā formai ir jāatbilst mantas

īres līguma formai. Mantas īres līgumu uzskata par automātiski no-

slēgtu uz nenoteiktu laiku, ja īrnieks pēc līguma termiņa notecējuma
mantas lietošanu turpina un izīrētājs pret to neceļ iebildumus. Sajā'

gadījumā klusēšana saskaņā ar likumu tiek uzskatīta par gribas iz-

pausmes formu. Līdz ar to līgums uzskatāms par atjaunotu uz neno-

teiktu laiku un katra puse turpmāk ir tiesīga jebkurā laikā atteikties,

no līguma, attiecīgi brīdinot par to pretējo pusi. Protams, par man-

tas lietošanas turpinājumu šai nozīmē nevar uzskatīt stāvokli, kad'

izīrētājs pēc mantas īres līguma termiņa notecējuma prasa mantu

atpakaļ, bet īrnieks to turpina lietot. Tas ir līguma saistību pār-
kāpums.

Noteikumi par mantas lietošanu pēc līguma termiņa notecējuma
ar izīrētāja piekrišanu nav piemērojami līgumiem starp valsts, koo-

peratīvajām un sabiedriskajām organizācijām, kā arī iznomāšanas

līgumiem. Sāda aizlieguma mērķis ir novērst neskaidrību organizā-

ciju mantiskajās attiecībās. Ja minētās puses ir ieinteresētas līgumu

pagarināt, tām jānoslēdz jauns līgums.
Ar līguma termiņa izbeigšanās faktu ir saistītas sociālistiskās

organizācijas (nevis pilsoņu) pirmtiesības uz īres līguma atjauno-
šanu (CX 295. p.). Valsts, kooperatīvajai vai sabiedriskajai organi-
zācijai, kas kārtīgi izpildījusi ar īres līgumu uzņemtās saistības, pēc
līguma izbeigšanās ir pirmtiesības uz līguma atjaunošanu, ja līguma

priekšmetu arī turpmāk paredzēts izīrēt. Sāda norma stimulē īrnieku

kārtīgi izpildīt visus savus pienākumus un ir ekonomiski izdevīga
(dod iespēju ietaupīt ēku, telpu iekārtošanas un mantas pārvietoša-
nas izdevumus v. tml.). Lai pēc līguma termiņa notecēšanas atjau-
notu plānotos līgumus, nepieciešams plānošanas akta darbības pa-

garinājums.

3. §. Izīrētāja un īrnieka tiesības un pienākumi

I. Izīrētājam ir tiesības noteiktos gadījumos mantas īres līgumu

izbeigt pirms termiņa. Šādas tiesības izīrētājam ir piešķirtas tādēK
ka īrnieks dažreiz pieļauj prettiesisku darbību, kas izīrētājam rada

mantisku zaudējumu. CX 304. p. nosaka, kad izīrētājs ir tiesīgs celt

tiesā, arbitrāžā vai šķīrējtiesā prasību par īres līguma izbeigšanu
pirms termiņa, ja īrnieks labprātīgi nepiekrīt līguma pirmstermiņa
izbeigšanai. Izīrētājam šādas tiesības ir tad, 1) ja īrnieks lieto

mantu neatbilstoši līgumam vai mantas uzdevumam, 2) ja īrnieka

vainas dēļ (ar īrnieka nolūku vai aiz viņa neuzmanības) pasliktinās
mantas stāvoklis, 3) ja īrnieks nav samaksājis īres maksu 3 mēnešu

laikā (bet iznomāšanas līgumā — 1 mēneša laikā) no maksājuma
termiņa izbeigšanās dienas, 4) ja īrnieks neizdara mantas kārtējo-
remontu, 5) ja īrnieks neizdara kapitālremontu tajos gadījumos, kad
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pēc likuma vai līguma kapitālremonta izdarīšana ietilpst īrnieka pie-
nākumos. Tiek uzskatīts, ka likumā dotais mantas īres līguma pirms-

termiņa izbeigšanas pamatu uzskaitījums nav izsmejošs. Mantas īres

līguma atsevišķiem veidiem tipveida līgumos vai arī citos normatī-

vajos aktos var paredzēt vēl citus pamatus līguma pirmstermiņa

izbeigšanai. Sādā kārtībā, piemēram, ir noteikts, ka ēku un neapdzī-

vojamo telpu nomas līgumu var izbeigt pirms termiņa, ja īrnieks

patvaļīgi pārplānojis un pārkārtojis telpas. Aplūkotajos līguma

pirmstermiņa izbeigšanas gadījumos īrniekam ir pienākums atlīdzi-

nāt izīrētājam radušos zaudējumus. Bez tam izīrētājs var piedzīt no

īrnieka likumā vai līgumā paredzētās sankcijas.
Izīrētāja svarīgākie pienākumi ir 1) nodot mantu īrniekam un

2) uzturēt kārtībā izīrēto mantu, izdarot tās kapitālremontu.
CX 298. un 299. p. regulē izīrētāja pienākumu nodot irniekam

mantu, kā arī nosaka sekas, kas rodas, ja izīrētājs nenodod īrniekam

izīrēto mantu. Izīrētājam ir pienākums nodot īrniekam mantu ter-

miņā un tādā stāvoklī, kāds atbilst līguma noteikumiem un mantas

uzdevumam. Mantas nodošana īrniekam nozīmē mantas nodošanu īr-

nieka lietojumā un parasti arī valdījumā. Ja izīrētājs nenodod īrnieka

lietojumā izīrēto mantu, īrniekam ir tiesības 1) vai nu reāli izprasīt
administratīvā kārtībā, tiesas ceļā vai arbitrāžā (CX 222. p.) no

izīrētāja šo mantu un pieprasīt ar izpildījuma aizkavējumu nodarīto

zaudējumu atlīdzību, vai arī 2) atteikties no līguma un piedzīt ar

tā neizpildīšanu nodarītos zaudējumus (CX 224. p.).

Līgumā paredzētās mantas nenodošana var izpausties dažādos

veidos: 1) izīrētājs tieši atsakās mantu nodot; 2) izīrētājs nenodod

mantu noteiktajā termiņā; 3) izīrētājs nodod mantu, kas kā līguma

priekšmets neatbilst līguma noteikumiem. Ja līgumā par mantas nc-

nodošanu paredzēts arī līgumsods, tad zaudējumi un līgumsods tiek

piedzīti saskaņā ar CX 225. un 226. p.

Izīrētājam ir pienākums uzturēt kārtībā izīrēto mantu, izdarot uz

sava rēķina izīrētās mantas kapitālremontu (CX 300. p.), jo viņš ir

mantas īpašnieks (vai operatīvais pārvaldītājs). Kapitālremonts pa-

rasti ir jāizdara izīrētājam, taču likumā vai mantas īres līgumā daž-

reiz var būt noteikts, ka tā veikšana ir īrnieka pienākums. Ja nepie-
ciešamība izdarīt kapitālremontu ir radusies īrnieka vainas dēj,
viņam ir pienākums to izdarīt pašam. Kādi darbi ietilpst kapitāl-
remontā, to detalizēti nosaka attiecīgi normatīvie akti, bet, ja šāda

darbu konkrēta precizējuma normatīvajos aktos nav, veicamos dar-

bus precizē puses pašas ar vienošanos. Strīda gadījumā jautājumu
izšķir tiesa vai arbitrāža.

Ja izīrētājs pēc īrnieka brīdinājuma neveic kapitālremontu un

līdz ar to samazina mantas īres līguma priekšmeta vērtību, tādējādi
aizskarot īrnieka intereses, īrniekam ir tiesības 1) vai nu izdarīt

kapitālremontu un piedzīt no izīrētāja remonta izmaksu, vai arī

2) izbeigt līgumu un piedzīt ar tā neizpildīšanu nodarītos zaudēju-
mus. (Atlīdzinot zaudējumus, jāievēro CX 224. p. noteikums, bet, ja
līgumā vai likumā ir bijis paredzēts līgumsods par saistību neizpildi
vai nepienācīgu izpildi, jāievēro CX 225. p. noteikumi.) Pirmajā
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gadījumā īrniekam ir tiesības izdarīt līgumā paredzētu kapitālremontu*
kā arī tādu kapitālremontu, kas nav bijis iepriekš līgumā paredzēts,
bet kuru veikt ir neatliekami nepieciešams, lai varētu mantu normāli

lietot (piemēram, dabas stihijas rezultātā ir bojāta celtne). Aplūko-
tajos gadījumos līdzās iespējai piedzīt no izīrētāja remonta izmaksu

īrnieks var izvēlēties arī citādu iespējamās kompensācijas veidu,

proti, ieskaitīt remonta izmaksu turpmākajos īres naudas mak-

sājumos.

Izīrētajam ir pienākums pēc mantas īres līguma termiņa izbeig-
šanas izīrēto mantu pieņemt no īrnieka (CX 306. p.).

2. īrniekam ir tiesības 1) izdot mantu apakšīrē, 2) izbeigt līgumu

pirms termiņa, 3) izdarīt mantas uzlabojumus, 4) atjaunot mantas

īres līgumu pēc tā izbeigšanās.
īrnieka tiesības izdot mantu apakšīrē regulē CX 303. p. īrnie-

kam ir atļauts izdot īrēto mantu (visu vai daļu) apakšīrē pret
maksu. Apakšīres gadījumā tiek noslēgts apakšīres līgums starp
īrnieku un apakšīrnieku. No apakšīres līguma jāatšķir tālākīres

līgums, t. i., īrnieka tiesību un pienākumu nodošana trešajai perso-

nai, kas stājas īrnieka vietā (CX 200. p.). Apakširniekam ar izīrē-

tāju civiltiesisku attiecību nav. īrniekam, kas noslēdzis apakšīres
līgumu, civiltiesiskās attiecības ar izīrētāju saglabājas. Tā kā izīrē-

tājs un īrnieks ir puses pēc mantas īres līguma, apakšīrnieks ir trešā

persona. Taču attiecībā pret apakšīrnieku īrniekam pašam ir izīrē-

tāja stāvoklis. īrnieks var noslēgt apakšīres līgumu tikai ar izīrētāja
piekrišanu, jo izīrētājam ir interese par apakšīrnieku kā personu*
kuras lietojuma nonāk izīrētāja -manta, kaut arī īrnieks atbild par

zaudējumiem, kurus apakšīrnieks nodara izīrētajam. Ja īrnieks nav

izīrētajā atļauju saņēmis, tad apakšīres līgums nav spēkā, un izīrē-

tājs var uzskatīt, ka īrnieks lieto mantu neatbilstoši līgumam. Līdz

ar to izīrētājam rodas tiesības mantas īres līgumu izbeigt pirms
termiņa saskaņā ar CX 304. p. 1. pk. Atsevišķos mantas īres līguma
veidos mantas izdošana apakšīrē vispār netiek atļauta (piemēram,
iznomāšanas līgumā). Apakšīres līgums ir atvasināts no mantas

īres līguma, tādēļ tas jānoslēdz tadā pašā formā kā attiecīgais man-

tas īres līgums. Izbeidzoties mantas īres līgumam, izbeidzas arī

apakšīres līgums; apakšīres līguma termiņš nevar pārsniegt mantas

īres līguma termiņu.
īrniekam ir tiesības mantas īres līgumu izbeigt pirms termiņa,

ja izīrētāja vainas dēļ ir radušies apstākli, kas traucē īrniekam iz-

īrēto mantu normāli lietot. īrnieks ir tiesīgs celt tiesā, arbitrāža vai

šķīrējtiesa prasību (nevis izbeigt līgumu ar vienpusēju aktu) par
īres līguma izbeigšanu pirms termiņa, 1) ja izīrētājs neizdara viņa
pienākumos ietilpstošo kapitālremontu, 2) ja manta tādu apstākļu
dē], par kuriem īrnieks neatbild, izrādās lietošanai nederīgā stāvoklī

(CX 305. p.).
īrnieks neatbild par apstākļiem, kas mantu padarījuši lietošanai

nederīgu izīrētāja vai trešo personu vainas dēļ, kā arī gadījumos,
kad manta kļuvusi lietošanai nederīga nepārvaramas varas rezul-

tātā. Ja manta ir tikai daļēji derīga lietošanai, tad īrniekam ir tie-
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-sibas prasīt īres maksas samazināšanu. Līguma pirmstermiņa izbeig-
šanas gadījuma īrnieks ir tiesīgs piedzīt zaudējumus vai arī līgum-
sodu, ja tads bijis noteikts.

īrniekam ir tiesības ar izīrētāja atļauju uzlabot izīrēto mantu

(CX 308. p.). Ja uzlabojumi ir izdarīti un tie ir objektīvi palielinā-
juši mantas vērtību, īrniekam ir tiesības saņemt nepieciešamo izde-

vumu atlīdzību. Kārtējais remonts nav mantas uzlabojums. Par

izīrētāja piekrišanu nevar uzskatīt klusēšanu, piekrišanai jābūt
ietvertai tādā pašā formā, kādā ir noslēgts līgums. Tāpēc mantas

uzlabojums būtībā ir vienošanas, kas var būt ietverta ka noteikums

mantas īres līgumā, vai ari puses par mantas uzlabojumu var vieno-

ties līguma izpildes laikā. Ja īrnieks uzlabojis mantu bez izīrētāja

atjaujas, tāda darbība vērtējama kā vienpusējs akts. Izīrētājs var

vēlāk tomēr piekrist atlīdzināt uzlabojumu vērtību, un tad īrnieks

uzlabojumus nedrīkst noņemt, kaut arī tie ir atdalāmi, nekaitējot
mantai. Ja izīrētājs nav ar mieru atlīdzināt uzlabojumu vērtību un

nav arī piekritis to izdarīšanai, īrniekam ir tiesības šos uzlabojumus
noņemt, ja tie atdalāmi bez kaitējuma mantai. Ja bez izīrētāja atjau-

jas īrnieka izdarītie uzlabojumi nav atdalāmi, nekaitējot mantai, tie

bez atlīdzības paliek izīrētāja īpašumā.
īrniekam pēc līguma izbeigšanās ir pirmtiesības uz īres līguma

atjaunošanu (CX 295. p.). Sis tiesības sīkāk apskatītas šīs no-

dalās 2. §.
īrniekam ir pienākums 1) uzturēt īrēto mantu kārtībā, 2) samak-

sāt >ri. 3) līgumam izbeidzoties, atdot mantu izīrētājam.
īrnieka pienākumu uzturēt īrēto mantu kārtībā regulē CX 301. p.

Noteikts, ka īrnieka pienākums ir mantu lietot saskaņā ar līgumu
un mantas uzdevumu, uzturēt īrēto mantu kārtībā, izdarīt uz sava

rēķina kārtējo remontu, ja likumā vai līgumā nav noteikts citādi,

un segt mantas uzturēšanas izdevumus. So īrnieka darbību mērķis
ir nodrošināt līguma priekšmeta — mantas fizisku saglabāšanu,
novērst tas vērtības nepieļaujamu samazināšanos, rūpēties par man-

tas pareizu izmantošanu. Ja īrnieks nepilda pienākumus sakarā ar

mantas uzturēšanu kārtībā, izīrētājs ir tiesīgs vai nu izbeigt līgumu
pirms termiņa (CX 304. p.), vai arī prasīt zaudējumu aļlīdzību. Ja

īrnieks pieļāvis noīrētās mantas pasliktināšanos, viņam jāatlīdzina

izīrētājam tādējādi radušies zaudējumi, ja vien viņš nepierāda, ka

manta nav pasliktinājusies viņa vainas dēļ. īrnieks atbild par zau-

dējumiem, ko mantai nodarījušas trešās personas, tajos gadījumos,
kad trešās personas ir atbildīgas viņam par savu darbību (CX
307. p.). Par trešām personām šajā gadījuma uzskata mantas apakš-
īrniekus, īrnieka strādniekus un kalpotājus, kuri nodarījuši zaudēju-
mus, pildot dienesta pienākumus. Zaudējumi, kas radušies sakarā

ar mantas pasliktināšanos, aprēķināmi saskaņa ar CX 224. p. notei-

kumiem. Gadījumos, kad notikusi mantas pasliktināšanās, vienmēr

prezumējama īrnieka vaina. Vainas neesamība jāpierāda īrniekam.

īrnieka pienākums ir savlaicīgi samaksāt īri par mantas lieto-

šanu. Viņš ir tiesīgs prasīt atbilstošu īres maksas samazināšanu, ja
tādu apstākju dēļ, par kuriem viņš neatbild, līgumā paredzētā
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mantas lietošanas iespēja ievērojami samazinājusies (CX 302. p.)_

Savlaicīgi samaksāt iri nozīmē samaksāt to likumā vai līgumā no-

teiktajos termiņos. īres maksu var kārtot ne tikai naudā, bet, pusēm

par to vienojoties, attiecīgi ieskaitīt īres maksā zināmu darba vei-

kumu, piemēram, īrnieka veikto kapitālremontu. īres maksas apmē-
rus nosaka normatīvie akti vai pušu vienošanās. Dažos gadījumos
īrnieki tiek atbrīvoti no īres maksas (piemēram, Lielā Tēvijas kara

invalīdi no garāžas īres maksas; skolas, slimnīcas, tiesas, pasta no-

dajas). īres maksas samazināšanu īrnieks var prasīt, ja izīrētājs
nav izdarījis kapitālo remontu (CX 300. p.).

īres līgumam izbeidzoties, īrniekam ir pienākums atdot izīrētā-

jam mantu tādā stāvoklī, kādā viņš to ir saņēmis, atskaitot normālo

nolietojumu, vai arī līgumā noteiktajā stāvokli (CX 306. p.). Bez-

termiņa līgumos manta jāatdod, kad izbeidzas atvieglojuma termiņš

pēc izīrētāja brīdinājuma par līguma izbeigšanu. Ja mantu atdot

nav iespējams (nozaudēta, gājusi bojā vai sabojāta), rodas jautā-

jums par īrnieka vainu. Ja īrnieka vainas nav, risks par mantas

nejaušu bojāeju (vai bojāšanos) ir izīrētājam kā mantas īpašnie-
kam. Ja mantas nejaušas bojāejas gadījumā īrnieka vaina izpaudu-
sies savu īrnieka pienākumu neizpildīšanā (arī tad, ja īrniekam bija

pienākums apdrošināt izīrēto mantu, bet viņš šo pienākumu nebija
izpildījis) īrnieks ir atbildīgs izīrētājam.

4. §. Mantas īres līguma izbeigšanās

Mantas īres līguma izbeigšanās jautājumi ir cieši saistīti ar

izīrētāja un īrnieka dažādu tiesību realizēšanu. Tā, piemēram, ja
izīrētājs pārdod savu izīrēto mantu citai personai, rodas jautājums
par mantas īres līguma izbeigšanos. CX 297. p. šo institūtu par īres

līguma spēku gadījumā, kad manta pāriet citam īpašniekam, regulē
šādi: ja izīrētā manta pāriet no izīrētāja citas personas īpašumā
(tiek pārdota, dāvināta, mainīta, mantota v. tml.), noslēgtais īres

līgums paliek spēkā arī jaunajam īpašniekam; īres līgums paliek
spēkā arī tad, ja manta pāriet no vienas valsts organizācijas (kas
ir izīrētāja) citai. Tātad īpašuma tiesību (vai operatīvās pārvaldī-
šanas tiesību) pāreja no izīrētāja citai personai neizbeidz īres

līgumu. Tas nozīmē, ka izīrētāja vietā stājas cits subjekts — jaunais
īpašnieks, bet visi īres līguma noteikumi paliek spēkā. Tā kā šo prin-
cipu likumdevējs kā obligātu noteikumu ietvēris likumā (CX 297. p.) t

katram mantas ieguvējam līdz ar to uzlikts par pienākumu interesē-

ties, vai manta nav izīrēta. Kaut arī mantas īres līguma pastāvē-
šana atklājas tikai vēlāk pēc mantas pārejas citam īpašniekam, jau-
nais īpašnieks automātiski ir kļuvis izīrētājs. Mantas ieguvējs var

tikai vērst pretenzijas pret mantas atsavinātāju sakarā ar to, ka ir

tikusi atsavināta izīrēta manta.

Mantas īres līgums izbeidzas vienīgi tad, ja pēc līguma termiņa
notecēšanas izīrētājs pieprasa mantu atpakaļ, bet, ja īres līguma
attiecības tiek turpinātas, līgums uzskatāms par atjaunotu uz neno
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teiktu laiku (CX 296. p.). Ja mantas īres līgums noslēgts bez ter-

miņa norādījuma, to izbeidz, bridinot pretējo pusi 1 mēnesi iepriekš,
bet ēku vai neapdzīvojamo telpu īres gadījumos — 3 mēnešus

iepriekš (CX 294. p.). Līgums izbeidzas arī līguma priekšmeta bojā-
ejas gadījumā, jo līguma priekšmets ir individuāli noteikta lieta, kā

arī gadījumā, kad puses vienojas par līguma izbeigšanu. Līgums iz-

beidzas gadījumos, kad likums pusēm piešķir tiesības līgumu izbeigt
pirms termiņa un kāda no pusēm to prasa (sk. 4.§ — izīrētāja un

īrnieka tiesības un CX 304., 305. p.).

5. §. Iznomāšanas līgums

Iznomāšanas līgums (lieto arī terminu noma) ir viens no man-

tas īres līguma veidiem; to regulē CX 309. p., kā arī atsevišķas
CX 293., 296., 298., 303.—305. p. normas. Atsevišķiem sadzīves

priekšmetu iznomāšanas līgumu veidiem LPSR MP apstiprina tip-
veida līgumus. Tajos ietvertas normas, ko CX nosaka kā obligātas*
kā arī sīkāk detalizēts tiesiskā stāvokļa regulējums, ievērojot līguma

priekšmeta (mūzikas instrumenta, sporta inventāra v. c.) īpatnības*
līguma puses un citus apstākļus. CX 309. p. II d. nosaka, ka nav

spēkā tāda atkāpšanās no tipveida līgumu noteikumiem, kas ierobežo

lietotāju tiesības. Tas nozīmē, ka ir atļauta atkāpšanās no tip-
veida līgumu noteikumiem, ja izīrētāji kā speciālas organizācijas
pilnveido pilsoņu kā lietotāju tiesības. Tādā veidā likumdevējs pa-

redz noteiktu īrnieka tiesību aizsardzības principu, dodot iespēju

turpmāk sadzīves priekšmetu iznomāšanas tipveida līgumos arvien

vairāk paplašināt īrnieku tiesības.

Iznomāšanas līgumam ir vairākas īpatnības. Dažos līgumos par

subjektu var būt tikai noteiktu kategoriju pilsoņi. Tā, piemēram,
automašīnas, motocikla, motorollera vai mopēda iznomāšanas līgumā
par īrnieku var būt tikai pilsoņi, kam ir šo transportlīdzekļu vadītāj-
tiesības. Tiek piemērotas priekšrocības tiesības, piemēram, tādas ir

mūzikas skolu audzēkņiem mūzikas instrumentu iznomāšanas līguma
noslēgšanā.

Iznomāšanas tipveida līgumi nosaka mantas īres līguma termi-

ņus. Ja līgums noslēgts, nenorādot termiņu, to uzskata par noslēgtu
uz attiecīgā iznomāšanas tipveida līgumā norādīto termiņu. Izno-

māšanas līgumos pilsoņiem nav paredzētas pirmtiesības uz līgumu
atjaunošanu. Termiņa notecēšanas gadījumā līgums atjaunojams
tikai ar pušu vienošanos. Organizācijai, kura kā puse ir izīrētājs, ir

pienākums, nododot līguma priekšmetu, īrnieka klātbūtnē pārbaudīt,
vai izīrējamā manta ir lietošanas kārtībā (CX 298. p. II d.). Izno-

māšanas līgumā īrniekam nav tiesību iznomāto mantu izdot apakš-
īrē (CX 303. p. II d.). Izīrētājs ir tiesīgs celt tiesā, arbitrāžā vaī

šķīrējtiesā prasījumu par īres līguma izbeigšanu pirms termiņa, ja
īrnieks nav samaksājis īres maksu viena mēneša laikā (nevis 3 mē-

nešu laikā kā citos mantas īres līgumos) no maksājuma termiņa no-

tecējuma dienas (CX 304. p. 3. pk.). Citādi iznomāšanas līgumā
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-risināts ari jautājums par liguma pirmstermiņa izbeigšanu pēc
īrnieka pieprasījuma: īrniekam ir tiesības katrā laikā atteikties no

iznomāšanas līguma (CX 305. p. II d.).

6. §. Mantas patapinājuma līgums

Mantas patapinājuma līgumu regulē CX 359.—366. p. Pēc man-

tas patapinājuma līguma viena puse — patapinājumdevējs (patapi-

nātājs) — nodod mantu otrai pusei — patapinājumņēmējam pa-

gaidu lietojumā bez atlīdzības, bet pēdējā apņemas atdot šo pašu
mantu. Mantas patapinājuma līgumam attiecīgi piemēro CX 293. p.

(līguma termiņi), 296. p. (mantas lietošanas turpinājums pēc ter-

miņa notecējuma), 301. p. (īrnieka pienākums uzturēt izīrēto mantu

kārtība), 307. p. (īrnieka atbildība par mantas pasliktināšanos) un

•°«08. p. (mantas uzlabojums). Sis CX normas piemērot iespējams

tādēļ, ka vairāki mantas īres liguma un mantas patapinājuma līguma

svarīgi elementi ir līdzīgi: abos līgumos puses saņem mantu lieto-

jumā uz laiku, līguma priekšmets ir individuāli noteikta, nepatērē-
jama lieta. Būtiskāko atšķirību veido atlīdzības elements — mantas

īres līgums ir atlīdzības līgums, bet mantas patapinājuma līgums
ir bezatlīdzības līgums.

Mantas patapinājuma līguma puses ir pilsoņi (arī nepilngadīgi),

pilsoņi un organizācijas, kā arī organizācijas savstarpēji. Pilsoņi

savstarpēji patapina sadzīves priekšmetus un citu mantu; no biblio-

tēkām pēc patapinājuma līguma pilsoņi sariem lasīšanai grāmatas;

muzeji saņem no pilsoņiem gleznas un citus eksponātus; organizā-
cijas savstarpējas palīdzības kārtībā nodod lietojumā viena otrai

bez atlīdzības iekārtas, mašīnas, telpas, muzeju eksponātus.
Mantas patapinājuma līguma termiņa regulēšanai visumā pie-

mēro mantas īres līguma termiņu pamatnoteikumus (CX 293. p.),
tomēr ir noteikti arī izņēmumi. Atšķirīgi termiņu reglamentē mantas

patapinājuma līgumam starp sociālistiskajām organizācijām (CX
360. p.). Noteikts, ka šadā gadījumā termiņš nedrīkst pārsniegt
1 gadu, ja vien likumā nav noteikts citādi. Ja līgums, kuru var no-

slēgt uz termiņu, kas nepārsniedz vienu gadu, ir noslēgts uz ilgāku
termiņu, tas tomēr ir spēkā tikai vienu gadu.

Ja mantas patapinājuma līgums tiek noslēgts, nenorādot ter-

miņu, tad piemēro CX 294. p. I d., t. i., līgums uzskatāms par no-

slēgtu uz nenoteiktu laiku un katra puse ir tiesīga jebkurā laikā

atteikties no līguma, brīdinot par to pretējo pusi 1 mēnesi iepriekš,
bet ēku vai neapdzīvojamu telpu patapinājuma gadījumos — 3 mē-

nešus iepriekš. Ja neviens no līguma dalībniekiem nav paziņojis par
atteikšanos no līguma, tas uzskatāms par izbeigtu pēc viena gada.
Sajā gadījumā mantas faktiskā lietošana vairs neatjauno līgumu.
Puses var vienoties un noslēgt jaunu līgumu.

Mantas patapinājuma līguma bezatlīdzības raksturs ietekmē pra-
sības, kādas likumdevējs izvirza līguma priekšmetam. CX 362. p.

paredz atvieglotu atbildību par patapinājumā nodotās mantas trū-
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kūmiem. Noteikts, ka persona, kas nodevusi mantu patapinājuma*
atbild par šīs mantas trūkumiem, kādus viņa ar nolūku vai aiz

rupjas nolaidības (jābūt rupjai, nevis vieglai neuzmanībai) nav

atrunājusi, mantu nododot. Tātad mantai jāatbilst parastajām vai

ar līgumu noteiktajām īpašībām.
Atšķirības no mantas īres līguma izpaužas arī patapinājumde-

vēja pienākumā nodot mantu patapinājuma. Ja mantas patapinā-

juma līgums ir reāllīgums, pilsoņu solījumiem nodot mantu patapi-

nājuma nav juridiskas nozīmes. Turpretī, ja organizācija pēc līguma
ir apņēmusies mantu nodot patapinājumā (konsensuāls līgums) un

vēlāk šo mantu tomēr nenodod, tiek piemēroti CX 299. p. noteikumi,

saskaņā ar kuriem patapinajumņēmējs ir tiesīgs vai nu 1) izprasīt
no patapinājumdevēja šo mantu un pieprasīt ar izpildījuma aizka-

vējumu nodarīto zaudējumu atlīdzību, vai arī 2) atteikties no līguma
un piedzīt ar tā neizpildīšanu nodarītos zaudējumus. Tomēr, kā pre-

cizē CX 361. p., šajā gadījumā otrai pusei tiek atlīdzināti tikai tie

zaudējumi, kas ietver tai jau reāli radušos izdevumus, mantas zau-

dējumu vai bojājumu. Zaudējumu saturā netiek ietverti ienākumi,

kurus puse būtu varējusi saņemt, ja līgums būtu bijis izpildīts.

Patapinājumņēmējam ir tiesības patapinājumā saņemto mantu

nodot bezmaksas lietojumā (jo līgums ir bezatlīdzības) trešajai
personai, bet tikai ar patapinājumdevēja piekrišanu (CX 363. p.).

Mantas patapinājuma līgums izbeidzas saskaņā ar saistību iz-

beigšanas vispārīgajiem noteikumiem, kā arī ar pilsoņa nāvi vai

līguma piedalījušās juridiskās personas izbeigšanos (CX 364. p.),
jo līguma pamatā ir uzticības un citi personiska rakstura elementi.

Ja starp pilsoņiem bijis noslēgts beztermiņa mantas patapinājuma
līgums, tas izbeidzas pēc īpašnieka pirmā pieprasījuma (bez brīdi-

nājuma) un manta tūlīt ir jāatdod. Beztermiņa mantas patapinā-
juma līgums izbeidzas ari pēc tas juridiskās personas prasījuma,
kurai pārgājušas šīs mantas īpašuma (vai operatīvās pārvaldīša-
nas) tiesības (CX 365. p.).

CX 366. p. nosaka, ka patapinājumdevējam ir tiesības prasīt
līguma izbeigšanu pirms termiņa, 1) ja patapinājumņēmējs ar no-

lūku vai aiz neuzmanības pasliktina mantas stāvokli, 2) ja patapi-
nājumņēmējs neizdara mantas kārtējo remontu, 3) ja patapinājum-

ņēmējs nodevis patapinājumā saņemto mantu trešajai personai bez

patapinājumdevēja piekrišanas, 4) ja manta nepieciešama īpašnie-
kam un tas brīdinājis patapinajumņēmēju 1 mēnesi iepriekš.
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13. nodaļa

DZĪVOJAMO TELPU ĪRE

1. §. Pilsoņu tiesības uz dzīvokli. Dzīvokļu fondi

F. Engelss uzsvēra, ka «tikai ... iznicinot kapitālistisko ražo-

šanas veidu, kļūst iespējams atrisināt reizē arī dzīvokļu jautā-
jumu .. .> un to «... varēs atrisināt tikai tad, kad sabiedrība būs

pietiekami pārveidota, lai uzsāktu iznicināt pilsētas un lauku pret-
statu ...»'

PSRS no 1981. līdz 1985. g. uzcelti dzīvojamie nami 552 milj. m2
kopplatībā. Tā rezultātā 80% pilsētu iedzīvotāju dzīvo atsevišķos

dzīvokļos. Arī turpmāk paredzēts uzlabot padomju cilvēku dzīvokļu

apstākļus, uzceļot no 1986. līdz 1990. gadam dzīvojamās mājas
565 līdz 570 milj. m 2 kopplatībā un parasti sadalot jaunos valsts

dzīvokļus pēc principa, ka katrai ģimenei piešķirams atsevišķs dzī-

voklis. 2 Sociālisma celtniecības rezultāti ļāva PSRS Konstitūcijā

(44. p.) noteikt PSRS pilsoņiem tiesības uz dzīvokli. Sīs tiesības tiek

nodrošinātas, attīstot un aizsargājot valsts un sabiedrisko dzīvokļu
īondu, veicinot kooperatīvo un individuālo dzīvokļu celtniecību, sa-

biedrības uzraudiībā taisnīgi sadalot dzīvojamo platību, ko piešķir
atbilstoši labiekārtotu dzīvokļu celtniecības programmas īstenošanai,

kā arī nosakot zemu maksu par dzīvokli un komunālajiem pakalpo-

jumiem.
Jēdziens dzīvokļu fonds tiek lietots trijās pamatnozīmēs. Pirm-

kārt, tas plašā nozīmē aptver visas dzīvojamās telpas kopumā neat-

karīgi no tā, kādās mājās, ēkās šīs telpas atrodas.

Otrkārt, «dzīvokļu fonds» apzīmē dzīvojamo telpu pārvaldīšanas
un lietošanas tiesisko noteikumu kopumu (tiesisko režīmu). Atka-

rībā no īpašuma veida un īpašuma formas pastāv 1) valsts dzīvokļu
fonds — dzīvojamās mājas un dzīvojamās telpas citās ēkās, kas pie-
der valstij; 2) sabiedriskais dzīvokļu fonds — dzīvojamās mājas,
kas pieder kolhoziem un citām kooperatīvajām organizācijām, to ap-

vienībām, arodbiedrībām un citām sabiedriskajām organizācijām; šī

fonda noteikumiem pakļautas arī dzīvojamās mājas, kas pieder
valsts un kolhozu, kā arī citām valsts un kooperatīvu apvienībām,
uzņēmumiem un organizācijām; 3) dzīvokļu celtniecības koopera-
tīvu fonds; 4) individuālais dzivokļu fonds — dzīvojamās mājas,
kas ir pilsoņu personiskajā īpašumā.

Treškārt, jēdzienu «dzīvokļu fonds» lieto, lai norādītu, kāds

orgāns valsts dzīvokļu fonda ietvaros operatīvi pārvalda dzīvojamās
telpas. Pamatojoties uz šādu kritēriju, pastāv 1) vietējo padomju

1 Markss X... Engelss F. Par dzīvokļu jautājumu. — Darbu izlase tris sēju-
mos, 2. sēj., 361., 362. lpp.

1 PSKP XXVII kongresa materiāli, 263., 301. lpp.
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dzīvokļu fonds (komunālais fonds) — valsts dzīvokļu fonda dzīvo-

jamās mājas, kas ir vietējo Tautas deputātu padomju pārziņā un

kuras pārvalda izpildkomiteju dzīvokļu un komunālie orgāni; 2) re-

soru dzīvokļu fonds — valsts dzīvokļu fonda dzīvojamās mājas, kas

ir ministriju, valsts komiteju un resoru pārziņā (DzK 5. p.). Resoru

dzīvokļu fonda dzīvokļus saņem pilsoņi, kam ar attiecīgajiem reso-

riem ir darba tiesiskas attiecības.

2. §. Dzīvojamo telpu lietošanas tiesību

rašanās pamati

1. Dzīvojamo telpu lietošanas tiesības var rasties uz administra-

tīva akta, likuma vai līguma pamata, vai uz vesela juridiska kom-

pleksa pamata. Atkarība no dzīvokļu fonda dzīvojamo telpu lietoša-

nas tiesību rašanās pamati ir šādi: 1) vietējo padomju mājas —

izpildkomitejas lēmums par platības piešķiršanu, orderis, dzīvokļa
īres līgums; 2) resoru un sabiedrisko organizāciju mājās — adminis-

trācijas un arodbiedrības komitejas kopīgs lēmums, ko apstiprinājusi

izpildkomiteja, bet likuma paredzētajos gadījumos — administrā-

cijas un arodbiedrības komitejas kopīgs lēmums, pēc tam paziņojot

attiecīgajai izpildkomitejai (DzK 52., 53. p.), kā arī orderis un

līgums; 3) dzīvokļu celtniecības kooperatīva (DzCK) mājās — iestā-

šanās kooperatīvā, pajas iemaksa, kooperatīva kopsapulces (pilnva-
roto sapulces) lēmums par dzīvokļu sadali starp kooperatīva bied-

riem, ko apstiprina izpildkomiteja, un orderis1; 4) mājās, kas pieder

pilsoņiem personiskajā īpašumā, — līgums; 5) dienesta dzīvojamās
telpās — izpildkomitejas lēmums (par telpas ieskaitīšanu dienesta

telpās), darba līgums, speciāls orderis un līgums; 6) kopmītnēs —

darba līgums vai pavēle par uzņemšanu mācību iestādē, kopīgs ad-

ministrācijas un arodbiedrības komitejas lēmums, orderis un līgums
(arī mutvārdu).

2. Dzīvojamo telpu piešķiršanas kārtība noteikta DzK 42.—55. p.

un citos pantos un Nolikumā par kārtību pilsoņu, kuriem nepieciešams
uzlabot dzīvokļa apstākļus, ņemšanai uzskaitē un dzīvojamo telpu
piešķiršanai Latvijas PSR (apstiprinājusi LPSR MP 1983. g.

23. XII) 2. Uzskaitē ņem pilsoņus, kuri pastāvīgi dzīvo un ir pierak-
stīti republikas pakļautības pilsētās ne mazāk kā 5 gadus (rajonu
centros — 3 gadus). Citās apdzīvotajās vietās šo laiku nosaka ra-

jona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja. Bez tam ir noteiktas

dzīvojamās platības normas to pilsoņu ņemšanai uzskaitē, kuriem ir

nepieciešams uzlabot dzīvokļa apstākļus. Saskaņā ar šīm normām

uzskaitē ņem pilsoņus, kuriem uz katru ģimenes locekli ir mazāk

nekā 6 m- dzīvojamas platības, bet republikas pakļautības pilsē-
tās — mazāk neka 5 m2. Lielā Tēvijas kara invalīdiem un citām

likumā noteiktām personām šīs normas attiecīgi ir 7 m 2un 6 m
2.

1 Sk.: Krauze R. Dzīvokļu celtniecības kooperatīvi. — R.: Avots, 1981,

36.-38. lpp.
1 LPSR Ziņotājs. 1984, Ni 5. 238.-256. lpp.
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Uzskaitē ņem arī apakšīrniekus; kopmītnēs dzīvojošos pilsoņus (iz-

ņemot sezonas un uz laiku pieņemtos darbiniekus, kā arī pilsoņus,
kuri apmetušies dzīvot sakarā ar mācibām); pilsoņus, kuru dzīvo-

jama telpa neatbilst sanitārajām un tehniskajām prasībām; pilsoņus,
kuru ģimenēs ir dažāda dzimuma personas, vecākas par 9 gadiem,

izņemot laulātos, ja īres līguma priekšmets ir istaba vai vienistabas

dzīvoklis; pilsoņus, kas pēc īres līguma aizņem neizolētas dzīvoja-
mās telpas; pilsoņus, kas sirgst ar īpašā sarakstā minētam slimī-

bām, ja, piešķirot šīm personām atsevišķu istabu, pārējiem ģimenes

locekļiem rodas tiesības būt uzņemtiem dzīvokļa apstākļu uzlaboša-

nas uzskaitē; personas, kas piedalījušās kaujas operācijās PSRS

aizstāvēšanai, ja viņas ne mazāk kā 20 gadus dzīvo dzīvokļos, kuri

nav labiekārtoti; strādniekus un kalpotājus, kas īpaši izcēlušies ražo-

šanā un sabiedriskajā darbā un kas nepārtraukti nostrādājuši attie-

cīgajā uzņēmumā, iestādē vai organizācijā ne mazāk kā 20 gadus,

ja viņi ne mazāk kā 20 gadus dzīvo dzīvokļos, kuri nav labiekārtoti.

Pilsoņi, kuri apzināti pasliktinājuši savus dzīvokļa apstākļus, ap-

mainot vai sadalot dzīvojamo telpu, iemitinot citas personas (izņe-
mot laulāto, nepilngadīgos un darba nespējīgos bērnus, kopjamus
vecākus) vai arī atsavinot dzīvošanai derīgu dzīvojamo māju (tās

daļu), kas viņiem pieder uz personiskā īpašuma tiesību pamata, un

tādēļ radies iegansts ņemt viņus dzīvokļa apstākļu uzlabošanas uz-

skaitē, tiek ņemti uzskaitē tad, ja ir pagājuši 5 gadi no brīža, kad

viņi pasliktinājuši savus dzīvokļa apstākļus.
Pilsoņus ņem uzskaitē pēc viņu dzīvesvietas ar attiecīgās izpild-

komitejas lēmumu un, ja viņi vēlas, vienlaikus arī pēc darbavietas —

ar darbavietas administrācijas un arodbiedrības komitejas kopīgu
lēmumu. Ne vēlāk kā 1 mēneša laikā pēc tam, kad saņemts pilsoņa
iesniegums par uzņemšanu uzskaitē, izpildkomitejai vai administrā-

cijai ir pienākums rakstveidā paziņot pilsonim par pieņemto lēmumu

un atteikuma gadījumā norādīt iemeslu.

Tiesības būt uzskaitē, lai saņemtu dzīvojamo platību, ar termiņu
nav ierobežotas, pilsoņi tās kā ilgstošas tiesības saglabā, piemēram,
pagaidu prombūtnes laikā, aizejot pensija. Pilsoni var noņemt no

dzīvokļa apstākļu uzlabošanas uzskaites, ja uzlabojušies pilsoņa dzī-

ves apstākļi, pilsonis aizbraucis uz pastāvīgu dzīvi citā apdzīvotajā
vietā, iesniedzis nepatiesas ziņas par nepieciešamību uzlabot dzīvokļa
apstākļus; konstatēta amatpersonu prettiesiska rīcība, izlemjot jau-
tājumu par pilsoņa ņemšanu uzskaitē; izbeigts darba līgums (ja
pilsonis bijis uzskaitē uzņēmuma, iestādē vai organizācijā), izņemot
gadījumus, kad pilsonis pārcelts vēlētā amatā vai aizgājis pensijā;
pilsonis notiesāts ar brīvības atņemšanu uz laiku, ilgāku par sešiem

mēnešiem, ar izsūtījumu vai nometinājumu.
Pilsoņiem, kas ir dzīvokja apstākļu uzlabošanas uzskaitē, dzīvo-

jamas telpas piešķir rindas kārtībā, ievērojot uzskaitē uzņemšanas
laiku. Ja ir vienādi apstākļi, tad ņem vērā arī sabiedrisko un ražo-

šanas darbību, darba stāža ilgumu attiecīgajā darbavietā un pilsoņu
nodrošinātību ar dzīvojamām telpām. Dzīvojamās telpas saņemša-
nas rindu var pārcelt uz vēlāku laiku pilsoņiem, kas sistemātiski
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pārkāpj darba disciplīnu, pilsoņiem, kam vairākkārt piemēroti admi-

nistratīvie sodi vai sabiedriskās ietekmēšanas līdzekļi par žūpību vai

huligānismu, valsts vai sabiedriskās mantas izlaupīšanu nelielos ap-

mēros, ka arī pilsoņiem, kas notiesāti par nozieguma izdarīšanu. Lē-

mumi par rindas pārcelšanu minētajos gadījumos jāpieņem ne vēlāk

kā mēneša laikā pēc disciplinārā vai administratīvā soda vai sabied-

riskas ietekmēšanas līdzekļa piemērošanas vai pēc notiesājošā sprie-
duma stāšanās likumīga spēkā.

Seit aplūkoto secības noteikšanu dzīvojamo telpu piešķiršanā pil-

soņiem var vērtēt kā vispārējo, parasto kārtību. Sajā secībā tiek

izdalīts tādu pilsoņu kategoriju kopums, kam dzīvojamas telpas sa-

karā ar dzīvokļu apstākļu uzlabošanu piešķir pirmām kārtām. Tā ir

otrā pilsoņu kategoriju grupa, kam attiecībā pret parasto kārtību ir

priekšrocības tiesības saņemt dzīvojamo telpu. Turklāt secība, kadā

šo kategoriju pilsoņi ir uzskaitīti likumdošanā, arī ir ar juridisku
nozīmi. Ta dzīvojamas telpas pirmām kārtam piešķir Lielā Tēvijas
kara invalīdiem un viņiem pielīdzinātam personām; Padomju Savie-

nības Varoņiem, Sociālistiskā Darba Varoņiem; ar ordeņiem apbal-
votām personām; personām, kas sirgst ar slimībām, kuras minētas

īpaša sarakstā; personām, kas piedalījušās kaujas operācijās PSRS

aizstāvēšanai; I un II grupas darba invalīdiem un I un II grupas

invalidiem no karavīru vidus; to personu ģimenēm, kas gājušas

boja, izpildot valsts vai sabiedriskos pienākumus vai cilvēka dzīvī-

bas glābšana, sociālistiskā īpašuma un tiesiskās kārtības sargāšanā,
vai gājušas boja darbā nelaimes gadījuma dēļ; strādniekiem un kal-

potajiem, kas godprātīgi strādājuši ražošanas sfēra ne mazāk kā

15 gadus; mātēm, kam piešķirts Mātes Varones nosaukums; daudz-

bērnu ģimenēm, kam ir trīs un vairāk bērnu, kuri dzīvo kopā ar ve-

cākiem; vientuļajām mātēm; ģimenēm, kuras piedzimuši dvīņi; pil-
soņiem, kuri dzīvo mājā, kas neatbilst sanitārajām un tehniskajām

prasībām; ģenerāļiem, admirāļiem, virsniekiem un attiecīgu katego-

riju virsdienesta karavīriem; jaunlaulātajiem, kas stājušies pirmajā
laulība līdz 30 gadu vecumam un nav nodrošināti ar izolētu dzīvo-

jamo telpu; jaunajām ģimenēm, kurās pirmajos trijos gados pēc
stāšanas laulībā piedzimis bērns un kuras nav nodrošinātas ar atse-

višķu dzīvokli; ģeoloģiskās izpētes organizāciju, kā arī topogrāfijas
un ģeodēzijas dienesta darbiniekiem, kuri lauka apstākļos nostrā-

dājuši ne mazāk ka 20 gadus vai Galējos Ziemeļos — 15 gadus; pil-

soņiem, kas nodrošināmi ar dzīvojamo platību pēc tiesas sprieduma.
Trešo grupu veido to pilsoņu kategoriju kopums, kam dzīvojamās

telpas piešķir ārpus kārtas. Taja ietilpst pilsoņi, kas neatliekami

jānodrošina ar dzīvojamo platību. Ārpus kārtas dzīvojamo telpu pie-

šķir pilsoņiem, kuru dzīvoklis kļuvis nederīgs dzīvošanai stihiskas

nelaimes dēļ; personām, kuras atgriezušas no valsts bērnu iestādēm,

no radiniekiem, aizbildņa vai aizgādņa, ja viņām saskaņā ar likumu

saglabājušas tiesības uz agrāk aizņemto dzīvojamo telpu, bet iemi-

tināt šajā telpā nav iespējams; personām (un šo personu ģimenes
locekļiem), kuras beigušas aspirantūru, klīnisko ordinatūru, augstā-
kās, vidējās speciālās, profesionāli tehniskās un citas mācību iestādes
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un sadales kārtībā nosūtītas darbā, ja tas ir saistīts ar pār-
braukšanu uz citu apvidu; pilsoņiem, kuri nelikumīgi notiesāti un

pēc tam reabilitēti, ja viņi līdz notiesāšanai dzīvojuši šajā apdzīvo-
tajā vietā un nav iespējams atdot viņiem agrāk aizņemto dzīvojamo
telpu.

Pilsoņus, kuriem ir tiesības saņemt dzīvojamās telpas pirmām
kārtam vai ārpus kārtas, ieraksta atsevišķos sarakstos.

Ceturto grupu dzīvojamo telpu piešķiršanas kārtībā veido citu

likumā noteiktu kategoriju pilsoņi: darbinieki, kuri pārbraukuši sa-

karā ar viņu pārcelšanu darbā uz citu apvidu (dzīvojamo telpu pie-

šķir pēc darba liguma noteikumiem); īrnieki, kuru dzīvokļos atbrī-

vojušās dzīvojamās telpas; īrnieki, kas pieprasa piešķirt viņiem
mazāku dzīvojamo telpu, nekā viņi aizņem (DzK 85. p.); pilsoņi,
kuriem pastāvīgā lietošanā piešķir citu labiekārtotu dzīvojamo telpu
sakarā ar dzīvojamās mājas kapitālremontu (DzK 95. p. II d.);
īrnieki, kuriem piešķir citas dzīvojamās telpas sakarā ar to, ka kapi-
tālremonta rezultātā būtiski izmainījušās viņu dzīvojamās telpas
(DzK 96. p.); pilsoņi, kuriem sakarā ar izlikšanu piešķir labiekār-

totu dzīvojamo telpu vai citu dzīvojamo telpu (DzK 109. un 110. p.).

Vispārīgs termiņš, kurā ar dzīvojamo telpu ir jānodrošina uz-

skaitē esošie pilsoņi, nav noteikts. Taču lokāli atsevišķām pilsoņu
kategorijām šādu termiņu dažreiz nosaka.

Dzīvojamās telpas vietējo Tautas deputātu padomju dzīvokļu
fonda mājās pilsoņiem piešķir izpildkomiteja, piedaloties (t. i., dodot

savu atzinumu, nevis kopīgi lemjot) izpildkomitejas sabiedriskajai
dzīvokļu komisijai (DzK 51. p.).

Dzīvojamās telpas resoru dzīvokļu fonda mājās pilsoņiem piešķir
ar uzņēmuma, iestādes vai organizācijas administrācijas un arod-

biedrības komitejas kopīgu lēmumu, ko apstiprinājusi attiecīgā iz-

pildkomiteja, bet dzīvojamās telpas to uzņēmumu un organizāciju
mājās, uz kuriem attiecas Nolikums par sociālistisko valsts ražoša-

nas uzņēmumu vai Ražošanas apvienības (kombināta) nolikums, ja
mājas uzceltas par speciālo fondu līdzekļiem, piešķir ar uzņēmuma
vai organizācijas administrācijas un arodbiedrības komitejas kopīgu
lēmumu, pēc tam paziņojot attiecīgai izpildkomitejai (DzK 52. p.).
Domstarpības, kas rodas administrācijai ar arodbiedrības komiteju,
izskata augstāki saimnieciskie un arodbiedrības orgāni.

Dzīvojamās telpas sabiedriskā dzīvokļu fonda mājās pilsoņiem
piešķir ar attiecīgās organizācijas orgāna un arodbiedrības komite-

jas kopīgu lēmumu, pēc tam paziņojot izpildkomitejai par dzīvojamo
telpu piešķiršanu apdzīvošanai (DzK 53. p.).

Aplūkotajos gadījumos, kad kopīgais lēmums izpildkomitejā nav

jāapstiprina un izpildkomiteja atsakās izdot orderi pilsonim, kas no-

rādīts kopīgajā lēmumā, strīdu var izšķirt tiesa. Izpildkomiteja, ap-

stiprinot uzņēmuma, iestādes vai organizācijas administrācijas un

arodbiedrības komitejas kopīgo lēmumu par dzīvojamo telpu piešķir-
šanu, nav tiesīga iekļaut iesniegtajā sarakstā citus pilsoņus. Ja iz-

pildkomiteja nav vienisprātis ar šo lēmumu, tas līdz ar izpildkomi-
tejas iebildumiem jāatdod atpakaļ papildu izskatīšanai.
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Ja pēc citas dzīvojamās telpas piešķiršanas pilsonim viņa agrāk
aizņemtajā telpā paliek dzīvot viņa ģimenes locekļi, tad tās platība
nedrīkst pārsniegt noteikto dzīvojamās platības normu katram tur

paliekošajam ģimenes loceklim, izņemot gadījumu, ja šī dzīvojamā
telpa ir istaba vai vienistabas dzīvoklis. īrniekam, kas iemitinājis
viņa aizņemtajā dzīvojamā telpā (DzK 63. p.) norādītos ģimenes

locekļus laikā, kamēr viņš ir dzīvokļa apstākļu uzlabošanas uzskaitē,
ir jāpārceļas uz piešķirto dzīvojamo telpu kopā ar visiem ģimenes
locekļiem, kas dzīvo viņa aizņemtajā telpā. Pilsoņiem, kas nepa-

matoti atteikušies no piešķirtās dzīvojamas telpas, kārtējā gadā cita

dzīvojamā telpa netiek piedāvāta.
3. Orderis. Pamatojoties uz lēmumu par dzīvojamās telpas pie-

šķiršanu valsts vai sabiedriskā dzīvokļa fonda mājā, izpildkomiteja
izsniedz pilsonim orderi. Par izpildkomitejas lēmumu sūdzība ir

iespējama tikai administratīva kartībā. Izsniegtais orderis pilsonim
kā ordersaņēmējam rada subjektīvās civilās tiesības uz dzīvojamo
telpu. Pirmkārt, tas ļauj dzīvojamo telpu aizņemt, t. i., sākt telpu
lietot. Tiesības telpu lietot veido pilsoņa dzivokļtiesisko interešu gal-
veno vērtību; šajā posmā ir radusies dzīvokļtiesiskās attiecības bū-

tība, pilsonim ir piešķirtas telpas lietošanas tiesības. Uzsvērts, ka

orderis ir vienīgais pamats telpas aizņemšanai (DzK 56. p. I d.).
Otrkārt, izsniegtais orderis rada ordersaņēmējam subjektīvās civilās

tiesības noslēgt ordera termiņa robežās dzīvojamās telpas īres

līgumu ar izīrētāju (DzK 59. p. II d.). Ja sakarā ar šīm subjektīva-
jām civilajām tiesībām ir strīds, tas izšķirams tiesā. Likumdevējs
ordera juridisko nozīmi ir palielinājis. 1 No DzK 56. un 59. p. redak-

cijas, var secināt, ka katrs juridiskais fakts (orderis, līgums) rada

sava veida un savas juridiskās nozīmes dzīvokļtiesisku attiecību.

Orderi drīkst izsniegt, ja ordera objekts — attiecīgā telpa (sk.
5. §. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets) ir atsevišķa (izo-
lēta), brīva (bez mantām vai bez citu personu tiesībām uz šo telpu),
atbilst dzīvojamām telpām noteiktajām sanitārajām un tehniskajām

prasībām un tās platība nav mazāka par 9 kvadrātmetriem.

Izpildkomitejai ir tiesības ordera izsniegšanu apturēt, 1) ja pil-
sonis nodod agrāk aizņemto dzīvojamo telpu, bet nav izpildījis savus

ligumpienākumus (nav veicis kārtējo remontu); 2) ja tās ģimenes
faktiskais sastāvs, kuras locekļiem piešķirta dzīvojamā telpa, neat-

bilst iesniegtajām ziņām; 3) ja tiek konstatēti citi apstākļi, kuri

varējuši ietekmēt jautājuma izlemšanu par dzīvojamās telpas

1 Par ordera juridisko nozīmi, analizējot agrāko dzīvokļu likumdošanu, bija

izteiktas dažādas domas. Tika atzīts, ka orderis ir vienīgais pamats, uz kura

rodas tiesības uz dzīvojamo platību, un līgums tās tikai noformē (sk.: Ackhū-

3uu C. H. CoBeTCKoe npaao. — M., 1940, c. 62). Citi uzskatīja, ka tie-

sības uz dzīvojamo platību rodas no juridisko faktu kopuma, pie tam ne tikai

no izpildkomitejas lēmuma, ordera, līguma, bet arī no pilsoņa iemitināšanās telpā

(sk.: Wueup B. 0. CoBeTCKoe >KH.nHniHoe npaao. —Mhhck, 1968, c. 61). Pa-

stāvēja arī viedoklis, ka šīs tiesības rodas tikai uz līguma pamata (sk.: Cobctckoo

rpa>KAaHCKoe npaßO. — M., 1960, t. 2, c. 130).
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piešķiršanu attiecīgajam pilsonim, bet kuri izpildkomitejai vai uzņē-

mumam, iestādei vai organizācijai agrāk nav bijuši zināmi.

Orderis ir derīgs 30 dienas. Saja laika personai, kas orderi sa-

ņēmusi, tas jāiesniedz organizācijai, kas dzīvokļus pārvalda. Ja ir

attaisnojoši apstākļi, ordera derīguma termiņu var pagarināt.
Tiesa var atzīt orderi par spēkā neesošu, ja, piemēram, pilsoņi

snieguši nepatiesas ziņas par nepieciešamību uzlabot dzīvokļa ap-

stākļus, ja aizskartas citu pilsoņu vai organizāciju tiesības uz orderi

norādīto dzīvojamo telpu (orderis izsniegts uz pagaidu prombūtnē
esoša pilsoņa dzīvojamo telpu v. tml.), ja amatpersonas rīkojušās
prettiesiski. Prasību atzīt orderi par spēkā neesošu var iesniegt
3 gadu laika no ordera izsniegšanas dienas (DzK 57. p.). Tādējādi
ordera radīta dzīvokļtiesiskā attiecība neizbeidzas pat pēc līguma

noslēgšanas. Līguma spēkā esamība ir cieši saistīta ar orderi. Ja

orderi, ko personas saņēmušas savas prettiesiskās rīcības rezultātā,

atzīst par speķa neesošu, vainīgās personas izliekamas, nepiešķirot
tām dzīvojamo telpu. Ja orderi minētie vainīgie pilsoņi agrāk
lietojuši dzīvojamo telpu valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda mājā,
viņiem jāpiešķir ta pati dzīvojamā telpa, ko viņi bija aizņēmuši, vai

cita dzīvojama telpa. Ja orderis atzits par spēka neesošu citu

iemeslu dēļ, orderī norādītie pilsoņi izliekami, ieradot citu dzīvojamo

telpu (tai jāatbilst sanitārajām un tehniskajām prasībām, jāatrodas
tās pašas apdzīvotās vietas robežās (DzK 111. p ) vai telpu, kuru

viņi bija aizņēmuši agrāk (DzK 114. p.)).
Ordera tipveida forma LPSR apstiprināta 1983. g. 23. XII.1 Spe-

ciāli orderi tiek izsniegti, piešķirot dienesta vai kopmītņu dzīvoja-
mās telpas; pagaidu orderi — piešķirot uz laiku atbrīvojušās telpas.

Par uzskaites kārtības, kā ari dzīvojamo telpu aizņemšanas ter-

miņu pārkāpšanu paredzēta administratīva atbildība — naudas sods

amatpersonām līdz 100 rubļiem. 2

3. §. Dzīvojamas telpas īres līguma jēdziens.

Līguma noslēgšana, termiņš

1. Dzīvojamās telpas īres līguma jēdziens DzK tieši nav formu-

lēts. Agrāk CX 310. p. I d. noteica, ka pēc dzīvojamas telpas īres

līguma izīrētājs apņemas dot pret maksu dzīvojamo telpu īrniekam

apdzivošanai. Būtībā šāds līguma jēdziens atbilst jaunā DzK nor-

mām. Līgums ir divpusējs, konsensuāls, atlīdzības.

Dzīvojamas telpas īres līgums tika uzskatīts par mantas īres

līguma paveidu 3
, pamatojoties uz to, ka šim līgumam piemēro CX

« Sk.: LPSR Ziņotājs, 1984, M 5. 252.-255. lpp.
1 LPSR administratīvo pārkāpumu kodekss, 150. p.; LPSR Ziņotājs, 1984,

N« 51.

3 Grebņickis P., Naumovs V., Pevzners B. Pilsoņu dzīvokju tiesības. — R.j

Liesma. 1974, 57. lpp.; rpučaHoe B. īl. Ochobu coßeTCKoro >Kn.inuiHoro 3aKOHOAa-

TcibcTßa. — M., 1983, c. 45.
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297.—302., 306., 307. p., kuri regulē mantas īres līguma attiecības,
bet faktu, ka dzīvojamās telpas īres līgums CX bija izdalīts atse-

višķa nodaļā, izskaidroja ar šī līguma īpatnībām (platības normē-

šanu, apmaiņas tiesībām v. c). Daļa autoru dzīvojamas telpas īres

līgumu uzskata par patstāvīgu līgumu1, jo šī līguma priekšmets un

saturs ir specifisks, kā arī šim līgumam ir noteikts atsevišķs tiesis-

kais regulējums. Faktu, ka dzīvokļu īrei tiek piemērotas mantas īres

normas, šie autori vērtē vienīgi kā likumdošanas tehnikas paņē-
mienu.

2. Līguma noslēgšana. Valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda mā-

jās dzīvojamās telpas īres līgumu noslēdz rakstveidā uz dzīvojamās

telpas ordera pamata starp izīrētāju — organizāciju un īrnieku —

pilsoni, uz kura vārda izsniegts orderis (DzK 59. p. II d.). Orderis

piešķir tiesības pilsonim ka īrniekam noslēgt līgumu, bet attiecīgajai

dzīvokļu pārvaldes organizācijai uzliek pienākumu šo līgumu slēgt,

ja ordersaņēmējs to vēlas. Ja izīrētājs atsakās slēgt līgumu ar

ordersaņēmēju, strīdu var izšķirt gan administratīvā, gan tiesas ceļā.

Ar īrnieku, kam nav ordera, līgumu var slēgt personiskajās dzī-

vojamās mājās (DzK 141. p.) vai arī dzīvokļu celtniecības koopera-

tīvos, kur kooperatīva biedram ir tiesības izīrēt viņa lietošanā no-

doto dzīvojamo telpu. Ņemot vērā to, ka īrnieki telpas jau lieto, bez

ordera līgumu slēdz ari šādos likumā paredzētos gadījumos: ja pil-
sonis dzīvojamo telpu saņem dzīvojamās telpas sadalīšanas kartībā

(DzK 98. p.); ja ģimenes loceklis aizstāj īrnieku pēc visu ar viņu

kopa dzīvojošo ģimenes locekļu vienošanās vai īrnieka nāves gadī-
jumā (DzK 99. p.); ja pastāvīgie īrnieki, kas dzīvo vienā dzīvoklī,

apvienojušies vienā ģimenē (DzK 100. p.); ja īrnieks pārceļas uz

jaunu pastāvīgu dzīvesvietu, bet viņa ģimenes locekļi paliek līdz-

šinējās dzīvojamās telpās.

Dzīvojamās telpas īres līgumus slēdz pec tipveida līguma, ko

apstiprinājusi LPSR MP 1984. g. 20. VIII. 2

3. Dzīvojamās telpas īres līguma termiņš. Dzīvojamās telpas
valsts un sabiedriskā dzīvokļa fonda mājās, kā arī dzīvokļu celtnie-

cības kooperatīvu mājās pilsoņiem piešķir beztermiņa lietošanā

(DzK 9. p. II d.). Tātad šis līgums pamata ir beztermiņa līgums,
kas rada ilgstošas saistības, un termiņu līgumā nenorāda. Līdz ar

to pastāv princips, saskaņa ar kuru nevienu nevar izlikt no viņa
aizņemtas dzīvojamas telpas citādi kā uz likuma pamata un likumā

paredzētajā kārtība. Tā kā tiesības lietot minēto fondu dzīvojamās
telpas ir stabilas un ilgstošas, beztermiņa līguma gadījumā īrnieka

priekšrocības tiesībām īres līgumu atjaunot nav nekādas nozīmes.

Sun priekšrocības tiesibām nozīme ir tad, ja līgums tiek noslēgts uz

noteiktu laiku, piemēram, individuālā dzīvokļu fonda mājās.

1
CoBeTCKoe npaßo. — VL: lOptu. .iht., 1980, t. 2, c. 127.

2 LPSR Ziņotājs, 1984, .\° 44, 1589.—1593. lpp.
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4. §. Dzīvojamās telpas īres līguma puses,

īrnieka ģimenes locekļi

1. Dzīvojamās telpas īres līguma puses ir izīrētājs un īrnieks

(DzK 59. p. II d.). Par izīrētāju valsts un sabiedriska dzīvokļu fonda

mājās var būt dzīvokļu pārvaldīšanas organizācija, kurai ir juridis-
kas personas tiesības, vai attiecīgais uzņēmums, iestāde vai orga-

nizācija. Organizācija var būt pati noslēgusi ēku nomas līgumu un

var šadu ēku dzīvojamās telpas savukārt izīrēt pilsoņiem (saviem
darbiniekiem), līdz ar to atrodoties attiecībā pret viņiem izīrētāja
tiesiskajā stāvoklī. Dzīvokļu celtniecības kooperatīvos izīrētājs ir

kooperatīva biedrs. Individuālajā dzīvokļu fondā izīrētājs ir perso-

niskajā īpašuma piederošas mājas īpašnieks. Tātad par izīrētajiem
var būt gan organizācijas, gan pilsoņi.

Par īrnieku var būt tikai pilsonis.
2. īrnieka ģimenes locekļiem, kas dzīvo kopā ar viņu, tāpat kā

īrniekam, ir visas tiesības un pienākumi, kas izriet no dzīvojamas

telpas īres līguma. Pie tam pilngadīgajiem ģimenes locekļiem kopa
ar īrnieku ir solidāra mantiskā atbildība par saistībām, kas izriet

no līguma (DzK 62. p.). DzK 63. p. I un II d. nosaka 3 personu gru-

pas, kas var būt īrnieka ģimenes locekļi. Pirmajā grupā ietilpst
īrnieka laulātais, kā paša īrnieka, tā arī jebkura viņa ģimenes
locekļa bērni (arī adoptētie) un vecāki (adoptētāji). Taču minētajām
personām jādzīvo kopā ar īrnieku. Laulātais, kas pastāvīgi dzīvo

citā dzīvesvietā, netiek atzīts par īrnieka ģimenes locekli. Otrajā
grupā ietilpst citi radinieki neatkarīgi no radniecības pakāpes, ja
1) viņi pastāvīgi dzīvo kopā ar īrnieku un 2) viņiem ar īrnieku ir

kopēja saimniecība (kopīgi iegādājas un patērē pārtikas produktus,
kopīgi lieto mājturības priekšmetus u.tml.). Trešo grupu veido darb-

aspējīgi apgādājamie, uz kuriem attiecas tikai viens obligāts nosa-

cījums—viņiem pastāvīgi jādzīvo kopā ar īrnieku (būtībā tas ir tas

pats, kas kopēja saimniecība).
Atsevišķos gadījumos tiesas ģimenes locekļu dzīvokļtiesisko stā-

vokli attiecina uz personām, kas ir izveidojušas ģimenes attiecības

ar īrnieku, bet nesastāv reģistrētā laulībā (faktiskie laulātie), un

atzīst patstāvīgas šādu personu tiesības uz dzīvojamo telpu.'
Ja iepriekš minēto kategoriju pilsoņi Vairs nav īrnieka ģimenes

locekļi (piemēram, pēc laulības šķiršanas), bet turpina dzīvot aiz-

ņemtajā platībā, viņiem ir tādas pašas tiesības un pienākumi kā

īrniekam un viņa ģimenes locekļiem (DzK 63. p. 111 d.).
īrniekam ir tiesības noteiktā kārtībā iemitināt dzīvojamā telpā

ģimenes locekļus un citus pilsoņus (DzK 64. p.). Likumdošanā ir

noteikts, kādas personas ir pierakstāmas neatkarīgi no dzīvojamās
platības apmēriem.2 Ja īrnieks iemitina citas personas un līdz ar

1 Sk.: Latvijas PSR Augstākās Tiesas plēnuma 1985. g. 8. aprī|a lēmuma

4 Par Latvijas PSR dzīvokļu likumdošanas piemērošanas praksi tiesās 5. p.
—

Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens, 1985, Nb 3.
2 Turpat, 6. p.
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to apzināti pasliktina savus dzīvokļa apstākļus, viņu neņem dzīvokļa

apstākļu uzlabošanas uzskaitē 5 gadu laikā (sk. 2. §). īrniekam ir

tiesības iemitināt viņa īrētajā dzīvojamā telpā savu laulāto, bēr-

nus, vecākus, citus radiniekus un darba nespējīgus apgādājamos.
Lai realizētu šo tiesību, kas skar citu ģimenes locekļu intereses, ne-

pieciešama visu tai pašā telpā dzīvojošo pilngadīgo ģimenes locekļu

piekrišana, jo visiem ģimenes locekļiem ir vienādas tiesības piedalī-
ties šā jautājuma izlemšanā. Tādēļ Pa r īrnieka ģimenes locekļu
atteikšanos dot piekrišanu nevar būt strīda. Agrāk CX 318. p. I d.

noteica, ka piekrišana noformējama rakstveidā. Tagad rakstveida

forma netiek obligāti prasīta. Nepilngadīgo bērnu iemitināšanai viņu
vecāku (arī ģimenes locekļu) dzīvoklī ģimenes locekļu piekrišana
nav vajadzīga.

Saskaņā ar DzK 64. p. II d. tikai tās personas, kas iemitinātas

dzīvojamā telpā tieši kā ģimenes locekli, iegūst tādas pašas tiesības

lietot dzīvojamās telpas kā pārējās tajā dzīvojošās personas. Tātad,

ja šāds tiesību nokārtojums neatbilst īrnieka vai viņa ģimenes locekļu
interesēm, viņi kopā ar personām, kas tiek iemitinātas, drīkst vie-

noties citādi.

īrniekam ir tiesības savā dzīvojamā platībā iemitināt aizbildņus
vai aizgādņus (DzK 64. p. 111 d.), taču viņi patstāvīgas tiesības uz

šo telpu neiegūst.

5. §. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmets.

Dzīvojamās platības normas

1. Dzīvojamās telpas īres līguma priekšmetu — dzīvojamo

telpu — valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda mājā pirmām kārtām

nosaka orderis. Citos fondos to nosaka puses pašas līgumā.

Priekšmeta — telpas kvalitāte ir atkarīga no izvietojuma dzī-

voklī, labiekārtotības, teritoriālās atrašanās vietas un citiem rādītā-

jiem, bet dzīvojamās telpas kvantitatīvās īpašības galvenokārt re-

gulē ar dzīvojamās platības normām. DzK 61. p. nosaka, ka līguma
priekšmets valsts vai sabiedriskā fonda mājā ir tikai atsevišķa (izo-
lēta) dzīvojamā telpa, nevis istabas daļa vai caurstaigājamas ista-

bas un palīgtelpas. Bez tam dzīvojamai telpai, ko pilsoņiem piešķir
apdzīvošanai, jābūt labiekārtotai (DzK 49. p.)\ Labiekārtojumam jāat-
bilst attiecīgās apdzīvotās vietas dzīvokļapstākļiem, proti, ja kon-

krētajā apdzīvotajā vietā ir pārsvarā tādi labiekārtojumi kā centrāl-

apkure, silts ūdens, vanna un citas ērtības, tad šādas prasības ir

izvirzāmas telpai. Dzīvojamai telpai jāatbilst sanitārajām un teh-

niskajām prasībām. Līguma priekšmets nevar būt platības, kas atro-

das mājās, kuras ir pārāk vecas, avārijas stāvoklī, pagrabos, bara-

kās un citās dzīvošanai nepiemērotās būvēs, kā arī mājās, kuras

paredzēts nojaukt, kapitāli remontēt, ieskaitīt neapdzīvojamās. Tel-

pām jāatrodas tās pašas apdzīvotās vietas robežās.
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Līguma priekšmetu precizē arī DzK 50. p. II un 111 d., kas no-

saka, ka telpu parasti piešķir, ņemot vērā pilsoņu veselības stāvokli

(apakšējos stāvos vai mājās ar liftu), viņu darba atrašanās vietu,

kā ari citus pamatotus apstākļus.
2. Dzīvojamās platības normu (pamatplatību jeb sanitāro pla-

tību) nosaka DzK 47. pants. LPSR tā ir 9 m 2 vienam cilvēkam.

Atsevišķās pilsētās šo normu ir atjauts palielināt. Rīgā un Jūrmala

dzīvojamās platības norma vienam cilvēkam ir 12 m
:>. Savienotajās

republikās šis normas ir atšķirīgas: Ukrainas PSR — 13,05 m
2,

Azerbaidžanas PSR, Lietuvas PSR un Igaunijas PSR — 12 m 2. '
Dzīvojamo telpu piešķir dzīvojamas platības normas robežās, bet

ne mazāk par 7 m 2 uz vienu cilvēku. 7 m 2 ir dzīvojamās platības

piešķiršanas minimālā norma. Maksimālā robeža ar konkrētu normu

nav noteikta. Noteikts, ka, aprēķinot piešķiramās telpas platību, ir

jāņem vērā, vai ģimenē ir grūtniece. Dzīvojamās platības norma

jāievēro, realizējot īrnieka tiesības prasīt mazāku dzīvojamo platību

(DzK 85. p.), pieņemot apakšīrnieku (DzK 86. p. V d.), pieņemot

pagaidu iemītnieku (DzK 91. p. II d.), izlikšanā ar citas telpas
ierādīšanu, izīrējot platību personiskajā īpašumā piederošā majā

(141. p. II d.).
Bez tam ir noteikta papildu dzīvojamas platības norma jeb pa-

pildplatiba (DzK 48. p.) virs dzīvojamās platības normas atsevišķu
kategoriju pilsoņiem, ko piešķir vai nu istabas veidā, vai 10 m 2 ap-

mēra. Paredzēts arī, ka pilsoņiem, kas smaga formā sirgst ar dažam

hroniskām slimībām, kā arī pilsoņiem, kam šī platība nepieciešama
sakarā ar veicamā darba apstākļiem un raksturu, papildu dzīvoja-
mās platības apmēru var palielināt. Papildu dzīvojamās platības
piešķiršanas kārtību, nosacījumus un to pilsoņu kategoriju sarakstu,
kuriem ir tiesības šādu papildplatību saņemt, nosaka PSRS likum-

došana. Par papildplatības lietošanu īrniekam ir tiesības maksāt īri

pamatlikmes apmērā.

Dzīvojamas telpas īres līguma priekšmeta apmērus ietekmē arī

DzK 50. p. I d. noteikumi, saskaņā ar kuriem, piešķirot dzīvojamās

telpas, nedrīkst ieradīt vienu istabu dažāda dzimuma personām,
vecākam par 9 gadiem, izņemot laulātos. Savukārt DzK 31. p. no-

saka, ka dzīvojamās telpas parasti piešķir ģimenei atsevišķa dzī-

vokļa veidā.

Lieka dzīvojamā platība (jeb dzīvojamās platības pārpalikums)
ir starpība starp faktiski aizņemto platību un īrniekam un viņa
ģimenes locek|iem pienākošos dzīvojamās platības normu (pamat-
platību) un papildu dzīvojamo platību. Lieka dzīvojamā platība kā

līguma priekšmets ir juridisks fakts, kas rada īrniekam tiesības pie-
prasīt mazākas dzīvojamās telpas piešķiršanu aizņemtas dzīvojamās
telpas vietā (DzK 85. p.). Strīdi sakarā ar šo īrnieka tiesību reali-

zēšanu izšķirami administratīvā kārtība izpildkomitejā.
Uz līguma priekšmeta kvantitāti attiecas vēl citi noteikumi. Ja

sakarā ar izlikšanu piešķir citu «labiekārtotu dzīvojamo telpu»
(Dzl\ 109. p.), šai telpai jāatbilst ne tikai iepriekš minētajām
DzK 49., 50 p. prasībām, bet tā arī apmēra ziņā nedrīkst būt mazāka
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par iepriekš aizņemto telpu. Bez tam, ja īrnieks agrāk aizņēmis atse-

višķu dzīvokli, viņam jāpiešķir atsevišķs dzīvoklis. Ja irniekam bijusi
lieka dzīvojamā platība, viņam telpu piešķir saskaņā ar dzīvojamās
platības normām. Ja īrniekam ir tiesības uz papildu dzīvojamo pla-
tību un to viņš faktiski bija lietojis, telpu piešķirot, jāievēro tiesības

uz šo papildplatību. No jēdziena «labiekārtota dzīvojamā telpa.-» jāat-
šķir jēdziens «cita dzīvojamā telpa», kuras kvalitātei likums nosaka

zemākas minimālās prasības. Citai dzīvojamai telpai, kuru pilsonim
piešķir sakarā ar izlikšanu, ir jāatbilst tikai sanitārajām un tehnis-

kajam prasībām un jāatrodas tās pašas apdzīvotās vietas robežās

(DzK 111. p. I d.).

6. §. Pušu tiesības un pienākumi. Īres maksa.

Apmaiņa. Dzīvokļa saglabāšana. Nodrosēšana.

Apakšīres līgums. Pagaidlietojuma līgums

1. Pušu tiesības un pienākumus nosaka dzīvojamas telpas īres

līgums (DzK 59.
p.

I d.), LPSR MP 1984. g. 20. VIII apstiprinātie
Dzivojamo telpu lietošanas noteikumi1 v. c. Izīrētajam ir tiesības sa-

ņemt no īrnieka dzīvokļa īres maksu (DzK 65. p.), prasīt no īrnieka

kārtējā remonta darbu izpildi, lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu
likuma paredzētajos gadījumos (103. p.) un citas tiesības. Izīrētāja

svarīgākie pienākumi ir 1) pienākums nodot īrniekam dzīvojamo

telpu apdzivošanai līdz ar attiecīgajām palīgtelpām un 2) pienā-
kums līguma laikā šo telpu uzturēt pienācīgā kārtībā. Līdz ar to

izīrētāja pienākums ir veikt izīrēto telpu kapitālremontu. Lai kapi-
tālremonta laikā nodrošinātu pušu interešu pienācīgu aizsardzību,
DzK 95. un 96. p. ir noteikts, ka nepieciešamības gadījumā izīrētā-

jam ir tiesības uz laiku īrnieku pārvietot (jeb pārcelt, nevis izlikt,

jo līgums saglabājas), piešķirot citu dzīvojamo telpu un atlīdzinot

pārcelšanās izdevumus. Līgums par remontējamās telpas īri savu

spēku saglabā, un īrniekam pēc remonta ir tiesības atgriezties, ja

viņš to vēlas. īres maksu īrnieks maksā tikai par telpu, kas viņam
piešķirta uz remonta laiku. Remontēt šo telpu nav īrnieka pienā-
kums. Ja puses vienojas, īrniekam viņa sākotnēji aizņemtās, kapitāli
remontējamās dzīvojamās telpas vietā var piešķirt pastāvīgā lieto-

šanā citu labiekārtotu dzīvojamo telpu. Līdz kapitālremonta sāku-

mam īrniekam ir tiesības iepazīties ar pārplānojuma projektu. Ja

kapitālremonta rezultātā īrnieka dzīvojamā telpa būtiski samazinā-

sies, īrniekam ir tiesības pirms kapitālremonta sākšanas saņemt citu

labiekārtotu telpu. īrniekam ir tiesības pirms kapitālremonta sākša-

nas saņemt citu labiekārtotu telpu arī tad, ja īrnieka aizņemto dzī-

vojamo telpu kapitālremonta rezultātā nevarēs saglabāt vai tā bū-

tiski palielināsies un īrniekam radīsies lieka dzīvojamā platība.
Strīdus par šiem jautājumiem izšķir tiesa.

Bez tam izīrētājam ir pienākums pēc īrnieka prasības piešķirt
īrniekam mazāku dzīvojamo telpu (DzK 85. p.), kā ari nodot īrnieka

' LPSR Ziņotājs, 1984, .V 44, 1585.-1588. lpp.
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lietošana istabu, kas nav izolēta no viņa aizņemtās dzīvojamās tel-

pas (DzK 55. p.).
īrniekam ir tiesības lietot apdzīvošanai dzīvojamo telpu. Ja

īrnieks rīkojas pretēji savām tiesībām, piemēram, sistemātiski izdod

dzīvojamo platību apakšīrē, lai gūtu bezstrādes ienākumus, šī pret-
tiesiskā darbība ir pamats viņa tiesibu anulēšanai. īrniekam ir arī

tiesības iemitināt dzīvojamā telpā ģimenes locekļus un citus pil-

soņus (DzK 64. p.), atrasties pagaidu prombūtnē, saglabājot tie-

sības uz dzīvojamo telpu (69. —76. p.), apmainīt dzīvojamo telpu
(77.-84. p.), saņemt lietošanā papildplatību (48. p.), pieprasīt ma-

zāku dzīvojamo telpu (85. p.), izdot dzīvojamo telpu apakšīrē (86. —

90., 92. p.), nodot dzīvojamo telpu lietošanā bez maksas (91.—92. p.),

saņemt dzīvoklī atbrīvojušos istabu (55. p.), saņemt kapitālremonta
gadījumā citu labiekārtotu dzīvojamo telpu (DzK 96. p.), pārbūvēt

un pārplānot dzīvojamo telpu (101. p.), līgumu lauzt (102. p.).
īrnieka ģimenes loceklim ir tiesības prasīt atsevišķa līguma noslēg-
šanu (97., 98. p.), kā arī tiesības prasīt atzīt viņu par īrnieku

(99. p.). īrniekiem ir tiesības prasīt pēc apvienošanās vienā ģimenē
viena īres līguma noslēgšanu (DzK 100. p.).

īrnieka pienākumi ir maksāt dzīvokļa īres maksu un maksu par

komunālajiem pakalpojumiem, veikt kārtējo remontu uz sava rēķina,
ievērot dzīvojamo telpu lietošanas noteikumus1, uzturēt kārtībā un

pienācīgi izmantot dzīvojamo telpu. Ja līgums tiek lauzts un telpas
atbrīvotas, īrniekam ir pienākums tās nodot izremontētas.

Dažas īrnieka svarīgākas tiesības un pienākumus apskatīsim pla-
šāk — kā atsevišķus institūtus.

2. Dzīvokļa īres maksa (DzK 65.—68. p.). īrniekam ir tiesības

vienkārtējā apmērā maksāt par dzīvojamo platību, kas viņam un

viņa ģimenes locekļiem pienākas pēc dzīvojamās platības normas

(9 m
2,

12 m 2), un par papildplatību. Par palīgtelpām (virtuvi, gai-
teni v. c.) īres maksa nav paredzēta. Vienkārtējā apmērā irniekam

ir tiesības maksāt par lieko platību, ja tās lielums uz visu ģimeni
nepārsniedz pusi no dzīvojamās platības normas vienam cilvēkam.

So normu (4,5 m 2 vai 6 m 2) dažreiz dēvē par atvieglotā pārpali-
kuma normu. Par pārējās liekās dzīvojamās platības lietošanu ņem

maksu paaugstinātā apmērā — LPSR to paaugstina par 50%. bet

KPFSR — trīskārtīgi. Maksu par komunālajiem pakalpojumiem
(ūdensapgādi, gāzi, elektroenerģiju, siltumenerģiju v. c.) iekasē pa-
pildus dzīvokļa īres maksai pēc attiecīgiem tarifiem. Noteiktu kate-

goriju speciālisti, kas strādā un dzīvo laukos, dzīvojamo platību ar

apkuri un apgaismošanu lieto bez maksas.

Likumā noteiktu kategoriju pilsoņiem (personālajiem pensionā-
riem, aspirantiem v. c.) ir paredzēti atvieglojumi attiecībā uz dzī-

1 Par dzīvojamo telpu lietošanas noteikumu pārkāpšanu LPSR administratīvo

pārkāpumu kodeksa 151. p. paredzēta administratīvā atbildība — pilsoņiem brī-

dinājums vai naudas sods līdz 30 rubjiem un amatpersonām — brīdinājums
vai naudas sods līdz 50 rubļiem.
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vokļa īres maksu un maksu par komunālajiem pakalpojumiem. Pil-

soņiem, kas dzīvo kolhoziem piederošās mājās, dzīvokļa īres maksas

atvieglojumus var noteikt kolhozs.

3. Apmaiņa (DzK 77.-84. p.)1.

Valsts un sabiedriskā dzīvokļu
fonda mājās īrniekam ir tiesības ar ģimenes locekļu rakstveida pie-
krišanu savu dzīvojamo telpu (vai tās daļu, ja notiek ģimenes
locekļu apvienošanās) apmainīt vienā vai dažādās apdzīvotās vietās

ar citu īrnieku vai dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedru. īrnieki,
kas dzīvo mājās, kas pieder pilsoņiem personiskā īpašumā, var sa-

vas dzīvojamās telpas apmainīt savstarpēji individuālā dzīvokļu
fonda ietvaros. Ja pilsonis dzīvojamo telpu personiskajā mājā īrē

vismaz 5 gadus, tad viņš to var mainīt ari pret telpu citos dzīvokļu
fondos.

Apmaiņas būtība saskaņā ar vienu no teorētiskajiem viedokļiem
ir īrnieku vienošanās, līgums, pēc kura tie savstarpēji nodod viens

otram savas īrnieka tiesības un pienākumus, izmantojot kā institū-

tus prasījuma cesiju (CX 195. p.) un parāda pārvedi (CX 200. p.).
Dzīvokļu celtniecības kooperatīvos apmaiņas dalībnieku var uzņemt
par biedru.

Ja starp ģimenes locekļiem nevar panākt vienošanos par ap-

maiņu, jebkuram no viņiem ir tiesības aizsargāt savas subjektīvās
civilās tiesības tiesas ceļā, prasot aizņemtās telpas piespiedu ap-

maiņu pret telpām dažādās mājās (dzīvokļos) (DzK 77. p. II d.).
Par piespiedu apmaiņu to dēvē tādēļ, ka ar tiesas spriedumu per-

sonu, kas nepamatoti atsakās no apmaiņas, piespiež piedalīties kon-

krētajā apmaiņas variantā, piemēram, kad telpas sadala sakarā ar

neiespējamu (skandāli, trokšņošana) kopīgu dzīvošanu vienā dzī-

voklī (DzK 112. p. II d.) vai arī kad telpas sadala šķirtie laulātie.

Nav tiesību apmainīt dzīvojamās telpas apakšīrniekiem, pagaidu
iemītniekiem, arī mājstrādniecēm (mājstrādniekiem), kas saskaņā
ar darba līgumu dzīvo ierādītajā telpā.

At|auja (piekrišana) dzīvojamo telpu apmaiņai vietējo padomju
dzīvokļa fonda mājās būtībā nav vajadzīga. Turpretī resoru (t. i.,

uzņēmumu, iestāžu un organizāciju) mājās dzīvojamo telpu apmaiņa
ir atļauta tikai ar resoru piekrišanu. Ja īrnieks uzskata, ka atteikums

piekrist apmaiņai nav pamatots, viņš to var pārsūdzēt tiesā. Kol-

hoziem piederošajās mājās kolhoza atteikumu piekrist apmaiņai
tiesā pārsūdzēt nevar, jo tiesības rīkoties ar kolhoza mantu ir vie-

nīgi tās īpašniekam (CX 99. p.).
Apmaiņu noformē ar apmaiņas orderi. Atteikumu izsniegt orderi

var pārsūdzēt tiesā 6 mēnešu laikā. Juridiski apmaiņa ir spēkā ar

dienu, kad puses saņēmušas orderus (nevis faktiski pārcēlušās uz

jauno dzīvesvietu v. tml.). Ja viens no apmaiņas dalībniekiem pēc
orderu saņemšanas atsakās pārcelties uz jauno dzīvesvietu, strīdu

izšķir tiesa.

DzK 81. p. regulē nosacījumus, kuriem pastāvot normāla ap-

1 Sk.: Noteikumi dzīvojamo telpu apmaiņai LPSR; apstiprinājusi LPSR MP

J984. g. 29. VI. — LPSR Ziņotājs, 1984. Ni 33, 1205.-1209. lpp.
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maiņa kā tāda vispār nav iespējama, un tāpēc dažkārt lieto iztei-

cienu — «apmaiņa netiek atjauta». Taču šie gadijumi jāatšķir no

tiem, kad apmaiņa nav atļauta, jo nav saņemta piekrišana apmaiņai.

Tā, piemēram, piekrišanu apmaiņai īrnieks var nesaņemt resora mājā,
kaut arī apmaiņai nav spekulatīvs raksturs. Turpretī attiecībā uz

vietējo padomju dzīvokļu fonda mājām piekrišana apmaiņai vispār

nav vajadzīga, tomēr īrniekam apmaiņu var neatjaut tāpēc, ka tai

ir spekulatīvs raksturs. Apmaiņa tātad nav atļauta (kaut arī ir pie-
krišana apmaiņas izdarīšanai — gadījumos, kad tādu prasa), ja
ir kaut viens no šādiem nosacījumiem: 1) ja pret īrnieku ir celta

prasība par dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanu vai grozīšanu
vai par ordera atzīšanu par spēkā neesošu, kā arī ja tiek izskatīts

jautājums par dzīvokļu celtniecības kooperatīva biedra izslēgšanu

no kooperatīva (ja apmaiņu at|autu, vainīgais īrnieks varētu to iz-

mantot, lai izvairītos, piemēram, no izlikšanas bez citas dzīvojamās

telpas piešķiršanas). Apmaiņu var izdarīt pēc strīda izskatīšanas;

2) ja apmaiņai ir spekulatīvs (saņem «piemaksu» par faktiski pār-

doto platības daļu vai ērtībām) vai fiktīvs (slēpj citu darījumu)

raksturs; 3) ja māja (dzīvojamā telpa) draud sagrūt (ir apstipri-
nāts akts par to) vai ir atzīta par avārijas stāvoklī esošu, nojau-

camu, kapitāli remontējamu vai tiek nodota valsts vai sabiedrības

vajadzībām; 4) ja dzīvojamā telpa ir dienesta telpa vai atrodas

kopmītnē; 5) ja viena no apmaināmajām telpām atrodas tādu uzņē-

mumu, iestāžu vai organizāciju mājā, kuri iekļauti īpašā sarakstā

un no kuru mājām var izlikt tiesas cejā strādniekus un kalpotājus,

ja viņi izbeiguši darba attiecības sakarā ar atlaišanu no darba pēc
pašu vēlēšanās bez attaisnojošiem iemesliem, par darba disciplīnas
pārkāpšanu vai par nozieguma izdarīšanu. Pilsoņiem, kas pārtrau-
kuši darba attiecības citu iemeslu dēj, kā arī saņēmuši telpu neat-

karīgi no darba attiecībām, ir tiesības uz apmaiņu pēc vispārīgiem
noteikumiem. Ja apmaiņa tikusi izdarīta minētajos gadījumos vai

vienošanas par apmaiņu izdarīta uz pamatiem, kādos darījums sa-

skaņā ar CX tiek atzīts par spēkā neesošu (līgums slēgts maldu,
viltus ietekmē v. tml.), vai bez aizbildnības un aizgādnības iestāžu

atļaujas, ja apmaināmajā platībā dzīvojošam personām bijusi no-

dibināta aizbildnība vai aizgādnība, tad apmaiņa tiek atzīta par

spēkā neesošu tiesas ceļā pēc apmaiņas dalībnieku, izīrētāja vai pro-
kurora prasības. Ja apmaiņa tiek atzīta par spēkā neesošu, pusēm
jāpārceļas uz agrāk aizņemtajām telpām. Pie tam, ja apmaiņa atzīta

par spēkā neesošu vienas puses prettiesiskas rīcības dēļ, vainīgā
pienākums ir atlīdzināt otrai pusei apmaiņas rezultātā radušos zau-

dējumus (maksu par mantu pārvešanu v. c). Nepamatoti saņemtās
naudas summas («piemaksas» par lielāku platību v, c.) piedzen
valsts labā.

4. Dzīvokļa saglabāšana (DzK 69.-76. p.). īrniekam un viņa
ģimenes locekļiem ir tiesības atrasties nepārtrauktā pagaidu prom-
būtnē, un viņiem šādā gadījumā dzīvojamo telpu saglabā 6 mēnešus

ilgi. Tas ir dzīvojamās telpas saglabāšanas vispārīgais termiņš, ko

pamatotu iemeslu dēļ izīrētājs var pagarināt, bet strīda gadījumā



175

termiņu pagarina tiesa. Tiesu praksē irnieka īslaicīgu ierašanos, lai

tīši radītu dzīvošanas iespaidu, neatzīst par faktu, kas pārtrauc ilg-
stošas pagaidu prombūtnes stāvokli. Tiesības uz dzīvojamo telpu
nezaudē īrnieks, kurš atrodas piespiedu prombūtnē (piemēram, sa-

kara ar naidīgam attiecībām). Ja īrnieks aizbrauc uz pastāvīgu dzīvi

citur, viņa tiesības uz iepriekšējo dzīvojamo telpu lidz ar to izbei-

dzas. Likumā noteiktajos gadījumos (DzK 70. p.) pagaidu prom-
būtnē esošam īrniekam telpa tiek saglabāta uz laiku, ilgāku par

6 mēnešiem: 1) ja iesauc aktīvajā obligātajā karadienestā un īrnieka

dzīvojama telpā nepaliek dzīvot viņa ģimenes locekļi, telpas saglabā
visu obligātā karadienesta laiku; rezerves virsniekiem — līdz 3 ga-
diem, virsdienesta karavīriem — 5 gadu laikā; 2) ja pagaidām

atstāj pastāvīgo dzīves vietu sakarā ar īpašiem darba apstākļiem
un speciālu darba raksturu (kuģu apkalpes, ekspedīcijas darbinieki

v. tml., nevis jebkuras pārcelšanās gadījumā darbā uz citu apvidu)
vai sakarā ar mācībām (studenti, aspiranti v. c), tad saglabā tiesī-

bas uz dzīvojamo telpu visā šāda darba izpildes vai mācību laikā;

3) ja bērnus nodod audzināšanā valsts bērnu iestādē, radiniekiem,
aizbildnim vai aizgādnim, un dzīvojama telpā, kuru bērni atstājuši,
palikuši dzīvot citi ģimenes locekļi, dzīvojama telpa tiek saglabāta
visu laiku, kamēr bērni uzturas šajā iestādē, pie radiniekiem, aiz-

bildņa vai aizgādņa. Ja dzīvojama telpa, kuru bērni atstājuši, nav

palikuši dzīvot citi ģimenes locekļi un telpā iemitinātas citas per-

sonas vai ari ja citu iemeslu dēļ iemitināšana šai telpā nav iespē-
jama pēc tam, kad beidzies bērnu uzturēšanās laiks valsts bērnu

iestāde, pie radiniekiem, aizbildņa vai aizgādņa, šiem bērniem dzī-

vojama telpa tiek piešķirta ārpus kārtas (DzK 46. p.); 4) īrniekam,

kas ārstējas ārstniecības iestādē vai atrodas piespiedu ārstēšanā

(alkoholiķi v. c), dzīvojama telpa tiek saglabāta uz laiku, kamēr

viņš uzturas šajā iestādē; 5) ja īrnieks izbrauc sakarā ar aizbildņa
vai aizgādņa pienākumu pildīšanu, dzīvojamo telpu saglabā visu

laiku lidz atbrīvošanai no šiem pienākumiem; 6) ja īrnieku apcie-
tina, telpu saglabā visu izmeklēšanas un tiesas laiku. Visos minē-

tajos gadījumos vispārīgo 6 mēnešu termiņu, kurā saglabājas dzī-

vojamas telpas lietošanas tiesības, skaita no tās dienas, kad beidzas

attiecīgajam noradītajam gadījumam noteiktais speciālais termiņš,
tātad 6 mēneši tiek papildus pieskaitīti vel klat. Bez noradītajiem

gadījumiem īrniekam saglabājas dzīvojamas telpas lietošanas tiesī-

bas līdz sprieduma izpildīšanas dienai, ja viņu notiesā ar brīvības

atņemšanu, nometinajumu vai izsūtījumu uz laiku, ilgāku par 6 mē-

nešiem. Sajā gadījumā nav nepieciešams vēl tiesas spriedums, kas

atzīst notiesātā īrnieka dzīvojamās telpas lietošanas tiesību zu-

dumu. Ja notiesātajam īrniekam ir ģimenes locekļi, dzīvojamo telpu
lieto viņi.

Persona dzīvojamās telpas lietošanas tiesības sakarā ar prom-

būtni, kas pārsniedz noteiktos termiņus, nezaudē automātiski. Sīs

tiesības tiek zaudētas, tikai pamatojoties uz tiesas spriedumu. Pra-

sību tiesā var pieteikt šajā telpā dzīvojošais īrnieks vai viņa ģimenes
locekļi, kā arī izīrētājs (DzK 71. p.).
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5. Nodrosēšana ir dzīvojamās telpas īpašs saglabāšanas veids,

kas nodrošina īrniekam viņa dzīvojamās platības saglabāšanu
likumā noteiktajos prombūtnes gadījumos. DzK 74.-76. p. nosaka,

ka gadījumos, kad īrnieku un viņa ģimenes locekjus sūta darbā uz

ārzemēm, viņu aizņemtās dzīvojamās telpas nodrosē uz visu laiku,
kamēr viņi uzturas ārzemēs. Nodrosēšanu attiecina arī uz īrniekiem,

kas saskaņā ar noslēgto darba līgumu izbrauc strādāt uz Galējo
Ziemeļu rajoniem un tiem pielīdzinātajiem apvidiem v. c. Nodrosē-

šanas gadījumā uz attiecīgo termiņu izpildkomiteja izdod īrniekam

(neatkarīgi no dzīvokļu fonda) uzrādīšanai izīrētājam nodrosējuma

apliecību. Nodrosēšanas termiņu var pagarināt. Nodrosējuma aplie-
cību pirms termiņa var anulēt tikai tiesas ceļā. Izpildkomitejas attei-

kumu izsniegt nodrosējuma apliecibu īrnieks var apstrīdēt tiesā. Pēc

nodrosēšanas termiņa izbeigšanās īrniekam vēl ir tiesības saskaņā

ar dzīvojamās telpas saglabāšanas vispārīgo termiņu atrasties pa-

gaidu prombūtnē 6 mēnešus ilgi. Tikai pēc tam izīrētājs var līgumu
lauzt tiesas cejā.

īrniekam ir tiesības (izņemot mājās, kas pieder pilsoņiem perso-
niskā īpašumā) nodrosēto dzīvojamo telpu pēc apakšīres līguma no-

dot apdzīvošanai vai arī iemitināt tajā pagaidu iemītniekus uz

nodrosēšanas laiku, saglabājot pilnā apjomā savus īrnieka pienā-
kumus. Sājos gadījumos izīrētāja piekrišana nav vajadzīga. Pēc

atgriešanās īrniekam ir tiesības prasīt nodrosētās dzīvojamās telpas
tūlītēju atbrīvošanu pat gadījumā, ja nodrosēšanas termiņš vēl nav

izbeidzies. Ja apakšīrnieks vai pagaidu iemītnieki atsakās atbrīvot

nodrosēto telpu, viņi pēc īrnieka prasības izliekami tiesas ceļā, ne-

piešķirot citu dzīvojamo platību. Nodrosēšana nav attiecināma uz

dienesta telpām, kopmītnēm, dzīvokļu celtniecības kooperatīviem,
viesnīcām.

6. Apakšīres līgums (DzK 86.—90., 92., 94. p.). īrniekam ir tie-

sības slēgt valsts un sabiedriskā fonda mājās dzīvojamās telpas

apakšīres līgumu. Lai noslēgtu šādu līgumu, ir vajadzīga kopā ar

īrnieku dzīvojošo ģimenes locekju piekrišana. Bez tam vajadzīga

izīrētāja piekrišana, jo viņa pienākums ir nodrošināt dzīvojamās
platības pienācīgu izmantošanu. Dzīvokjtiesiskas attiecības apakš-
īrniekam ar izīrētāju neizveidojas. Apakšīrniekam nav patstāvīgu
tiesību uz dzīvojamo telpu. Apakšīres līguma priekšmets var būt

gan telpas daļa (gultasvieta), gan visa telpa (īrnieka pagaidu prom-
būtnes laikā). Apakšīrē ir aizliegta, ja pēc apakšīrnieka iemitināša-

nas dzīvojamā platība uz katru iemītnieku būtu mazāka par noteikto

dzīvojamās platības normu (atbilstoši DzK 47. p. 9 m 2 vai 12 m 2),

bet, iemitinot personas, kuras ir dzīvokļu apstākļu uzlabošanas uz-

skaitē, — mazāka par 6 m 2. Apakšīres līguma priekšmets nevar būt

dienesta dzīvojamās telpas un telpas kopmītnēs, jo to izmantošana

ir stingri mērķtiecīga.
Apakšīres līguma forma ir obligāti rakstveida (agrāk atļāva

mutvārdu formu). Apakšīres līgums ir jāreģistrē attiecīgajā dzī-

vokļu pārvaldes organizācijā. Apakšīres līgums var būt noslēgts
uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ja apakšīres līgums noslēgts, ne-



12
— Padomju civiltiesības 177

norādot termiņu, īrnieks to var izbeigt katrā laikā, tomēr īrniekam

ir pienākums trīs mēnešus iepriekš rakstveidā brīdināt apakšīrnieku
par apakšīres līguma izbeigšanu.

Apakširniekam ir tiesības iemitināt savus ģimenes locekļus
viņam ieradītajā dzīvojamā telpā tikai taja gadījumā, ja šāds notei-

kums apakšīres līgumā tieši paredzēts. Izņēmums šai ziņā ir apakš-
īrnieka nepilngadīgie bērni, kurus viņam ir tiesības iemitināt dzīvo-

jama telpa liguma laikā bez īrnieka piekrišanas.
Maksu par dzīvojamas telpas lietošanu un maksu par komunā-

lajiem pakalpojumiem apakšīres liguma puses drīkst noteikt pašas*
bet tas apmēri nedrīkst pārsniegt dzīvokļa īres maksu, kādu pats
īrnieks maksā par šo telpu, un maksu par komunālajiem pakalpoju-
miem. Ja apakširniekam nodod lietošana dzīvokļa iekārtas priekš-
metus (mēbeles, traukus v. tini.), maksa par to lietošanu ņemama

saskaņā ar CX noteikumiem. DzK 94. p. nosaka, ka tad, ja īrnieks

sistemātiski izdod apakšīrē izolētu istabu, lai gūtu bezstrādes ienā-

kumus, pēc izīrētajā vai prokurora prasības ši istaba īrniekam ir

atņemama tiesas ceļā. Ja bezstrādes ienākumu gūšanai īrnieks apakš-
īrē sistemātiski izdod lieko dzīvojamo platību savā dzīvoklī, kas pēc
tipveida projekta būvēts vienai ģimenei (mazgabarīta dzīvoklis), var

atņemt visu šo dzīvokli. īrniekam un viņa ģimenes locekļiem šajā

gadījumā ierāda dzīvojamo telpu dzīvojamās platības normas robe-

žās, kāda ir noteikta attiecīgajai apdzīvotajai vietai. Bez tam naudas

summas, kuras īrnieks saņēmis, prettiesiski izdodot dzīvojamo telpu

apakšīrē, lai gūtu bezstrādes ienākumus, piedzen valsts labā (CX
496. p.). Maksu par dzīvojamo telpu lietošanu, ja tās izdod apakšīrē
vasarnīcu un kūrvietu apvidos, nosaka īpašas likmes.

Apakširniekam nav priekšrocības tiesību apakšīres līgumu atjau-
not pēc apakšīres līguma termiņa notecēšanas. Ja īrnieks nepiekrīt
apakšīres līguma pagarināšanai, aizņemtā telpa jāatbrīvo. Ja apakš-
īrnieks labprātīgi telpu neatbrīvo, viņu izliek tiesas ceļā bez citas

dzīvojamās telpas ierādīšanas. Saskaņā ar DzK 90. un 112. p. apakš-
īres līgumu var izbeigt, ja apakšīrnieks sistemātiski posta vai bojā
telpu (tomēr par apakšīrnieka nodarītajiem bojājumiem īrnieks pats
ir atbildīgs izīrētajam), izmanto to mērķiem, kādiem tā nav pare-

dzēta, vai padara pārējiem kopīgu dzīvi ar viņu neiespējamu, kā arī

citos gadījumos. Apakšīres līgums izbeidzas, ja izbeidzas dzīvoja-
mās telpas īres līgums. Ja apakšīrnieks šādā gadījumā labprātīgi
neatbrīvo dzīvojamo telpu, viņu izliek tiesas ceļā bez citas dzīvoja-
mās telpas ierādīšanas. Dzīvokļu apmaiņa apakšīri neizbeidz.

Lai nodrošinātu dzīvojamās telpas apakšīrci noteiktās tiesiskās

kārtības ievērošanu, paredzēts (DzK 87. p.), ka šīs kārtības pārkāp-
šanas gadījumā apakšīres līgums atzīstams par spēkā neesošu, bet

iemitinātie pilsoņi ir izliekami tiesas ceļā bez citas dzīvojamās tel-

pas ierādīšanas.

7. Pagaidlietojuma līgums (DzK 91.—93. p.) atšķiras no apakš-
īres līguma ar to, ka tajā maksa par telpas lietošanu nav paredzēta.
Pagaidiemītnieki ir pilsoņi (piemēram, viesi, mājstrādniece), ar ku-

riem īrnieks un kopā ar viņu dzīvojošie viņa pilngadīgie ģimenes
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locekļi noslēdz bezatlīdzības līgumu, pēc kura atļauj šiem pilsoņiem

uz laiku dzīvot īrnieka lietojumā esošajā dzīvojamā telpā.
Noteikts, ka pagaidiemītnieku apmešanās uz laiku, kas pārsniedz

pusotru mēnesi, atļauta, tikai ievērojot dzīvojamās platības normu.

Uz īsāku laiku pagaidiemītniekus var iemitināt neatkarīgi no pla-
tības. Izīrētāja atļauja pagaidiemītnieku iemitināšanai (atšķirība no

apakšīres) nav vajadzīga. Pagaidiemītniekiem nav nekādu patstā-

vīgu tiesību uz dzīvojamo telpu, viņiem nav arī tiesību saņemt no

īrnieka 3 mēnešus iepriekš rakstveida brīdinājumu par līguma iz-

beigšanu. Pēc īrnieka pieprasījuma viņiem ir pienākums nekavējoties

dzīvojamo telpu atbrīvot. Strīda gadījuma īrnieks ir tiesīgs prasīt

pagaidiemītnieku izlikšanu tiesas ceļa. Izbeidzoties dzīvojamās tel-

pas īres līgumam, izbeidzas pagaidlietojuma līgums, un pagaid-
iemitnieki izliekami tiesas ceļa bez citas dzīvojamās telpas ierā-

dīšanas.

Pagaidiemītnieku paveids ir pilsoņi, kas īrnieka dzīvojamā telpā
dzīvo uz aizbildņa vai aizgādņa tiesību pamata. Kaut arī viņi dzī-

vojama telpā ir pierakstīti, patstāvīgu tiesību uz dzīvojamo platību

viņiem nav. Izbeidzoties aizbildnībai vai aizgādnībai, viņi izlie-

kami tiesas ceļā bez citas dzīvojamas telpas ierādīšanas.

7. §. Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana

1. Dzīvojamas telpas īres līgumu var grozīt (DzK 97. p.), pusēm
likumā paredzētajos gadījumos ietverot līguma citus noteikumus,

kas groza dzivokļtiesiskas attiecības subjektu, objektu vai saturu

(pušu tiesības un pienākumus). Ja līgumu groza, tas neizbeidzas

un savu spēku saglabā. Lai grozītu līgumu, kas ir jauna vienošanās

par atteikšanos no dzivokļtiesiskas attiecības iepriekšējiem elemen-

tiem un jaunu noteikumu pieņemšana, nepieciešama īrnieka, viņa
ģimenes locekļu un izīrētāja piekrišana. Tā likumdevējs uzsver abu

līguma pušu interešu ievērošanu. Dažos gadījumos likums otras pu-
ses piekrišanu neprasa. Tad līguma grozīšanas juridiskais pamats

ir_ vienpusējs gribas izpaudums vai administratīvs akts (piemēram,

pēc konfiskācijas personiskā īpašuma piederoša māja tiek nodota

vietējo Tautas deputātu padomju dzīvokļu fondā, un līdz ar to tiek

grozītas īrnieka tiesības un pienākumi).
2. Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana pēc īrnieka iniciatī-

vas iespējama, pirmkārt, ja īrnieki, kas dzīvo vienā dzīvokli (nevis
dažādos dzīvokļos) un lieto dzīvojamās telpas pēc atsevišķiem dzī-

vojamas telpas īres līgumiem, apvienojas vienā ģimenē (DzK
100. p ). Apvienojoties vienā ģimenē, īrniekiem ir tiesības prasīt
viena īres līguma noslēgšanu ar jebkuru no viņiem par visām viņu
aizņemtajām telpām šajā dzīvoklī. Sādā gadījumā notiek dzīvokļ-
tiesiskās attiecības subjektu un objektu maiņa. Strīda gadījumā, ja
izīrētājs atsakās noslēgt vienu īres līgumu, īrnieks var griezties
tiesa.

Otrkārt, dzīvojamas telpas īres līguma grozīšana pēc īrnieka

iniciatīvas iespējama dzīvojamās telpas un palīgtelpas pārbūves un
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pārplānošanas gadījumā (DzK 101. p.). Dzīvojamās telpas pārbūvē

un pārplano vienīgi tāpēc, lai labāk iekārtotu dzīvokli. Pārbūves ga-

dījumā groza telpas uzdevumu (piemēram, dzīvojamo telpu pārvērš

palīgtelpā) vai ierīko telpā labiekārtojumus (centrālo apkuri, izlietni

v. c); pārplānošanas gadījuma groza dzīvojamo vai palīgtelpu iz-

vietojumu pēc plāna. Pārbūvei un pārplānošanai vajadzīga izīrētāja

piekrišana un attiecīgās izpildkomitejas atļauja, kuru dodot ņem

vērā pārbūves vai pārplānošanas nepieciešamību un tehniskās iespē-

jas. Ja šada izpildkomitejas atļauja ir saņemta, bet izīrētājs atsakās

telpu pārbūvēt vai pārplānot, īrniekam piešķirtas tiesības izīrētāja
atteikšanos pārsūdzēt, un šo strīdu izšķir tiesa. Turpretī izpildkomi-

tejas atteikšanos dot atļauju tiesā apstrīdēt nevar. Pārbūvēt un pār-

plānot neatļauj, piemēram, nojaukšanai paredzētās mājas, kā arī

gadījumos, kad pārbūve un pārplānošana neatbilst ugunsdrošības
noteikumiem v. tml. Bez izīrētajā piekrišanas vai izpildkomitejas at-

ļaujas izdarīta pārbūve ir patvarīga pārbūve vai pārplānošana. Tadā

gadījumā telpa jāatjauno iepriekšējā stāvoklī par īrnieka līdzek-

ļiem.
Treškārt, dzivokļtiesiskās attiecības objekts tiek grozīts gadī-

jumā, kad dzīvokli, kurā dzīvo vairākas ģimenes, atbrīvojas istaba

(izolēta) un to piešķir personām, kas dzīvo šajā dzīvoklī un kuram

uz katru ģimenes locekli ir mazāk par 6 m 2 dzīvojamās platības

(DzK 55. p. II d.).

Ceturtkārt, ar īrnieka piekrišanu līguma grozīšana notiek gadī-

jumā, kad dzīvokli atbrīvojas istaba, kas nav izolēta no viņa aiz-

ņemtās dzīvojamās telpas un ir ar to savienota. Sādu istabu īrnie-

kam ir tiesības saņemt un ietvert kā objektu grozītajā līgumā.

Līguma grozīšana var notikt arī kapitālā remonta gadījumā.
3. Dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana pēc īrnieka ģimenes

locek|u iniciatīvas notiek, pirmkārt, gadījumā, ja pilngadīgs īrnieka

ģimenes loceklis vai locekļi realizē savas tiesības, prasot noslēgt ar

viņu atsevišķu īres līgumu (DzK 98. p.). Sī iespēja parasti tiek iz-

mantota, nodibinot jaunas ģimenes, laulības šķiršanas, nesaskaņu
un citos gadījumos. Sādā atdalīšanās gadījumā viena sākotnējā sub-

jekta vietā pec līguma grozīšanas rodas divi subjekti. Izmaiņas skar

arī objektu — dzīvojamā telpa tiek sadalīta. Bijušie ģimenes locekļi

kļūst patstāvīgi īrnieki. Vienģimenes (mazgabarīta) dzīvokļos telpu
sadalīšana nav atļauta. Patstāvīgu eksistences līdzekļu avotu (darba

algu, pensiju v. c.) ka obligātu priekšnoteikumu, lai varētu noslēgt

atsevišķu īres līgumu, likums neprasa. īrnieka ģimenes loceklim ir

tiesības prasīt atsevišķa īres līguma noslēgšanu, ievērojot dzīvoja-
mās platības normas, ari papildplatību, bērnu intereses un tiesības.

Noteikts, ka strīdi, kas rodas sakarā ar atsevišķa īres līguma no-

slēgšanas prasību (piemēram, izīrētāja vai citu ģimenes locekļu ne-

pamatota atteikšanas, strīdi par istabu sadali), izlemjami tiesā.

Otrkārt, dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana pēc īrnieka

ģimenes locekļa iniciatīvas ir gadījumā, kad pilngadīgais īrnieka

ģimenes loceklis prasa (sakarā ar veselības uzlabošanos, atgrieša-
nos no prombūtnes v. tml.) viņa atzīšanu par īrnieku pēc agrāk



180

noslēgtā dzīvojamās telpas īres līguma sākotnējā īrnieka vietā. Sādā

aizstāšanas gadījumā dzīvokļtiesiskajā attiecībā mainās tikai sub-

jekts. Sis tiesības īrnieka ģimenes loceklis var realizēt, ja tam pie-
krīt īrnieks un pārējie kopā ar viņiem dzīvojošie ģimenes locekļi,
īrnieka nāves gadījumā katram no mirušā ģimenes locekļiem ir tie-

sības prasīt viņa atzīšanu par īrnieku. Seit izmaiņas skar ne tikai

dzivokļtiesiskās attiecības subjektus, bet arī saturu. īrnieka ģimenes

locekļu tiesības prasīt viņu atzīšanu par īrnieku nav paredzētas kol-

hozam piederošajās mājās un citos likumā paredzētos gadījumos.
Treškārt, dzīvojamās telpas īres līguma grozīšana pēc īrnieka

ģimenes locekļa iniciatīvas ir iespējama gadījumā, kad īrnieka ģime-
nes loceklis pieprasa dzīvojamās telpas pārbūvi vai pārplānošanu
<DzK 101. p.).

4. Dzīvojamās telpas īres liguma grozīšana pēc izīrētāja inicia-

tīvas ir gadījumā, kad izīrētājs pieprasa dzivokļtiesiskās attiecības

objekta — dzīvojamās telpas pārbūvi un pārplānošanu (DzK
101. p.).

Dzīvojamās telpas īres līguma objekts tiek grozīts dzīvojamās
platības atņemšanas gadījuma, ja to sistemātiski izdod apakšīrē, lai

gūtu bezstrādes ienākumus (DzK 94. p.).

8. §. Dzīvojamās telpas īres līguma izbeigšanās

1. Dzīvojamās telpas īres līgums var izbeigties tikai uz juridis-
kiem pamatiem, kas noteikti likumā. Likums garantē pilsoņiem telpu
lietošanas tiesību stabilitāti. Jaunais DzK sašaurinājis iespējas izlikt

pilsoņus administratīvā kārtā, kā arī sašaurinājis to izlikšanas ga-

dījumu loku, kad netiek piešķirta cita telpa.
Svarīgākais pamats līguma izbeigšanai ir dzīvojamās telpas īres

līguma laušana. Tā var notikt gan pēc īrnieka (DzK 102. p.), gan

arī pēc izīrētāja prasības (DzK 103. p.), t. i., pēc vienas vai otras

līguma puses gribas, un tātad ir vienpusējs darījums. Ja puses vie-

nojas par līguma izbeigšanu (piemēram, gadījumā, kad īrniekam

pēc viņa vēlēšanās piešķir mazāku dzīvojamo telpu), tas ir divpu-
sējs darījums. Dzīvojamās telpas īres ligums var izbeigties ari

īrnieka nāves gadījumā, ja viņam nav ģimenes locekļu, vai līguma
priekšmeta bojāejas gadījumā.

2. Dzīvojamās telpas īres līguma laušana pēc īrnieka prasības
ir iespējama jebkurā laikā bez brīdinājuma; ja īrniekam ir ģimenes
locekļi, — tad ar viņu piekrišanu. DzK 102. p. II d. precizē, no kāda

laika dzivokļtiesiskās attiecības izbeidzas. Ir jābūt faktiem, kas

pierāda, ka īrniekam un viņa ģimenes locekļiem būtībā ir bijis no-

doms atteikties no savas dzīvojamās telpas un viņi ir aizbraukuši

uz pastāvīgu dzīvi citā apdzīvotā vietā vai arī ir pārcēlušies uz dzīvi

citā dzīvojamā telpā tajā pašā apdzīvotajā vietā. Lai novērstu iespē-
jamās domstarpības par līguma laušanas brīdi, ka līgums
tiek atzīts par lauztu ar izbraukšanas vai pārcelšanās dienu. Strīds

par šiem jautājumiem izšķirams tiesā.
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3. Dzīvojamās telpas īres līguma laušana pēc izīrētāja prasības

(DzK 103. p.) valsts un sabiedriskā fonda mājās iespējama tikai

likumā noteiktajos gadījumos. Stingri ir noteikts, kādā kārtibā iz-

šķirami strīdi. Strīdus izšķir tikai tiesas ceļā. No šīs kārtības ir pa-

redzēts tikai viens izņēmums — īrnieku var izlikt administratīvā

kartībā, ja tiek lauzts līgums par telpas īri mājā, kura draud sagrūt.
Dzīvojamās telpas īres līgumam izbeidzoties, zūd dzīvojamās

telpas lietošanas tiesiskais pamats, tādēļ bijušajam īrniekam telpa
jāatbrīvo. Gadījumos, kad to neizdara labprātīgi, rodas jautājums

par izlikšanu. Izlikšana ir dzīvojamās platības piespiedu atņemšana

(tiesas ceļā vai administratīvā kārtībā) personām, kam tiesības to

lietot ir zudušas. Tomēr bijušajam īrniekam nozīmīgi ir tas, vai viņš
tiek izlikts, piešķirot vai nepiešķirot citu dzīvojamo telpu. Ja tiek

piešķirta cita dzīvojamā telpa, savukārt aktuāls kjūst jautājums par
šīs telpas kvalitāti (sk. 5. §). Likumdevējs ir paredzējis labiekārtotas

dzīvojamās telpas piešķiršanu tajos izlikšanas gadījumos, kad dzī-

vojamās telpas īres līgums tiek izbeigts valsts vai sabiedrības inte-

resēs neatkarīgi no īrnieka gribas un īrnieka uzvedībā nav nekādu

vainas elementu (māja draud sagrūt v. tml.). Ja īrnieka uzvedībā

ir noteikti viņa paša vainas elementi (piemēram, īrnieks izslēgts no

kolhoza), likumdevējs paredz izlikšanu un citas dzīvojamās telpas

piešķiršanu. Līdz ar to šajos gadījumos dzīvokļtiesiskā attiecība iz-

beidzas ar izīrētāja pienākumu izveidot jaunu dzīvokļtiesisku attie-

cību atbilstoši likumā noteiktām prasībām. Gadījumos, kad dzīvo-

jamās telpas īres līguma izbeigšana notikusi tādēļ, ka īrnieka uzve-

dība spilgti izpaudusies viņa paša vaina, tīši pieļaujot prettiesisku
rīcību, likumdevējs paredz izlikšanu bez citu dzīvojamo telpu pie-

šķiršanas.
Izīrētājam ir tiesības vienpusēji lauzt dzīvojamās telpas īres

līgumu, un izliktās personas tiek nodrošinātas ar labiekārtotu dzī-

vojamo platību 1) gadījumā, ja māju, kurā atrodas dzīvojamā telpa,
paredzēts nojaukt vai arī māju vai dzīvojamo telpu paredzēts pār-
būvēt par neapdzīvojamu (DzK 105. p.). Lai līgumu lauztu, ir ne-

pieciešams kompetentu orgānu lēmums par mājas nojaukšanu sakarā

ar zemes gabala atņemšanu valsts vai sabiedrības vajadzībām.
DzK 106. p. nosaka, kādām organizācijām ir pienākums rūpēties par

dzīvojamās telpas piešķiršanu pilsoņiem. Tās ir valsts, kooperatīvās
vai citas sabiedriskās organizācijas, kurām piešķir zemes gabalu vai

kuram nodod pārbūvējamo māju vai dzīvojamo telpu. Citos mājas
nojaukšanas gadījumos, kas nav saistīti ar zemes gabalu piešķir-
šanu minētajām organizācijām, pilsoņiem, kurus izliek no šādas

mājas, citu labiekārtotu telpu piešķir valsts, kooperatīvā vai cita sa-

biedriskā organizācija, kurai pieder nojaucamā māja. Ja šī organi-
zācija dzīvojamo telpu piešķirt nevar, pilsoņiem citu labiekārtotu

dzīvojamo telpu piešķir attiecīgā izpildkomiteja. Šādas tiesības īrnie-

kiem un viņu ģimenes locekļiem ir neatkarīgi no tā, cik ilgi viņi
dzīvo attiecīgajās mājās;

2) izīrētājam ir tiesības lauzt dzīvojamās telpas īres līgumu un

izlikt no aizņemtajām dzīvojamām telpām karavīru pilsētiņās no
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aktīvā karadienesta atvaļinātos vai rezervē ieskaitītos PSRS Bruņoto

Spēku virsniekus, virsdienesta karavīrus un viņiem pielīdzinātās per-

sonas, piešķirot citu labiekārtotu dzīvojamo telpu (DzK 108. p.);

3) dzīvojamās telpas īres līgums izbeidzas gadījumā, ja dzīvo-

jamās telpas orderi, ko personas saņēmušas savas prettiesiskās rīcī-

bas rezultātā, atzīst par spēkā neesošu. Sīs personas izliek, taču, ja
orderi minētie pilsoņi agrāk lietojuši dzīvojamo telpu valsts vai sa-

biedriskā dzīvokļu fonda mājā, noteikts, ka viņiem jāpiešķir tā pati

dzīvojamā telpa, ko viņi bija aizņēmuši, vai cita dzīvojamā telpa.
Tātad, ja iepriekš aizņemtā telpa ir bijusi labiekārtota, tad tādu šīs

personas var saņemt (DzK 114. p. I d.);

4) līdzīgā kārtā dzīvojamās telpas īres līgums izbeidzas, ja
orderis tiek atzīts par spēkā neesošu nevis orderi saņēmušo personu

prettiesiskas rīcības rezultātā, bet gan citu iemeslu dēļ. Arī šajā

gadījuma paredzēta orderī norādīto personu izlikšana, ierādot vai

nu citu dzīvojamo telpu, vai telpu, kuru viņi bija aizņēmuši agrāk.

Tātad, ja agrāk aizņemtā telpa ir bijusi labiekārtota, tad pilsoņiem
pēc izlikšanas ir paredzētas tiesības atgriezties labiekārtotā dzīvo-

jamā telpā (DzK 114. p. II d.).
Likumā paredzētos gadījumos izīrētajam ir tiesības lauzt dzīvo-

jamās telpas īres līgumu un izliktās personas nodrošināt nevis ar

labiekārtotu, bet ar citu dzīvojamo telpu. Tādā veidā no valsts un

sabiedriskā dzīvokļu fonda mājām var izlikt strādniekus un kalpo-
tājus (līdz ar personām, kuras dzīvo kopā ar viņiem), kuri izbeiguši
darba attiecības ar svarīgāko tautas saimniecības nozaru uzņēmu-
miem, iestādēm un organizācijām, kas piešķīrušas dzīvojamās tel-

pas, — sakarā ar viņu atlaišanu no darba pēc pašu vēlēšanās bez

attaisnojošiem iemesliem, par darba disciplīnas pārkāpšanu vai par

nozieguma izdarīšanu (attaisnojoši iemesli ir, piemēram, slimība,
bērnudārza trūkums). Sadu uzņēmumu, iestāžu un organizāciju sa-

rakstus apstiprina valdība (DzK 110. p. I d.).1 No DzK 110. p. I d.

ietvertā reglamentējuma izriet secinājums, ka visu citu tautsaimnie-

cības nozaru strādniekus un kalpotājus nevar izlikt no viņu aiz-

ņemtajam dzīvojamam telpām pat ar citas telpas ierādīšanu.

Piešķirot citu dzīvojamo telpu, var izlikt pilsoņus, kas saņēmuši
dzīvojamas telpas kolhozu mājās un ir izslēgti no kolhoza vai izstā-

jušies no tā pēc pašu vēlēšanās (DzK 110. p. II d.).

Dzīvojamas telpas īres līgums var izbeigties sakarā ar ordera

atzīšanu par spēkā neesošu, un personas, kas orderi saņēmušas sa-

vas prettiesiskas rīcības rezultātā, ir izliekamas, noteiktos apstākļos

piešķirot citu dzīvojamo telpu (DzK 114. p. I d.). Ar citas dzīvoja-
mās telpas ierādīšanu izliekami arī pilsoņi (DzK 114. p. II d.), ja
dzīvojamas telpas īres līgums izbeidzas sakarā ar ordera atzīšanu

par spēkā neesošu citu iemeslu dēļ.
Izīrētājs var līgumu lauzt, un pilsoņi ir izliekami, nepiešķirot

viņiem citu dzīvojamo telpu, ja 1) dzīvojamā telpa tiek postīta
vai bojāta; 2) dzīvojamā telpa tiek izmantota mērķiem, kādiem tā

1 Sk.: LPSR Ziņotājs, 1985, .V9 2, 54.-60. lpp.
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nav paredzēta; 3) pilsoņi pārkāpj sociālistiskas sadzīves noteikumus

un tādejādi pārējiem padara kopīgu dzīvošanu ar viņiem neiespē-

jamu; 4) pilsoņiem atņemtas vecāku tiesības (ĢzK 112. p. I d);
5) pilsoni saņēmuši orderi prettiesiskas rīcības rezultāta (DzK
114. p. I d.).

Pirmajā gadījuma, lai izīrētājs varētu dzīvojamas telpas īres

līgumu lauzt un pilsoņus, kas posta vai bojā dzīvojamo telpu, izlikt,

nepiešķirot viņiem citu dzīvojamo telpu, jāievēro likumā noteikti

apstākļi. Nepieciešams, lai 1) postīšanas vai bojāšanas atgadījumi
butu bijuši sistemātiski, 2) būtu lietoti brīdinājumi un sabiedriskas

ietekmēšanas līdzekļi un tie nebūtu devuši pozitīvus rezultātus,

3) butu vaina (nodoma vai neuzmanības formā). Personas, kas nav

vainīgas (piemēram, citus ģimenes locekļus), nevar izlikt. Sis per-

sonas līgumu turpina. Sāda rakstura lietas prasību par vainīgo iz-

likšanu var celt ne tikai izīrētājs pēc savas iniciatīvas, bet arī citas

ieinteresētās personas.

Otrajā un trešajā gadījumā, pamatojoties uz līdzīgiem noteiku-

miem, dzīvojamas telpas īres līgumu var lauzt un vainīgās personas

var izlikt, ja tās izmanto dzīvojamo telpu mērķiem, kādiem tā nav

paredzēta (ierīko sakņu glabātuvi, sistemātiski izdod apakšīrē, lai

gūtu bezstrādes ienākumus v: tml.), vai ja tās pārkāpj sociālistiskas

sadzīves noteikumus un tādēļ pārējiem padara neiespējamu dzīvo-

šanu vienā dzīvokli vai vienā maja ar viņiem. Nepieciešams, lai

sociālistiskās sadzīves noteikumu pārkāpumiem būtu sistemātisks

raksturs, lai tie būtu tādi, kuru dēļ nav iespējams ar pārkāpēju dzī-

vot vienā maja vai vienā dzīvokli, lai šie traucējumi būtu notikuši

ar īrnieka vai viņa ģimenes locekļu nodomu un lai pārkāpums jau
būtu ticis izskatīts milicijas orgānos, prokuratūrā, tiesā vai sabied-

riskajās organizācijās (biedru tiesā v. c.) un attiecībā pret vainī-

gajam personām būtu lietoti sabiedriskās ietekmēšanas 'līdzekļi, kas

tomēr nav devuši pozitīvus rezultātus. Tātad dzīvojamās telpas īres

līguma laušana un īrnieka izlikšana šaja gadījumā ir galējs līdzek-

lis, ko piemēro tad, ja citi audzinoši pasākumi ir izrādījušies neie-

darbīgi.

Ceturtajā gadījumā, kad pilsoņiem atņemtas vecāku tiesības, tos

var izlikt tad, ja viņu kopdzīve ar bērniem, uz kuriem viņiem atņem-
tas vecāku tiesības, atzīta par neiespējamu.

DzK 112. p. II d. ietver noteikumu, saskaņā ar kuru personām,
kuras izliekamas par kopdzīves neiespējamību, tiesa var aizstāt iz-

likšanu ar citu mazāk radikālu līdzekli, uzliekot par pienākumu ap-

mainīt (piespiedu apmaiņa) aizņemto telpu pret citu dzīvojamo

telpu, kuru norādījusi apmaiņā ieinteresētā puse.

Piektajā gadījuma, kad saņemts orderis prettiesiskas rīcības re-

zultāta (DzK 114. p. I d.) un tas tiek atzīts par spēka neesošu,

vainīgās personas izliekamas, nepiešķirot tam citu dzīvojamo telpu.
Izlikšana administratīvā kārtā. Sajā gadījumā jautājumu par

izlikšanu izlemj nevis tiesa, bet prokuratūra. Tomēr izlikšanas ini-

ciators ir izīrētājs, kas pieņem lēmumu par pilsoņa izlikšanu.

Lai varētu saskaņā ar pieņemto lēmumu pilsoni izlikt, vajadzīga
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prokurora sankcija. Prokurora sankcija būtībā ir prokurora atļauja
izlikšanu realizēt, ko prokurors, novērtējis izīrētāja lēmuma-iesnie-

guma motivāciju un apstākļus, ietver savukārt savā lēmumā. Lēmumu

izpilda izīrētājs, piedaloties milicijai.
Izlikšana administratīvā kārtā atļauta tikai likumā noteiktajos

gadījumos, jo šāda kārtība dod mazāk iespēju lietas vispusīgai iz-

skatīšanai. Taču tā ir lietderīga, kad nepieciešama operatīva rīcība

un fakti ir acīmredzami. Likumā ir noteikti divi gadījumi, kad

īrnieku var iziikt administratīvā kārtā. Pirmkārt, administratīvā

kārta izliek personas no mājām, kuras draud sagrūt (DzK 103.—

105. p., 107. p.). Sajā gadījumā līguma priekšmeta — dzīvojamās

telpas būtībā vairs nav. Māja kā objekts pat apdraud īrnieka vese-

lību un dzīvību. Tādēļ izīrētajam ir pienākums dzivokļtiesiskas attie-

cības ar īrnieku izbeigt. Par faktu, ka māja draud sagrūt, ir jābūt
speciālistu atzinumam. Ja īrnieks labprātīgi telpas neatbrīvo, viņu
administratīva kārta ar prokurora sankciju drīkst izlikt.

Ja pilsoņus izliek no telpas, kura draud sagrūt, viņiem jāpiešķir
cita labiekārtota dzīvojamā telpa. Arī to prokurors pārbauda, pirms
dod sankciju par izlikšanu.

Tā kā izirētajam saskaņā ar likumu ir pienākums īrnieku nodro-

šināt ar dzīvošanai derīgam telpām, tad līguma objekta bojāejas

gadījumā līgums gan izbeidzas, bet tā dzīvokļtiesisko kontinuitāti

likumdevējs garantējis ar pienākumu nodrošināt īrnieku ar labie-

kārtotu dzīvojamo telpu.
Otrkārt (DzK 104., 113. p.), administratīvā kārtā izliek personas,

kas dzīvojamo telpu vai ari neapdzīvojamo telpu ir aizņēmušas pat-

varīgi. Uzskata, ka telpas ir patvarīgi aizņemtas gadījumā, ja per-

sonai nav bijis atļaujas telpu aizņemt vai arī tā rīkojusies pretēji

aizliegumam telpu aizņemt. Personas, kas patvarīgi aizņēmušas dzī-

vojamo telpu vai neapdzīvojamo telpu, izliek, nepiešķirot tām citu

dzīvojamo telpu.

9. §. Dzīvojamās telpas īres līguma īpatnības
dienesta dzīvojamās telpās un kopmītnēs, mājās,

kas pieder pilsoņiem personiskajā īpašumā,
un dzīvokļu celtniecības kooperatīvu mājās

1. Dienesta dzīvojamo telpu lietošanu regulē DzK 115.—120.,

123., 124. p. Dienesta dzīvojamas telpas ierāda pilsoņiem, kam sa-

karā ar viņu darba attiecību raksturu jādzīvo darba vietā vai tās

tuvuma. Dzīvojamo telpu atzīst par dienesta dzīvojamo telpu tikai

tad, ja par to ir bijis attiecīgas izpildkomitejas lēmums. To darbi-

nieku kategoriju sarakstu, kuriem var piešķirt dienesta dzīvojamās
telpas, nosaka likums. Kolhoziem piederošajās mājās dzīvojamās tel-

pas atzīst par dienesta dzīvojamām telpām, kā arī nosaka to darbi-
nieku kategoriju sarakstu, kuriem var piešķirt šādas telpas, ar kol-

hoza biedru kopsapulces (vai pilnvaroto sapulces) lēmumu, ko ap-

stiprina izpildkomiteja. Dienesta dzīvojamo telpu piešķir darbavietas



185

administrācija ar savu lēmumu, un izpildkomiteja izsniedz speciālu
orderi.

Dienesta dzīvojamās telpas īres līgumā nepiemēro dzīvojamās

telpas nodrosēšanu; apmaiņu; apakšīri; dzīvojamas telpas īres

līguma grozīšanu, īrnieka ģimenes loceklim prasot atsevišķa īres

līguma noslēgšanu ar viņu vai prasot viņa atzīšanu par īrnieku sā-

kotnējā īrnieka vietā, vai arī prasot viena īres līguma noslēgšanu

(pec apvienošanās vienā ģimenē); dzīvojamās telpas pārbūvi un

pārplānošanu.
Dienesta dzīvojamās telpas īres līgumu administrācija var lauzt,

ja, ir izbeigušās strādnieku un kalpotāju darba attiecības ar uzņē-

mumu, iestādi, organizāciju vai arī ja pilsoņi ir izslēgti no kolhoza

vai izstājušies no ta pēc pašu vēlēšanās. Izlikšana notiek tiesas ceļā,

nepiešķirot citu dzīvojamo telpu. Taču likumā ir noteikts, ka izlik-

šanas gadījuma cita dzīvojamā telpa ir jāpiešķir šādu kategoriju

pilsoņiem: kara invalidiem; Lielā Tēvijas kara dalībniekiem; kara-

vīru ģimenēm; personām, kuras nostrādājušas ne mazāk kā 10 ga-
dus darbavieta, kas tām piešķīrusi dienesta dzīvokli; personām, kas

atlaistas no darba sakarā ar organizācijas likvidēšanu vai štatu sa-

mazināšanas dēļ; pensionāriem; miruša darbinieka ģimenes locek-

ļiem; I un II grupas darba invalidiem; vientuļam personām ar ne-

pilngadīgiem bērniem v. c. (DzK 124. p.).
2. Dzīvojamās telpas īres līgumu kopmītnēs (DzK 121., 122.,

125. p.) noslēdz uz īpaša ordera pamata, ko izsniedz administrācija.
Orderi izdod, pamatojoties uz administrācijas un arodbiedrības ko-

mitejas kopīgu lēmumu par dzīvojamās platības piešķiršanu. Pušu

tiesības un pienākumus nosaka Paraugnolikums par kopmītnēm.'
3. Dzīvojamās telpas īres līgumu mājās, kas pieder pilsonim

personiskajā īpašumā, mājas īpašnieks var noslēgt bez ordera ar

jebkuru personu pēc sava ieskata (DzK 141.—152. p.). Par īres

līguma priekšmetu var būt jebkura dzīvojamā telpa, pat istabas daļa

(gultasvieta), taču dzīvojamās platības norma ir jāievēro. Līgums
obligāti jānoslēdz rakstveidā un jāreģistrē izpildkomitejā (tam ir

nozīme, piemēram, mājas nojaukšanas gadījuma, kad precīzi nosaka

laiku, no kura īrnieks attiecīgajā māja dzivo). Ja puses pašas nav

vienojušās par līguma noteikumiem, piemēro dzīvojamas telpas īres

līguma noteikumus, kas spēka valsts un sabiedriska dzīvokļu fonda

mājas.
Puses drīkst vienoties par īres maksas apmēriem, bet tā nedrīkst

pārsniegt likuma noteiktās maksimālas likmes. A\aksa par komunā-

lajiem pakalpojumiem nedrīkst pārsniegt tarifu likmes. Raksturīga

īpatnība ir tā, ka pusēm ir tiesības dzīvokļa īres maksu un maksu

par komunālajiem pakalpojumiem aizstāt ar zināmiem īrnieka pakal-

pojumiem izīrētājam (mājas uzturēšana kārtībā, tās apkurināšana
v. tml.).

1 Paraugnolikumu par kopmītnēm, apstiprinājusi LPSR MP 1964. g. 2S. VIII

(LPSR MP 1984. g. 3. X lēmuma .Nfe 600 redakcijā). — LPSR Ziņotājs. 1984,

M 47.
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īrnieks drīkst iemitināt telpā ģimenes locekļus tikai ar izīrētāja
rakstveida piekrišanu. Izņēmums ir nepilngadīgi bērni, kuru iemiti-

nāšanai šāda piekrišana nav vajadzīga. Ja īres līguma priekšmets
ir atsevišķs dzīvoklis, izīrētāja piekrišana īrnieka laulātā un darba

nespējīgo vecāku iemitināšanai nav vajadzīga.
Ja līgums noslēgts uz noteiktu laiku, īrniekam ir tiesības pēc

līguma termiņa izbeigšanās līgumu atjaunot. Izīrētājs šīs tiesības

var apstrīdēt tiesā, ja īrnieks sistemātiski nav pildījis savus pienā-
kumus, īrniekam nav tiesību prasīt līguma atjaunošanu, ja 1) bijis
noslēgts īstermiņa līgums (uz laiku, ne ilgāku par vienu gadu) un

tajā ietverta saistība atbrīvot telpu pēc šī termiņa izbeigšanās, kā

ari tad, ja 2) tiesa konstatē, ka telpa nepieciešama īpašnieka un viņa
ģimenes locekļu personiskai lietošanai.

Izīrētājam ir tiesības līgumu lauzt tiesas ceļā, ja līgums bijis

noslēgts, nenorādot termiņu, un dzīvojamā telpa ir nepieciešama iz-

īrētājam vai viņa ģimenes locekļiem dzīvošanai. Par līguma lau-

šanu īrnieks jābrīdina 3 mēnešus iepriekš. Izīrētājam ir tiesības jeb-
kurā laikā celt tiesā prasību par līguma laušanu, ja īrnieks sistemā-

tiski (ilgāk par 3 mēnešiem pēc kārtas) nekārto īres maksu un

maksu par komunālajiem pakalpojumiem.

īpašuma tiesibu pāreja citai personai īres līgumu neizbeidz.

Bijušais īpašnieks un viņa ģimenes locekļi pēc jaunā īpašnieka
prasības izliekami tiesas ceļā, nepiešķirot citu telpu, ja līgumā par

mājas atsavināšanu nav paredzēts citādi.

4. Dzīvojamās telpas īres līguma noslēgšanas iespējas dzīvokļu
celtniecības kooperatīvu mājās nosaka kooperatīva statūti.' Līgums
slēdzams ar kooperatīva valdes atļauju. Īrnieks maksā īres maksu,
kas atkarīga no ekspluatācijas izdevumu apmēriem. Pārējās īrnieka

tiesības un pienākumi pamatos atbilst īrnieku tiesībām un pienāku-
miem valsts un sabiedriskā dzīvokļu fonda mājās.
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14. nodaļa

DARBUZŅĒMUMS

1. §. Darbuzņēmuma līguma jēdziens, nozīme

un pielietojuma sfēra

1. Darbuzņēmuma līguma jēdziens. Pēc darbuzņēmuma līguma

darbuzņēmējs apņemas uz savu risku izpildīt noteiktu darbu pēc
pasūtītāja uzdevuma no pasūtītāja vai saviem materiāliem, bet pa-

sūtītājs apņemas izpildīto darbu pieņemt un par to samaksāt (CX
367 p.).

Darbuzņēmuma līgums ir konsensuals, divpusējs un atlīdzības.

Līgums kalpo pilsoņu un organizāciju dažādu sadzīves un saim-

niecisko vajadzību apmierināšanai. Liguma izpildes gaitā darbuz-

ņēmējs izpilda darbu, kas materializējas objektīvā veidā, un nodod

galarezultātu pasūtītājam. Darba izpildes galarezultāts var būt

jauna ar individuālam pazīmēm noteikta lieta (piemēram, pec pil-

soņa pasūtījuma uzšūts uzvalks, izgatavotas mēbeles) vai jau eso-

šas lietas īpašību uzlabojums, pārveidojums (piemēram, remont-

darbu, apģērbu ķīmiskas tīrīšanas, krāsošanas rezultāts). Uz šī

līguma pamata savus pakalpojumus pret atlīdzību sniedz lietpra-
tēji — noteikta profila saimnieciskās organizācijas vai attiecīgas
kvalifikācijas speciālisti pilsoņi. Līguma raksturīga iezīme ir tā, ka

darbuzņēmējs apņemas izpildīt darbu uz savu risku. Tas nozīmē, ka

līguma neizpildes vai sliktas izpildes gadījumā viņš nevar atsauk-

ties uz zināšanu vai prasmes trūkumu un prasīt atlīdzību par neveik-

smīgi patērēto darbu. Risks izpaužas arī tādējādi, ka tad, ja darbuz-

ņēmuma līguma rezultāts (lieta) pirms tā nodošanas nejauši gājis
boja vai darba pabeigšana bez pušu vainas kļuvusi neiespējama, darb-

uzņēmējs nav tiesīgs prasīt atlīdzību par darbu (CX 381. p. 1 d.).

Darbuzņēmējam kā lietpratējam ir jādara viss, lai sasniegtu

līguma galarezultātu, arī jābrīdina pasūtītājs par viņa piegādāto
materiālu nepienācigu kvalitāti vai nederīgumu, kā arī par to, ka

pasūtītajā norādījumu ievērošana vai kadi citi no darbuzņēmēja ne-

atkarīgi apstākli apdraud izpildāma darba rezultāta derīgumu vai

izturību. Ja darbuzņēmējs nebrīdina par noradītajiem apstākļiem,
viņš atbild par zaudējumiem, kas sakarā ar to radušies pasūtītājam
(CX 375. p.).

2. Darbuzņēmuma nošķiršana no citiem līgumiem. Darbuzņē-
muma līgumam ir kopīgas iezīmes ar vairākiem ciiiem līgumiem,

pec kuriem kreditoriem tiek nodotas jaunizgatavotas lietas vai citi

darba rezultāti. Atšķirībā no pirkuma-pārdevuma, piegādes un kon-

traktācijas līgumiem, pec kuriem ari nodod lietas (preces, produk-

ciju), darbuzņēmuma līgums regulē ne tikai lietas nodošanu, bet arī

pušu attiecības darba izpildes procesā. Pasūtītājam darbuzņēmumā
ir tiesības kontrolēt darba izpildes savlaicīgumu un pienācigumu,
dot norādījumus par izpildes veidu, nepārkāpjot darbuzņēmēja ope-

ratīvo patstāvību (CX 377., 378. p.). Darbuzņēmumam, pēc kura tiek
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uzlabotas vai mainītas jau esošu lietu (objektu) īpašības, ir līdzība

ar uzdevuma līgumu: kā vienā, tā otrā gadījumā parādnieks veic

kreditoram vajadzīgu darbu. Galvenā atšķirība ir tā, ka darbuzņē-

muma fizisks darbs ietekmē lietu īpašības, materializējas, turpretim
uzdevuma līgumā darbs izpaužas juridiskas palīdzības sniegšanā,
ietekmē tiesību realizāciju vai aizstāvību. Darba patēriņš vajadzīgs
arī pārvadājuma veikšanai, objekta apsardzībai un mantas glabā-
šanai. Sājos gadījumos esoši objekti tiek pārvietoti, saglabāti un

veiktais darbs nemaina objektu fiziskās īpašības, nematerializējas.

Tāpēc šādos gadījumos darba izpilde nevar būt darbuzņēmuma

liguma priekšmets.
Darbuzņēmums kā civiltiesisks līgums jāatšķir no darba līguma.

Darba tiesiskajās attiecībās pilsonis veic viņam uzdotu darbu, ievē-

rojot uzņēmumā, organizācijā noteikto darba laiku, iekšējās kārtības

noteikumus, pakļaujoties administrācijas rīkojumiem. Darba tiesisko

attiecību ietvaros lieto arī brigādes darbuzņēmumu, kas ir savda-

bīgs līgums starp brigādi un organizācijas administrāciju, kurā ra-

doši izmantotas dažas civiltiesībām raksturīgas konstrukcijas.
3. Darbuzņēmuma tipa līgumi, uz kuriem neattiecas CX 32. no-

daļas noteikumi. Līgumattiecības par darbu veikšanu, kas saistīti ar

radoša rakstura uzdevuma risināšanu (zinātniskās pētniecības, eks-

perimentālās konstruēšanas, tehnoloģisko, projektēšanas un izpētes
darbu veikšana), regulē speciāli normatīvi akti atbilstoši šādu uz-

devumu specifikai. CX 32. nodaļas noteikumi neattiecas arī uz kapi-
tālās celtniecības darbu veikšanu. Tas izskaidrojams ar nepiecie-
šamību izvērsti reglamentēt pušu sadarbību celtniecības sagata-
vošanas un veikšanas procesos, īpatnībām celtniecības plānošanā,

finansēšanā, kā arī pabeigtu objektu pieņemšanā. Tomēr norādīto

līgumu pamatā ir juridiskā konstrukcija, kas ietverta CX 367. p.

dotajā definīcijā. Tāpēc pamatots ir atzinums, ka civiltiesībās vai-

rāki līgumi veido darbuzņēmuma tipa līgumu grupu.
4. Darbuzņēmuma līguma pielietojums civiltiesiskajās attiecībās

ir plašs un daudzveidīgs. Lai apmierinātu pilsoņu vajadzības, valsti

ir izveidots sazarots sadzīves pakalpojumu organizāciju (uzņē-
mumu, apvienību) tīkls. Savus pakalpojumus iedzīvotājiem sniedz

apģērbu un apavu izgatavošanas darbnīcas, ateljē, ķīmiskās tīrīta-

vas, remonta un celtniecības, projektēšanas, autoservisa organizā-
cijas, frizētavas, kā arī mājražotāju apvienības. Darbuzņēmuma attie-

cības, kas veidojas starp pilsoņiem un sadzīves pakalpojumu orga-

nizācijām, sauc par pasūtījumu sadzīves vajadzībām. Pasūtījuma
došana, pieņemšana un izpilde ir darbuzņēmuma līguma veids, ko

īpaši regulē vairāki CX panti un tipveida līgumi (sk. 4. §). PSRS

XXVII kongresa lēmumos ir noteikti uzdevumi radikāli uzlabot

iedzīvotāju apkalpošanas kvalitāti un kultūru, konsekventi realizēt

tautas patēriņa preču ražošanas un pakalpojumu sfēras attīstības

komplekso programmu 1986.—2000. gadam.l

1 Sk.: PSKP XXVII kongresa materiāli. 349.—350. lpp.
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Sociālistisko organizāciju savstarpējās attiecībās nozīmīgi ir Šādi

pēc darbuzņēmuma līguma veicami darbi: ēku un telpu remonts»

lauksaimniecības mašīnu un citas tehnikas apkope un remonts, ķimi-

zācijas darbi ar aviācijas palīdzību, riepu reģenerācija, informācijas
apstrāde ar skaitļošanas tehniku, pasūtītāja piegādātu materiālu

apstrāde v. c.

Darbuzņēmuma pielietojuma robežas pilsoņu savstarpējās attie-

cībās nosaka CX 368. p. Pilsonis var uzņemties darba izpildīšanu

pēc darbuzņēmuma līguma tikai likumā neaizliegtajos gadījumos un

ar nosacījumu, ka viņš šo darbu izpildīs personiski. Pilsoņu nodar-

bošanos ar dažādu izstrādājumu izgatavošanu pārdošanai vai ar

sadzīves pakalpojumu sniegšanu sauc par mājamatniecisko rūpalu»

Rūpalus, ar kādiem aizliegts nodarboties, nosaka PSRS MP 1976. g.
3. V apstiprinātais Pilsoņu mājamatniecisko rūpalu nolikums un

attiecīgi savienoto republiku akti. 1 Latvijas PSR aizliegts nodarbo-

ties rūpala veidā ar radio un televīzijas aparātu izgatavošanu un

remontu, autotransporta līdzekļu remontu un apkopi, pirktu vai

pasūtītāja piegādātu lauksaimniecības produktu pārstrādāšanu»

ķīmisko, parfimērijas un kosmētikas izstrādājumu un medikamentu

izgatavošanu, pasažieru vai kravu pārvadāšanu utt. Par nodarbo-

šanos ar rūpalu, attiecībā uz kuru pastāv speciāls aizliegums, pēc
administratīva soda uzlikšanas pilsoni var saukt pie kriminālatbildī-

bas, pamatojoties uz XX 151. p. vai 152. p. Līgums par tādu darbuveik-

šanu, kas pieskaitāmi aizliegtam rūpalam, nav spēkā (CK4B., 49. p.).

Ogres rajona tautas tiesa izskatīja pilsoņa B. prasību pret Ogres rajona

kultūras un atpūtas parku par 120 rb]. piedziņu. Sāda atlīdzība bija noteikta

līgumā, pēc kura pilsonis B. ar saviem materiāliem un ierīcēm veica parkam

piederošās automašīnas «Moskvič» remontu. LPSR Augstākās Tiesas Civillietu

tiesas kolēģija atcēla tautas tiesas spriedumu, ar kuru prasība bija apmierināta»

un norādīja, ka automašīnas remonts ir aizliegts rūpals un tautas tiesa nav

apsvērusi, vai nelikumīgs darījums var gūt tiesisku aizsardzību un vai līgums
nav atzīstams par spēkā neesošu. Lietu nosūtīja tautas tiesai jaunai izskatī-

šanai 2. »

Ar rūpaliem, kas nav aizliegti, pilsoņi var nodarboties, ja ir sa-

ņemta speciāla finansu nodaļas reģistrācijas apliecība. Instrukcijā
par norādītā Nolikuma piemērošanas kārtību, ko apstiprinājusi
PSRS Finansu ministrija 1976. g. 16. VI,3 noteikts, ka bez reģistrā-

cijas apliecības sāņemšanas atļauti tādi mājsaimniecības darbi kā

malkas zāģēšana un skaldīšana, logu mazgāšana v. c.

Reģistrācijas apliecības pilsoņiem, kas vēlas ražot un pārdot
tēlotājmākslas, dekoratīvās un lietišķās mākslas izstrādājumus, re-

publikas finansu iestādes izsniedz tikai tad, ja ir LPSR Kultūras

ministrijas iestāžu apstiprināti šo izstrādājumu paraugi.

' LPSR Ziņotājs, 1976, JVS 30, 1577.—1580. lpp.
2 LPSR ATB, 1983, .V» 3, 59.—60. lpp.
8 BHA, 1977, N* I, c. 10—15.
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2. §. Līguma noslēgšana, saturs un izpilde

I, Līguma noslēgšanai un noformēšanai ir jāatbilst civiltiesību

vispārīgajiem noteikumiem par darījumiem.

Līguma nosakāms līguma priekšmets, cena, izpildes termiņš, kā

arī jāietver citi noteikumi. Līguma priekšmetu (veicamo darbu vai

darbus) un cenu (atlīdzību par darbu) var noteikt, sastādot īpašu
dokumentu — tami. Atlīdzību par darbu pilsoņu savstarpējās attie-

cības nosaka pēc pušu vienošanās, bet atlīdzību, ko maksa organi-

zācija, — atbilstoši izcenojumiem, kas pienācīgā kārtā noteikti attie-

cīgā veida darbam (CX 369. p.).
Bez izpildes galatermiņa līguma var būt parcdzēii ari starpter-

miņi (uzvalka pirmā un otrā uzlaikošana), bet dažos gadījumos arī

darba uzsākšanas termiņš (tehniskas apkopes, ķimizācijas darbiem).

Ja organizāciju savstarpēji slēgts līgums balstās uz plānošanas
aktu, tad līgumā jāietver plāna noteiktie termiņi.

Pēc vispārēja noteikuma darbuzņēmējam jāizpilda darbs no sava

materiāla un ar saviem līdzekļiem, ja likumā vai līguma nav noteikts

citādi (CX 370. p.). Puses var vienoties par to, ka pasūtītājs piegā-
dās noteiktu daļu materiālu.

2. Darbuzņēmēja pienākums ir savlaicīgi uzsākt darbu, izpildīt
to atbilstoši līguma noteikumiem un labā kvalitātē, rūpēties par pa-

sūtītajā piegādāto materiālu saglabāšanu un pareizu izlietošanu,

nodot pasūtītājam izpildīto darbu, sniegt pārskatu par materiālu

izlietošanu un atdot neizlietotos materiālus.

Darba izpildes gaitā darbuzņēmējs ir operatīvi patstāvīgs. Tomēr

pasūtītajam ir tiesības sekot darba izpildes gaitai un kvalitātei. Ja

darbuzņēmējs savlaicīgi nesāk izpildīt līgumu vai izpilda darbu tik

gausi, ka tā nobeigšana termiņa kļūst acīm redzami neiespējama,

pasūtītājs ir tiesīgs atteikties no līguma un pieprasīt zaudējumu
atlīdzību (CX 377. p. I d.).

Veicot darbu un vērtējot pasūtītāja piegādātu materiālu, darb-

uzņēmējam ir jāvadās no pienācīgā kārta apstiprinātiem normatīvi

tehniskiem dokumentiem (standartiem, tehniskajiem noteikumiem, ma-

teriālu izlietojuma normām v. c), bet, ja tadu nav, — no parasti
izvirzītajam prasībām (CX 202. p.). Ja pēc darbuzņēmēja brīdinā-

juma pasūtītājs neapmaina nederīgu vai nekvalitatīvu materiālu,

negroza savus norādījumus par darba izpildes paņēmienu vai neno-

vērš citus apstak|us, kas apdraud līguma sekmīgu izpildi, darbuz-

ņēmējs ir tiesīgs atteikties no liguma un piedzīt pasūtītajā vainas

dēļ radušos zaudējumus. Organizācijai darbuzņemejai to darīt ir

pienākums (CX 376. p.). Jāuzsver, ka gadījuma, ja darbuzņēmējs
nav bridinājis pasūtītāju par darba rezultātu apdraudošiem apstāk-
ļiem, tad vēlāk (pēc materiālu izlietošanas, norādījumu izpildes)

viņš nevar atsaukties uz tiem kā apstākļiem, kas atbrīvo no atbil-

dības.

Ja darba izpildīšanas gaitā kļūst redzams, ka līgums netiks pie-

nācīgi izpildīts, pasūtītājs ir tiesīgs noteikt termiņu trūkumu novēr-

šanai un, ja šis termiņš pārkāpts, līgumu lauzt, un pieprasīt zaudē-
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jumu atlīdzību vai novērst trūkumus ar citas personas palīdzību uz

darbuzņēmēja rēķina.
Līguma laušanas pamats var būt tikai būtiski trūkumi vai būtiska

atkāpšanās no līguma. Citos gadījumos pasūtītājam ir tiesības pra-
sīt trūkumu novēršanu vai arī attiecīgi samazināt atlīdzību par
darbu (CX 378. p. II d.).

Būtisku trūkumu gadījumā pieļaujama tikai darbuzņēmēja pil-

nīga atstādināšana no darba, pasūtītājs nevar uzdot trešajai per-
sonai novērst kaut kādus trūkumus un vienlaikus prasīt atbildību

par visu darbu kopumā no darbuzņēmēja.
Darbuzņēmējam ir jāveic visi iespējamie pasākumi tās mantas

saglabāšanai, ko viņam uzticējis pasūtītājs. Šie noteikumi attiecas

ne tikai uz pasūtītāja piegādātiem materiāliem, bet arī uz citu darb-

uzņēmējam uzticētu mantu. Tā, piemēram, ja sakarā ar remontu

pilsonis uztic darbuzņēmējam savu dzīvokli ar tur esošām mantām,

darbuzņēmējs ir atbildīgs par jebkuru nolaidību, kuras rezultātā

manta zudusi vai bojājusies.
Risku par materiālu nejaušu bojāeju nes tā puse, kas materiālus

piegādājusi (CX 374. p.). Tātad, ja pasūtītājs nodevis materiālus

darbuzņēmējam un tie gājuši bojā vai sabojājušies nejauši, nelab-

vēlīgas sekas cieš pasūtītājs.
3. Pasūtītāja pienākums ir pieņemt darbuzņēmēja izpildīto

darbu, pārbaudīt izpildījuma atbilstību līgumam un norēķināties ar

darbuzņēmēju.
Darba izpildījumā iespējamie trūkumi iedalās atklātos un slēptos

trūkumos. Atklāti trūkumi ir tie, kas konstatējami, pieņemot izpildī-

jumu parastā veidā (apskatot vai izmēģinot, ja standarts vai cits

normatīvi tehnisks dokuments neparedz ko citu). Par šādiem trū-

kumiem pasūtītājam jāziņo darbuzņēmējam nekavējoties pašā pie-
ņemšanas procesā. Ja pasūtītājs to nedara, viņš zaudē tiesības vēlāk

izteikt pretenzijas par šādiem trūkumiem.

Slēpti trūkumi ir tie, kurus nevar konstatēt, pieņemot darbu pa-

rastajā veidā, un kuri atklājas vēlāk, lietas izmantošanas gaitā. Ari

par šādiem trūkumiem jāziņo darbuzņēmējam bez kavēšanās.

Pasūtītāja neierašanās pieņemt izpildīto darbu var radīt viņam

nelabvēlīgas sekas. Ja pasūtītājs nokavējis izpildītā darba pieņem-
šanu un darba rezultāts nejauši gājis bojā, darbuzņēmējs saglabā
tiesības uz atlīdzību par darbu. Par sekām pasūtījuma liguma sa-

dzīves vajadzībām sk. 4. §.
Samaksa par darba izpildi un darbuzņēmēja materiāliem parasti

izdarāma pēc visa darba nodošanas. Līguma un normatīvos aktos

par atsevišķiem darbuzņēmuma veidiem var būt paredzēta arī avansa

iemaksāšana, norēķināšanas par nobeigtiem darba posmiem utt.

3. §. Atbildība par līguma pārkāpšanu. Prasību pieteikšana

Atbildība par darbuzņēmuma līguma pārkāpumiem paredzēta
zaudējumu atlīdzības veidā. Tiesības prasīt zaudējumu atlīdzību ir

gan pasūtītajam, ja viņš lauž ligumu darbuzņēmēja vainas dēļ (CX
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377. p. II d., 378. p. II d.), gan darbuzņēmējam, ja viņš atsakās no

līguma sakarā ar to, ka pasūtītājs negroza nepamatotus norādījumus

par darba izpildes paņēmieniem vai nenovērš apstākļus, kas apdraud

izpildāma darba derīgumu (CX 376. p.).
Atbildība līgumsoda veidā par darbuzņēmuma līguma izpildes

nokavējumu, nekvalitatīvu darbu un citiem pārkāpumiem civilko-

deksa nav paredzēta. Normatīvajos aktos, kas regulē dažus darb-

uzņēmuma līguma veidus, ir noteikti līgumsodi par darbu pabeig-
šanas termiņu nokavējumu, par pasūtītājam noteikto pienākumu ne-

savlaicīgu izpildījumu un citiem pārkāpumiem.
Ja sakara ar darba izpildes trūkumiem radies strīds, prasību

tiesā vai arbitrāžā var celt

1) par atklātiem trūkumiem — 6 mēnešu laikā no darba pieņem-
šanas dienas, 2) par slēptiem trūkumiem — viena gada laikā no

darba pieņemšanas (nevis trūkumu atklāšanas) dienas. Ja slēpti
trūkumi konstatēti ēkas vai celtnēs un līguma viena puse ir pilsonis,
prasība ir jāpiesaka 3 gadu laikā.

Ja līguma paredzēts garantijas termiņš un pasūtītājs ziņojis
darbuzņēmējam par darba trūkumiem šī termiņa laikā, prasības
noilguma termiņa tecējums sākas ar paziņošanas dienu (pilsoņiem)
vai darba trūkumu atklāšanas dienu (organizāciju savstarpējās
attiecībās).

4. §. Atsevišķu darbuzņēmuma līgumu veidu īpatnības

1. Atsevišķos darbuzņēmuma līgumu veidus, ko slēdz organizā-

cijas, ka ari darbuzņēmuma līgumus pilsoņu sadzīves vajadzību
apmierināšanai (pasūtījumus sadzīves vajadzībām) regulē PSRS

un Latvijas PSR likumdošana.

2. LPSR CX ietverti īpaši noteikumi par pasūtījumu sadzīves

vajadzībām. Sos noteikumus izvērš (detalizē) tipveida līgumi, ko

apstiprina LPSR Ministru Padome1
.

Pilsoņu pasūtījumus sadzīves pakalpojumu uzņēmumos parasti
noformē, aizpildot noteiktas formas kvītis. Ja kvītī ietverti noteikumi

par līguma priekšmetu, cenu, termiņu, novērtēts pasūtītāja dotais

materiāls un kvīti paraksta pasūtītājs un darbuzņēmēja pārstāvis,
šis dokuments ir rakstveida līgums. Ja kvītī nav abu pušu parakstu
vai kāda no būtiskiem noteikumiem, ta ir tikai rakstveida pierādī-
jums par līguma noslēgšanu.

Samaksu par darba izpildi nosaka pēc cenrāža. Tipveida līgumos
var būt paredzēta iepriekšēja samaksa vai avansa iemaksa noteiktā

daļā no līguma summas.

Plašākas iespējas salīdzinājumā ar citiem darbuzņēmuma līgu-
miem pilsoņiem ir tad, ja, izpildot sadzīves pasūtījumu, lietā, kas

izgatavota no pasūtītāja materiāla, pieļauti būtiski trūkumi. Sādā

1 Sk.: LPSR Ziņotājs. 1964, M 45.



13 — Padomju civiltiesības 193

gadījumā pasūtītājs ir tiesīgs prasīt citas lietas izgatavošanu no

tāda paša vai tādas pašas kvalitātes materiāla (CX 378. p. 111 d.).
Ja pasūtītājs neierodas saņemt sadzīves pakalpojumu uzņēmuma

izgatavoto lietu, viņu divas reizes brīdina, bet, ja ari tad lieta netiek

izņemta 6 mēnešu laikā no līguma noteiktā termiņa notecējuma,
darbuzņēmējs ir tiesīgs lietu pārdot. Saņemto naudas summu, at-

skaitot darbuzņēmējam pienākošos maksājumus, deponē uz pasū-
tītāja vārda notariāta kantorī.

3. Darbuzņēmuma tipveida līgums dzīvokļa un saimniecības ēku

celtniecībai un remontam pēc iedzīvotāju pasūtījumiem, ko LPSR

MP apstiprinājusi 1983. g. 4. maijā1,
rada iespēju pilsoņiem un

darbu izpildītājai organizācijai īsā laikā izstrādāt detalizētu līgumu,
novērš strīdus par jautājumiem, kas agrāk nebija šādā normatīvā

kartībā noregulēti, kā arī nosaka atbildību par saistību pārkāpu-
miem. Nokavējuma nauda noteikta diferencēti atkarība no līguma
summas. Tā, piemēram, ja līguma summa ir 301 — 1000 rbļ. (ieskai-
tot darbuzņēmēja materiālu vērtību), par darbu pabeigšanas ter-

miņu nokavējumu jāmaksā 0,5% no celtniecības vai remonta izmak-

sas, bet ne vairāk kā 2 rbļ. dienā. Tāda pati atbildība noteikta, ja

pasūtītājs nokavē samaksu par darbu un materiāliem vai neievēro

līgumā noteikto pienākumu izpildes termiņus. Nokavējuma nauda

2 rbļ. dienā nevar būtiski ietekmēt remonta un celtniecības organi-

zācijas finansiālo stāvokli, tomēr šādas sankcijas noteikšana vērtē-

jama pozitīvi no pilsoņu interešu aizsardzības viedokļa.

4. Atbilstoši PSKP CX un PSRS MP 1983. g. 7. VII lēmumam

«Par lauksaimniecības un citu tautas saimniecības nozaru savstar-

pējo ekonomisko attiecību pilnīgošanu» 2 PSRS Valsts lauksaimnie-

cības ražošanas tehniskās nodrošināšanas komiteja un PSRS Lauk-

saimniecības ministrija 1983. g. 30. XII ir apstiprinājusi Nolikumu

par kārtību, kādā noslēdzami un izpildāmi līgumi par kolhozu,

padomju saimniecību un citu lauksaimniecības uzņēmumu un orga-

nizāciju ražošanas tehniskās .apkopes darbiem, ko veic lauksaimnie-

cības ražošanas tehniskas nodrošināšanas komitejas rajonu (starp-

rajonu) ražošanas apvienības un nodaļas,3 bet PSRS Lauksaim-

niecības ministrija 1983. g. 12. X ir apstiprinājusi Nolikumu par

kartību, kadā noslēdzami un izpildāmi līgumi par kolhozu, padomju
saimniecību un citu lauksaimniecības uzņēmumu un organizāciju

agroķīmisko apkalpošanu, ko veic lauksaimniecības agroķīmiskās
apkalpošanas rajonu (starprajonu) ražošanas apvienības un Vissa-

vienības lauksaimniecības agroķīmiskās apkalpošanas zinātniskās

ražošanas apvienības sistēmas uzņēmumi un organizācijas. 4 Tipveida

līgumi regulē ari objektu celtniecību dārzkopības sabiedrībām,

1 LPSR Ziņotājs. 1983, fi 22. 696.—701. Ipp.
1 Cn CCCP, 1983, .\p9 19. ct. 104; LPSR Ziņotājs, 1983, M 43. 1488.—1497.

Ipp.
3 BHA, 1984. .\2 10, c. 26-41.

4 Turpat, Xi 3, 24.—31. Ipp.
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sadzīves tehnikas apkopi un remontu garantijas termiņa laika un

citu saimniecisku pakalpojumu izpildi 1
.
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15. nodaļa

LĪGUMI PAR ZINĀTNISKI TEHNISKĀS

JAUNRADES DARBU VEIKŠANU

UN ZINĀTNISKI TEHNISKO SASNIEGUMU NODOŠANU

1. §. Līgumi par zinātniski tehniskās jaunrades darbu veikšanu

darbuzņēmuma tipa līgumi

I. Zinātnes un tehnikas strauja attīstība, jaunas tehnikas un teh-

noloģijas ieviešana ir viens no svarīgākajiem tautas saimniecības

kvalitatīvas un kvantitatīvas izaugsmes priekšnoteikumiem. PSKP

XXVII kongresa lēmumos izvirzīts uzdevums enerģiski palielināt
zinātnes un tehnikas lomu ražotājspēku kvalitatīvajā pārveidošanā,
ekonomikas ievirzīšanā vispusīgas intensifikācijas ceļā, sabiedriskās

ražošanas efektivitātes paaugstināšanā. Jāpalielina zinātnisko or-

ganizāciju atbildība par pētījumu un izstrādņu līmeni, par to mak-

simāli pilnīgu izmantošanu.2 Zinātniski pētniecisko, konstruēšanas

un projektēšanas organizāciju darbs ir orientēts uz automātisko

manipulatoru, daudzfunkciju mašīnu radīšanu, mikroprocesoru lie-

tošanu ražošanā, bezatkritumu tehnoloģisko ražošanas procesu ievie-

šanu, izejvielu kompleksu izmantošanu un citu uzdevumu risināšanu.

Kapitālās celtniecības turpmākajai attīstībai nepieciešami projekti,
kas nodrošina augsti kvalitatīvu un funkcionāli atbilstošu objektu
celtniecību ar mūsdienu industriālajām metodēm, kā ari materiālu

resursu, darba un zemes racionālu izmantošanu.

Norādītie uzdevumi lielā mērā ietekme tās saistības, kas uz

līguma vai administratīva akta (pasūtījuma-nonkojuma) pamata

veidojas starp specializētajam zinātniskajām, konstruēšanas, projek-

1 Sk.: CāopHHK nop.viaTHßHbix aKTOB, h. 2, c. 156—159; BHA, 1985, Ne 4

c. 10—15.

1 Sk.: PSKP XXVII kongresa materiāli, 322.-325. lpp.
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tēšanas organizācijām un organizācijām, kas saņem šo specializēto

organizāciju darba rezultātus. So saistību būtība izpaužas speciali-
zētas organizācijas pienākumā izpildit un pret atlīdzību nodot citai

organizācijai noteiktu darbu, kurā radoši atrisināts konkrēts zināt-

niski tehnisks uzdevums.

2. Likumdošana atsevišķi regulē saistības, kuru ietvaros tiek

veikti 1) zinātniskās pētniecības, eksperimentālās konstruēšanas un

tehnoloģiskie darbi, 2) projektēšanas un izpētes darbi. Līgumi, ko

noslēdz par šo darbu veikšanu, pēc savas pamatkonstrukcijas atbilst

darbuzņēmumam, tomēr tiem ir vairākas būtiskas iezīmes. Vispārīgi
vērtējot, radošs ir katrs mērķtiecīgs darbs. Apskatāmajos līgumos

jaunrades elementiem ir īpaši liela nozīme — specializētai organi-
zācijai ir jāatrisina uzdevums, kāds vispār nekad vai vismaz kon-

krētajā situācijā nav risināts un ir saistīts nevis ar esošo zināšanu

mehānisku utilitāru pielietojumu, bet gan ar kvalitatīvi jaunu zināt-

nisku atzinumu izstrādāšanu, kvalitatīvi jauna mehānisma, tehnolo-

ģiska procesa vai projekta radīšanu. Ne vienmēr iespējams precīzi
noteikt, cik daudz līdzekļu un laika būs nepieciešams pasūtītāja dotā

uzdevuma atrisināšanai. Zinātniskās pētniecības lauka darbs var

beigties arī ar negatīvu atbildi («konkrētajos apstākļos pasūtītā
ķīmiska savienojuma sintezēšana nav iespējama»). Radoša darba

samaksa nav vērtējama pēc parastā nostrādāto dienu vai stundu

kritērija, tāpat šāda darba rezultātu nevar novērtēt pēc kritērijiem,
kādus izmanto lietu (mantas) vērtēšanai. Darba izpildes rezultātā

pasūtītajam nodod zinātnisko atskaiti, tehnisko dokumentāciju, pro-

jektu un dažkārt arī jaunradītas mašīnas vai ierīces modeli. Sie

objekti ir lietas, kas satur attiecīgu informāciju, un paveikta darba

vērtību raksturo nevis informācijas nesēja (papīra, modeļa) kā lie-

tas vērtība, bet gan attiecīgās zinātniskas teorijas, tehnisko risinā-

jumu v. tml. nozīmīgums. Zināšanas, teorija, ideja, ko viens tiesību

subjekts nodod citam, nevar būt īpašuma tiesību objekts savas spe-
cifikas dēļ (zināšanas nevar monopolizēt, atklājuma izdarīšana vienā

vieta neizslēdz iespēju, ka tads pats atklājums tiks izdarīts citur

neatkarīgi no pirmatklājēja) 1. Pasūtītājs pēc līguma, protams, iegūst

īpašuma vai operatīvās pārvaldīšanas tiesības uz lietu — informā-

cijas nesēju, bet tas nav galvenais. Galvenais ir tas, ka viņš iegūst
iespēju lietot, izmantot praktiskajā darbībā attiecīgo informāciju.
Pie tam jāatzīmē, ka Padomju valsti vienas organizācijas zinātnis-

kas pētniecības darba rezultāti ir plaši pieejami citām organizāci-

jām. Ir izveidota vienota valsts zinātniski, tehniskās informācijas
sistēma, kuras orgāni reģistrē zinātniskos darbus, mikrofilmē atskai-

tes par pabeigtajiem darbiem un izsniedz attiecīgu informāciju pēc
organizāciju pieprasījumiem. 2

1 Jlo3opu,ee B. A. 3aKoHcuaTe.ibCTßo I naymio TcxnimecKnfl nporpece. — M.:

JOpjia. .iht. 1978. c. 12—23.

1 TopcaH K. 3. IlpaßOßbie CTMMy.ibi Hay«4HO-TexHHqecKoro nporpecca b npoH3-

BOJCTBCHHOM OČ'bejHHeHHH. — M.S KDpH.I. .IHT., 1983, c. 41—43.



196

3. Zinātniskās pētniecibas, konstruēšanas, tehnoloģiskie un pro-

jektēšanas darbi, ko veic zinātniskās iestādes, augstskolas, projek-

tēšanas, konstruēšanas un tehnoloģiskās organizācijas, var būt orga-

nizēti divējādi. Pirmkārt, noteiktu uzdevumu izpildei valsts iedala

attiecīgus budžeta līdzekļus un no tiem finansē plānoto programmu

vai tematu izpildi. Otrkārt, pētniecības, projektēšanas un tehnolo-

ģiskas organizācijas darbojas uz saimnieciskā aprēķina pamatiem
un izpilda pasūtītajiem vajadzīgos darbus pēc līgumiem. Samērā

bieži uzdevumus veikt konkrētus darbus saimnieciskā aprēķina orga-

nizācijām dod viņu augstākstāvošie orgāni visas ministrijas (re-
sora) vai tās sistēmā ietilpstošas citas organizācijas interesēs. Tadā

gadījumā saistība izriet no plānošanas akta (ministrijas pasūtījuma,
pasūtijuma-norīkojuma). Pēc satura tā ir civiltiesiska saistība, ku-

ras izpilde likumdošanā regulēta tāpat kā līguma izpilde.
4. Darbuzņēmuma līgumu grupā neietilpst, bet ar tehniskā pro-

gresa paātrināšanas uzdevumu risināšanu cieši ir saistīts līgums

par zinātniski tehnisko sasniegumu nodošanu un palīdzību pirmrin-
das pieredzes apgūšanā, ko savstarpēji slēdz ražošanas uzņēmumi
un apvienības. Pretstatā kapitālistiskajās valstīs lietotajam līgumam

par rūpniecisko noslēpumu pirkumu-pārdevumu norādītajā līgumā
nekāda samaksa par informāciju un pieredzi netiek paredzēta, jā-
sedz vienīgi izdevumi, kas saistīti ar jau esošās informācijas nodo-

šanu (jāmaksā par dokumentu kopiju izgatavošanu v. tml.). Līgumā
var noteikt informācijas devējas organizācijas darbinieku prēmēša-
nai izmantojamo ekonomiskā efekta daļu.

5. Buržuāzisko valstu tiesības, kas aizstāv privātuzņēmēju inte-

reses, ir pazīstams īpašs līgums par rūpniecisko noslēpumu
(«know-how») pirkumu-pārdevumu, ir izdoti likumi par rūpnieciskā,
zinātniskā un cita t. s. intelektuālā īpašuma aizsardzību. Padomju
tiesību zinātne un likumdošana noraida koncepciju par to, ka zināt-

niskā un ražošanas informācija var būt īpašuma tiesību objekts.
Tomēr sakarā ar PSRS pievienošanos starptautiskajām konvencijām
par rūpnieciskā (intelektuālā) īpašuma aizsardzību1, saskaņā ar ku-

rām īpašuma tiesību objekti ir patenti uz izgudrojumiem, noderīgi

modeļi, rūpnieciskie paraugi, preču zimes v. c, padomju juridiskajā
literatūrā un praksē dažkārt lieto terminu «intelektuālais īpašums».

6. Apskatāmo līgumu noslēgšanu un izpildi regulē speciāli nor-

matīvi akti. Pamatos un CX nav sadaļu par šādiem līgumiem, tomēr

vispārīgās civiltiesību normas par saistībām uz tiem attiecas. Sie-

līgumi pieskaitāmi pie saimnieciskajiem līgumiem, ko slēdz tikai

organizācijas. Pilsoni var izpildīt organizāciju vajadzībām zinātnis-

kās pētniecības, projektēšanas un citus darbus uz darba līguma pa-
mata, t. i., strādājot attiecīgā institūtā vai organizācijā, bet atse-

višķos gadījumos — iesniegt izpildīta darba rezultātus konkursa

kārtībā, piemēram, konkursā par labāko sporta pils projektu. Izņē-
mums šai ziņā ir kolhozu celtniecības objektu projekti, kurus ir at-

1 Sk.: 3anoHojiaTe-ibCTBO CCCP no H3o6peTaTejn>cTßy. — M., 1979, t. 3„

c. 86, 110.
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ļauts izstrādāt ne tikai organizācijām, bet arī atsevišķiem pilsoņiem.

Pilsoņa attiecības ar kolhozu pasūtītāju šādā gadījumā regulē CX
32. noda|as normas.

Arī tās attiecības, kuru ietvaros organizācijas izstrādā pilsoņa

pasūtitu dzīvojamās mājas vai saimniecības ēkas projektu, regulē
CX 32. noda|a un citi normatīvi akti par darbuzņēmumu.

2. §. Līgumi par zinātniskās pētniecības,

eksperimentālās konstruēšanas

un tehnoloģisko darbu veikšanu

I. Ražošanas tehniskās pilnveidošanas procesā saimnieciskās un

citas organizācijas uz līguma pamata var iegūt pēc teorētiskās no-

zīmes un izmantojamības dažādus radošā darba rezultātus.

Pēc līguma par zinātniskās pētniecības darbu veikšanu izpildī-
tājs veic teorētiskus pētījumus, noskaidro principiālu iespēju atrisi-

nāt konkrētu praktisku uzdevumu, piemēram, izstrādā jaunas teh-

noloģijas pamatprincipus, pamato zināmu fizikas likumsakarību

praktiskās izmantošanas ce|us, izpēta ar noteiktām īpašībām apvel-
tītas vielas ieguves nosacījumus.

Pēc līguma par eksperimentālās konstruēšanas darbu veikšanu

izpildītājs izstrādā pasūtītajā norādītu mehānismu konstrukcijas,

izgatavo ražošana ieviešamu izstrādājumu modējus.
Pēc līguma par tehnoloģisko darbu veikšanu notiek ražojumu

izgatavošanas paņēmienu, metožu izstrādāšana, aprobācija un teh-

noloģisko procesu regulēšana.
2. Norādīto līgumu satura, darbu izpildes finansēšanas un citu

jautājumu regulēšanā svarīga nozīme ir PSKP CX un PSRS MP

1983. g. 18. VIII lēmumam «Par pasākumiem zinātniski tehniskā

progresa paātrināšanai tautas saimniecibā»1 un 1985. g. 12. VII

lēmumam «Par jauno saimniekošanas metožu plašu izplatīšanu un

to ietekmes pastiprināšanu zinātniski tehniskā progresa paātrinā-
šana»2. Sie lēmumi ir tiesiskais pamats saimnieciska aprēķina attīs-

tībai zinātniskās pētniecības, konstruēšanas un citās organizācijās,

līdzekļu koncentrēšanai svarīgāko zinātniski tehnisko problēmu risi-

nāšanai, ziņātniskā darba efektivitātes paaugstināšanai. Liguma

pušu savstarpējās tiesiskās attiecības izvērsti regulē Tipveida noli-

kums par kārtību, kādā noslēdzami saimnieciskie līgumi un izdo-

dami ministriju pasūtījumi par zinātniskās pētniecības, eksperimen-
tālās konstruēšanas un tehnoloģisko darbu izpildi, ko apstiprinājusi
PSRS Valsts zinātnes un tehnikas lietu komiteja 1969. g. 5. VIII,
kā arī šim nolikumam pievienotais Tipveida līgums3

.

3. Pēc līguma par zinātniskās pētniecības, eksperimentālās kon-

struēšanas un tehnoloģisko darbu izpildi organizācija izpildītāja

1 CII CCCP, 1983, to 24, H3.io>KeHne.

2 Turpat, 1985, M 23, ct. 115.

3 CCopHHK HOpMaTHBHUX 3KTOB, H. 2, C. 176—184
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apņemas noteiktā termiņā paveikt līgumā un tehniskajā uzdevumā

paredzētu radoša rakstura darbu un nodot tā rezultātus organizāci-

jai pasūtītājai, bet pasūtītājs apņemas sniegt izpildītājam noteiktu

atbalstu darba izpildē, pieņemt izpildījumu un samaksāt par veikto

darbu.

Lai noslēgtu līgumu, pasūtītājs izstrādā tehnisko uzdevumu, no-

saka darba izpildei izvirzāmās tehniskās, zinātniskās un ekonomis-

kās prasības. Izpildītājs savukārt izstrādā darba veikšanas pro-

grammu, priekšlikumus par atsevišķu darba posmu un visa darba

veikšanas termiņiem un tāmes izmaksām. Pēc savstarpējas saska-

ņošanas attiecīgie dokumenti (tehniskais uzdevums, programma,

kalendārais plāns, tāme) kjūst par līguma neatņemamu sastāv-

daļu.

Līgumu parasti noformē atbilstoši tipveida līgumam. Pusēm

ir tiesības ietvert līgumā noteikumus, kas nav pretrunā ar plānoša-

nas aktiem un tipveida līgumu. Līgumā var paredzēt darba nodo-

šanu un samaksu pa atsevišķiem posmiem vai visu darbu kopuma.

Norēķināšanās par pilnīgi pabeigtu darbu kopuma sekmē darbu

efektivitātes paaugstināšanos.

Līgumā var ietvert paredzamā ekonomiskā efekta aprēķinu, un,

ja darba izmaksas nepārsniedz 50% no garantētā ekonomiskā efekta,

pusēm ir tiesības vienoties par ekonomiskā efekta daļas apmēru

(robežas līdz 6%). ko pārskaitīs izpildītājam. 1

Darba rezultātu ieviešana" nav izpildītāja pienākums, ja vien

līguma nav noteikts citādi. Līgumā vēlams detalizēti noteikt darba

nodošanas un pieņemšanas kartību. Pēc pasūtītāja priekšlikuma

līguma var ietvert noteikumus par to, ka izgatavotais modelis ir

jādemonstrē darbībā pēc iepriekš izstrādātas programmas, ka zināt-

niski tehniskajai atskaitei jāpievieno ekspertu atzinumi un citi do-

kumenti.

Līguma izpildes gaitā tami var precizēt, tomēr domstarpību ga-

dījuma izšķirošā nozīme ir līgumā noteiktajai izmaksu summai.2 Ja

darba izpildes gaita atklājas, ka neizbēgami gaidāms negatīvs rezul-

tāts vai ka darbus nav mērķtiecīgi turpināt, izpildītajam ir tiesības

apturēt darba izpildi. Par darbu izpildes pārtraukšanu ir jāpaziņo

pasūtītājam 3 dienu laikā. Ja šādi apstākļi atklājas plāna uzdevuma

izpildē, jautājumu par darbu izbeigšanu izlemj attiecīga augstāka

organizācija.
Ja darba nodošanas gaitā konstatēti trūkumi tā izpildījumā,

izpildītājam tie jānovērš pušu saskaņotā termiņā. Ja trūkumi ter-

miņā nav novērsti, izpildītājs maksa pasūtītājam līgumsodu — 4%

no to darbu tāmes vērtības, kuros defekti nav novērsti. Bez tam

izpildītājs atlīdzina faktiskos zaudējumus daļa, ko nesedz līgumsods.

1 Daja zinātniski pētniecisko darbu dod nevis ekonomisku, bet sociālu

efektu.

* Topean K. 9. ripaßOßbie cthmv.ih Ha\'MHO-TexHHMecKoro nporpccca b npom

BOACTBCHHOM 06-bCJHHCHHH, C. 50—52.



199

Atbildība noteikta arī par darba vai tā posmu nobeigšanas nokavē-

jumu (1—2%), par darba pieņemšanas nokavējumu (50—500 rbļ.),

par norēķinu disciplīnas pārkāpumiem.

3. §. Līgumi par projektēšanas
un izpētes darbu veikšanu

1. Projektēšanas un izpētes darbus veic kapitālās celtniecības,
kā arī darbojošos ražošanas objektu un dzīvojamo maju rekonstruk-

cijas vajadzībām. Celtniecība bez projekta ir aizliegta. Tas tomēr

nenozīmē, ka katram objektam ir jāizstrādā atsevišķs projekts. Dau-

dzus objektus būvē pēc tipveida un atkārtoti izmantojamiem projek-
tiem. Projektēšanas un izpētes darbus veic speciālas projektēšanas

organizācijas, piemēram, Latvijas Valsts pilsētu celtniecības projek-
tēšanas institūts, Latvijas Valsts teritoriālais rūpniecības uzņēmumu

projektēšanas institūts. 1 Uzdevumus šīm organizācijām nosaka plān-
veidā, izstrādājot projektēšanas un izpētes darbu titulsarakstus.

levērojot projektēšanas nozīmi valsts ekonomiskās un sociālās attīs-

tības plānu sekmīgā izpildē, PSKP CX un PSRS MP 1969. g. 28. V

pieņēma lēmumu «Par projektu un tāmju sastādīšanas darbu uzla-

bošanu» 2
,

bet 1981. g. 30. 111 un 1985. g. 28. I lēmumus par šī

darba tālāku uzlabošanu3. Atbilstoši šiem lēmumiem paveikts liels

darbs projektēšanas kvalitātes paaugstināšanai, projektētāju mate-

riālās ieinteresētības pastiprināšanai, saimnieciskā aprēķina ievie-

šanai projektēšanas organizācijas.
Līgumattiecības, kas veidojas starp projektēšanas organizācijām

un pasūtītājiem, regulē Noteikumi par projektēšanas un izpētes
darbu izpildes līgumiem, ko apstiprinājusi PSRS Valsts celtniecības

lietu komiteja, PSRS Valsts plāna komiteja un PSRS Finansu mi-

nistrija 1959. g. 25. V4. Noteikumiem pievienots tipveida līgums5.
2. Pēc līguma par projektēšanas un izpētes darbu veikšanu pro-

jektēšanas organizācija apņemas noteiktā termiņā izpildīt plānā pa-
redzētus projektēšanas un izpētes darbus un rezultātus nodot pasū-
tītājam, bet pasūtītājs apņemas iesniegt projektēšanai vajadzīgos
sākotnējos datus atbilstoši līgumam pievienotam sarakstam un sa-

maksāt par izpildītajiem darbiem atbilstoši tāmei.

Līgums ir konsensuāls, divpusējs un atlīdzības. Projektēšanas un

izpētes darbus vienam objektam nereti veic vairākas dažāda profila

' Siem institūtiem ir oficiāli apstiprināti saīsināti nosaukumi — «Pilsēt-

projekts», «Rūpnīcprojekts». — Sk.: LPSR Ziņotājs, 1983, to 25, 917. lpp.
2 CII CCCP. 1969, M 15, ct. 83. Analoģisku lēmumu pieņēma ari Latvijas

KP CX un LPSR Ministru Padome 1969. g. 29. VII. - LPSR Ziņotājs, 1969,

to 39. 1108— 1117. lpp.
3

Cn CCCP. 1981, to 14. ct. 84, 1983. to 23. ct. 131; 1985, to 7, ct. 26.

* Papildinājumi izdarīti 1960. g. 8. I, 1961. g. 7. 11, 1967. g. 23. 11. Sk.:

rpa/K.iancKoe 3aKOHo;aTC.ibCTBO. COopHHK. — M., 1974, c 642—649.

5 Sk.: OcHOßHbie aktu o npaßOßofi pa6oTe, c 462—465.
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projektēšanas organizācijas. Tādos gadījumos noslēdz ģenerāllī-
gumu un apakšlīgumus.

Līguma noslēgšanai pasūtītājs izstrādā uzdevumu projektēšanai,
ievērojot normatīvos noteikumus par projektēšanu vienā vai divās

stadijas, apstiprinātās tautsaimniecības objektu izvietojuma shēmas

un citus plānošanas dokumentus.

Līguma priekšmets ir projekta dokumentācija materializēts pro-

jektēšanas un izpētes darbu rezultāts. Projektam ir jābūt uz jaunā-
kajiem tehnikas sasniegumiem un pirmrindas pieredzi balstītam, ra-

došam celtniecības risinājumam. Izpētes darbiem, t. i., objekta izvie-

tojuma, ta piesaistes reljefam pamatojuma izstrādāšanai, bet dažos

gadījumos, piemēram, HES projektēšanā, arī jaudas aprēķiniem, ir

palignozime galvenā uzdevuma izpildē — tehniski un ekonomiski

racionāla projekta izstrādāšanā. Līguma cenu (projektēšanas un iz-

pētes darbu izmaksas) nosaka tāmē pēc apstiprinātiem izcenoju-
miem. Izpildes termiņu, bet nepieciešamības gadījumā arī attiecīgu
darbu posmu veikšanas termiņus nosaka atbilstoši plānošanas ak-

tam. Līgumā atspoguļojas arī projektējamā objekta tāmes vērtība.
Darbu nodošana un samaksa var būt noteikta divējādi: pa posmiem
vai kopuma. Priekšroka ir dodama norēķiniem par pilnībā pabeigtu
un pasūtītāja pieņemtu projektu.

Projektēšanas organizācijai ir pienākums izstrādāt projektu, ievē-

rojot tehniskās normas, standartus, instrukcijas. Projekta dokumen-

tācija noformējama atbilstoši standartiem. Projektēšanas organizā-

cijai projekts ir jāaizstāv orgānā, kas izlemj jautājumu par projekta

apstiprināšanu. Svarīgāko un lielāko objektu projektus apstiprina
PSRS Ministru Padome pēc PSR Savienības ministriju, resoru un

savienoto republiku ministru padomju priekšlikumiem. Pirms apstip-
rināšanas šo projektu ekspertīzi izdara PSRS Celtniecības lietu ko-

miteja sadarbībā ar PSRS Valsts zinātnes un tehnikas komiteju un

PSRS Valsts cenu komiteju. Projektus objektiem, kuru tāmes vērtība

ir 4 milj. rbļ. un vairāk, apstiprina PSR Savienības ministrijas un

savienoto republiku ministru padomes, bet projektus objektiem, kuru

vērtība ir zem 4 milj. rbļ., apstiprina norādīto orgānu noteiktā kār-

tībā1
.

Pasūtītājam ir tiesības kontrolēt darbu gaitu, neiejaucoties pro-

jektēšanas organizācijas operatīvajā patstāvībā. Viņam ir pienākums

iesniegt projektēšanas sākotnējos datus, sniegt projektēšanas orga-

nizācijai atbalstu darbu izpildē, savlaicīgi pieņemt izpildītos darbus,
noteikta kārtībā iesniegt tos ekspertīzei un apstiprināšanai, kā arī

samaksāt par izpildīto darbu.

3. Pušu atbildība. Projektēšanas organizācijai pēc pasūtītāja pie-

prasījuma ir jānovērš defekti, kas projektā pieļauti viņas vainas

dēļ. Ja defekti pušu saskaņotā termiņā nav novērsti, projektēšanas
organizācija maksā līgumsodu 4% apmērā no to darbu vērtības,

kuros defekti nav izlaboti. Bez tam projektēšanas organizācija atlī-

' Cn CCCP, 1981, Ni 14, ct. 84, n. 19; 1984, Jft 26, ct. 138; Cīna, 1986

29. marts.
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dzina faktiskos zaudējumus da]ā, ko nesedz līgumsods. Tomēr zau-

dējumu atlīdzība nevar būt lielāka par atsevišķu būvju vai cehu

projektēšanas izmaksām1.
Puses maksa līgumsodu par termiņu nokavējumiem, bet pasūtī-

tājs arī par maksājumu nokavējumu.

4. §. Līgums par zinātniski tehnisko sasniegumu nodošanu

un palīdzību pirmrindas pieredzes apgūšanā

Sociālistiskajam organizācijām ir ne tikai tiesības, bet arī pienā-
kums sistemātiski iepazīties ar citu sociālistisko organizāciju zināt-

niski tehniskajiem sasniegumiem, pārņemt tos un savukārt nodot

citām sociālistiskajam organizācijām savus sasniegumus un pie-
redzi. 2

Lai sekmētu organizāciju sadarbību uz savstarpējas ieinteresē-

tības pamatiem. PSRS Valsts zinātnes un tehnikas lietu komiteja
ir apstiprinājusi tipveida līgumu par norādītajām zinātniski tehnis-

kās jaunrades rezultātu izplatīšanas attiecībām. 3 Saskaņā ar tipveida
līgumu puses vienojas par to, ka viena organizācija nodos otrai zi-

nātniski tehniskos sasniegumus, sniegs palīdzību pirmrindas piere-
dzes apgūšanā, jaunas tehnikas paraugu izgatavošanā un citu ar

zinātniski tehnisko jaunradi saistītu darbu veikšanā, bet otra orga-

nizācija pieņems zinātniski tehniskos sasniegumus un tos ieviesīs.

Līgumā konkrēti raksturo līguma priekšmetu: zinātnisko pē-
tījumu rezultātus, jauno mašīnu, aparātu, mehānismu paraugus,

progresīvās ražošanas, darba un vadības metodes, palīdzību, kādu

viena organizācija sniegs otrai. Bez tam līgumā nosaka zinātniski

tehnisko sasniegumu nodošanas termiņus, izdevumus, kas saistīti

ar to nodošanu, aprēķināto ekonomisko efektu, prēmēšanai izlieto-

jamo līdzekju apmēru un to pārskaitīšanas termiņus, zinātniski teh-

nisko sasniegumu ieviešanas termiņus, kā arī atbildību par līguma
pārkāpšanu.

Zinātniski tehniskos rezultātus šādā veidā nodot citai organizā-

cijai drīkst tikai tā organizācija, kas izpildījusi attiecīgos zinātnis-

kās pētniecības, eksperimentālās konstruēšanas vai tehnoloģiskos
darbus.

Organizācija, kas pārņem zinātniski tehniskos sasniegumus un

pirmrindas pieredzi, otrai pusei atlīdzina tikai izdevumus, kas sais-

tīti ar dokumentācijas dublikātu (norakstu) izgatavošanu, bet nevis

ar pašu pētniecības un konstruēšanas darbu veikšanu. Bez tam orga-

nizācija, kas pārņem zinātniski tehniskos sasniegumus un pirmrindas

1 Cn CCCP. 1967, te 26. ct. 186.

1 Sk.: PSKP CX un PSRS MP 1970. g. 3. IX lēmums «Par zinātniski

tehnisko sasniegumu savstarpēju izmantošanu PSRS ministrijās, resoros un tiem

pakļautajos uzņēmumos un organizācijās». — C6opHHK HopMaTHßHbix oktob no

Xo3flftcTßeHHoMy 3aKOHO,aaTej]bCTßy. — M., 1979, c. 256—257.

3 BHA, 1983, .Vs 4, c. 18—21.
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pieredzi, samaksā par tai nodotajiem tehnikas paraugiem un

darbu, ko palīdzības sniegšanas kārtībā paveikuši otras organizāci-

jas darbinieki.

Prēnu . nai pārskaitāmo un izlietojamo līdzek|u summu nosaka

atkarība no aprēķināta gada ekonomiskā efekta, bet ne lielāku kā

20% no summas, kas noteikta prēmēšanai par jauno tehniku.

Pa. zinātniski tehnisko sasniegumu ekonomiskā efekta apmēru salīdzinā-

jumā ar sasniegumu nodošanas izdevumiem un prēmiju summu var spriest pēc

līguma, ko ar zinātniski pētniecisko institūtu noslēdza Rīgas eksperimentālā

tehniskā aprīkojuma rūpnīca. Zinātniski tehniskās dokumentācijas izmantošanas

ekonomiskais efekts bija aprēķināts 84 693 rb]. gadā, dokumentācijas nodošanas

izdevumi — 120 rbj., prēmēšanai paredzētie līdzekļi — 2000 rbļ. 1

Atbildība tipveida līguma ir noteikta par zinātniski tehnisko sa-

sniegumu un to ieviešanas nokavējumu, kā arī par norēķinu discip-
līnas pārkāpumiem.
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16. nodaļa

KAPITĀLĀS CELTNIECĪBAS DARBUZŅĒMUMS

1. §. Kapitālas celtniecības sociāli ekonomiskā nozīme.

Likumdošana par kapitālo celtniecību

1. Kapitālā celtniecība nodrošina valsts ražošanas potenciāla
pieaugumu, visu tautas saimniecības nozaru attīstību, kā arī pilsoņu
vajadzību pēc dzīvokļiem un citu sociāli ekonomisku vajadzību
arvien pilnīgāku apmierināšanu. Svarīgākos kapitālās celtniecības

uzdevumus veic šim nolūkam izveidotas celtniecības organizācijas
(juridiskas personas), kas uz līguma pamata būvē jaunus objektus,
paplašina, rekonstruē vai tehniski pārkārto jau esošos objektus. Pa-

1 LPSR Valsts arbitrāžas lieta M 4657/1 — 1979.
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domju varas gados kapitālā celtniecība ir izaugusi par industriāli

attīstītu tautas saimniecības nozari, kas spēj apgūt milzīgus kapitāl-
ieguldījumu apjomus, realizēt liela mēroga projektus un uzdevumus.

Komunistiska partija un padomju valdība nemitigi rūpējas par ka-

pitālas celtniecības efektivitātes kāpināšanu. Atbilstoši PSKP CX

un PSRS Ministru Padomes 1984. g. 29. IV lēmumam «Par kapitālās
celtniecības plānošanas, organizēšanas un vadīšanas uzlabošanu»1

ir veikti konkrēti pasākumi celtniecības kvalitātes paaugstināšanai,
zinātniski tehniska progresa paātrināšanai un darba ražīguma kāpi-
nāšanai celtniecībā, objektu savlaicīgai nodošanai ekspluatācijā.
PSKP Programmā kā īpaši svarīgi izvirzīti uzdevumi būtiski pa-

augstināt celtniecības tehniski ekonomisko līmeni un celtniecības

darbu kvalitāti, saīsināt objektu būvēšanas termiņus, samazināt iz-

maksas 2
.

Pie sasniegtā ražošanas jaudu līmeņa galvenā to kāpināša-
nas forma ir esošo uzņēmumu rekonstrukcija un tehniskā moderni-

zācija, ieviešot jaunus tehnoloģiskos procesus un augstražīgas iekār-

tas. Rekonstrukcija un tehniskajā pārkārtošanā ieguldītie līdzekļi

atmaksājas 2—3 reizes ātrāk nekā kapitālieguldījumi jaunu objektu
būvēšanai.

1983. g. 25. II PSKP CX ir pieņēmusi īpašu lēmumu «Par pasā-
kumiem dzīvojamo namu un sociālo un sadzīves objektu celtniecības

phinu izpildes nodrošināšanai»3. Sis lēmums nosaka, ka plānošanas
aktos īpaši jāizdala dzīvojamo māju un sadzīves objektu celtniecība

un pastiprināti jākontrolē, kā tiek pildīta šī plānu dala, kā arī no-

saka papildpasākumus celtniecības kvalitātes paaugstināšanai, ka-

tegoriski aizliedz pieņemt ekspluatācijai objektus, kuriem ir trūkumi.

2. Celtniecības organizācijas veic būvdarbus atbilstoši plānoša-
nas aktos noteiktiem uzdevumiem un šo uzdevumu konkretizējumam
kapitālās celtniecības darbuzņēmuma līgumos, ko slēdz ar pasūtītā-

jiem. Uz kapitālās celtniecības darbuzņēmuma līgumu pamata valstī

veic vairāk kā 88% celtniecības darbu. Pārējo celtniecības apjomu
veic ieinteresētās citu nozaru organizācijas pašu spēkiem (saimnie-
ciskā kārtībā). Pie tam atļauta arī tā sauktā jauktā celtniecības

darbu veikšanas kārtība: dalu darbu veic celtniecības organizācijas
uz līguma pamata, bet pārējo daļu — pats pasūtītājs saimnieciskā

kartība.

3. Kapitālo celtniecību kā saimniecisku darbību (plānošanu, va-

dīšanu, finansēšanu, līgumsaistības) regulē liels skaits normatīvu

aktu. Par normatīvā materiāla apjomu liecina tas, ka krājuma «Li-

kumdošana par kapitālo celtniecību» jau izdoti 11 sējumi. Celtnie-

cību regulē dažādu tiesību nozaru normas (administratīvās tiesības,

finansu tiesības, civiltiesības v. c), pie tam galvenā nozīme ir

1 Cn CCCP, 1984, to 15, ct. 91. Analoģisku lēmumu pieņēmušas LKP CX

un LPSR MP 1984. g. 26. VI. (Sk.: LPSR Ziņotājs, 1984, Ni 38, 1372.—

1385. lpp.)
2 Sk.: PSKP XXVII kongresa materiāli, 167. lpp.
3

Cn CCCP, 1983, M 6, H3.IOJKCHHC.
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PSR Savienības normativajiem aktiem. Savienoto republiku likum-

došana regulē celtniecību kolhozos un dažus citus jautājumus, kas

nodoti savienoto republiku kompetencē. Tā, piemēram, objektu celt-

niecību laukos, kas tiek veikta, izmantojot saliekamās dzelzsbetona

konstrukcijas, regulē LPSR MP 1981. g. 30. I apstiprināts Nolikums

par objektu celtniecību laukos, kas veicama pēc darbuzņēmuma no-

teikumiem, sadalot izpildāmo darbu apjomu starp celtniecības or-

ganizāciju un pasūtītāju.1
Galvenais normatīvais akts, kas regulē celtniecības organizāciju

un pasūtītāju līgumattiecības, ir PSRS MP 1969. g. 24. XII apstip-
rinātie (ar vēlākiem grozījumiem un papildinājumiem) Noteikumi

par kapitālās celtniecības darbuzņēmuma līgumiem.- Kapitālās celt-

niecības titulsarakstu izstrādāšanu un apstiprināšanu, darbu finan-

sēšanu, materiāltehnisko apgādi, objektu pieņemšanu ekspluatācijā
un citus jautājumus sīkāk regulē PSRS MP un citu kompetentu

orgānu normatīvi akti, kā arī tipveida līgumi. Bez tam līgumpartne-
riem ir jāievēro celtniecības normas un noteikumi, standarti un citi

normatīvi tehniski dokumenti.

2. §. Kapitālās celtniecības darbuzņēmuma līguma

jēdziens un subjekti

1. Pēc kapitālās celtniecības darbuzņēmuma līguma organizā-

cija darbuzņēmējs apņemas ar saviem spēkiem un līdzekļiem uzcelt

un nodot noteiktā laikā organizācijai pasūtītājam plānā paredzēto

objektu saskaņā ar apstiprinātu projekta tāmes dokumentāciju, bet

pasūtītājs apņemas ierādīt darbuzņēmējam būvlaukumu, nodot viņam

apstiprinātu projekta tāmes dokumentāciju, nodrošināt celtniecības

savlaicīgu finansēšanu, pieņemt pabeigtos celtniecības objektus un

tos apmaksāt (CX 385. p ).
Līgums ir konsensuāls, divpusējs un atlīdzības. Līguma legālajā

definīcijā ir norādīti svarīgākie pušu pienākumi. Detalizēti norādī-

jumi par citiem pienākumiem ir Noteikumos un citos normatīvos

aktos. Tā, piemēram, pasūtītājam ir pienākums nodot ne tikai pro-

jekta tāmes dokumentāciju, bet arī dažādas atļaujas un citus doku-

mentus. Definīcijā dotais formulējums «darbuzņēmējs apņemas ar

saviem spēkiem un līdzekļiem uzcelt» neizslēdz citu celtniecības

organizāciju — apakšuzņēmēju iesaistīšanu celtniecības darbos, kā

ari pasūtītajā pienākumu nodrošināi noteiktus celtniecības līdzekļus.
Vārdi «uzcelt» un «nodot . . . objektu» atspoguļo līguma piederību
darbuzņēmuma tipa līgumiem, kuros pasūtītājam ir tiesības uzrau-

dzīt un zināmā mērā ietekmēt darbu veikšanas procesu. Tomēr jāuz-

sver, ka līguma galvenais mērķis ir noteikta galarezultāta sasnieg-
šana — pabeigts objekts, tā nodošana ekspluatācijā.

1 LPSR Ziņotājs, 1981, Ns 9. 247 —251. lpp.
2 Sk.: C6opHHK HopMaTHßHbix aKTOB, m. 2, c. 488—500. Turpmāk šajā nodajā —

Noteikumi.
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2. Kapitālas celtniecības darbuzņēmuma līguma puses ir pasū-
tītājs un darbuzņēmējs. Par pasūtītāju var būt jebkura sociālistiska
organizācija (juridiska persona): rūpniecības uzņēmums, kolhozs,
iestāde. Objektiem, kas pēc uzcelšanas būs patstāvīgi uzņēmumi,
celtniecības periodam izveido jaunceļama objekta direkciju un pie-
šķir tai pasūtītāja tiesības. Dzīvojamo māju un citu objektu celtnie-
cības pasūtītāja funkcijas vairāku organizāciju interesēs var uz-

ņemties centralizēti veikt Tautas deputātu padomes izpildkomitejas
Kapitālās celtniecības pārvalde.

Par darbuzņēmēju līgumā var būt attiecīgas tiesībsubjektības
organizācijas: celtniecības un montāžas pārvaldes, apvienības, māju
celtniecības kombināti, starpkolhozu celtniecības organizācijas v. c.

Rūpniecības uzņēmumos un citās organizācijās izveidotie saimnie-

ciskā aprēķina celtniecības iecirkņi (pārvaldes), kuru pamatuzde-
vums ir celtniecības darbu veikšana šo uzņēmumu vai organizāciju
vajadzībām, var slēgt līgumus ar citām organizācijām, ja tas ne-

kaitē pamatuzdevuma izpildei.

Līgumu par objekta celtniecību pasūtītājs parasti slēdz ar vienu

celtniecības organizāciju — ģenerālo darbuzņēmēju, kuram ir tiesī-

bas uz darbuzņēmuma apakšlīguma pamata uzdot atsevišķu darba

kompleksu izpildīšanu specializētām organizācijām (CX 386. p.).

ģenerālais darbuzņēmējs ir atbildīgs pasūtītājam gan par paša, gan

par apakšuzņēmēja veicamo darbu izpildi. Attiecībā pret apakšuz-

ņēmēju ģenerālais darbuzņēmējs ir pasūtītājs, viņu savstarpējās tie-

sības un pienākumus nosaka atsevišķs līgums, ko noslēdz atbilstoši

Nolikumam par organizāciju ģenerālo darbuzņēmēju savstarpējām
attiecībām ar organizācijām apakšuzņēmejām (to apstiprinājušas
PSRS Valsts celtniecības lietu komiteja un PSRS Valsts plāna ko-

miteja 1970. g. 31. VII un grozījušas 1975. g. 31. VII)1.
PSRS Ministru Padomes noteiktajos gadījumos, piemēram, ja

būvējams cauruļvads vai cits plašā teritorijā izvietots vai sevišķi
liels objekts, pasūtītājs slēdz līgumu ar diviem vai vairākiem ģene-

rālajiem darbuzņēmējiem. Ar ģenerālā darbuzņēmēja piekrišanu pa-

sūtītājs var slēgt līgumus ar specializētām organizācijām par mon-

tāžas un citu speciālo darbu izpildīšanu. Līgumu par iekārtas mon-

tēšanas darbu izpildīšanu pasūtītājs pēc saviem ieskatiem slēdz vai

nu ar ģenerālo darbuzņēmēja, vai ar iekārtas piegādātāju.

3. §. Kapitālas celtniecības darbuzņēmuma līguma

plāna priekšnoteikumi

lespēju noslēgt kapitālās celtniecības darbuzņēmuma līgumu
rada un pienākumu to noslēgt nosaka vairāki plānošanas procesā
izstrādājami un apstiprināmi dokumenti.

1. Lai nodrošinātu stabilitāti kapitālās celtniecības plānošanā
un celtu pasūtītāju un darbuzņēmēja atbildību par ražošanas jaudu

1 BHA, 1976, to 1, c. 6.
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un objektu savlaicīgu nodošanu ekspluatācijā, piecgadu plānos ietver

jaunceļamo, paplašināmo un rekonstruējamo uzņēmumu un būvju
sarakstu. Vissvarīgāko objektu sarakstus apstiprina PSRS Ministru

Padome, citu objektu sarakstus apstiprina PSR Savienības ministri-

jas un savienoto republiku ministru padomes pēc saskaņošanas ar

PSRS Valsts plāna komiteju un celtniecības ministrijām (ja objektu
tames vērtība ir 4 milj. rbļ. un vairāk) vai norādīto ministriju un

savienoto republiku ministru padomju noteiktajā kārtībā (ja objekta
tāmes vērtība ir mazāka par 4 milj. rbļ.)1. Pirms sarakstu apstipri-
nāšanas pārbauda objektu celtniecības tehniski ekonomisko pama-

tojumu.
2. Obligāts celtniecības priekšnoteikums ir noteiktā kārtībā ap-

stiprināta projekta un tāmes dokumentācija (par projekta un tāmes

dokumentācijas izstrādāšanu sk. 15. nodaļas 3. §).

3. Plānošanas kārtībā, ievērojot celtniecības organizāciju jaudas»
ministrijām pasūtītājām iedalītos celtniecības limitus un objektu
svarīgumu, izlemj, kādus objektus ietvert katras celtniecības orga-

nizācijas ražošanas plānā. Celtniecības organizācijas ražošanas

(celtniecības un montāžas darbu) plāns, kurā ietverts pienākums
būvēt attiecīgo objektu, rada celtniecības organizācijai pienākumu
noslēgt atbilstošu līgumu ar pasūtītāju.

4. Organizāciju pasūtītāju (arī ministriju) finansiālās darbības

plānošanas procesā nosaka kapitālieguldījumu limitus, izlemj, kādu

daļu no saviem uzkrājumiem pasūtītājs izlietos kapitālajai celtnie-

cībai un kādā daļā kapitālieguldījumu limita izmantošanu nodroši-

nās kredīts vai budžeta asignējumi. Kapitālo celtniecību finansē

PSRS Celtniecības banka (izņemot lauku celtniecību) atbilstoši

PSRS MP 1965. g. 8. X apstiprinātajiem Celtniecības finansēšanas

noteikumiem2
.

Lauku celtniecību finansē PSRS Valsts banka. Finan-

sēšanas avotu un apjoma noteikšana ir kapitālās celtniecības

plānošanas neatņemama sastāvdaļa. Tās rezultāti atspoguļojas at-

tiecīgas bankas kapitālās celtniecības finansēšanas plānā.

5. Pamatojoties uz iepriekš norādītajiem jaunceļamo, paplaši-
nāmo un rekonstruējamo objektu sarakstiem, kā arī kapitālieguldī-

jumu un celtniecības montāžas darbu limitiem, projektiem, tāmēm,
celtniecības ilguma normām, tiek izstrādāti un apstiprināti būvju
titulsaraksti. Titulsarakstus atkarībā no objektu nozīmīguma un

tāmes vērtības apstiprina dažādi orgāni. PSRS Ministru Padome ap-

stiprina vissvarīgāko objektu titulsarakstus. Savas kompetences robe-

žās attiecīgus titulsarakstus apstiprina PSRS Valsts agrorūpnieciskā
komiteja, PSRS ministrijas, savienoto republiku ministru padomes,
Tautas deputātu padomju izpildkomitejas, rajonu agrorūpnieciskās
apvienības. Dzīvojamo māju, sociālo un kultūras objektu celtniecī-

bas titulsaraksti pirms apstiprināšanas jāsaskaņo ar rajona (pilsē-

» Cn CCCP, 979. X 9 18, ct. 118; 1984, tk 26. ct. 138; Cīņa. 1986, 29. marts.

2 Likumdošanas aktu krājums DDP IK, 2. sēj., 491.—510. lpp.
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tas) Tautas deputātu padomes izpildkomiteju 1
.

Likumdošanā ir no-

teikts, kādu objektu titulsarakstus ir tiesīgi apstiprināt uzņēmumu
direktori, kolhozu un starpkolhozu organizāciju orgāni.

Titulsaraksts ir negrozāms un pasūtītājam obligāts plāna doku-

ments visam celtniecības periodam. Tajā bez objektu nosaukumiem

un atrašanās vietas norādīti arī citi objektu raksturojošie rādītāji:
projektēta jauda, tāmes izmaksas, celtniecības sākuma un beigu da-

tumi v. c.

Katram objektam atsevišķi sastāda iekšējo titulsarakstu, kurā

norada un raksturo objektu veidojošās celtnes, būves, ierīces utt.

Kapitālas celtniecības plāna priekšnoteikumu apskats rāda, ka

piecgadu plāna ietvertajam jaunceļamo, paplašināmo un rekonstruē-

jamo uzņēmumu un būvju sarakstam ir svarīga direktīva dokumenta

nozīme. Atbilstoši tam tiek veikts viss celtniecības sagatavošanas
darbs. Pienākums noslēgt kapitālās celtniecības darbuzņēmuma

līgumu tieši izriet no attiecīgā titulsaraksta un celtniecības organi-

zācijas ražošanas plāna, bet projekta un tāmes dokumentācijas ap-

stiprināšana un finansēšanas avota noteikšana rada iespēju šo pie-
nākumu izpildīt.

4. §. Līguma noslēgšana, tā saturs un izpilde

1. Līguma noslēgšanai nepieciešamos priekšdarbus puses sāk

veikt pirms valsts sociālās un ekonomiskās attīstības plāna apstip-

rināšanas. Pasūtītājam jārūpējas par projekta un tāmes dokumen-

tācijas izstrādāšanu, attiecīga zemes gabala ierādīšanu, materiāl-

tehnisko resursu iedalīšanu v. tml. Ne vēlāk, kā līdz tā gada 1. jūli-

jam, kas ir pirms plānojamā perioda, pasūtītājs iesniedz ģenerāla-

jam darbuzņēmējam jaunceļamā objekta tehnisko projektu, tāmes,

izcenojumu katalogus, darba rasējumus pirmajā gadā veicamajiem

darbiem un citus Noteikumu 13. pk. paredzētos dokumentus. 15 dienu

laika, skaitot no valsts sociālās un ekonomiskās attīstības plāna ap-

stiprināšanas, pasūtītājs iesniedz pārējos līguma projekta sastādī-

šanai nepieciešamos dokumentus: objekta titulsarakstu ar uzdevumu

sadalījumu pa gadiem, aktu par zemes gabala ierādīšanu v. c. (No-
teikumu 14. pk.). Kapitālās celtniecības darbuzņēmuma līgums pu-

sēm jānoslēdz 2 mēnešu laikā kopš norādītā plāna apstiprināšanas.

Ja celtniecība veicama laikā, kas pārsniedz kalendāra gadu, puses

slēdz ģenerāllīgumu par visu titulsarakstā noteikto celtniecības pe-

riodu un visu objektu kopuma. Papildus tam par katru gadu (izņe-

mot noslēgšanas gadu) izstrādā un noslēdz papildvienošanās, kurās

detalizē un precizē konkrētajā gadā veicamos darbus. Par nelielu

objektu celtniecību, kas paveicama gada ietvaros, slēdz gada līgumu.

Ģenerāllīguma, papildvienošanos, kā arī gada līguma projektus
izstrādā darbuzņēmējs. Ja objekta celtniecībā piedalīsies vairākas

1 CCopHHK HOpMaTHBHbIX 3KTOB, 1. 2, C. 163.
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organizācijas, ģenerālais darbuzņēmējs pasūtītāja iesniegto doku-

mentu izskatīšanai un līguma projekta sastādīšanai pieaicina arī

apakšuzņēmējus.
Ļīguma noslēgšana notiek atbilstoši vispārīgiem noteikumiem par

līgumu slēgšanu starp organizācijām. Darbuzņēmēja izstrādātais un

parakstītais līguma projekts pasūtītājam jāizskata 10 dienu laikā.

Domstarpību protokola izskatīšanai arī ir noteiktas 10 dienas. Strī-

dus par līgumu saturu izskata arbitrāža vai tiesa. Izņēmums ir

strīdi par tehniska rakstura jautājumiem un iekšējo titulsarakstu —

tos izskata pasūtītāja un darbuzņēmēja augstākstāvošie orgāni
15 dienu laika. Strīdus sakarā ar līguma noslēgšanas nokavējumu
vai izvairīšanos slēgt līgumu izskata arbitrāža vai tiesa.

2. Līguma juridiskais priekšmets ir celtniecības darbu veikšana

un pabeigta objekta nodošana pret atlīdzību. Ražošanas nozīmes

objekts skaitās pabeigts, ja tā darbība izmēģināta tukšgaitā, pēc
tam ražošanas apstākļos, un šajā uzņēmumā uzsākta sērijveida ra-

žošana. Dzīvojamie, sociālie un kultūras objekti skaitās pabeigti
tad, kad izpildīti visi projektā paredzētie darbi, ieskaitot apkārtnes
labiekārtošanu.

Darbu apjomus un izpildes termiņus līgumā nosaka atbilstoši
titulsaraksta noteiktajiem apjomiem un termiņiem. Līguma summu

(cenu) nosaka saskaņā ar projekta un tāmes dokumentācijā pare-
dzētajām celtniecības montāžas darbu izmaksām.

3. Pasūtītāja pienākumi un tiesības. Kapitālās celtniecības darb-

uzņēmuma raksturīga iezīme ir tā, ka pasūtītājs apņemas ne tikai

samaksāt par objekta uzcelšanu, bet arī pildīt daudzus pienākumus
celtniecības sagatavošanas un izpildes procesā. Tā, piemēram, pasū-

tītājam ir pienākums ar darbuzņēmēju saskaņotos termiņos iesniegt

atļaujas darbu veikšanai vietās, kur ir pazemes vai gaisa komunikā-

ciju līnijas, iesniegt koku ciršanas biļetes, atļaujas ceļu un ielu se-

guma uzlaušanai v. c. Pasūtītājam ir jāpārbauda projektēšanas orga-

nizāciju iesniegtie darba rasējumi un jāizdara uz tiem atzīme par

pieņemšanu. Noteikumos par kapitālās celtniecības darbuzņēmuma

līgumiem ir īpaša sadaļa «Pušu savstarpējie pakalpojumi». Saskaņā

ar šīs sadaļas noteikumiem līgumā var būt noteikts, ka pasūtītājs
iznomā savas ēkas un būves darbuzņēmējam celtniecības vajadzī-

bām, ļauj izmantot savā pārziņā esošos sliežu ceļus un vagonus,

ūdens, gāzes un energoapgādes tīklus un ierīces. Pasūtītājam jāpa-
līdz darbuzņēmējam izvietot celtniekus kopmītnēs vai dzīvokļos, kā

arī jānodrošina viņiem tādas pašas iespējas kā saviem darbiniekiem

izmantot ēdnīcas, medpunktus, klubus.

Pasūtītajā pienākums ir gādāt par tehnoloģisko, enerģētisko,
elektrotehnisko un vispārrūpniecisko iekārtu un aparatūru un nodot

to darbuzņēmējam līgumā paredzētos termiņos, — ja vien ar spe-

ciāliem lēmumiem nodrošināšana ar šīm iekārtām un aparatūru nav

uzdota citam. Turpretī par celtniecības nodrošināšanu ar betona

konstrukcijām, ķieģeļiem un citiem vispārējas nozīmes būvmateriā-

liem jāgādā darbuzņēmējam, ja vien speciālos lēmumos nav noteikts

citādi (CX 385. p. II d.).
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Kontrolēt un veikt tehnisko uzraudzību pār izpildāmo darba ap-
jomu, izmaksu un kvalitātes atbilstību projektiem un tāmēm ir vien-
laikus pasūtītāja pienākums un tiesība. Viņam ir jārūpējas par valsts
līdzekļu taupīgu un mērķtiecīgu izmantošanu, jāraugās, lai atskaišu
un norēķinu dokumentos netiktu izdarīti pierakstījumi, lai celtnie-
cība dotu plānā noteikto galarezultātu.

Darbu noslēguma posmā pasūtītājam ir jāpieņem izpildītie darbi,
jāuzrada objekts valsts pieņemšanas komisijai, jānorēķinās ar darb-

uzņēmēju.
4. Darbuzņēmēja galvenais pienākums ir uzcelt un nodot eks-

pluatācijā līgumā paredzēto objektu. Celtniecības darbi jāveic atbil-

stoši projekta un tāmes dokumentācijai, celtniecības normām un no-

teikumiem. Pēc darbuzņēmēja ieskatiem atļautas tikai nelielas

atkāpes no projekta, kas nav pretruna ar principiālo risinājumu un

nemazina būves kvalitāti. Pie tam visas atkāpes no projekta ir jāat-
zīmē darba rasējumos, ko pēc darbu paveikšanas nodod pasūtītājam.

Ar pasūtītāja piekrišanu darbuzņēmējam ir tiesības celtniecības

racionalizācijas un palētināšanas nolūkā aizstāt vienus materiālus

ar citiem, mainīt tehniskos risinājumus un darbu veikšanas metodes,
taču tas nedrīkst kaitēt objekta drošumam un ekspluatācijas rādītā-

jiem. Līdzekļu ekonomija, kas salīdzinājumā ar tāmi rodas šādu racio-

nalizācijas pasākumu rezultātā, paliek darbuzņēmējam. Pasūtītājam
savlaicīgi, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā, jāizskata darbuzņēmēja
ierosinājumi par darbu racionālāku izpildi. Ja norādītajā termiņā

pasūtītājs nav paziņojis par saviem iebildumiem, darbuzņēmēja iero-

sinājumi skaitās pieņemti (Noteikumu 45. pk.).
5. Visi darbi un konstrukcijas, ko aizsedz vēlākie darbi, pasūtī-

tājam ir jāpārbauda un jāsastāda par to akts. Ja pēc darbuzņēmēja

uzaicinājuma pasūtītājs neierodas izdarīt pārbaudes, darbuzņēmējs
sastāda aktu vienpusēji. Svarīgākās būvkonstrukcijas (arkas, neso-

šās sienas, tiltu balstus v. c.) celtniecības gaitā ar aktu pieņem pa-

sūtītāja tehniskās uzraudzības dienests.

Kontroli un uzraudzību par celtniecības darbu izpildi realizē arī

PSRS Celtniecības lietu komitejas valsts arhitektūras un celtniecī-

bas kontroles orgāni, projektēšanas organizācijas (autoruzrau-

dzība)1
,

bankas, sanitārās uzraudzības un citi orgāni.

Ja darbu izpildes gaitā atklājas, ka nepieciešams veikt projekta
un tāmes dokumentācijā neparedzētus darbus vai labot projektā pie-
ļautās kļūdas, pasūtītājam 15 dienu laikā pēc darbuzņēmēja ziņo-

juma jāprecizē attiecīgās būvdarbu daļas tāme, jāiedala papildu

līdzekļi no neparedzētiem darbiem plānotās rezerves vai uz citu būv-

darbu tāmes samazinājuma rēķina. Objekta kopējās tāmes izmaksu

pārsniegšana nav atļauta. Nepieciešamības gadījumos, ja objektu
bez papildu asignējumiem nevar pabeigt, pasūtītājam noteiktajā
kārtībā jārisina jautājumi par tāmes un titulsaraksta jaunu izskatī-
šanu un apstiprināšanu.

1 Cn CCCP, 1973, to 3, ct. 10; 1985, to 7, ct. 26
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6. Norēķini starp pasūtītāju un darbuzņēmēju tiek kārtoti ar

bankas iestāžu starpniecību, parasti maksājuma pieprasījumu (rē-

ķinu) akcepta forma. Galvenais norēķināšanās veids ir norēķini par

pilnība pabeigtiem un ekspluatācijā nodotiem uzņēmumiem, būvju
kompleksiem vai to kārtām, tas ir, par celtniecības preču produk-

ciju.l Norēķināšanos par atsevišķiem darbu posmiem izdara tikai

izņēmuma gadījumos. Sakarā ar pāreju uz norēķiniem par pilnībā

pabeigtiem objektiem ir pārkārtota celtniecības organizāciju finan-

sēšanas kārtība, ievērojami palielināta kredīta nozīme celtniecības

organizāciju finansiālās darbības nodrošināšanā.

7. Pabeigtu celtniecības objektu nodošana-pieņemšana notiek

divos posmos. Sākotnēji darbu izpildi pārbauda pasūtītāja izveidota

darba komisija. Komisijas sastāvā ietilpst pasūtītāja pārstāvis (ko-
misijas priekšsēdētājs), ģenerālā darbuzņēmēja, apakšuzņēmēju, ģe-
nerāla projektētāja, sanitārās un ugunsdzēsības uzraudzības orgānu,
arodbiedrības pārstāvji, bet atsevišķos gadījumos arī citas amatper-
sonas. Pēc tam objektu pieņem valsts pieņemšanas komisija, ko at-

karībā no objekta rakstura un tāmes vērtības ieceļ PSRS Ministru

Padome, savienotās republikas ministru padome, ministrija vai Tau-

tas deputātu padomes izpildkomiteja. Valsts pieņemšanas komisijas
izveidošanu un objektu pieņemšanas kārtību regulē PSRS MP

1981. g. 23. I lēmums «Par uzcelto objektu pieņemšanu ekspluatā-
cijā» 2

, attiecīgajās saimniecības nozarēs apstiprinātie noteikumi, kā

arī Celtniecības normas un noteikumi (111-3-76). Valsts pieņem-
šanas komisijas aktu apstiprina orgāns, kas komisiju iecēlis.

Darba komisija pārbauda celtnes un samontētās iekārtas atbil-

stību projektam, iekārtas izmēģinājumu rezultātus, objekta gatavību

ekspluatācijai un celtniecības montāžas darbu kvalitāti. Pieņemša-

nas aktā fiksē pārbaudes rezultātus, bet, ja atklāti trūkumi, — arī

termiņus to novēršanai.

Valsts pieņemšanas komisijai uzrādāmi tikai tādi ražošanas no-

zīmes objekti, kuros novērsti visi trūkumi un uzsākta produkcijas
ražošana apgūšanas periodam paredzētajā apjomā. Dzīvojamās mā-

jas un citus sociālās un kultūras nozīmes objektus valsts komisija

pieņem ekspluatācijā, ja tajos ir veikti visi celtniecības montāžas un

teritorijas labiekārtošanas darbi, šie objekti ir apgādāti ar projektā

paredzētām ierīcēm un inventāru un šajos objektos nav trūkumu.

Objekta pieņemšanu ekspluatācijā valsts komisija noformē ar

aktu, kurā dod darba novērtējumu. Aktu paraksta komisijas priekš-

sēdētājs un visi locekļi. Ja kādam no komisijas locekļiem ir iebil-

dumi pret objekta pieņemšanu, to izskatīšanai pirms akta apstipri-
nāšanas pieaicina resoru, ko pārstāv šis komisijas loceklis. Ja aktu

neparaksta komisijas loceklis, kas pārstāv arodbiedrību, arodbied-

i PSKP CX un PSRS MP lēmums to 695, 37. pk.
2 Cn CCCP, 1981, to 7, ct. 43; 1984, to 13, ct. 81; sk. ari LPSR MP

1981. g. 20. 111 lēmumu «Par uzcelto objektu pieņemšanu ekspluatācijā». — LPSR

Ziņotājs, 1981, to 18, 463.—471. lpp.
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ribas darba tehnisko inspekciju vai valsts sanitārās uzraudzības

orgānu, objektu pieņemt ekspluatācijā ir aizliegts.
Valsts komisijas aktu un atsevišķu komisijas locek|u iebildumus

mēneša laikā (par dzīvojamām mājam — 7 dienu laikā) izskata

orgāns, kas iecēlis komisiju. Pozitīva lēmuma gadījumā šis orgāns
aktu apstiprina.

Objekts skaitās nodots ekspluatācijā ar dienu, kad parakstīts
valsts pieņemšanas komisijas akts. Pārskatos par ražošanas jaudu
un pamatfondu nodošanu ekspluatācijā ietverami tie objekti, kuru

pieņemšanas aktus apstiprinājis orgāns, kas iecēlis valsts komisiju.
8. Par ražošanas jaudu, objektu, kā ari dzīvojamās platības no-

došanu ekspluatācija paredzētajā termiņā vai pirms termiņa celtnie-

cības organizācijas, projektēšanas organizācijas un pasūtītājs sa-

ņem prēmijas, ko izmanto galvenokārt attiecīgo darbinieku prēmē-
šanai. Prēmiju lielumu nosaka procentos no izpildīto celtniecības

montāžas darbu vērtības. Ja objekts nodots ekspluatācijā ar atzīmi

«teicami», prēmiju palielina par 10%, bet, ja ar atzīmi «apmieri-
noši», — samazina par 20% no normatīvā paredzētās.

Kapitālajā celtniecībā atšķirībā no piegādēm un citām saimnie-

ciskajam attiecībām ir atjauta un pat tiek stimulēta līguma pirms-

termiņa izpilde. Ja objektu uzceļ par 30, 20 vai 10% īsāka laika, nekā

noteikts celtniecības normatīvos, prēmijas palielina attiecīgi par

50, 25 vai 10%. Pie tam darbuzņēmējam par saīsinājuma laiku ir

tiesības saņemt no pasūtītāja līdzekļus 50% apmērā no objekta pro-

jekta paredzētās ražošanas peļņas, bet ne vairāk kā 0,5% no celt-

niecības montāžas darbu vērtības par katru celtniecības saīsinājuma
mēnesi.

5. §. Mantiskā atbildība

t. Pasūtītāja un darbuzņēmēja atbildība par savu pienākumu

neizpildīšanu vai nepienācīgu izpildīšanu izpaužas līgumsoda sa-

maksā un zaudējumu atlīdzībā. Zaudējumu piedziņas tiesības kapi-
tālās celtniecības darbuzņēmumu līgumā ir ierobežotas divējādā no-

zīmē. Pirmkārt, pusei, kas pārkāpusi saistības, otrai pusei jāatlī-
dzina nevis visi zaudējumi, bet tikai tie zaudējumi, kas radušies

sakarā ar otras puses izdevumiem, viņas mantas zudumu vai bojā-
jumu. Otrkārt, zaudējumi jāatlīdzina tikai tajā daļā, ko nesedz jau
piedzītie līgumsodi.

2. Atbildība par izvairīšanos noslēgt līgumu. Ja pasūtītājs sav-

laicīgi nenodod darbuzņēmējam dokumentus, kas nepieciešami ģene-

rallīguma, papildvienošanās vai gada līguma projekta sastādīšanai

(Noteikumu 14., 15. pk.), pārkāpj Noteikumu 18. un 19. pk. norādītos

1 rio.IO>KCHHC O npCMHpOBaiIHH paGOTHHKOB 3a 880.1 B JOHCTBHC npOH3BOACTBCH'

HbIX MOIUHOCTefI H o6"bCKTOB CTpOHTC.IbCTBa. Vtß. 11 CCHTH6pH 1979 T. — B KH.t

COBepUJCHCTBOBaHUC XO3HHCTBCHHOrO .\iexaHH3Ma. CCopHHK JOKVMCHTOB. — M., 1982,

c. 216—227.
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termiņus parakstīta ģenerallīguma vai papildvienošanās atpakaļno-
sūtišanai, tad viņam par katru nokavējuma dienu jāmaksā soda

nauda 50 rbļ. apmērā. Tāda paša apmēra soda naudu maksā darb-

uzņēmējs par līguma projekta nesavlaicīgu nosūtīšanu pasūtītajam.
Pieckārt lielāka atbildība (250 rbļ. par katru nokavējuma dienu)

ir noteikta par Noteikumu 13. pk. norādīto celtniecības plānošanai

nepieciešamo dokumentu neiesniegšanu lidz attiecīgā gada l, jū-

lijam.
Dokumentiem, kas norādīti Noteikumu 13., 14. un 15. pk., jābūt

sastādītiem atbilstoši instrukcijām un norādījumiem par projektu
un tāmju izstrādāšanu. Ja pasūtītājs iesniedz nepienācīgi noformētu

(noteiktajā kārtībā nesaskaņotu vai neapstiprinātu) dokumentāciju,
tad to pielīdzina dokumentu neiesniegšanai, un no pasūtītāja pie-
dzen augstāk norādītās soda naudas1.

3. Pasūtītāja atbildība par ražošanas iekārtu un būvmateriālu

nodošanas pienākumu pārkāpšanu. Par ražošanas iekārtu un būv-

materiālu nodošanas nokavējumu robežās līdz 10 dienām pasūtītājs
maksā līgumsodu 3% apmērā no to vērtības, bet, ja nokavējums

pārsniedz 10 dienas, — tad papildus vēl 5%. Ja montāžai nodota

nekomplekta ražošanas iekārta, līgumsods jāmaksā 20% apmērā no

šīs iekārtas vērtības, kurā tiek ieskaitīta arī iztrūkstošo da]u vērtība.

Tomēr līgumsods par iekārtas nodošanas nokavējumu vai nekom-

plektību nedrīkst pārsniegt šīs iekārtas montēšanas izmaksas pēc
tāmes.

Noteikumos ir paredzēta ari pasūtītajā atbildība par līgumā pa-
redzēto atjauju, koku ciršanas biješu, rasējumu un citu dokumentu

ncnodošanu darbuzņēmējam, norēķinu kārtības neievērošanu un da-
žiem citiem pārkāpumiem.

Pasūtītāja izdevumus, kas radušies sakarā ar līgumsodu un zau-

dējumu atlīdzības samaksu, attiecina uz darbojošos uzņēmumu pa-

matdarbības rezultātiem. Izdevumus, kas radušies jaunceļama ob-

jekta pasūtītāja pārkāpumu dēļ, sedz no ministrijas (resora) fonda

finansiālās palīdzības sniegšanai uzņēmumiem un saimnieciskajām

organizācijām, bet, ja šads fonds resorā nav izveidots, — no pasū-

tītajā kapitālieguldījumu līdzekļiem.
4. Darbuzņēmēja atbildība par darbu izpildes nokavējumu ir

diferencēta atkarībā no tā, vai savlaicīgi nav pabeigta objekta (uz-

ņēmuma, tā kārtas, ēkas, būves) celtniecība kopumā, vai arī no-

kavēta darbu posma pabeigšana. Pirmajā gadījumā darbuzņēmējs
maksā nokavējuma naudu 0,05% no objekta tāmes vērtības, bet ne

vairāk kā 500 rbļ. par katru nokavējuma dienu. Otrajā gadījumā

darbuzņēmējs pirmās 30 dienas maksā nokavējuma naudu 0,05%

no attiecīgā darba posma izpildes tāmes vērtības, bet, ja nokavējums

pārsniedz 30 dienas, — tad vēl papildus līgumsodu 2% apmērā.

Daugavpils vispārējās celtniecības trests paredzētajā termiņā nenodeva uz-

būvēto bērnudārzu. Arbitrāžas sēdē tresta pārstāvis prasību par līgumsoda

(10 209 rbj.) piedziņu neatzina un atsaucās uz to, ka pasūtītājs nebija savlai-

1 CHCTeMaTH3HpOB3HHUft c6OpHHK, C 207.
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cīgi nodevis visu nepieciešamo iekārtu un projektā nebija paredzēti komunikāciju
darbi, bez kuru izpildes valsts komisija bērnudārzu nebija pieņēmusi. Arbitrāža

šos apstākļus neatzina par tādiem, kas atbrīvo no atbildibas un, precizējot no-

kavējuma ilgumu pēc arbitrāžai iesniegtā objekta pieņemšanas akta, piedzina
līgumsodu par 30 nokavējuma dienām — 3735 rbļ. 1

Līgumsodu par visa objekta nenodošanu termiņā (Noteikumu
62. pk. «a») piedzen par laiku no dienas, kad objektu vajadzēja no-

dot ekspluatācijā, lidz dienai, kad noteikta kārtība apstiprināts jauns
objekta nodošanas termiņš. Tā kā par objekta nenodošanu līgum-
sodu aprēķina par katru dienu atsevišķi, arī prasības noilguma tecē-

jums par katras dienas līgumsodu ir atsevišķs. Ja prasība celta par

noteiktu jau pagājušu periodu (dienu skaitu) un pēc tās apmierinā-
šanas pārkāpums nav novērsts, par turpmākajam nokavējuma die-

nām, ievērojot pretenziju kārtību, var celt jaunu prasību 2.
Ja darba pēdēja posma un visa objekta nodošanas termiņš ir

viens, pasutitājs nav tiesīgs prasīt vienlaikus līgumsodus par darba

pēdējā posma un visa objekta nodošanas nokavējumu, tad piedze-
nams tikai līgumsods par visa objekta nenodošanu.

Ja liguma nav noteikti darbu posmi, bet noradītas summas, par

kādam jāveic darbi konkrētajā gadā vai gada ceturksnī, tad šadu

norādījumu pārkāpumu nevar pielīdzināt darbu posma pabeigšanas
nokavējumam. Līgumsodu par gada vai ceturkšņa darbu apjomu

neizpildi Noteikumi neparedz. Tomēr Noteikumu 67. pk. atjauj no-

teikt līgumā sankcijas par šādu un citiem pārkāpumiem, par kuriem

sankcijas likumdošanā nav noteiktas.

Lai sekmētu celtniecības objektu savlaicīgu pabeigšanu, ir no-

teikts, ka līgumsoda (nokavējuma naudas) summu, ko darbuzņēmējs

samaksājis par atsevišķo darbu izpildīšanas termiņa pārkāpšanu,
atmaksa darbuzņēmējam tad, ja tas visus darbus pie objekta nobeidz

līgumā noteiktajā galatermiņā (CX 388. p. II d.). PSRS Valsts

arbitrāža ir izskaidrojusi, ka par galatermiņu skaitāms tikai sākot-

nēji noteiktais darbu pabeigšanas termiņš, nevis termiņš, kas no-

teikts ar papildvienošanos 3.
5. Atbildība par celtniecības darbu kvalitātes noteikumu neievē-

rošanu likumdošanā nav paredzēta, nekvalitatīvi izpildītus darbus

nedrīkst pieņemt. Darbuzņēmējam uz sava rēķina jānovērš ne tikai

tie trūkumi, ko konstatējušas darba un valsts pieņemšanas komisijas,
bet arī tie trūkumi, kas atklājušies Noteikumu 65. pk. norādītajos

garantijas termiņos. Garantijas termiņš vispārējās celtniecības dar-

biem ir 1 gads; montāžas darbiem — 6 mēneši, skaitot no objekta
nodošanas ekspluatācijā; centrālapkures sistēmām — viena kurinā-

šanas sezona. Ja garantijas laikā atklātos trūkumus darbuzņēmējs
nenovērš aktā noteiktā termiņā, viņam jāsamaksā līgumsods 100 rbļ.

par katru nokavējuma dienu. Pēc termiņa notecējuma pasūtītājs ir

• LPSR Valsts arbitrāžas lieta Nš 5806/10 — 1984.

2 CHCTeMaTH3HpoBaHHbift c6optiHK, c. 208—209.

• TaM *c, c. 208.
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tiesīgs trūkumus novērst saviem spēkiem, bet uz darbuzņēmēja rē-

ķina, un bez tam piedzīt līgumsodu 50% apmēra no defektu novēr-

šanas izmaksām.

6. Ja līguma puses neizmanto savas tiesības pieteikt pretenziju
un celt prasību pret kontrahentu, arbitrāža var piedzīt līgumsodu

pēc savas iniciatīvas, ierosinot lietu pēc bankas vai citu celtniecību

kontrolējošu orgānu ziņojumiem.
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17. nodaļa

PĀRVADĀJUMS, BUKSĒJUMS, EKSPEDĪCIJA

1. §. Pārvadājumu nozīme un organizatoriskas formas.

Transporta likumdošana

t. Ražošanas specializācijas un kooperācijas apstākļos ir nepie-
ciešams izejvielas pārvietot no ieguves vietas līdz apstrādes vie-

tai, gatavo produkciju nogādāt līdz patērētājiem. Šādus uzdevumus

veic galvenokārt transporta organizācijas. Tautsaimniecisko kravu

pārvadāšana ir ražošanas procesa sastāvdaļa, kurā gan netiek radī-

tas jaunas materiālās vērtības, taču bez tās nevar normāli funkcio-

nēt ne rūpniecība, ne lauksaimniecība, ne citas tautas saimniecības

nozares.

ledzīvotāju sadzīves un kultūras vajadzību apmierināšanā sva-

rīga loma ir pasažieru un bagāžas pārvadājumiem.
Padomju valsts nemitīgi rūpējas par dažādu transporta veidu

attīstību, nostiprina transporta materiāltehnisko bāzi, organizē jaunu

transporta līniju būvi, ievieš jaunus, augstražīgus un drošus trans-

porta līdzekļus.

PSKP XXVII kongresā noteikti tādi transporta pilnveidošanas
uzdevumi kā visu transporta veidu darba koordinācija, neracionālu

pārvadājumu novēršana, kravu saglabāšana, progresīvu tehnikas,

tehnoloģijas un kravu pārvadāšanas paņēmienu ieviešana, satik-

smes drošības paaugstināšana. 1

2. Pārvadājumus PSR Savienībā veic dažādu transporta veidu —

dzelzceļa, autotransporta, gaisa, jūras un iekšējā ūdenstransporta

organizācijas. Visi transporta veidi ir savstarpēji saistīti un veido

' PSKP XXVII kongresa materiāli. 352.-355. lpp.
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vienotu PSRS transporta sistēmu. Dažādi transporta līdzekļi, it

īpaši automašīnas, atrodas rūpniecības, lauksaimniecības un citu

uzņēmumu un organizāciju īpašumā (operatīvā pārvaldīšanā) un

tiek izmantoti ne tikai šo organizāciju vajadzību apmierināšanai
(tehnoloģiskiem pārvadājumiem), bet arī citu organizāciju kravu

pārvadājumiem pret atlīdzību. Lai sekmētu autotransporta efektīvu

izmantošanu, LPSR MP 1979. g. 20. IX ir pieņēmusi lēmumu «Par

kravas autotransporta centralizētas pārvaldīšanas organizāciju
LPSR», bet 1980. g. 5. XII apstiprinājusi Nolikumu par kravas

starppilsētu pārvadājumu organizēšanu ar autotransportu LPSR 1
.

3. Pārvadājuma tiesiskās attiecibas regulē Pamati, CX un liels

skaits speciālu normatīvu aktu, kurus kopuma apzīmē ar terminu

transporta likumdošana. Dažādu transporta veidu pastāvēšana,

pārvadājamo objektu daudzveidība, kā arī nepieciešamība racionāli

izmantot visu veidu transporta līdzekļus objektīvi nosaka nepiecie-
šamību pēc pārvadājumu detalizēta un diferencēta tiesiskā regulē-

juma. Pēc izmantojamā transporta veidiem pārvadājumus dala

dzelzceļa, gaisa, jūras pārvadājumos utt. Pēc pārvadājuma objekta
izšķir kravas, pasažieru un bagāžas pārvadājumus. Atkarībā no

attāluma un citiem apstākļiem pārvadājumi var but tādi, ko veic

viena vai vairākas transporta organizācijas, pie tam pārvadājuma

procesā var tikt izmantoti dažādu veidu transporta līdzekli (dzelz-

ceļš, ūdenstransports).

Pārvadājumus, ko divas vai vairākas transporta organizācijas
veic pēc viena transporta dokumenta (pavadzīmes), sauc par tieša-

jiem pārvadājumiem, ja kooperējas viena transporta veida organi-

zācijas, vai tiešajiem jauktajiem pārvadājumiem, ja kooperējas
dažādu transporta veidu, piemēram, dzelzceļa un autotransporta

organizācijas.
Autotransportā vienas transporta organizācijas veicamos pārva-

dājumus iedala sīkāk — pilsētas, piepilsētas, starppilsētu, starpre-
publikaniskajos un starptautiskajos pārvadājumos.

Bez tam autotransportā nozīmīgs ir iedalījums centralizētos un

decentralizētos pārvadājumos. Centralizēti ir tie pārvadājumi, ko

transporta organizācija veic, apkalpojot klientu grupu kā vienots

centrs un šajā darbībā atbilstoši kombinējot dažādu kravu pārva-
dājumus pretējos virzienos vai pēc racionāli izplānotiem maršrutiem.

Jūras transportā izšķir pārvadājumus mazajā kabotažā (vienas

jūras robežās), lielajā kabotažā (divu PSRS jūru robežās) un starp-
tautiskos pārvadājumus.

4. Saskaņā ar Pamatu 3. p. attiecības, kas izriet no pārvadā-

jumiem pa dzelzceļu, pārvadājumiem ar jūras, iekšējo ūdensceļu
un gaisa transportu, regulē PSR Savienības likumdošana. Autopār-
vadājumu tiesiskais regulējums ietilpst savienoto republiku kompe-
tencē, izņemot dažus visām transporta nozarēm kopīgus jautājumus

(pārvadājumu plānošanu, starptautiskos pārvadājumus).

« LPSR Ziņotājs. 1979, * 43, 1521.-1523. lpp.; 1981, .V? 3, 108.-112. lpp.;
to 34, 1083.—1085. lpp.
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Transporta likumdošanas kodolu veido vispārējas nozīmes nor-

matīvie akti un atsevišķu transporta veidu kodeksi (statūti). No

vispārējas nozīmes normatīviem aktiem īpaši svarīgs ir PSKP CX

un PSRS MP 1982. g. 28. X lēmums «Par tautsaimniecisko kravu

un pasažieru pārvadājumu plānošanas un organizācijas uzlabošanu

un saimnieciskā mehānisma iedarbības pastiprināšanu uz trans-

porta uzņēmumu un organizāciju darba efektivitāti»1
,

PSRS MP

1970. g. 4. I apstiprinātie «Kravu pārvadājumu gada un ceturkšņu

plānošanas pamatnoteikumi» 2
.

Transporta organizāciju darbību un attiecības ar klientiem iz-

vērsti regulē PSRS dzelzceļa statūti (apst. PSRS MP 1964. g.

6. IV, ar vēlākiem grozījumiem) 3
,

PSRS jūras tirdzniecības kuģnie-
cības kodekss (apst. PSRS APP 1968. g. 17. IX) 4

,
PSRS gaisa ko-

dekss (apst. PSRS APP 1983. g. 11. V) 5
,

PSRS iekšējo ūdensceļu

transporta statūti (apst. PSRS MP 1955. g. 15. X) 6
.

Autopārvadājumus regulē savienoto republiku ministru padomju

apstiprināti statūti. LPSR autotransporta statūti ir apstiprināti
1970. g. 30. IX7.

5. Transporta likumdošana regulē ne tikai attiecības sakarā ar

pārvadājuma līguma noslēgšanu un izpildi. Kravas pārvadājumiem
raksturīgs ir tas, ka civiltiesiskas saistības rodas pirms līguma no-

slēgšanas, tās izriet no plānošanas aktiem. Bez mantiska rakstura

jautājumiem transporta attiecībās ir nepieciešams atrisināt arī da-

žādus organizatoriskus jautājumus. Sim nolūkam plaši izmanto

organizatoriskus līgumus, piemēram, gada līgumu par autopārva-
dājumiem, navigācijas vienošanos ūdenstransportā. Ar to palīdzību
rada priekšnoteikumus līgumu noslēgšanai par noteiktu kravu pār-
vadājumu. Pats kravas pārvadājuma līgums parasti ir reāllīgums.

6. Materiālās vērtības pārvieto arī pa cauruļvadiem. Sādā veidā

pārvietotos naftas produktus, gāzi v. c. valsts statistikā uzskaita

kopā ar pārvadātajām vērtībām. Tomēr attiecības sakarā ar cau-

ruļvadu izmantošanu materiālo vērtību pārvietošanai būtiski atšķi-
ras no tām attiecībām, kuras Pamati un CX regulē kā pārvadājuma
līgumu.

No pārvadājuma attiecībām, kurām raksturīga kravas novieto-

šana uz transporta līdzekļa vai tajā, atšķiras arī buksējums, kas

ir atsevišķs saistību veids.

Cn CCCP. 1983. M 3. ct. 64. ii3.no/KCHiie.

2 PeiueHHH napTHH h npaBHTC.ibCTBa no xo3HficTßeHHbiM BonpocaM. — M., 1972,

t. 8. c 7—40.

3 Vcraß >Ke.ie3HUX aopor CCCP. — M., 1983.
4 C6opHHK HOpMOTHBHbIX 3KTOB, M. 2, C. 239—251.

r
' TaM >Ke, c 252—259.

8
TaM we, c 231—239.

7 LPSR Ziņotājs, 1971, to 22. 1975. to 22, 1102.—1103. lpp.; 1979, to 48,

1808.—1813. lpp. Turpmāk šajā nodajā — ATS.



Dažos gadījumos pārvadājuma attiecības cieši savijas ar cita

rakstura preču-naudas attiecībām, veidojot specifiskus tiesību insti-

tūtus (čarters, taimčarters, ekspedīcija). Sajā nodaļā apskatīti arī

norādītie tiesību institūti.

2. §. Pārvadājumu plānošana. Saistības,
kas izriet no pārvadājumu plāna

1. Transporta attīstības, transporta līdzekļu izmantošanas un

pārvadājumu apjoma plānošana ir valsts ekonomiskās un sociālās

attīstības plānošanas sastāvdaļa, kas aptver gan kravu, gan pasa-
žieru pārvadājumu plānošanu.

Kravu pārvadājumu perspektīvos un kārtējos (piecgades, gada)
plānus sastāda, ievērojot tautas saimniecības vajadzības, transporta
nozaru priekšlikumus un kravu nosūtītāju pārvaldes orgānu pie-
prasījumus. Plānus izstrādā atbilstoši rūpniecības, lauksaimniecī-

bas, kapitālas celtniecības, materiāltehniskas apgādes un preču
apgrozības attīstības plāniem. Masveidā pārvadājamo kravu opti-
mālo plūsmu noteikšanai izmanto svarīgāko produkcijas veidu ra-

žošanas un sadales bilances, ko sastāda PSRS Valsts plāna komi-

teja un PSRS Valsts materiāli tehniskās apgādes komiteja.
2. Gada un gada ceturkšņu (ar sadalījumu pa mēnešiem) plānus

sastāda kārtībā, ko nosaka Kravu pārvadājumu gada un ceturk-

šņa plānošanas pamatnoteikumi, transporta kodeksi (statūti) un

atbilstoši attiecīgās transporta nozares kodeksam apstiprināti kravu

pārvadājumu plānošanas noteikumi, piemēram, PSRS dzelzceļa
kravu pārvadājumu plānošanas noteikumi1. īpaši noteikumi regulē
kravu pārvadājumu plānošanu konteineros un paketēšanas līdzekļos 2

.

Kravu pārvadājumu plānošanas kartība ir atkarīga no trans-

porta veida, kravas tautsaimnieciskās nozīmes un pārvadājamās
kravas daudzuma. Izmanto centralizētas vai decentralizētas plāno-
šanas metodes. Centralizēta plānošana izpaužas tā, ka pārvadā-

jumu plānu izstrādā attiecīgā transporta veida ministrija, pamato-

joties uz citu ministriju un resoru (kravu nosūtītāju pārvaldes or-

gānu) kopsavilkuma pieprasījumiem, un pēc tam plāna uzdevumus

novada līdz teritoriālajam transporta pārvaldēm un kravu nosūtī-

tājiem. Sādā kārtība plāno akmeņogļu, metālu, naftas, labības un

citu svarīgāko kravu pārvadājumus pa dzelzceļu, iekšējā ūdens-

transporta, lielajā un mazajā kabotāža, kā arī attiecīgas nomenkla-

tūras kravu tiešos jauktos pārvadājumus.
Decentralizēta plānošana izpaužas ta, ka pārvadājumu plānus

nosaka teritoriālās transporta pārvaldes, vadoties no tām noteikta-

jiem pārvadājumu apjomiem un kravu nosūtitaju pieprasījumiem.
Sadā kārtībā plāno samērā nelielu daļu dzelzceļa un iekšējā ūdens-

transporta pārvadājumu, visu kravu pārvadājumus gaisa transportā

un autotransportā, kā arī vietējos jūras pārvadājumos.

1 BHA, 1973. Hk 8, c. 3—40.

* Sk.: BHA, 1983, Ni 9, c. 3-15.
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Kravu pārvadājumu gada un ceturkšņa plānošanas pamatnotei-
kumos ir īpaši norādījumi par eksporta un importa kravu pārvadā-

jumiem, kā arī par tādu organizāciju vajadzību apmierināšanu,
kurām pārvadājamo kravu apjoms ir neliels. Plānošana neizslēdz

kravu ārpusplāna vai virsplāna pārvadājumus, kas tiek veikti, ievē-

rojot noteikto kārtību.

3. Kravu pārvadājumu mēneša plāns ir ceturkšņa plāna sastāv-

daļa, no kura izriet transporta organizācijas un kravas nosūtītāja

pienākumi organizēt plāna izpildi, kā arī ar civiltiesiskām sankci-

jām nodrošināti pienākumi attiecīgi piegādāt transporta līdzekļus
un nodot (uzrādīt) kravu pārvadāšanai. Uz mēneša plāna pamata
puses noslēdz līgumus par konkrētu kravu pārvadājumu.

Pārvadājuma plāna izpildes nodrošināšanai izmanto dažādas

organizatoriskas formas: pieprasījumu iesniegšanu (dzelzceļa, gaisa

transporta pārvadājumos un autopārvadājumos), grafiku sastādī-

šanu (jūras un iekšējā ūdenstransportā), organizatoriskos līgumus
(autopārvadājumos, tiešos jauktos prāvadājumos). Tā, piemēram,
dzelzceļa pārvadājumos klientam ne vēlāk kā 3 dienas pirms attie-

cīgās mēneša dekādes jāiesniedz stacijas priekšniekam dekādes pie-
prasījums (ar kravu sadalījumu pa dienām), kas adresēts dzelzceļa

nodaļas priekšniekam. Stacijas priekšniekam dienu pirms dekādes

sākuma jāpaziņo katram kravas nosūtītājam par vagonu padošanu
detalizēti pa dienām, kravu veidiem un nosūtīšanas maršrutiem

(DzS 28. p.). Pēc saskaņošanas ar nosūtītāju dzelzceļa nodaļas va-

dītājs ir tiesīgs sablīvēt vagonu vai konteineru padevi iekraušanai,

lai veidotu maršruta vilcienu, kā arī lai dzēstu iepriekšējā perioda

plāna izpildes parādus (DzS 31. p.). Dzelzceļa amatpersonām ir

tiesības atļaut dažādas izmaiņas pārvadājumu plānošanā pa sta-

cijām un kravu veidiem (DzS 34.-36. p.). Pušu sadarbību kravu

pārvadājumu organizēšanā un konkretizēšanā regulē arī citu trans-

porta veidu kodeksi.

4. Transporta organizācijai ir pienākums padot transporta

līdzekļus plānā paredzētajā daudzumā, ar klientu saskaņotos vai

citādi noteiktos termiņos un vietā, pieņemt kravas pārvadāšanai.

Transporta līdzekļiem ir jābūt pienācīga tehniska stāvoklī un

komeregatavībā (DzS 46. p., JTKK 129. p., ATS 45. p.). Ar ter-

minu «komercgataviba» apzīmē transporta līdzekļa, piemēram, va-

gona piemērotību attiecīgās kravas pārvadāšanai bez bojāšanās un

virsnormatīviem zudumiem. DzS 46. p. noteikts, ka vagonu komerc-

gatavibu pārbauda tas, kas veic iekraušanu, bet konteineru un cis-

ternu gatavību visos gadījumos — kravas nosūtītājs. Citos trans-

porta kodeksos šis jautājums nav reglamentēts.

Pārvadāšanai nederīgu transporta līdzekļu padošanu pielīdzina

transporta līdzekļu nepadošanai.

5. Kravas nosūtītājam ir pienākums nodot (uzrādīt) pārvadā-
šanai plānā paredzēto kravu kopā ar attiecīgajiem dokumentiem un

ievērot noteikumus par kravas marķēšanu, daudzumu, taru. Pār-

vadājumos izmanto dažāda nosaukuma pavaddokumentus: pavad-
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zīmi (dzclzceja, gaisa transporta, iekšējā ūdenstransporta pārva-
dājumos), preču transporta pavadzīmi (autotransporta pārvadāju-
mos). Kravām, kuram nav preces raksturs (piemēram, grants,
smiltis), sastāda mērīšanas vai svēršanas aktus (ATS 48. p.). No-

teiktiem kravu veidiem papildus vajadzīgi speciāli dokumenti. Tā,
piemēram, ātri bojājošos kravu nosūta kopā ar kvalitātes apliecību
vai sertifikātu, kas satur ziņas par kravas stāvokli nosūtīšanas brīdī

un pieļaujamo transportēšanas ilgumu. Dzīvnieku un putnu pārva-
dājumos vajadzīgas karantīnas (veterinārās) apliecības.

Transporta organizācijai ir tiesības pārbaudīt kravas atbilstību

plānam pēc nosaukuma (nomenklatūras) un daudzuma, kā arī pa-
vaddokumentā uzrādīto ziņu pareizību. Kravas masu nosaka ar da-

žādiem paņēmieniem: 1) nosverot, 2) pēc trafareta (summējot masas,
kas noradītas uz katras kravas vienības), 3) pēc standarta (ja
kravu ieber, ielej standarta tarā), 4) aprēķinot pēc kuģa iegrimes
vai cita mērijuma, 5) uzrādot nosacīti (gadījumos, kad svēršanai

nav praktiskas nozīmes, piemēram, lopu, automašīnu pārvadāju-
mos).

Kravas nosūtītājam ir pienākums racionāli izmantot transporta
līdzek|us, ievērot iekraušanas normas. Par vagonu un citu trans-

porta līdzekļu nepilnu piekraušanu ir jāmaksā soda nauda.

6. Noteikumos paredzētos gadījumos krava jānodod atbilstošā

tarā. Ja šī prasība nav ievērota, transporta organizācija var atteik-

ties pieņemt kravu; gaisa transporta pārvadājumos to darīt ir pār-
vadātāja pienākums.

Lai individualizētu un saglabātu kravu, noteiktos gadījumos ir

vajadzīgs kravas marķējums. Nosūtītājs marķē kravas vienības ar

attiecīgiem uzrakstiem par to piederību, bet nepieciešamības gadī-

jumā — arī ar brīdinošiem vai norādošiem uzrakstiem, zīmēm. Kra-

vas marķēšanu var izdarīt arī transporta organizācija.

Kravas nodošana pārvadāšanai un attiecīgas kvīts izdošana pec

savas juridiskas nozīmes ir pārvadājuma līguma noslēgšana.

7. Atbildība par kravas pārvadājumu plāna neizpildīšanu. Pār-

vadātājs un nosūtītājs ir mantiski atbildīgi par transporta līdzekļu

nepadošanu (nepiegādāšanu), par kravas neizsniegšanu pārvadā-
šanai un par pārējo no pārvadājuma plāna izrietošo pienākumu

neizpildīšanu (GK 441. p. I d ). Mantiskā atbildība izpaužas soda

naudas samaksā. Soda naudas apmēri ir noteikti normatīva kār-

tībā, puses tos grozīt nedrīkst. Likumā nav paredzēta to zaudē-

jumu atlīdzība, kas radušies sakarā ar pārvadājuma plāna neizpildi.

Soda naudu apmēri ir diferencēti pa transporta veidiem. Taču

viscaur ir ievērots princips, ka soda nauda, kas noteikta par trans-

porta līdzekļu nepadošanu, pēc apmēra atbilst soda naudai par

attiecīgās kravas neizsniegšanu pārvadāšanai. Par dzelzceļa vagonu

(konteineru) nepadošanu, kā ari par vagonu neizmantošanu vai at-

teikšanos no tiem dzelzceļš un kravas nosūtītājs maksā soda naudu

šādos apmēros: ja pārvadājumus plāno tonnās un pēc vagonu

skaita, — 1 rbl. par katru tonnu; ja pārvadājumus plāno tikai pēc
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vagonu skaita, — 50 rbļ. par katru vagonu. Par kravām, kas pār-

vadājama konteineros, soda nauda noteikta robežās no 30 lidz

1,5 rbļ. atkarībā no konteinera ietilpības. Autotransportā par neaiz-

vestu (nenodotu) kravu jāmaksā soda nauda 20% apmērā no no-

teiktas pārvadājuma maksas, jūras transportā — 100%, iekšējā

ūdenstransportā — 25%.
Tādā pašā apmērā puses ir atbildīgas, ja neizpilda saistības,

kas izriet no izpildei pieņemta pasūtījuma par virsplāna vai ārpus-

plāna pārvadājumiem.
Pārvadātāja atbildība iestājas ne tikai tad, ja nav padoti attie-

cīgi transporta līdzekli, bet arī tad, ja šie līdzekļi ir padoti, bet

nosūtītājs sakarā ar to neatbilstību plānotās kravas pārvadāšanai
vai nederīgumu ir atteicies tos izmantot.

Nosūtītāja atbildība iestājas par plānā paredzēto kravu neie-

sniegšanu pārvadāšanai, nepamatotu atteikšanos no padoto trans-

porta līdzekļu izmantošanas, bet dzelzceļa transportā — arī par

plāna neizpildi pa nosūtīšanas virzieniem. Tā, piemēram, ja pār-
vadājumus plāno tonnās un pēc vagonu skaita, par plāna neizpildi

pa nosūtīšanas virzieniem soda nauda noteikta 30 kap. par katru

tonnu; ja plāno tikai pēc vagonu skaita, — 20 rbļ. par vagonu. Ja

nosūtītājs dzelzceļa transportā, ignorējot plānā noteikto mēneša

pārvadājumu apjomu, iesniedz pa kravu veidiem un stacijām de-

talizēto mēneša plānu (DzS 22. p.) par mazāku apjomu vai neie-

sniedz dekādes pieteikumu, tiek uzskatīts, ka viņš ir atteicies no

transporta līdzekļiem. Autotransportā krava tiek atzīta par neiz-

sniegtu, ja tās stāvoklis neatbilst pārvadājumu noteikumiem un

šis trūkums nav novērsts termiņā, kas nodrošina savlaicīgu pār-
vadājuma uzsākšanu.

Puse, kas nav nodrošinājusi maršruta nokomplektēšanu, bez

soda naudas par plāna neizpildi maksā papildu soda naudu —

75 rbļ. par katru maršrutu.

Pārvadājuma plāna izpildes attiecībās likumdošana nesaista at-

bildību ar vainas esamību vai neesamību. Normatīvajos aktos ir

izsmeļoši uzskaitīti apstākļi, kas atbrīvo no atbildības par pārvadā-
jumu plāna neizpildi. Visos transporta veidos pārvadātājs un nosū-

tītājs neatbild par plāna neizpildi, kas radusies stihiska rakstura

parādību (plūdu, vētras, ugunsgrēka) dēļ vai sakarā ar kompetentu
orgānu rīkojumu par pārvadājumu pārtraukšanu vai ierobežošanu

noteiktos virzienos. Nosūtītāju atbrīvo no atbildības, ja krava nav

nodota (uzrādīta) pārvadāšanai sakarā ar avāriju uzņēmumā, ku-

ras dēļ ražošana bijusi pārtraukta ne mazāk kā trīs diennaktis.

Transporta statūtos noteikti arī citi attiecīgajai nozarei speci-
fiskie apstākļi, kas ir pamats atbrīvošanai no atbildības. Tā DzS

146. p. nosaka, ka dzelzceļš neatbild par pārvadājumu plāna neiz-

pildi, ja kravas nosūtītājs aizkavē vagonu (konteineru) izkraušanu

vai iekraušanu; ja dzelzceļš dekādes ietvaros dzēš vagonu padeves

parādu par atsevišķām dienām (naftas produktu pārvadājumos pa-

rāds dzēšams pusmēneša ietvaros). GK. 87. p. nosaka, ka pārva-
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dātājs nav atbildīgs par plāna neizpildi, ja lidojumi nav bijuši iespē-
jami nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu dēļ. Seit aplūkotās nor-

mas rāda, ka atbildība parasti iestājas tad, kad ir attiecīgā sub-

jekta vaina, tomēr vainas neesamību var pierādīt tikai ar likumā

norādītiem apstākļiem. Sādu juridisku konstrukciju sauc par atbil-
dību neatkarīgi no vainas.

3. §. Kravas pārvadājuma līguma jēdziens,

subjekti un forma

I. Kravas pārvadājuma līguma jēdziens. Pēc kravas pārvadā-

juma līguma transporta organizācija (pārvadātājs) apņemas no-

gādāt nosūtītāja uzticēto kravu galapunktā un izsniegt to perso-
nai, kas pilnvarota kravu saņemt (saņēmējam), bet nosūtītājs
apņemas samaksāt par kravas pārvadājumu noteikto maksu (CX
438. p. I d.).

Līgums ir divpusējs un atlīdzības. Definīcijā sniegtais formu-

lējums «apņemas nogādāt uzticēto kravu» ir devis pamatu dom-

starpībām par to, vai kravas pārvadājuma līgums ir reāMgurns
(kravu pārvadātājam uztic vienošanās brīdī), vai konsensuāls

līgums (kravu uztic pēc vienošanās panākšanas). Vairāki zinātnieki

uzskata, ka autopārvadājumos un jūras transportā līgums par kra-

vas pārvadājumu var būt konsensuāls1. Sim uzskatam nevar pie-
vienoties. Pienākums nogādāt kravu galapunktā rodas tikai par to

kravu, kas faktiski ir uzticēta pārvadātājam. Bez kravas nodoša-

nas pārvadājuma saistība nerodas. lepriekšēja vienošanās par au-

tomašīnu padošanu kravas atrašanās vietā ir uzskatāma par vien-

reizēja pasūtījuma pieņemšanu, pasūtījuma neizpildes sekas ir

tādas pašas kā pārvadājumu plāna neizpildes sekas. Jūras trans-

portā bez kravas pārvadājuma līguma lieto īpašu konsensuālu

līgumu — čarteru.

2. Līguma subjekti. Jebkurā kravas pārvadājuma līgumā ir vis-

maz divi subjekti — pārvadātājs un nosūtītājs. Par pārvadātāju
var būt valsts vai kooperatīva organizācija, kuras speciālajā tie-

sībsubjektibā ietilpst pārvadāšanas tiesība. Nosūtītājs ir organi-

zācija vai pilsonis, kas nodod kravu pārvadāšanai. Ja galapunktā
krava izsniedzama nosūtītājam, tad nosūtītājs ir arī saņēmējs. Pa-

rasti nosūtītājs norāda citu subjektu, kam krava izsniedzama

sakarā ar piegādes, kontraktācijas vai citām saistībām. Sāds saņē-

mējs ir trešā persona, kuras labā līgums noslēgts. Sī trešā persona,
nebūdama līguma puse, iegūst pēc līguma noteiktas tiesības, bet

uz likuma pamata arī pienākums pret pārvadātāju. Literatūrā

1 Sk.: Uleapu, X. H. IlpaßOßoe perv.iHpoßanne nepeßoaOK īsa aBTOMo6H^bHOM

TpaHcnopTe. — M.. 1966. c. 29; rypeeun f. C. X Bonpocv o npaBOBoA npupcae

floroßopa nepeßo3KM rpy3oß. — V'm. 3an. KnmnHeßCKoro yH-Ta, 1964, t. 67, c. 42;

CoBeTCKoe rpa>K.aaHCKoe npaßO. — M., 1980, t. 2, c. 243.



izteikti arī citādi viedokli: 1) ka līgumā ir trīs puses
1
; 2) ka nosū-

tītājs un saņēmējs kopā ir līguma viena puse, bet pārvadātājs —

otra puse
2

.

No līguma, ko noslēdz pārvadātājs ar nosūtītāju, var izrietēt,
ka kravas transportēšanu secīgi veiks vairākas viena transporta
veida organizācijas (tieši pārvadājumi) vai dažādu transporta
veidu organizācijas (tiešie jauktie pārvadājumi). Par to, ka pār-

vadājuma piedalīsies vairākas transporta organizācijas, var spriest

pēc attiecīgajiem pārvadājuma dokumentiem. Sastādot šos doku-

mentus, nosūtītājs apliecina savu piekrišanu tādam pārvadājumam.
Visas organizācijas, kas veic attiecīgo pārvadājumu, uzskatamas

par līguma vienu pusi. Kravas nosūtītājam un saņēmējam strīdu

gadījumos nav jāmeklē, kurā pārvadājuma posmā noticis līguma

pārkāpums, bet pretenzijas un prasības jāpieteic likumdošanā no-

teiktajai organizācijai (kravas pieņēmējai vai izsniedzējai). Pār-

vadājumā iesaistīto transporta organizāciju savstarpējo pretenziju

noregulēšanas kārtību nosaka transporta likumdošana.

3. Līguma priekšmets ir pārvadājums kā saimniecisks pakalpo-

jums. Tas ietver ne tikai kravas teritoriālu pārvietošanu, bet arī

citas darbības — kravas glabāšanu, izsniegšanu saņēmējam, attie-

cīgos gadījumos arī iekraušanu vai izkraušanu.

Līguma būtiskie noteikumi ir 1) pārvadājuma objekts, ko rak-

sturo kravas nosaukums un daudzums (masa, kravas vienību

skaits), 2) termiņš, 3) maksa par pārvadājumu, 4) citi noteikumi,

kas ietverti ligumā pēc pušu vienošanās, to skaitā noteikumi, ar

kuriem precizēta dispozitivu tiesību normu realizācijas kārtība, pie-
mēram, par iekraušanas un izkraušanas darbu veikšanu.

4. Līguma noslēgšana un forma. Kravas pārvadājuma līgumus
slēdz rakstveidā. Tā kā pārvadājuma attiecības detalizēti regulē
normatīvi akti (likumdošana), nav nepieciešams sastādīt izvērstu

līguma tekstu. Rakstveida līguma funkcijas pilda pušu parakstīta
pavadzīme (preču transporta pavadzīme), bet jūras transporta —

konosaments. Pavadzīmi aizpilda uz attiecīgajai transporta nozarei

apstiprinātas veidlapas. Kravas pieņemšanu fiksē ar attiecīgas sta-

cijas, ostas, lidostas spiedogu un amatpersonu parakstiem. Pavad-

zīmi aizpilda vairākos eksemplāros, no kuriem viens tiek pievienots
kravai. Līguma noslēgšanu apliecinoša dokumenta nozīme ir arī

kravas kvītij, ko izsniedz nosūtītājam un uz kuras ir transporta
organizācijas atzīme par kravas saņemšanu.

Jūras un gaisa pārvadājumus var organizēt tādējādi, ka trans-

porta organizācija apņemas nodot citai organizācijai pret samaksu

kuģi, lidmašīnu vai noteiktas to telpas (dajas) kravas (frakts 3 )

1 Sk.: Tapacoa Af. A. .Horoßop nepcßo3KH. — Poctob: H3.i-bo PocroßCKoro

yH-Ta, 1965, c. 123; JlaacuK 9. Cobctckoc npaßO. — Ta.i.iHH, 1980,

c. 251—252.

2 Sk.: AAeKcandpoe-JIoAbHUK Af. Ķ. Cnopu, Bo3miKaiomne H3 oTHomenuft cto-

poH b )Kc.ie3Hojopo>KHbix rpy3oßbix onepannHX. — M., 1955, c 22.

3 Par frakti sauc arī attiecīgu maksu čartera ligumā.
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novietošanai un pārvadāšanai (JTKK 120. p., GK 134. p.). Sādu
vienošanos sauc par čarteru (traktēšanas līgumu). Sajā līgumā
ir gan mantas (kuģa, lidmašīnas) īres, gan pārvadājuma elementi.
Carters nefiksē kravas nodošanu, nejauj rīkoties ar to. Tāpēc bez
čartera parasti noformē arī citu dokumentu — konosamentu (JTKK
122.—126. p.). Konosamentu noformē arī tajos gadījumos, kad

transporta organizācija veic pārvadājumu, nenododot nosūtītāja
pārziņā kuģi vai tā daļu1.

Likumdošanā noteiktajai formai atbilstošs
konosaments ir dokuments, kas apliecina kravas pieņemšanu pār-
vadāšanai (kvīts) un nosaka transporta organizācijas pienākumus
pret saņēmēju. Konosamentā var būt norāde uz konkrētu saņēmēju
(vārda dokuments), kā arī tas var būt uzrādītāja vai ordera doku-

ments. Konosamentam ir vērtspapīra nozīme: rīcības tiesības attie-

cībā uz konosamentu ir rīcības tiesības attiecībā uz kravu.

JTKK 10. nodaJa regulē attiecības, kas izriet no taimčartera

(līguma par kuģa traktēšanu uz laiku). Pēc šī līguma transporta
organizācija apņemas par samaksu nodot citai organizācijai uz

laiku kuģi pasažieru, kravas pārvadāšanai, zinātniskai ekspedīcijai,

zvejai vai citam mērķim. Attiecīgos gadījumos šis līgums nodro-

šina kravu pārvadājumus, tomēr tajā pārsvarā ir mantas īres ele-

menti.

4. §. Pārvadājuma līguma izpilde

I. Pārvadātāja pienākums ir nogādāt uzticēto kravu noteiktajā
termiņa galapunktā un izsniegt to personai, kas pilnvarota kravu

saņemt. Sis pienākums ietver pienākumu nodrošināt kravas sagla-
bāšanu, paziņot saņēmējam par atvesto kravu, attiecīgos gadījumos
izsniegšanas laika pārbaudīt kravas saglabātību un daudzumu, bet

gadījumos, kad atklājas kravas bojājumi vai zudumi, — sastādīt

komercaktu (vispārējas formas aktu).
Likumdošana vai līgumā paredzētos gadījumos pārvadātājam

ir pienākums veikt iekraušanas vai izkraušanas darbus. Saskaņā
ar likumu šāds pienākums transporta organizācijai ir tad, ja kra-

vas nodošana pārvadāšanai vai izsniegšana saņēmējam notiek vis-

pārējas lietošanas vietās (uz vispārējas lietošanas transporta ce-

ļiem) un darbi veicami ar parasti izmantojamiem tehniskiem līdzek-

ļiem. Ja iekraušanas vai izkraušanas darbi veicami vietās, kas

atrodas atsevišķu organizāciju — klientu lietošanā, vai nepiecieša-
mas speciālas tehniskas ierīces, šos darbus veic nosūtītājs vai sa-

ņēmējs. Puses līgumā var vienoties arī citādi.

2. Kravu pārvadājumu termiņus reglamentē normatīvā kārtībā.

Pārvadājumos ar autotransportu ir noteikta diennakts vidējā no-

braukuma norma — 300 km. Dzelzceļa transportā pārvadājumu ter-

miņi ir noteikti divās kategorijās: preču ātrumā un lielajā ātrumā.

Ātruma kategoriju nosaka un pavadzīmē norāda nosūtītājs. Ja krava

1 Gaisa pārvadājumos konosamentu nelieto.
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pēc noteikumiem sūtāma ar noteiktas kategorijas ātrumu, pavad-
zīmē nedrīkst norādīt citu ātrumu. Kravas nogādāšanas termiņa

tecējumu dzelzceļa transportā skaita no pulksten 24 dienā, kad pie-
ņemta krava. lekšējā ūdenstransportā kravas nogādāšanas termiņu
dažos gadījumos skaita no navigācijas atklāšanas brīža.

Par kravas pienākšanu galapunktā dzelzceļam jāinformē saņē-

mējs kravas pienākšanas dienā vai ne vēlāk kā lidz pulksten 12

nākamajā diena. Ja šis noteikums nav ievērots, saņēmējs nav at-

bildīgs par vagonu dīkstāvi (DzS 58. p.).
3. Kravas nosūtītāja pienākums pēc līguma ir samaksāt par pār-

vadājumu noteikto maksu. Dažos gadījumos maksājumus izdara

kravas saņēmējs. Pārvadājumu maksa parasti ir noteikta norma-

tīvā kārtība. Tā, piemēram, LPSR MP Valsts cenu komiteja ap-

stiprina Vienotos tarifus kravu pārvadājumiem ar automobiļu trans-

portu, bet LPSR Autotransporta un šoseju ministrija apstiprina
noteikumus par šo tarifu piemērošanu.

Norādītie Vienotie tarifi nosaka diferencētus maksājumus atka-

rībā no pārvadājumu attālumiem, kravas klases un svara, kā arī

citiem faktoriem. Izšķir vispārīgos un speciālos tarifus. Speciāli
tarifi noteikti pārvadājumiem ar regulāriem reisiem, masveida kravu

pārvadājumiem ar mehanizētu iekraušanu un izkraušanu v. c. Pie spe-

ciāliem tarifiem pieskaitāmi arī laika tarifi. Samaksa pēc laika tarifiem

ir stingri limitēta un tiek izmantota gadījumos, kad transporta orga-

nizācija sniedz nepieciešamus, bet apjoma ziņā neekonomiskus

transporta pakalpojumus (pasta pārvadājumi, zinātniskās pētnie-
cības, ģeoloģisko darbu apkalpošana, tehniskās palīdzības snieg-
šana avārijas gadījumos).

Pēc apstiprinātiem tarifiem jāmaksā ari par darbiem, ko trans-

porta organizācija izpilda papildus pārvadājumam (par kraušanu,

svēršanu v. tml.). Daļa papildpakalpojumu var būt ietverti ekspe-

dīcijas līgumā, un tad norēķini notiek šī līguma ietvaros.

Nosūtītāja pienākums ir 3 dienu laikā dot norādījumus, ko da-

rīt ar kravu, ja pārvadātājs galapunktā to nevar izsniegt pavad-
zīmē norādītajam saņēmējam, t. i., ja norādītā saņēmēja gala-
punktā vispār nav vai saņēmējam ir tiesības atteikties pieņemt kravu

no pārvadātāja (DzS 63., 64. p.).

4. Kravas saņēmējs, kas norādīts pavadzīmē, parasti ir ieintere-

sēts saņemt sūtījumu, kas viņam pienākas pēc piegādes, kontraktā-

cijas vai cita līguma. Kravu pieņemt ir ne tikai saņēmēja tiesība,

bet arī pienākums. Lai sekmētu transporta racionālu izmantošanu,

likumdošanā ir noteikts, ka saņēmējam jāatbrīvo transporta līdzekļi
arī tādos gadījumos, kad pienākusī krava nav pasūtīta, neatbilst

piegādes vai cita līguma noteikumiem pēc nosaukuma vai citām

pazīmēm. Sādā gadījumā saņēmējam krava jāpieņem atbildīgā
glabāšanā. Norādījums par to, ko darīt ar kravu, jādod nosūtītā-

jam. Vienīgi tad, ja bojājumu vai bojāšanās rezultātā kravas

kvalitāte ir tā pazeminājusies, ka to nevar ne pilnīgi, ne daļēji
izmantot atbilstoši kravas sākotnējam uzdevumam, saņēmējs ir tie-
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sīgs atteikties kravu pieņemt (DzS 63. p., IOTS 96. p., GK 94. p.t
ATS 72. p.).

5. Kravas nodošana un pieņemšana izdarāma transporta kodek-

sos un citos normatīvos aktos noteiktā kārtībā 1. Vairumā transporta
nozaru ir noteiktas obligātas laika normas iekraušanas un izkrau-

šanas darbu veikšanai. Par šo normu pārkāpšanu, proti, par trans-

porta līdzekļu virsnormatīvu dīkstāvi noteiktas soda naudas. Jūras

transportā iekraušanas un izkraušanas darbu ilgumu (stalijlaiku)
nosaka, pusēm vienojoties, vai arī pamatojas uz konkrētajā ostā

parastajām normām. Par stalijlaika pārkāpšanu kravas nosūtītājs
vai saņēmējs maksā īpašu sodu, turpretim par darbu pirmstermiņa
izpildi saņem īpašu prēmiju (angl. dispatch money — atlīdzība par

preču ātru iekraušanu, izkraušanu).
Ja saņēmējs neievēro kravu izvešanas termiņus, var tikt pa-

lielināta atlīdzība par kravas glabāšanu: dzelzceļa un iekšējā ūdens-

transportā — pieckārtīgi, jūras transportā — trīskārtīgi.

5. §. Atbildība par pārvadājuma līguma pārkāpumiem

1. Pārvadātājs atbild par pārvadāšanai pieņemtās kravas (kā arī

bagāžas) nozaudēšanu, iztrūkumu un bojājumu, ja nepierāda, ka

nozaudēšana, iztrūkums vai bojājums nav radies viņa vainas dē]
(CX 444. p.).

Juridiski krava skaitās nozaudēta, ja dzelzceļa, iekšējā ūdens-

transporta un starppilsētu autopārvadājumos pēc nogādes termiņa
notecējuma tā nav izsniegta saņēmējam 30 dienu laikā, gaisa pār-
vadājumos — 10 dienu laikā, kā ari tad, ja krava iznīcināta vai

izsniegta neatbilstošam saņēmējam un no pēdējā nav iespējams
kravu atprasīt. Piepilsētas un vienpilsētas autopārvadājumos 10 dienu

termiņu skaita no kravas pieņemšanas brīža; tiešos jauktos pārva-
dājumos no tā paša brīža skaita 4 mēnešus.

Pārvadātāja atbildības apmērs ir ierobežots. Par kravas nozau-

dēšanu vai iztrūkumu pārvadātājs atbild šīs kravas faktiskās vēr-

tības apmērā. Zaudējumi, kas izpaužas kā negūtie ienākumi, nav

jāatlīdzina. Ja, kravu nododot, uzrādīta tās vērtība, tad atbildība

iestājas šīs vērtības apmērā, ja vien netiek konstatēts, ka kravas

faktiskā vērtība bija mazāka. Par kravas bojājumu pārvadātājs
atbild apmērā, par kādu samazinājusies kravas vērtība.

Paaugstināta atbildība (divkāršas vērtības apjomā) iestājas tad,

ja transporta organizācija kravu izlietojusi savām vajadzībām (DzS
151. p., ATS 131. p., lOTS 185. p.).

2. Obligāts atbildības priekšnoteikums ir pārvadātāja vaina.

Vienīgais izņēmums ir noteikts jūras transportā: kapteiņa vai eki-

pāžas locekļa pieļauta navigācijas kļūda netiek kvalificēta kā pār-
vadātājas organizācijas vaina (JTKK 161. p.).

1 Sk., piemēram, DzS 64.-66. p.; BbuaHH rpy3oß (vtb. MIT.C CCCP

20 ceHT*6psi 1965 r.). — BHA, 1981, M 4, c. 4—12.
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Vainu konstatē, izmantojot divu veidu prezumpcijas:

1) kravas pārvadātājs ir vainīgs, ja vien viņš nepierādīs, ka

kravas zudums, iztrūkums vai bojājums radies a) kravas nosūtītāja
vai saņēmēja vainas dēļ, b) kravas sevišķu dabisko īpatnību dēļ,

c) sakarā ar iepakojuma vai taras trūkumiem, ko nevarēja atklāt,

pieņemot kravu pārvadāšanai, d) tādēļ, ka kravas nosūtītājs nav

brīdinājis par kravas īpatnībām, kuru dēļ ir bijusi nepieciešama
sevišķa piesardzība, c) tādēļ, ka kravas mitruma pakāpe pārsniedz
noteikto normu (DzS 148. p., ATS 128. p.):

2) kravas pārvadātājs nav vainīgs, ja vien pretenzijas pieteicējs

nepierādīs pretējo. Prezumpciju par pārvadātāja vainas neesamību

piemēro, a) ja krava saņemta nebojātā vagonā, konteinerā var

automobilī ar nebojātām nosūtītāja plombām, bet gabalu krava —

ar nebojātam aizsargzimēm, bandrolēm, nosūtītāja vai ražotāja
plombām; b) ja krava pārvadāta vaļējā ritošā sastāvā un dabisku

apstākļu (vēja, lietus) dēļ varēja rasties tās iztrūkums, sabojāša-
nas vai bojājums; c) ja krava pārvesta nosūtītāja vai saņēmēja

ekspeditora pavadībā; d) ja kravas iztrūkums nepārsniedz dabiskā

zuduma normas (DzS 149. p., ATS 129. p.).
Vainas pierādīšanas pienākumi analoģiski ir sadalīti arī citās

transporta nozarēs (GK 97. p., 98. p., IOTS 191. p., 192. p., JTKK

ICO.—162. p.).
Ja krava nozaudēta vai bojāta nejauši, tad pamatojas uz vis-

pārējiem noteikumiem par to, ka mantas nejaušas bojāejas risku nes

tās īpašnieks un ka īpašuma (operatīvās pārvaldīšanas) tiesības

brīdi, kad mantu nodod transporta organizācijai, pāriet kravas sa-

ņēmējam (pircējam).
3. Jūras transportā likumdošana nosaka īpašu kartību, kā sa-

dalāmi zaudējumi, kas radušies pārvadājuma līguma izpildes gaitā.
So zaudējumu apzīmēšanai lieto īpašus terminus — «vispārējā

avārija» un «daļējā avārija». Par vispārēju avāriju sauc zaudē-

jumus, kas radušies ārkārtēju apzināti un saprātīgi izdarītu darbību

rezultāta, glābjot kuģi, frakti 1
un pārvadājamo kravu no visām šim

mantas kategorijām kopīgi draudošām briesmām. Tā, piemēram, vis-

pārēja avārija ir zaudējumi sakarā ar kuģa piederumu vai kravas daļas
izmešanu pār bortu visaptverošu glābšanas darbu gaitā, kuģa bojā-

jumi sakara ar ugunsgrēka dzēšanu, bojājumi sakarā ar kuģa no-

celšanu no sēkļa (JTKK 232., 234., 235. p.). Sos zaudējumus sadala

proporcionāli kuģa, frakts un kravas vērtībai neatkarīgi no tā, vai

zaudējumi radušies līguma puses vai trešās personas vainas dēļ.
Tomēr šads zaudējumu sadalījums neizslēdz iespēju celt prasību

pret atbildīgo personu (JTKK 239. p.). Vispārējo avāriju konstatē

un zaudējumus sadala, sastādot īpašu dokumentu — dispašu. To

izdara PSRS Tirdzniecības un rūpniecības palātas amatpersonas —

dispašieri.
Ja briesmas apdraud atsevišķi tikai kuģi, frakti vai kravu, kā

ari ja glābšanas darbības nav ārkārtējas un saprātīgas, tad radušos

1 Ar terminu «frakts» šeit apzīmēta maksa par pārvadājumu.
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zaudējumus sauc par daļēju avāriju. Tos nes attiecīgais pārvadājuma
dalībnieks, kuram ir tiesības pieprasīt atlīdzību no avārijā vainī-

gas personas.

4. Par kravas nogādāšanas termiņa nokavējumu pārvadātājs
maksa soda naudu, kuras apmēru aprēķina noteiktā daļā no pār-
vadājuma maksas un diferencēti atkarībā no nokavējuma ilguma.
Tā, piemēram, ja dzelzceļa pārvadājuma termiņš nepārsniedz 5 dien-

naktis, tad par 1 diennakts nokavējumu soda nauda maksājama
15% apmērā no pārvadājuma maksas, par 5 diennakšu nokavē-

jumu — 75% (DzS 153. p.). Nokavējuma radīto zaudējumu atlī-

dzība likumdošanā nav paredzēta. Tomēr, ja nokavējums ir nove-

dis pie kravas sabojāšanās vai bojāejas, tad pārvadātājs ir atbil-

dīgs atbilstoši CX 444. p. Ja nokavējuma ilguma dēļ krava atzīta

par nozaudētu, piemēro normas par kravas nozaudēšanu.

Pārvadātājs atbrīvojams no atbildības, ja viņš pierāda, ka nav

vainojams nokavējumā. lOTS 189. p. ir norādīti apstākļi, uz kuriem

pārvadātājs ir tiesīgs atsaukties, lai atbrīvotos no atbildības. GK
101. p. noteikts, ka pārvadātājs nav atbildīgs par nokavējumu, kas

radies nelabvēlīgu meteoroloģisko apstākļu dēļ.

5. Kravas nosūtītājs un saņēmējs ir mantiski atbildīgi par mak-

sājumu izdarīšanas nokavējumu, dažādiem kravas noformēšanas,
nodošanas un saņemšanas noteikumu pārkāpumiem, par ritošā sa-

stāva dīkstāvi, konteineru aizturēšanu virs noteiktajām normām un

citiem pārkāpumiem.

Soda naudas par transporta līdzekļu dīkstāvi (aizturēšanu) un

dažiem citiem pārkāpumiem pārvadātājs piedzen ar kredītiestāžu

starpniecību bezstrīda kārtībā (DzS 160. p., ATS 144. p.). Pārē-

jos gadījumos mantiskos strīdus atrisina pretenziju un prasību

pieteikšanas kārtībā.

6. §. Pasažiera un bagāžas pārvadājuma līgums

I. Pēc pasažiera pārvadājuma liguma pārvadātājs apņemas aiz-

vest pasažieri galapunktā, bet, ja pasažieris nodevis bagāžu, —

tad arī bagāžu nogādāt galapunktā un izsniegt to personai, kas

pilnvarota saņemt bagāžu; pasažieris apņemas samaksāt noteikto

braukšanas maksu, bet, ja nodota bagāža, — arī par bagāžas ve-

dumu (CX 438. p. II d.).

Pasažieru pārvadājuma līgumus slēdz organizācijas, kuru tiesib-

subjektiba ietilpst transporta pakalpojumu sniegšana pilsoņiem. Ba-

gāžas pārvadājums ir papildu pakalpojums pasažierim. Līgums par

bagāžas pārvadāšanu atšķiras no līguma par pilsonim piederošās
mantas pārvadāšanu bez paša pilsoņa klātbūtnes.

Pasažiera pārvadāšanas līgums ir divpusējs, atlīdzības līgums.
Dažām pilsoņu kategorijām ir tiesības izmantot transportu bez mak-

sas — tādos gadījumos līgums ir bezatlīdzības. Līgums var_ būt

gan reāls, gan konsensuāls. Ja pilsonis iegādājas biļeti konkrētam
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braucienam pirms iekāpšanas transporta līdzeklī, līgums uzska-

tāms par konsensuālu. Tāda paša rakstura ir arī līgumi, ko viena:

organizācija slēdz ar otru, piemēram, par skolēnu, darbinieku pār-
vadāšanu. Dažos gadījumos šādā nolūkā tiek noslēgts transporta
līdzekļa nomas līgums. Ja pilsonis vispirms iekāpj transporta
līdzeklī un saskaņā ar noteikumiem1 tikai pēc tam samaksā brauk-

šanas maksu vai kompostrē braukšanas talonu, līgums uzskatāms-

par reāllīgumu, kas noslēgts brauciena uzsākšanas brīdī.

Bagāžas pārvadājuma līgums vienmēr ir reāllīgums. Parasti

tas ir atlīdzības līgums, bet var būt arī bezatlīdzības līgums, pie-
mēram, attiecībā uz rokas bagāžu, noteikta apmēra bagāžu gaisa
transportā.

Pasažiera pārvadājuma līgumu var noslēgt mutiski, ar kon-

kludentām darbībām vai rakstiski. Līguma noslēgšanas pierādījums
parasti ir braukšanas biļete, bet bagāžas pārvadājumos — kvīts

vai žetons. Braukšanas biļete parasti ir uzrādītāja dokuments.

Gaisa satiksmes biļetē norāda pasažiera uzvārdu. Ari abonementa

kartītēs, ko iegādājas mācību iestāžu audzēkņi, raksta uzvārdu, un-

šīs kartītes ir uzrādāmas kopā ar studenta (skolēna) apliecību.
2. Pušu tiesības un pienākumi. Pēc pārvadājuma līguma pasa-

žierim ir šādas tiesības: 1) ieņemt vietu transporta līdzeklī atbil-
stoši biļetei. Ja vietas iedalītas kategorijās (klasēs) un transporta

organizācija nevar ierādīt pasažierim vietu, kas atbilst biļetē no-

rādītajai kategorijai, šai organizācijai ir pienākums ierādīt pasa-
žierim augstākas kategorijas vietu. Ar pasažiera piekrišanu, kā arr

samazinot braukšanas maksu, transporta organizācija var ierādīt

pasažierim zemākas klases vietu. Ja pilsonis nepiekrīt, viņam ir

tiesības atteikties no līguma un saņemt samaksāto naudu;

2) prasīt noteiktas izmaiņas sākotnēji noslēgtā līgumā (ar pie-
maksu pāriet uz brīvu augstākas kategorijas vietu, izdarīt pārtrau-
kumu brauciena maršrutā, noformējot attiecīgas atzīmes biļetē), kā

arī atteikties no pārvadājuma līguma (CX 447. p.). Ja pasažieris
pārtrauc braucienu slimības vai nelaimes gadījuma dēļ, viņam
atmaksā brauciena maksu atbilstoši palikušajam attālumam;

c) nodot atpakaļ neizmantotu braukšanas biļeti un saņemt tās

pilnu vērtību vai daļu vērtības atkarībā no tā, vai atteikšanās no

brauciena notiek pirms reisa vai arī brauciens ir nokavēts, kā arī

no apstākļiem, kuru dēļ biļete nav izmantota.

Pasažiera pienākums ir ievērot transporta lietošanas noteiku-

mus, kā arī uzrādīt biļeti transporta līdzekļa vadītājam vai kontro-

lierim.

Pārvadātājam ir pienākums nogādāt pasažieri un bagāžu gala-

punktā, kā arī sniegt noteikumos paredzētus pakalpojumus.
3. Pušu atbildība. Par pasažiera pārvadājuma nokavējumu, kā

arī par līguma pārtraukšanu pārvadājuma laikā transporta orga-

1 Sk., piemēram, Noteikumus par tramvaju un trolejbusu lietošanu LPSR

pilsētās. (Apst. LPSR MP 1980. g. 4. t — LPSR Ziņotājs, 1980, Ni 5
V

358 —361. lpp.)
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nizacija nav atbildīga līgumsoda vai zaudējuma atlīdzības veidā
(izņēmums šai ziņā paredzēts JTKK 173. p. II d.).

Par pasažiera veselības bojāšanu vai nāves sagādāšanu pār-
vadātājs atbild pēc noteikumiem par saistībām no kaitējuma noda-
rīšanas (CX 43. noda|a).

Par bagāžas nozaudēšanu, iztrūkumu vai bojājumu pārvadātājs
atbild pēc noteikumiem, kas attiecas uz kravas pārvadājumiem (CX
445.

:
446. p.). Gaisa pārvadājumos, ja nozaudēta vai izsniegta ar

iztrūkumu bagāža, kuras vērtība pie nodošanas nebija uzrādīta,
transporta organizācija atlīdzina bagāžas faktisko vērtību, bet ne

vairāk kā 15 rb|. par katru kilogramu1. GK'lOl. p. paredz arī soda
naudu par bagāžas pārvadājuma nokavējumu — 10 rbļ. par katru

nokavējuma dienu, bet ne vairāk kā 30 rb|. Citos transporta kodek-
sos atbildība par šādu pārkāpumu nav paredzēta.

7. §. Pretenzijas un prasības sakarā ar pārvadājumu

1. Civilkodekss un transporta kodeksi (statūti) regulē ne tikai
pārvadājuma dalībnieku materiāli tiesiskās attiecības, bet arī da-
žādus uzskaites, pierādījumu nodrošināšanas, pretenziju un prasību
pieteikšanas un izskatīšanas jautājumus.

Pārvadājumu plāna un līgumu izpildes uzskaite sevišķi sīki ir

reglamentēta dzelzceļa pārvadājumos. Par katru kravu nosūtītājs
iesniedz nosūtīšanas stacijai pavadzīmi, kurā norāda kravas saņē-
mēju. Uz tās stacija liek spiedogu un norāda kalendāra datumu,
tādējādi apliecinot kravas pieņemšanas laiku. Stacija izsniedz nosū-

tītājam kravas kvīti. Pavadzīmes formu, tās aizpildīšanas kārtību,
kā arī kravas kvīts formu apstiprina PSRS Satiksmes ceļu minis-

trija pēc saskaņošanas ar PSRS Valsts arbitrāžu (DzS 38. p.).

Pārvadājuma plāna izpildes uzskaitei lieto norādītās ministrijas

apstiprinātu uzskaites kartiņu, kuras ierakstus par katru dienu at-

sevišķi paraksta stacijas priekšnieks un kravas nosūtītāja pārstā-
vis (DzS 29. p.). Uzskaites kartiņā ieraksta arī plāna izpildes re-

zultātus pa dekādēm un mēnesi kopumā, aprēķinātās soda naudas

par vagonu nepadevi, vagonu neizmantošanu, maršruta formēšanas

pārkāpumiem un soda naudu saldo par labu vienai vai otrai pusei.

Pušu parakstītas uzskaites kartiņas LPSR Valsts arbitrāža atzina par pie-
tiekamu pamatu transporta organizāciju prasību apmierināšanai par soda naudas

piedziņu sakarā ar pārvadājumu mēneša plāna neizpildi no rūpnīcas «Sarkanā

Zvaigzne» (442,61 rbļ.), no Rīgas elektrospuldžu rūpnīcas (720 rb|.), Daugav-
pils mežrūpniecības saimniecības (223 rbļ.) un citiem kravu nosūtītājiem 1.

Citus apstāk|us, kas var būt par pamatu dzelzce|a, kravas no-

sūtītāja vai saņēmēja atbildībai vai atbrīvošanai no atbildības, kon-

statē, sastādot komercaktu vai vispārējas formas aktu.

ICn CCCP, 1984, 29, ct. 164.

1 LPSR Valsts arbitrāžas lietas Ni 6368/2, 6365/2, 5622/5 — 1984
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Tā, piemēram, pēc Jelgavas celtniecības un montāžas tresta Ražošanas teh-

noloģiskās komplektācijas pārvaldes iniciatīvas tika sastādīts akts par to, ka

cisterna ar cementu pienākusi galastacijā tādā stāvoklī, ka nav iespējama iz-

kraušana pneimatiski mehāniskā veidā: cisternai pārvadātāja vainas dē| nomon-

tētas izkraušanas ierīces un pneimatiskās sistēmas detaļas. Arbitrāžas strīdā par

soda naudas 1387,20 rb|. samaksu sakarā ar cisternas virsnormatīvu dīkstāvi

izkraušanā šim aktam bija izšķirošā nozīme kravas saņēmēja atbrīvošanai no

atbildības.

Komercaktu sastāda, lai apliecinātu kravas (bagāžas) bojājumu
vai iztrūkumu, kravas neatbilstību pavadzīmē minētajiem rādītā-

jiem un citus DzS 168. p. norādītus apstākļus. Komercaktus lieto

ari gaisa, jūras transporta un iekšējā ūdenstransportā (GK 105. p.,

JTKK 293. p., lOTS 215. p.).
Autopārvadājumos apstākļus, kas var būt par pamatu mantis-

kajai atbildībai, apliecina ar ierakstiem preču transporta dokumen-

tos, bet, ja pārvadātajam ir domstarpības ar kravas nosūtītāju (sa-

ņēmēju), — ar noteikta parauga aktiem.

Jūras pārvadājumos, ja brauciena vai kuģa stāvēšanas laikā ir

bijuši notikumi, kas var būt par pamatu mantiskiem prasījumiem

pret kuģa īpašnieku, kapteinis, lai nodrošinātu kuģa īpašnieka inte-

rešu aizsardzību, piesaka jūras protestu. Paziņojumā par jūras pro-

testu norāda notikuma apstākļus un pasākumus, ko veicis kaptei-
nis mantisko vērtību saglabāšanai. Jūras protests PSRS ostās jāpie-
saka notāram, bet ārvalstu ostās — PSRS konsulam vai attiecīgās
valsts likumdošanā noteiktai personai 24 stundu laikā no kuģa
ienākšanas ostā vai notikuma ostā. Notārs vai cita attiecīgi piln-
varota persona sastāda aktu par jūras protestu (JTKK 286.—292. p.).

2. Mantiskie strīdi sakarā ar pārvadājumu risināmi vispirms

pretenziju pieteikšanas un izskatīšanas kārtībā.

Ar pārvadājumu saistīto pretenziju pieteikšanu pret pārvadātāju

regulē CX 448. p. Nolikums par pretenzijām uz šo strīdu katego-
riju neattiecas, tomēr citos strīdos, piemēram, tādos, kur prasī-
jumi pret transporta organizāciju neizriet no pārvadājuma, jāpama-
tojas uz norādīto Nolikumu. Pretenzijas pret pārvadātāju var pie-
teikt sešu mēnešu laikā. Izņēmums ir pretenzijas par soda naudas

un prēmijas samaksu, kas piesakāmas 45 dienu laikā. So termiņu

nokavējums, tāpat kā pretenzijas nepieteikšana, izslēdz iespēju celt

prasību tiesā vai arbitrāžā. Ar to pārvadājuma attiecības atšķiras
no piegādes un citam saistībām, kur pretenzijas termiņa nokavē-

jums ari ir pārkāpums, bet neizslēdz pretenzijas vēlāku celšanu un

prasības pieteikšanu noilguma termiņa ietvaros.

Pārvadātāja pienākums ir paziņot pretenzijas pieteicējam par

pretenzijas apmierināšanu vai noraidīšanu 3 mēnešu laikā, bet tie-

šos jauktos pārvadājumos — 6 mēnešu laikā. Pretenzijas par soda

naudas un prēmijas samaksu izskatāmas 45 dienu laikā.

1 LPSR Valsts arbitrāžas lieta Nh 5987/5 - 1984.
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3. Ja pretenzija noraidīta vai atbilde nav saņemta noteiktajā
termiņā, pieteicējam tiek doti prasības celšanai 2 mēneši, skaitot

no atbildes saņemšanas dienas vai atbildei noteiktā termiņa note-

cējuma.
Ar pārvadājumu saistīto pārvadātajā prasibu celšanai pret no-

sūtītāju, saņēmēju vai pasažieri noteikts 6 mēnešu termiņš.
4. Transporta kodeksos ir norādīts, kādos gadījumos pretenziju

tiesīgs pieteikt nosūtītājs, bet kādos — saņēmējs. Tā, piemēram,
dzelzceļa transportā pretenzijas un prasības sakarā ar kravas bojā-
jumu vai iztrūkumu piesaka saņēmējs, bet sakarā ar kravas no-

zaudēšanu — gan saņēmējs, gan nosūtītājs. Likumā noteiktos ietva-

ros šīs tiesības var nodot citai organizācijai (piemēram, nosūtī-

tājs — saņēmējam, nosūtītājs — savai augstākai organizācijai vai

transporta un ekspedīcijas organizācijai). Sādu tiesību nodošanu

apstiprina ar cesijas ierakstu transporta dokumentā (DzS 172. p.,
ATS 153. p.).

Dzelzceļa transportā pretenzijas adresējamas galapunkta dzelz-

ceļa pārvaldei (izņemot pretenzijas par soda naudām, tās adresē-

jamas nosūtīšanas punkta dzelzceļa pārvaldei). Autotransportā pre-

tenzijas parasti piesaka autotransporta uzņēmumam, kas izsniedzis

kravu, bet, ja krava pilnīgi nozaudēta, — tad uzņēmumam, kas

pieņēmis kravu.

5. Prasības pret pārvadātāju par summu lidz 100 rbļ. izskata

pakļautības kārtībā pārvadātāja augstāka organizācija (dzelzceļa

transporta — dzelzceļa priekšnieks), kuras nolēmums ir galīgs.
Dzelzceļa un autotransportā nav pieļauta prasību celšana par

summu, kas mazāka par 10 rbļ. (izņēmums ir pilsoņu prasības).

8. §. Buksējuma līgums

Peldošus objektus — liellaivas, kuģus, plostus nereti pārvieto

stumjot vai velkot. Sāda pārvietošana (buksēšana) nav pārvadā-

jums vārda vispārpieņemtā nozīmē; objekts netiek nodots pakalpo-
jumu sniedzējas organizācijas valdījumā, tam bieži vien ir sava

ekipāža, kura arī izpilda ar objekta pārvietošanu saistītas darbības.

Ja objekta pārvietošanu vai manevrēšanu izdara organizācija, kurai

objekts nepieder (neatrodas tās operatīvā pārvaldīšanā), noslēdz

īpašu buksējuma līgumu. Buksējuma līgumu regulē JTKK 187.—

193. p. un lOTS 126. p.
Pēc buksējuma līguma viena kuģa īpašniekam vai kuģniecībai

ir pienākums pārvietot (buksēt) otra īpašnieka kuģi vai citu pel-
došu objektu noteiktā attālumā, noteiktu laiku vai veikt noteiktu

manevru, bet buksējamā objekta īpašniekam ir pienākums samaksāt

noteikto atlīdzību.

Buksējuma līguma noslēgšana var pamatoties uz pusēm obli-

gātu plānošanas aktu. To var noslēgt arī pēc pušu ieskatiem.

Kuģa un plosta buksējuma līgums ir reāllīgums — to uzskata

par noslēgtu tikai ar to brīdi, kad objekts ir pieņemts buksēšanai.
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Citos gadījumos (par doka vai zemessmēlēja pārvietošanu, manev-

rēšanu) līgums var būt arī konsensuāls. Jūras buksējuma līgumu

var noslēgt mutiski neatkarīgi no liguma summas, tomēr vienošanās

par to, ka buksētāja kuģa kapteinis ir uzņēmies vadīt buksējumu,
pierādāma tikai ar rakstveida pierādījumiem (JTKK 189. p.). lek-

šējā ūdenstransportā, noslēdzot buksējuma līgumu, puses apmainās
ar rakstveida dokumentiem — buksējamā objekta īpašnieks iesniedz

kuģniecībai kuģa vai plosta pavadzīmi, bet pretī saņem kvīti.

Buksētāja pienākums ir pieņemt kuģi vai citu peldošu objektu
buksēšanai un pārvietot to līgumā noteiktajā veidā. Sajā nolūkā

buksētājam ir jāpadod pienācīgi sagatavots buksieris (vilcējspēks)

norādītajā vietā un laikā, jāpārbauda buksējamā objekta sagatavo-
tība pārvietošanai, plosta gabarīti un atbilstība tehniskajām pra-

sībām. Pārbaudes rezultātus ieraksta pavadzīmē vai speciāli sastā-

dītā tehniskajā aktā. Ja konstatēti trūkumi buksējamā objekta sa-

gatavotībā, klientam dod laiku šo trūkumu novēršanai.

Buksējamā objekta īpašnieka (klienta) pienākums ir sagatavot
objektu pārvietošanai un samaksāt noteikto maksu.

Buksējumā pa iekšējiem ūdensceļiem plosta ekipāžai un buksē-

jamā kuģa kapteinim jāpakļaujas buksējošā kuģa kapteinim. Buk-

sējumā pa jūru jautājumu par buksējamā kuģa vadīšanu izlemj

puses, savstarpēji vienojoties. Ja buksētāja kuģa kapteinis uzņemas

buksējamā kuģa vadīšanu, par zaudējumiem, kas nodarīti buksēja-
majam kuģim vai uz tā esošajai mantai, atbild buksētāja organizā-

cija (buksētāja kuģa ipašnieks), ja vien puses nav citādi vienoju-
šās vai buksētājs nepierādīs savas vainas neesamību. Ja turpretim
buksēšanu vada buksējamā kuģa kapteinis un zaudējumi nodarīti

buksierim, tad uz tādiem pašiem noteikumiem atbild buksējamā
kuģa īpašnieks (JTKK 192. p., 193. p.). Citos mantisku zaudējumu
gadījumos pušu atbildība ir tāda pati kā pārvadājuma līgumā.

9. §. Līgumi, kas regulē pārvadājumu organizēšanu
un kravas operāciju veikšanu

Kravas pārvadājumu plāna izpildes organizēšanai autotrans-

porta uzņēmums ar klientu noslēdz gada līgumu par autopārvadā-

jumiem. Gada līguma tipveida formu ir apstiprinājusi LPSR Auto-

transporta un šoseju ministrija 1970. g. 30. XII. Līgumā nosaka

kārtību, kādā atbilstoši pārvadājumu plānam precizē pārvadājumu
apjomu, kā arī nosaka transporta līdzekļu pieprasījumu iesniegša-
nas termiņus, kraušanas darbu frontes lielumu, kravu uzskaites,
norēķinu kārtību un reglamentē citus organizatoriskus jautājumus
(ATS 37. p.).

Arī gaisa transportā kravu vai pasta sistemātisku pārvadājumu
nodrošināšanai var noslēgt ilgtermiņa līgumu, kurā noregulē pār-
vadājumu organizatoriskos jautājumus atbilstoši attiecīgo kravu

pārvadājumu īpatnībām (GK 85. p.).
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Lai nodrošinātu dažādu transporta veidu organizāciju sadar-

bību kravu pārkraušanas punktos (mezglos), organizācijas, kas pie-
dalās tiešos jauktos pārvadājumos, noslēdz mezgla vienošanos.

Dzelzceja organizācijas slēdz mezglu vienošanās ar kuģniecībām,
ostām un autotransporta uzņēmumiem uz 3 gadiem (DzS 111. p.).

Dažādu no pārvadājuma attiecībām izrietošu tiesību realizāciju
un pienākumu izpildi pārvadājuma dalībnieki var uzticēt citām ar

atbilstošu tiesībspēju apveltītām organizācijām, noslēdzot ar tām

ekspedīcijas līgumu. DzS 68. p. nosaka, ka dzelzceļam ir tiesības

izveidot transporta un ekspedīcijas organizācijas, kas apkalpo
dzelzceļa klientus. Kravu centralizētu ievešanu un izvešanu no

dzelzceļa stacijas un ar to saistīto operāciju veikšanu var uzņem-

ties arī citas organizācijas, kas nav pakļautas PSRS Satiksmes ceļu
ministrijai, piemēram, autotransporta uzņēmumi.

Pēc ekspedīcijas līguma viena puse (ekspeditors) apņemas uz

otras puses (klienta) rēķina un tās vai savā vārdā nosūtīt vai

pieņemt klienta kravas (vai pasta sūtījumus), bet klients apņe-
mas nodot nosūtīšanai kravas vai pieņemt atsūtītās kravas un

samaksāt ekspeditoram noteikto maksu.

Līgums ir konsensuāls, divpusējs un atlīdzības.

CX nesatur normas par ekspedīcijas līgumu. Tam piemērojami

vispārīgie noteikumi par saistībām, transporta kodeksos (statūtos)
un citos aktos ietvertās normas par ekspedīcijas operācijām un

pakalpojumiem. Līdz ar to svarīga nozīme ir līguma noteikumu

konkrētai un detalizētai noformēšanai rakstiskā formā.

Līgumā nosakāmos ekspeditora pienākumus var iedalīt divās

grupās: 1) juridiskās darbībās — darījumu slēgšana par kravu pār-
vadāšanu, kravu pieņemšana un nodošana, klienta interešu juridiska
nodrošināšana (prasot sastādīt komercaktu, ceļot pretenziju), no-

rēķinu operācijas, kravu pavadīšana ceļā v. c; 2) ražošanas or-

ganizatoriskās operācijās — kravas iekraušana un izkraušana, uz-

glabāšana, šķirošana, iepakošana, svēršana v. c. Ja pārvadājumi ir

sistemātiski, šādu funkciju uzdošana specializētām organizācijām ir

ekonomiski izdevīga.
Klienta pienākums ir pieņemt saistības izpildījumu un samak-

sāt tarifos noteikto atlīdzību.

Par līguma pārkāpšanu puses atbild atbilstoši transporta likum-

došanai, līgumam un CX vispārīgiem noteikumiem par saistībām.

Ekspeditors, ja citādi nav noteikts līgumā, atbild tikai klientam.

Izņēmuma veidā ir noteikts, ka autotransporta uzņēmumi — ekspe-
ditori — noteiktos gadījumos, piemēram, par kravas nesavlaicīgu
izvešanu, ir atbildīgi arī dzelzceļam.
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18. nodaļa

VALSTS APDROŠINĀJUMS

1. §. Valsts apdrošinājuma jēdziens un sociāli ekonomiskā nozīme.

Valsts apdrošināšanas iestādes

1. Pilsoņu un organizāciju mantisko stāvokli var nelabvēlīgi
ietekmēt dabas katastrofas, nelaimes gadījumi un citi ārkārtēji ap-

stākli. Sādu ārkārtēju apstāk|u mantiskās sekas mazināt vai no-

vērst palīdz valsts apdrošināšana. Apdrošināšanas būtība izpaužas

īpaša rezerves fonda izveidošanā no to subjektu iemaksām (naudā
vai natūrā), kam var rasties mantiski zaudējumi, un šī fonda izlie-

tošanā, lai likuma vai līgumā paredzētos gadījumos un apmērā

segtu radušos zaudējumus jebkuram no tiem subjektiem, kura inte-

resēs iemaksas izdarītas.

Vēsturiski apdrošināšana sākotnēji izveidojās kā nodrošināša-

nās veids pret stihisku dabas spēku radītiem zaudējumiem. Pakā-

peniski paplašinājās to labumu loks, kurus var apdrošināt, — ap-

drošināšanu attiecināja arī uz cilvēka veselību un dzīvību, respek-
tīvi, uz zaudējumiem sakarā ar darbspēju zudumu un samazinā-

šanos vai apgādājamo un citu trešo personu zaudējumiem sakarā

ar pilsoņa nāvi (personas apdrošinājums). Paplašinājās arī to

apstākļu loks, pret kuru radītām sekām var apdrošināties; šo

apstākļu skaitā iek|āva arī cilvēku nejaušu vai pat tīšu darbību, pie-
mēram, zādzību. Gadījumos, kad zaudējumi radušies tiesībpārkā-
puma rezultātā un vainīgajam šie zaudējumi ir jāsedz, apdrošinā-
šana rada papildu garantijas cietušā mantiskā stāvok|a atjaunoša-
nai. Personas apdrošināšana var notikt arī uz tādiem noteikumiem,

kas paredz noteiktas naudas summas izmaksu pat tad, ja nekādi

mantiski zaudējumi pilsonim nav radušies, bet viņš ir sasniedzis

noteiktu vecumu. Tad apdrošināšanai līdzās zaudējumu kompen-
sēšanas funkcijai piemīt arī līdzekļu uzkrāšanas funkcija. PSKP

XXVII kongresā noteikts uzdevums tālāk attīstīt personas un

mantas valsts apdrošināšanu. 1

Ja to subjektu skaits, kas piedalās norādītā rezerves fonda izvei-

došana, ir liels, tad katra izdarāmā iemaksa var būt ievērojami ma-

zāka par to summu, ko šis subjekts būs tiesīgs saņemt, iestājoties

1 Sk.: PSKP XXVII kongresa materiāli, 349. lpp.
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attiecīgam nelabvēlīgam apstāklim (apdrošināšanas gadījumam).
Jāņem vērā, ka apdrošināšana vērsta uz ārkārtēju apstākļu radītu

seku likvidēšanu un šādi apstākļi neskar visus apdrošinājuma ņē-
mējus. Apdrošinājuma ņēmēju iemaksas pariet apdrošinājuma
devēja īpašumā, un, ja izmaksas kopsummā ir mazākas par iemak-

sām, apdrošinājuma devējam paliek attiecīgi uzkrājumi. Padomju
Savienībā apdrošināšana ir valsts monopols, tās realizācijai ir iz-

veidots īpašs apdrošināšanas organizāciju tīkls. Tādēļ padomju
tiesības lieto terminu «valsts apdrošinājums». Uzkrājumu, kas rodas

apdrošināšanas pasākumu rezultātā, Padomju valsts izmanto visas

sabiedrības interesēs. Apdrošināšanas sociāli ekonomiskā nozīme

izpaužas stabilu saimniekošanas apstākļu nodrošināšanā organi-

zācijām un pilsoņu labklājības tālākā celšanā.

Kapitālistiskajās valstis apdrošināšanu realizē privātas apdro-
šināšanas kompānijas, un tur apdrošināšana ir viens no virsvēr-

tības pārdalīšanas (gūšanas) veidiem.

2. Valsts apdrošinājumu PSR Savienībā realizē obligātā un

brivpratīgā apdrošinājuma veidā, tas ietver pilsoņu mantas, dzīvī-

bas un veselības apdrošinājumu, kolhozu, kooperatīvo, sabiedrisko

organizāciju mantas un daļēji arī valsts organizāciju, it īpaši pa-

domju saimniecību, mantas apdrošinājumu.

Apdrošināšanas attiecības Padomju Savienībā regulē civiltie-

sību, administratīvo, finansu tiesību un citu tiesību nozaru normas.

Saskaņā ar Pamatu 3. p. šīs attiecības regulē PSR Savienības li-

kumdošana, izņemot jautājumus, kas ar šo likumdošanu nodoti

savienoto republiku pārziņā. Apdrošināšanas veidus (obligātā,
brīvprātīgā), apdrošināšanas objektus un apdrošināšanas formas

nosaka PSRS likumi, PSRS APP dekrēti, PSRS MP lēmumi un

PSRS Finansu ministrijas apstiprināti apdrošināšanas noteikumi

un instrukcijas. Saskaņā ar šo likumdošanu obligātai apdrošināša-
nai pakļauta noteikta, bet ne visa, ķolhozu, starpkolhozu organizā-
ciju, padomju saimniecību un citu valsts lauksaimniecības uzņē-

mumu, kā arī pilsoņu manta un pasažieri noteiktās pārvadājuma
attiecībās. Arī brīvprātīgi var apdrošināt ne visu mantu, bet tikai

noteiktas mantas kategorijas, piemēram, transporta līdzekļus, ēkas,

mājas mantu. Mantu, kas pakļauta obligātai apdrošināšanai, papil-
dus

var apdrošināt brīvprātīgi, tādējādi pastiprinot nodrošinājumu

pret nelabvēlīgiem apstākļiem.

Personas brīvprātīgā apdrošināšana var notikt šādās formās:

apdrošināšana nelaimes gadījumiem; jauktā dzīvības apdrošinā-
šana; bērnu apdrošināšana un apdrošināšana līdz laulības noslēg-
šanai (kāzu apdrošinājums). Savdabīga personas apdrošināšanas
forma ir darbinieku apdrošināšana uz uzņēmumu un iestāžu rēķina.

3. Valsts apdrošināšanas sistēmas organizēšana ietilpst PSRS
MP kompetencē (PSRS Konstitūcijas 131. p.). Apdrošināšanas
iestādes (organizācijas) 1 veido koprcpublikānisku sistēmu. To vada

1 LPSR CX lietots termins «organizācija», nolikums izdots par «iestādēm».
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PSRS Galvenā valsts apdrošināšanas pārvalde, kas organizatoriski
ir pakļauta PSRS Finansu ministrijai 1. Apdrošināšanas iestāžu

svarīgākais posms ir savienoto republiku galvenās valsts apdroši-
nāšanas pārvaldes. LPSR Galvenā valsts apdrošināšanas pārvalde
ar tai pakļautajām pārvaldēm un inspekcijām republikas rajonos un

pilsētās darbojas atbilstoši LPSR valsts apdrošināšanas iestāžu

nolikumam, ko apstiprinājusi LPSR MP 1976. g. 16. VII un papil-
dinājusi 1977. g. 14. IV2. LPSR Galvenā valsts apdrošināšanas pār-
valde un tās orgāni uz vietām ir vienota republikas organizācija,
kas atrodas LPSR Finansu ministrijas pārziņā. Tā ir juridiska
persona un darbojas uz saimnieciskā aprēķina pamatiem, ko realizē

republikas apjomā.
PSRS Galvenā valsts apdrošināšanas pārvalde realizē apdroši-

nāšanas iestāžu metodisko vadību, to darbības koordināciju, kā arī

dažu kategoriju pilsoņu (dzelzceļa transporta pasažieru un savie-

nības pakļautības uzņēmumu darbinieku) apdrošināšanu. Arī PSRS

Galvenā valsts apdrošināšanas pārvalde ir juridiska persona un

darbojas uz saimnieciskā aprēķina pamatiem.
Apdrošināšanas operācijas starptautiskajās attiecībās (ārējā

tirdzniecībā, starptautiskajos jūras pārvadājumos v. c.) veic spe-
ciāla apdrošināšanas organizācija — akciju sabiedrība «Ingos-
strah».

2. §. Apdrošinājuma saistība, tās elementi

I. Apdrošinājuma attiecības ir civiltiesiskas saistības starp ap-
drošināšanas iestādi, no vienas puses, un pilsoņiem vai juridiska-
jām personām, no otras puses. Tās sastāv no pušu tiesībām un pie-
nākumiem sakarā ar centralizēta apdrošināšanas fonda izveidošanu

un šī fonda izlietošanu maksājumiem apdrošināšanas gadījumos.
Apdrošinājuma saistības pamatā var būt likumdošanas priekš-

raksts, kas paredz noteiktas mantas obligātu apdrošināšanu (obli-

gātais apdrošinājums) vai līgums (brīvprātīgais apdrošinājums).
CX 451. un 452. p. atsevišķi definē šos divus apdrošināšanas vei-

dus. Definējumu būtība apkopojoši izsakāma šādi: apdrošinājuma
saistība ir saistība, kurā viena puse (apdrošinājuma ņēmējs) iz-

dara apdrošinājuma iemaksas (iemaksu), bet otra puse (apdroši-
nājuma devējs) pie attiecīgiem apstāk|iem (apdrošinājuma gadī-

juma) samaksā apdrošinājuma ņēmējam vai citai saistībā noteiktai

personai apdrošināšanas atlīdzību vai apdrošinājuma summu.

Apdrošinājuma attiecībā ir vismaz divi dalībnieki, bet var būt

arī vairāki.

Pusi, kas izdara apdrošinājuma iemaksu vai periodiskas iemak-

sas, sauc par apdrošinājuma ņēmēju. Bieži apdrošinājuma ņēmējs
nodrošina sevi pret iespējamiem zaudējumiem, tāpēc personas ap-

» Cn CCCP, 1967, to 22, ct. 157.

2 LPSR Ziņotājs. 1976, to 34; 1977, to 22.
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•drošināšanas attiecībās viņu var saukt arī par apdrošināto. Taču
apdrošinājuma ņēmējs kā līguma puse var izdarīt iemaksas bērna
vai cita tuvinieka tad apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātais
nesakrīt vienā personā. Persona, kuras dzīvība (veselība) ir ap-

drošināta, var norādīt citu personu, kurai apdrošinājuma gadījumā
izmaksājama apdrošinājuma summa. So citu personu sauc par

labumguvēju.
Pusi, kas apņemas, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, sa-

maksāt attiecīgu summu, sauc par apdrošinājuma devēju vai ap-
drošināšanas organizāciju (pēdējā gadījumā ir uzsvērts tas, ka ap-

drošinājumu var dot tikai valsts organizācija, iestāde).
Apdrošināšanas attiecībās lieto vairākus specifiskus terminus,

kuru izpratne ir nepieciešama, lai pareizi piemērotu likumdošanu.

Apdrošināšanas risks — iespējamie apstākli, kas attiecīgā sub-

jekta izpratnē apdraud mantiskos vai personiskos labumus (vese-

lību, dzīvību). Šādus iespējamos apdraudējumus (ugunsgrēks, plūdi,

paliekoši veselības traucējumi v. c.) parasti izsmeļoši norāda at-

tiecīgajos apdrošināšanas noteikumos. Izņēmums ir kravu apdro-
šināšana jūras tirdzniecības kuģniecībā, attiecībā uz kuru uzskai-

tījums nav izsmeļošs (sk. JTKK 195. p.). Citos gadījumos pret

risku, kas nav norādīts apdrošināšanas noteikumos, piemēram, pret
kara darbības sekām, apdrošināties nevar.

Apdrošinājuma gadījums —- notikums, kuram iestājoties apdro-

šinājuma devējam jāsamaksā apdrošinājuma atlīdzība vai apdro-

šinājuma summa. Parasti apdrošinājuma gadījums nozīmē to, ka

iespējamais apdraudējums kļuvis par īstenību — plūdos bojāta
manta, noticis pilsoņa sakropļojums utt. Bērnu un jauktajā dzī-

vības apdrošināšanā apdrošināšanas gadījums ir arī līguma ter-

miņa notecējums.

Apdrošināšanas interese — vērtējums, kas rāda iespējamo zau-

dējumu maksimālo apmēru mantas apdrošināšanā. Apdrošinājums
nevar pārsniegt apdrošināšanas interesi un kļūt par papildienā-
kumu avotu. Ja mantas vērtība ir, piemēram, 1000 rbļ., apdrošinā-
šanas saistībā nevar paredzēt, ka tās īpašnieks mantas bojā ejas
gadījumā saņems vairāk. Personas apdrošināšanas attiecībās šis

jēdziens nav lietojams, jo veselību un dzīvību nevar novērtēt nau-

das izteiksmē.

Mantas apdrošinājuma novērtējums — mantas novērtējums pēc
likumdošanā paredzētas metodikas tieši apdrošināšanas attiecībās.

Personisko dzīvojamo māju novērtēšanai PSRS MP ir noteikusi

normas, kas pamatojas uz būvmateriālu mazumcenām, to pārvadā-
šanas tarifiem, celtniecības darbu izcenojumiem un ēku nolietojuma
pakāpes. Mājlopu novērtējumu izdara nevis individuāli, bet pēc
attiecīgai teritorijai noteiktām likmēm, kuras diferencētas atkarībā

no lopu vecuma un valsts iepirkuma cenām. Lai pamudinātu īpaš-
niekus rūpēties par mantas saglabāšanu, apdrošināšanas noteikumi

dažos gadījumos ierobežo apmēru, kādā mantu var apdrošināt. Tā, pie-
mēram, pilsoņiem personiskajā īpašumā piederošo ēku brīvprātīgais
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apdrošinājums nevar pārsniegt 60% no mājas apdrošinājuma no-

vērtējuma.
To mantas vērtības daļu, par kādu apdrošināšanas organizācijai

ir pienākums segt radušos zaudējumus, sauc par apdrošinājuma

garantēto summu (CX 451. p.) vai apdrošinājuma garantējumu.
Maksājumus, ko apdrošināšanas organizācija izsniedz sakarā ar

apdrošināšanas gadījumu, sauc par apdrošinājuma atlīdzību (man-
tas apdrošināšanā) vai apdrošinājuma summu (personas apdroši-
nāšanā).

Apdrošinājuma atlīdzību izmaksā vai nu visu faktisko zaudē-

jumu apmērā, bet nepārsniedzot saistībā noteikto apdrošinājuma
garantēto summu (pirmā riska sistēma), vai arī tādā zaudējumu
apnvra, kas aprēķināts proporcionāli apdrošinājuma garantējuma
attiecībai pret mantas novērtējumu (proporcionālā sistēma). Apdro-

šinājuma summu sakarā ar vispārējo darbspēju zudumu (paliekošu
veselības traucējumu) izmaksā daļā, kas atbilst darbspēju zuduma

pakāpei.

Apdrošinājuma iemaksa (prēmija, maksājums) ir summa, ko

apdrošinājuma ņēmējs samaksā apdrošināšanas organizācijai.
2. Apdrošināšanas saistība atgādina saistību ar nosacījumu, bet

līdzība ir tikai ārēja. Ja noslēgts darījums ar nosacījumu, tad no-

teiktu apstākļu neiestāšanās būtiski maina pušu pienākumus un

tiesības: parādniekam nav jāsniedz darījumā paredzētais izpildī-

jums, bet kreditora nodotā manta vai nauda ir jāatdod atpakaļ.

Turpretī apdrošināšanas attiecībās, ja saistībā paredzētie iespējamie
apstākļi (apdrošinājuma gadījums) neiestājas, kreditors (apdroši-

nājuma ņēmējs) nav tiesīgs atprasīt atpakaļ izdarītās iemaksas.

3. Uz apdrošināšanas organizāciju, kas mantas apdrošināšanā
samaksājusi apdrošinājuma atlīdzību, pāriet šīs summas apmērā
prasījuma tiesības, kādas apdrošinājuma ņēmējam (vai citai per-

sonai, kas saņēmusi apdrošinājuma atlīdzību) ir pret to personu,
kas atbildīga par nodarīto kaitējumu (CX 453. p.). Apdrošināšanas
noteikumos var būt paredzēti izņēmumi. Tā, piemēram, Noteikumi

mājas mantas brīvprātīgajai apdrošināšanai (31. pk.) nosaka, ka

regresa prasību neceļ pret apdrošinājuma ņēmēja ģimenes locekli

un pret citu apdrošinājuma ņēmēju, kas apdrošināšanas atlīdzību

saņēmis par to pašu apdrošināšanas gadījumu. Ja manta nebija

apdrošināta pilnā vērtībā, apdrošinājuma atlīdzības saņemšana nav

šķērslis apdrošinājuma ņēmēja prasībai pret kaitējuma nodarītāju
par kaitējuma atlīdzību pārējā daļā.

3. §. Valsts obligātais apdrošinājums

1. Obligātajam apdrošinājumam ir pakļauta 1) normatīvos aktos

konkrēti nosaukta kolhozu, padomju saimniecību un citu valsts

lauksaimniecības uzņēmumu manta, 2) pilsoņu personiskajā īpašumā
esošās ēkas un noteiktu vecumu sasnieguši lopi, 3) tās valstij pie-
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•derošās ēkas, kas uz ilgtermiņa liguma pamata iznomātas pilso-
ņiem, 4) pasažieri noteiktas pārvadājuma attiecībās.

Obligāta apdrošinājuma saistibas rašanās juridiskais pamats
ir attiecīgs likumdošanas akts, kas nosaka obligātā apdrošinājuma
objektus, subjektus un apdrošināšanas attiecību saturu. Atbilstoši

šim juridiskajam pamatam obligātā apdrošinājuma attiecības rodas

ar to brīdi, kad attiecīgā subjekta īpašuma (operatīvā pārvaldīšanā)
nonāk manta, kas pakļauta obligātajam apdrošinājumam. īpaši pa-
redzētos gadījumos (glabājums lombarda) apdrošināšanas saisti-

bas subjekts ir mantas valdītājs, kas nav īpašnieks. Obligātā ap-

drošinājuma saistības rodas neatkarīgi no pušu gribas, un šo sais-

tību saturu nevar grozīt ar pušu vienošanos. Apdrošināšana notiek

pēc valsts noteiktām likmēm, tāpēc šo apdrošināšanas veidu dēvē

arī par obligāto likmēto apdrošinājumu.

2. Mantas obligātais apdrošinājums attīstījās atbilstoši liku-

mam par obligāto likmēto apdrošināšanu, ko pieņēma PSRS APP

1940. g. 4. IV. 1 Kolhozu mantas obligātā apdrošinājuma attiecības

detalizēti regulē PSRS APP 1967. g. 28. 111 dekrēts «Par kolhozu

mantas valsts obligāto apdrošināšanu» 2
,

PSRS MP 1967. g. 28. VIII

lēmums «Par kolhozu mantas valsts obligāto apdrošināšanu» 3
,

LPSR MP 1967. g. 29. XII lēmums «Par kolhozu mantas valsts

obligāto apdrošināšanu LPSR» 4
,

kā arī PSRS Finansu ministrijas

instrukcijas. Atbilstoši PSKP CX un PSRS MP 1978. g. 1. VI

lēmumam Nr. 4995 norādītie normatīvie akti attiecināti arī uz

PSRS Lauksaimniecības ministrijas sistēmas valsts lauksaimnie-

cības uzņēmumiem. 1983. g. 15. VII PSRS MP ir pieņēmusi lēmumu

«Par PSRS Augļu un dārzeņu saimniecības ministrijas sistēmas

padomju saimniecību, sovhozu-rūpnīcu un citu valsts lauksaimnie-

cības uzņēmumu mantas valsts obligāto apdrošināšanu». Apdroši-
nāšanas maksājumu likmes lauksaimniecības uzņēmumu mantas

valsts obligātajā apdrošināšanā Latvijas PSR noteikusi LPSR MP

1983. g. 20. XII. 6

Pilsoņu mantas obligāto apdrošinājumu regulē PSRS APP

1981. g. 2. X dekrēts «Par pilsoņiem piederošās mantas valsts ob-

ligāto apdrošināšanu» 7
,

tāda paša nosaukuma PSRS MP 1981. g.

2. X 8 un LPSR MP 1982. g. 18. II 9 lēmumi.

3. Obligāti apdrošināta ir šāda kolhozu un valsts lauksaimnie-

cības uzņēmumu manta:

1 LPSR Ziņotājs. 1940. M 12.

1 Turpat. 1967. te 35.

s Cn CCCP, 1967. te 22.

* LPSR Ziņotājs, 1968. te 6.

* Cn CCCP. 1978. te 17. ct. 101

6 LPSR Ziņotājs, 1984. te 4.

7 PSRS Ziņotājs. 1981, te 40.

8 Cn CCCP, 1981, te 28, ct. 165.

9 LPSR Ziņotājs, 1982, te 16; 1983. te 11.
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a) lauksaimniecības kultūru raža (izņemot pļavu siena ražu) —

gadījumam, ja tā iet bojā sausuma, salnas, vētras un citu nepa-

rastu dabas apstākļu, kā arī kaitēkļu, slimību vai ugunsgrēka dēļ.

Apdrošinājuma garantējums ir 60% no zaudējumiem, ko nosaka

pēc attiecīgās lauksaimniecības kultūras vidējās ražas uz 1 ha

pēdējos 5 gados;
b) lopi, kažokādu zvēri, mājputni, bites — gadījumam, ja tie

iet bojā stihisku nelaimju, infekcijas slimību vai ugunsgrēka dēļ.

Apdrošinājuma garantējums ir 70% no to vērtības;

c) ēkas, celtnes, mašīnas, materiāli, ilggadīgi stādījumi — ga-

dījumam, ja tie iet bojā apdrošināšanas noteikumos norādīto ap-

stākļu dēļ. Apdrošinājuma garantējums ir 100% no to vērtības.

Apdrošinājuma iemaksas nosaka valsts apdrošināšanas inspek-

cijas atbilstoši savienotās republikas Ministru Padomes noteiktām

likmēm un apdrošinājuma ņēmēja ziņām par attiecīgās mantas

daudzumu un vērtību pēc stāvokļa uz 1. janvāri. Ja gada laikā

mainās mantas apjoms, piemēram, mašīnu daudzums, pārrēķinu
neizdara. Nepārtraukti apdrošināta ir visa apdrošināšanai pakļautā
manta, arī tad, ja saimniecība nav pārskaitījusi apdrošinājuma mak-

sājumus.
Par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos kolhozam vai citai

saimniecībai jāpaziņo valsts apdrošināšanas inspekcijai 3 dienu

laikā. Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā pēc aktiem, ko sastādījusi
apdrošināšanas inspekcija, piedaloties saimniecības un vietējās
Tautas deputātu padomes pārstāvjiem.

Kooperatīvo un sabiedrisko organizāciju manta nav pakļauta ob-

ligātajam apdrošinājumam, izņemot likumā īpaši paredzētus gadī-

jumus. Viens no šādiem izņēmumiem ir dzīvokļu celtniecības koope-
ratīvu māju obligātais apdrošinājums tajā mājas vērtības daļā, par
kādu nav dzēsts valsts piešķirtais kredīts.

4. Obligātajam apdrošinājumam pakļauta šāda pilsoņiem perso-

niskajā īpašumā piederoša manta:

a) celtnes (dzīvojamās mājas, dārza mājiņas, vasarnīcas, saim-

niecības ēkas) — pret iznīcināšanu vai bojājumu ugunsgrēkā, plū-
dos, vētrā, apkurināšanas sistēmas, ūdensvada vai kanalizācijas
tīklu avārijās un citos izsmeļoši uzskaitītos gadījumos;

b) dzīvnieki (liellopi, vecāki par 6 mēn., zirgi, vecāki par
I g) — gadījumam, ja tie iet bojā slimību, nelaimes gadījumu un

dabas katastrofu rezultātā, kā arī gadījumam, ja nepieciešama to

piespiedu nokaušana. Apdrošinājuma summa (garantējums) celtnēm

noteikta 6Q% apmērā no to novērtējuma pēc savienotās republikas
Ministru Padomes apstiprinātām normām. Apdrošinājuma maksā-

jumi izdarāmi pēc likmēm (no katriem 100 rbļ. apdrošinājuma
summa — 0,35 rbļ. laukos un 0,30 rbļ. pilsētās).

Dzīvnieku obligātā apdrošinājuma summas (likmes) ir noteik-

tas normatīvi. LPSR, piemēram, liellopi vecumā no 1 līdz 2 gadiem
ir apdrošināti par 200 rbļ., tāda paša vecuma zirgi — par 160 rbļ.
Likmētas ir arī apdrošināšanas iemaksas, piemēram, par I—2 g.
veciem liellopiem — 5 rbļ., zirgiem — 8 rbļ.).
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Apdrošināšanas iemaksas izdarāmas katru gadu ne vēlāk kā-

līdz 15. jūlijam. Pēc šī termiņa parādu piedzen piespiedu kārtā un

aprēķina nokavējuma naudu — 0,1% par katru dienu.

Par apdrošināšanas gadījumu mantas īpašniekam vai pilngadī-

gam viņa ģimenes loceklim diennakts laikā jāpaziņo valsts apdro-
šināšanas inspekcijai (pilsētās) vai ciemata, ciema Tautas depu-
tātu padomes izpildkomitejai, kurai savukārt ne vēlāk kā nākamajā
dienā jāziņo apdrošināšanas inspekcijai, bet par lopu bojāeju jāsa-
stāda akts.

Apdrošināšanas atlīdzību izmaksā pēc akta, ko sastāda apdro-
šināšanas inspekcija (par lopu bojāeju laukos — Tautas deputātu

padomes izpildkomiteja), piedaloties apdrošinājuma ņēmējam vai

viņa ģimenes loceklim un diviem lieciniekiem. Izlemjot jautājumu

par apdrošinājuma atlīdzības izmaksu, izmanto iekšlietu, hidrome-

teoroloģiskā vai veterinārā dienesta un citu iestāžu atzinumus.

Apdrošināšanas atlīdzību neizmaksā, ja mantiskie zaudējumi'
radušies apdrošinājuma ņēmēja vai pilngadīga viņa ģimenes locekļa
tīšu darbību rezultātā, kā arī ja apdrošinājuma ņēmējs tīši nav iz-

pildījis veterinārā dienesta speciālista norādījumus. Apdrošināša-
nas iestādei ir tiesības atteikties izmaksāt apdrošināšanas atlīdzību,

ja apdrošinājuma ņēmējs vai viņa ģimenes locekļi nav savlaicīgi

ziņojuši par apdrošināšanas gadījumu.
5. Personas obligāto apdrošinājumu transportā regulē PSRS

APP 1982. g. 4. VI dekrēts «Par gaisa, dzelzceļa un jūras trans-

porta, iekšējā ūdens un automobiļu transporta pasažieru valsts

obligāto apdrošināšanu» 1. Obligātais apdrošinājums neaptver pasa-

žierus starptautiskajos pārvadājumos, piepilsētu transportā, ūdens-

transporta ekskursiju līnijās, pilsētas autotransportā, kā arī repub-
likas iekšējo maršrutu autopārvadājumos (citās republikās —

apgabalu iekšējos maršrutos).
Apdrošinājuma iemaksa (apmērā līdz 25 kap.) ir ietverta brauk-

šanas biļetes cenā. Pasažieri, kuriem ir tiesības braukt bez mak-

sas (AP deputāti, bērni līdz 5 gadu vecumam un citi), apdrošinā-

juma iemaksas neizdara, bet arī ir apdrošināti. No pasažieriem

saņemtos apdrošināšanas maksājumus transporta organizācijas

pārskaita valsts apdrošināšanas iestādēm.

Pasažieri ir apdrošināti no brīža, kad paziņo iekāpšanu vilcienā,

kuģī, autobusā, lidmašīnā, līdz brīdim, kad viņi atstāj biļetē no-

rādītā galapunkta staciju, ostu, lidostu. Apdrošinājuma summa

visos gadījumos ir 1000 rbļ.

4. §. Brīvprātīgā apdrošinājuma līgums

I. Brīvprātīgais apdrošinājums ir plaši izmantots līdzeklis, ar

kuru pilsoņi, kooperatīvās un sabiedriskās organizācijas nodroši-

nās pret iespējamiem zaudējumiem, kas rodas sakarā ar obligā-
tajam apdrošinājumam nepakļautu objektu bojāeju, bojāšanos vai

1 PSRS Ziņotājs, 1982. .V? 23, 13.—14. lpp.
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zaudēšanu. Noteiktos gadījumos brīvprātīgais apdrošinājums var

papildināt tās garantijas, ko dod obligātais apdrošinājums. Tā,

piemēram, personiskās mājas obligātais apdrošinājums garantē zau-

dējumu atlīdzību 40% apmērā no mājas novērtējuma; brīvprātīgas

apdrošināšanas ceļā šo garantējuma robežu var pacelt līdz 100%.
Uz brīvprātīga apdrošinājuma līguma pamata pilsoņi var ap-

drošināt ēkas, mājas mantu, transporta līdzekļus, dzīvniekus. Per-

sonas brīvprātīga apdrošinājuma formas ir šādas: apdrošināšana
nelaimes gadījumiem, jaukta dzīvības apdrošināšana, bērnu apdro-
šināšana, bērnu apdrošināšana līdz laulības noslēgšanai (kāzu ap-

drošinājums). Kooperatīvās organizācijas (izņemot kolhozus un

starpkolhozu organizācijas) un sabiedriskās organizācijas brīvprā-

tīgi var apdrošināt tām piederošās materiālās vērtības, dzīvniekus

un lauksaimniecības kultūras.

2. Brīvprātīgais apdrošinājums ir divpusēja saistība, kurā ap-
drošināšanas organizācijas pienākumam apdrošinājuma gadījumā
samaksāt apdrošinājuma atlīdzību vai apdrošinājuma summu at-

bilst apdrošinājuma ņēmēja pienākums izdarīt apdrošinājuma
iemaksas, kā arī izpildīt citus apdrošināšanas noteikumos paredzē-
tus pienākumus (ziņot par apdrošināšanas gadījumu, veikt pasā-
kumus mantas saglabāšanai, ievērot veterinārā dienesta norādīju-

mus). Līguma noslēgšanas obligāta sastāvdaļa ir attiecīgas (vien-

reizējas vai pirmās) apdrošināšanas iemaksas izdarīšana. Līgums

stājas spēkā tikai pēc šādas iemaksas izdarīšanas (parasti pēc
10 dienam no iemaksas dienas). Tāpēc līgums uzskatāms par

reāllīgumu.
Līgumu noformē, izsniedzot apdrošinājuma ņēmējam apdroši-

nāšanas apliecību (polisi). Prasības, kas izriet no brīvprātīgās ap-

drošināšanas līguma, izskata valsts apdrošināšanas iestādes un tiesa.

3. Mantas brīvprātīgā apdrošinājuma līgumā apdrošināšanas

organizācija apņemas, iestājoties līgumā paredzētajam notikumam

(apdrošināšanas gadījumam), atlīdzināt apdrošinājuma ņēmējam
vai citai personai, kuras labā līgums slēgts, radušos zaudējumus

(izmaksāt apdrošinājuma atlīdzību) līgumā noteiktās summas ap-

mērā (apdrošinājuma summa), bet, ja manta nav apdrošināta pilnā

vērtībā, tad attiecīgo zaudējumu daļu, ja apdrošināšanas noteikumi

neparedz ko citu (CX 452. p ).
Mantas brīvprātīgā apdrošinājuma attiecības regulē PSRS MP

1982. g. 15. IV lēmums «Par pilsoņiem piederošās mantas brīvprā-

tīgo valsts apdrošinājumu» 1 un PSRS Finansu ministrijas apstip-
rināti noteikumi.2 Saskaņā ar norādītā PSRS MP lēmuma 10. pk.

1 Cn CCCP, 1982. .\9 13, ct. 71.

2 Noteikumi mājas mantas brīvprātīgai apdrošināšanai (apst. 1980. g.

26. XI). — R., 1981; Noteikumi pilsoņiem piederošo ēku brīvprātīgai apdrošinā-
šanai (apst. 1982. g. I. VII). — R.. 1986; npaßiua ,ļo6poßO/!bHoro CTpaxoB3HHH

cpe.UTB TpanenopTa, npnHaj.ie>Kainnx rpajKjanaM (vtb. 7 hkvih 1977 r.). — M.,

1983; aoāpoßO.ibHoro CTpaxoßamiH >KHBOTHbix, npHHa;ue>Kamnx rpa>K;ia-

H3M (vtb. 28 Man 1982 r ). — M., 1982.
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PSRS Finansu ministrija izdod arī kooperatīvo un citu sabiedrisko-

organizāciju mantas brīvprātīgās apdrošināšanas noteikumus.

Brīvpratiga apdrošinājuma maksimālo garantēto summu un ap-

drošinājuma maksājumu likmes nosaka PSRS Finansu ministrija.
Konkrētā līgumā apdrošinājuma garantētā summa nedrīkst pār-
sniegt mantas faktisko vērtibu iepirkuma vai mazumcenās, bet, ja
manta pakļauta obligātajam apdrošinājumam, — starpību starp
mantas novērtējumu un obligātā apdrošinājuma garantējamo
summu. Ēkas var brīvprātīgi apdrošināt 60% robežās no to no-

vērtējuma obligātajā apdrošināšana.
Attiecībām, kas uz liguma pamata radušās sakarā ar pilsoņiem

piederošo ēku un dzīvnieku brīvprātīgo apdrošināšanu, kā ari koo-

peratīvo un sabiedrisko organizāciju mantas apdrošināšanu, ir

daudz kopīga ar attiecīgo objektu obligāto apdrošinājumu: tādi

paši apdrošinājuma gadījumi, tāda pati apdrošināšanas gadījuma
pieteikšanas un akta sastādīšanas kārtība, zaudējumu atlīdzība pēc

proporcionālās sistēmas v.. c.

Mājas mantas apdrošināšanas līgumu slēdz par apdrošinājuma
ņēmēja pieteiktu summu, nesastādot konkrēto apdrošināto priekš-
metu sarakstu. Pie tam līgumu summā lidz 5000 rbļ. noslēdz bez

mājas mantas apskates. Apdrošināšana aptver galvenokārt sadzī-

ves un ērtības priekšmetus: mēbeles, radioaparatūru, apģērbu. Ne-

skaitās apdrošināti pilsonim un viņa ģimenes locekļiem piederošie

dokumenti, vērtspapīri, naudas zīmes, kolekcijas, unikāli un antīki

priekšmeti, izstrādājumi ar dārgakmeņiem un no dārgmetāliem, kā

arī citi noteikumos norādīti priekšmeti.
Plašs ir apdrošinājuma gadījumu loks (ugunsgrēks, plūdi, lab-

ierīcību tīkla avārijas, televizora pašaizdegšanas, mantas nozag-
šana, bojājums zagšanas mēģinājuma gadījumā v. c). Tomēr ap-

drošināšanas gadījums nav tad, ja labierīcību tīkla avārijas cēlo-

nis ir bijis sals (zema temperatūra), ja īssavienojuma dēļ bojāta
elektroaparatūra, bet ugunsgrēks nav izcēlies.

Apdrošinājuma atlīdzību izmaksā faktiskā zaudējuma apmērā,
nepārsniedzot līguma noteikto apdrošinājuma summu (pirmā riska

sistēma).

Transporta līdzekļus (automašīnas, motociklus, laivas v. c. no-

teiktā kārtībā reģistrējamus transporta līdzekļus) var apdrošināt
avārijas un citu noteikumos norādītu apstākļu rezultātā radušos

bojājumu vai bojāejas gadījumam, kā arī nozagšanas vai ar no-

zagšanu (nelikumīgu aizbraukšanu, mēģinājumu) saistītu bojā-
jumu gadījumam. Par avāriju uzskatāma transporta līdzekļa bojā-
eja vai bojājums ceļa vai ūdenstransporta negadījuma, apgāšanās,
nogrimšana, strāvas īssavienojuma bojājumi, stiklu izsišana ar cita

transporta līdzekļa riteņu izsviestu akmeni, kā arī transporta
līdzekļa krišana vai kāda priekšmeta krišana uz tā. Apdrošināša-
nas līgumu ir tiesīgs slēgt ne tikai transporta līdzekļa īpašnieks,
bet arī persona, kam transporta līdzeklis nodots lietošanā ar nota-

riāli apliecinātu pilnvaru vai kas saņēmusi transporta līdzekli
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pastāvīgā lietošanā no sociālās nodrošināšanas orgāniem. Ja apdro-
šinājuma ņēmējs divus vai vairāk gadus braucis bez avārijām (nav

vainojams tādās), viņam ir tiesības uz apdrošināšanas iemaksu

atlaidi (10—15%), noslēdzot līgumu uz nākamo gadu. Apdrošinā-
juma atlīdzību nosaka pēc pirmā riska sistēmas.

Kopš 1986. g. 1. I iespējama automobiļa, vadītāja un bagāžas

vienlaicīga (kombinēta) apdrošināšana.
3. Personas brīvprātīgā apdrošinājuma līgumā apdrošināšanas

organizācija apņemas, iestājoties līgumā paredzētajam notikumam

(apdrošināšanas gadījumam), samaksāt apdrošinājuma ņēmējam
vai citai personai, kuras labā līgums slēgts, līgumā paredzēto ap-

drošinājuma summu neatkarīgi no summām, kas viņai pienākas
valsts sociālās apdrošināšanas vai sociālās nodrošināšanas kārtībā,

un no summām, kas viņai pienākas kaitējuma atlīdzināšanas kārtībā

(CX 452. p.).
Personas brīvprātīgā apdrošinājuma attiecības regulē PSRS MP

1982. g. 2. IX lēmums «Par personas brīvprātīgo valsts apdrošinā-
jumul un PSRS Finansu ministrijas apstiprināti noteikumi 2

.

Personas apdrošināšanas līgumus slēdz ar noteikta vecuma pil-
soņiem; dažos apdrošinājuma veidos svarīgs arī pilsoņu veselības

stāvoklis. Pilsoņiem ir tiesības slēgt vairākus personas apdrošinā-
šanas līgumus, un apdrošinājuma summas lielums praktiski ir neie-

robežots.

4. Līgumu apdrošināšanai nelaimes gadījumiem slēdz ar pilso-
ņiem, kas sasnieguši 16 gadu vecumu, uz laiku no 1 līdz 5 gadiem,
ievērojot noteikumu, ka maksimālā robeža, līdz kurai persona var

būt apdrošināta, ir 75 gadu vecums. Līgumu nevar slēgt 1. vai

2. grupas invalīdi.

Sis personas apdrošināšanas veids ir vērsts uz iespējamo zau-

dējumu kompensāciju apdrošinājuma ņēmējam vispārīgo darbspēju
pastāvīga zuduma gadījumā sakarā ar noteikumos norādītiem ap-

stākļiem vai arī viņa norādītai personai vai mantiniekiem sakarā

ar apdrošinājuma ņēmēja nāvi.

Traumas, saindēšanos, saslimšanu ar ērču encefalītu vai polio-
mielītu atzīst par apdrošināšanas gadījumu, balstoties uz medicī-

nisko iestāžu apstiprinājumu. Apdrošinājuma summu neizmaksā,

ja darbspēju zudums radies apdrošinājuma ņēmēja tādu darbību

rezultātā, ko izmeklēšanas orgāni vai tiesa atzinusi par krimināli

sodāmiem (neatkarīgi no notiesāšanas), sīkā huligānisma vai kau-

tiņa rezultātā, kura iniciators bijis apdrošinājuma ņēmējs, kā ari

pašnāvības mēģinājuma gadījumā. Arī alkohola un citu reibinošu

vielu lietošanas sekas netiek kvalificētas kā apdrošināšanas gadī-
jums.

Vispārīgo darbspēju zuduma pakāpi procentos nosaka apdro-
šināšanas ekspertīzes ārstu komisija (AEAK) vai apdrošināšanas
inspekcijas ārsts eksperts.

1 Cn CCCP, 1982. to 27, ct. 138.

2 npaßH.ia cTpaxoßaiiHH (vtb. 29 Man, 1985 r.). — M., 1985
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Apdrošināšanas iemaksa izdarāma vienreizēja maksājuma veidā

vai nu skaidrā naudā, vai arī ar pārskaitījumu (pēc apdrošinā-
juma devēja uzdevuma darba vietas administrācijai). Apdrošinā-
juma iemaksas ir diferencētas (no 25 kap. lidz 1,20 rbļ. par kat-

riem apdrošinājuma summas 100 rbļ.) atkarībā no apdrošinājuma
ņēmēja nodarbošanās vai ražošanas nozares, kurā viņš strādā.

5. Jauktais dzīvības apdrošinājums ietver sevī tādu pašu nodro-

šinājumu pret personai nelabvēlīgiem apstākļiem kā apdrošinājums
nelaimes gadījumiem, bet papildus tam veic arī naudas uzkrāšanas

līdzekļa funkcijas. Līguma termiņa notecējums pat tad, ja nekāds

nelaimes gadījums nav noticis, ir apdrošināšanas gadījums, sakarā

ar kuru apdrošinājuma ņēmējam izmaksā apdrošinājuma summu.

Sī summa aptuveni atbilst līguma darbības laikā (5, 10, 15 vai

20 gados) izdarīto apdrošinājuma iemaksu summai. So līgumu
slēdz ar pilsoņiem vecumā no 16 līdz 70 gadiem uz laiku, kas ne-

pārsniedz personas 75 gadu vecuma robežu. Personas, kas ir 1.,
2. grupas invalīdi, līgumu nevar slēgt. Ikmēneša apdrošinājuma
iemaksas var izdarīt pēc «A», «B», «C» tarifa. lemaksas pēc «B»

tarifa dod tiesības uz dubultotas apdrošinājuma summas izmaksu,

ja iestājas vispārīgo darbspēju zudums.

6. Bērnu apdrošinājuma līgumu bērnu labā slēdz vecāki vai

citi tuvinieki uz laiku līdz bērna pilngadībai (18 gadu vecumam).
Apdrošinājuma minimālā summa ir 300 rbļ. Apdrošinājuma gadī-

jumi ir līduma termiņa izbeigšanās, bērna veselības paliekošs trau-

cējums, bērna nāve. Līguma termiņam izbeidzoties, persona, kuras

labā tas slēgts, saņem pilnu apdrošinājuma summu. Bērna nāves

gadījumā apdrošinājuma ņēmējam izmaksā 30% apdrošinājuma
summas un atmaksā visas izdarītās iemaksas.

7. Bērnu apdrošināšanu līdz laulības noslēgšanai (kāzu apdro-

šinājums) izdara bērnu labā vecāki vai citi tuvinieki uz laiku līdz

bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai par summu, ne mazāku par
300 rbļ. Apdrošināšanas gadījumi ir apdrošinātās personas (bērna)
■stāšanās reģistrētā laulībā vai 21 gada vecuma sasniegšana, kā arī

paliekošs veselības traucējums. Personai, kuras labā līgums slēgts,

par laika periodu no 18 gadu vecuma sasniegšanas līdz 21 gada
vecuma sasniegšanai bez apdrošinājuma summas izmaksā vēl 9%
no šīs summas. Ja apdrošinājuma ņēmējs mirst pirms visu apdro-
šināšanas iemaksu izdarīšanas, apdrošinājums saglabājas, izņemot
noteikumos īpaši paredzētus gadījumus.

8. Personas apdrošināšanas līgumus, pēc kuriem izdarāmas ik-

mēneša iemaksas, var pārtraukt pirms termiņa uz apdrošinājuma

ņēmēja rakstveida iesnieguma pamata. Ja līgums bijis spēkā vis-

maz 6 mēnešus, apdrošinājuma ņēmējam ir tiesības saņemt atpakaļ

daļu no izdarītajām iemaksām (atpirkuma summu). Ja kārtējie ap
drošināšanas maksājumi nav nomaksāti (neatkarīgi no iemesla) di-

vus mēnešus pēc kārtas, ar trešā mēneša pirmo datumu apdroši-
nāšanas līgums skaitās pārtraukts, un tiesības uz atpirkuma summu

ir tad, ja maksājumi izdarīti ne mazāk kā par 6 mēnešiem.
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19. nodaļa

NORĒĶINU UN KREDĪTA ATTIECĪBAS

1. §. Norēķinu un kredīta attiecību jēdziens
un tiesiskā regulējuma vispārīgs raksturojums

1. Sociālistiskajā sabiedrībā preču-naudas attiecības parasti vei-

dojas kā divpusējas saistības, kurās vienas puses pienākumam no-

dot lietu, veikt darbu vai sniegt pakalpojumu atbilst otras puses

pienākums samaksāt noteiktu naudas summu. Maksājuma saistību

var izpildīt divos veidos: nododot kreditoram pienākošos summu»

ar attiecīgām naudas zīmēm tieši (skaidrā naudā) vai pārskaitot
to caur kredītiestādi (bezskaidras naudas norēķini). Pirmajā gadī-

jumā tās maksājuma saistības izpildē, kas radusies uz līguma vai

cita, piemēram, kaitējuma nodarīšanas pamata, piedalās tikai šīs

saistības puses, un nav nepieciešams detalizēts maksāšanas proce-
dūras regulējums. Maksājumi skaidrā naudā ir raksturīgi attiecī-

bām, kurās piedalās pilsoņi. Otrs veids — bezskaidras naudas

norēķini ir galvenais veids, kādā maksājumus savstarpēji kārto sociā-

listiskas organizācijas. Tikai dažos izņēmuma gadījumos organizā-
cijas izdara maksājumus skaidrā naudā (CX 455. p.).

2. Sociālistiskajam organizācijām ir pienākums glabāt savus

naudas līdzekļus kredītiestādēs.

Ar terminu «kredītiestādes» apkopojoši apzīmē iestādes, kas

ietilpst šādās sistēmās: PSRS Valsts banka, PSRS Celtniecības

banka, PSRS Arējās tirdzniecības banka, kā arī valsts darba krāj-
kases. Centrāla vieta kredītiestāžu vidū ir PSRS Valsts bankai.

PSRS Valsts banka ir emisijas, norēķinu un tautas saimniecības

kreditēšanas centrs, kas savas funkcijas pilda caur sistēmā ietilp-
stošajiem kantoriem, nodaļām un aģentūrām. PSRS Celtniecības

(Vissavienības kapitālieguldījumu finansēšanas) banka veic kapi-
tālieguldījumu finansēšanu un kreditēšanu rūpniecībā, transportā
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un citās tautas saimniecības nozarēs. Bankām ir divējādas funkci-

jas: tās kā vienotas sistēmas ar juridiskas personas tiesībām pieda-
lās civiltiesiskajās attiecībās un vienlaikus veic arī valsts pārval-
des orgāniem raksturīgas kontroles un organizatoriskas funkcijas.

Organizācijas kasē glabājamo līdzekļu apjoms un ar tiem izda-

rāmie skaidras naudas maksājumi ir stingri ierobežoti.

3. Par norēķinu attiecībām pieņemts saukt tās tiesiskās attiecī-

bas, kurās sakarā ar maksājumu izdarīšanu piedalās preču-naudas
attiecību dalībnieki un viena vai vairākas kredītiestādes.1

Naudas līdzekļu glabāšanai kredītiestādēs un bezskaidras nau-

das norēķinu izmantošanai ir svarīga ekonomiska un tiesiska no-

zīme. Sī kārtība dod iespēju valstij 1) caur kredītiestādēm

kontrolēt izdarāmo maksājumu pamatotību un likumību, 2) no saim-

nieciskā aprēķina viedokļa analizēt sociālistisko organizāciju finan-

siālo darbību (veikt «kontroli ar rubli»), 3) uz laiku brīvos orga-

nizāciju līdzekļus izmantot citu organizāciju, kā ari pilsoņu kredi-

tēšanai. Norādītā kārtība ļauj iztikt ar mazāku apgrozībā esošās

naudas daudzumu salīdzinājumā ar to, kāds būtu vajadzīgs, ja or-

ganizācijas izdarītu maksājumus skaidrā naudā.

4. Par kredīta attiecībām pieņemts saukt tās tiesiskās attiecī-

bas, kurās viena organizācija (kredīta devējs) nodod (apņemas no-

dot) citai organizācijai vai pilsonim īpašumā vai operatīvā pārval-
dīšana naudas līdzekļus vai ar sugas pazīmēm noteiktas lietas, bet

naudas vai lietu saņēmējs apņemas atdot tadu pašu naudas vai lietu

daudzumu līdz noteiktam termiņam vai pēc pieprasījuma, bet īpaši
paredzētos gadījumos samaksāt arī procentus.

Ja naudu vai sugas lietas ar noteikumu atdot tādu pašu dau-

dzumu saņem pilsonis, tad darījumu sauc par aizdevumu (CX
28. nod., arī 458. p.). Kredīta tiesisko attiecību pamatsaturs ir aiz-

devuma saņemšana un dzēšana. Tāpēc attiecības ar pilsoņu pieda-
līšanos aizdevumu dažkārt sauc par kredītu.

Attiecībām, kurās piedalās kredītiestādes, ir vairākas īpatnības,
kas saistītas ar šo iestāžu veicamajām kontroles funkcijām, kredītu

plānošanu, efektivitātes nodrošināšanu, pušu atbildību. Tāpēc šīs

attiecības ir detalizētas tiesiskās regulēšanas un izpētes objekts.
5. Norēķinu un kredīta attiecībām ir vairākas kopīgas iezīmes.

Kā vienas, tā otras ir saistītas ar naudas līdzekļu apriti. Kredīt-

iestāde, kurā glabājas organizāciju naudas līdzekļi, ir gan norē-

ķinu, gan kreditēšanas attiecīhu dalībniece, pie tam norēķini nereti

notiek ar piešķirtā kredīta līdzekļiem, bet norēķinos iekasētie orga-

nizāciju līdzekļi savukārt tiek virzīti kredītu dzēšanai. Atbilstoši

tam normatīvajos aktos norēķinu un kredīta jautājumi bieži tiek

regulēti ciešā saistībā.

Norēķinu un kredīta attiecības vienveidīgi visas valsts mērogā

regulē PSR Savienības likumdošana. CX 41. nodaļā ir atkārtotas Pa-

matu normas. Izņēmums ir tikai CX 457. pants, kurš paredz, ka

1 Dažkārt likumdošanā un literatūrā terminu «norēķinu attiecības» lieto kā

sinonīmu terminam «maksājumu attiecības».
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noteikumus un kartību, kādā viens kolhozs var kreditēt otru, sniedzot

tam palīdzību ražošanā, nosaka Latvijas PSR likumi.

Galvenie speciālie normatīvie akti, kas regulē norēķinu un kre-

dīta attiecības, ir PSRS MP 1983. g. 16. IX apstiprinātie Pamat-

noteikumi par norēķiniem tautas saimniecībā 1
un PSRS MP 1982. g.

ii. XI apstiprinātie Pamatnoteikumi par bankas kredītu 2
,

PSRS

Valsts bankas, PSRS Celtniecības bankas, PSRS Arējās tirdznie-

cības bankas un PSRS Valsts darba krājkašu statūti3
.

Nozīmīgas ir

PSRS Valsts bankas instrukcijas, it īpaši 1979. g. 31. V instruk-

cija Nr. 2 «Par bezskaidras naudas norēķiniem tautas saimniecībā» 4
.

2. §. Bankas konta līgums

1. Tiesiskās attiecības sakarā ar organizācijas naudas līdzekļu»

glabāšanu un finansiālu operāciju izdarīšanu ar tiem regulē ban-

kas konta līgums, kura saturu, pamatojoties uz likumdošanas nor-

mām, detalizēti noteic puses. Priekšrakstam par līdzekļu glabāšanu
kredītiestādē ir administratīvs raksturs, un sociālistiskās organi-

zācijas nevar darboties, neizpildot šo priekšrakstu. Tomēr jebku-
ras organizācijas attiecības ar kredītiestādi veidojas kā attiecību

komplekss, kurā bez administratīvi tiesiskiem elementiem ir ari

civiltiesiski elementi.

Bankas konta līguma noslēgšana notiek šādi. Ražošanas uzņē-

muma vai citas organizācijas vadītājs raksta kredītiestādei iesnie-

gumu par konta atvēršanu, pievieno tam statūtus vai citu doku-

mentu, kas pamato attiecīgās juridiskās personas pastāvēšanu un

tās vadītāja tiesības, kā arī pievieno to personu parakstu parau-

gus, kas parakstīs norēķinu dokumentus. Sis iesniegums ir oferte.

Kredītiestādes vadītājs pārbauda juridiskās personas tiesībsubjek-
tību un raksta atbilstošu rezolūciju par konta atvēršanu vai iesnie-

guma noraidīšanu. Pozitīva rezolūcija ir akcepts.
2. Bankas konta līgums ir vienošanās, kurā viena puse — konta

turētājs (valdītājs) apņemas turēt savus naudas līdzekļus bankas

iestādē tam atvērtajā kontā un rīkoties ar tiem atbilstoši kontam

paredzētajam mērķim, bet bankas iestāde apņemas izdarīt attie-

cīgas inkasācijas un maksājumu operācijas, bet likumā paredzētos
gadījumos samaksāt arī procentus.

Bankas konta līgumam ir kopīgas iezīmes ar dažiem citiem ci-

viltiesiskiem līgumiem. CX 455. panta noteikums par to, ka organi-
zācijas savus līdzekļus glabā kredītiestādē, rada asociāciju ar gla-
bājuma līgumu. Tomēr termins «glabā» šeit lietots īpašā nozīmē.

Atšķirība no glabājuma līguma, kurā lieta saglabājama individua-

1 Cn CCCP, 1983, to 27. ct. 155; 1984, to 4, ct. 17.
1 Ta\i >Ke, 1982, to 32, ct. 160.
3 Cn CCCP, 1981, to 3, ct. 12; to 30, ct. 176; 1962, to 16, ct. 129 (Aon.

1974. to 11, ct. 57); 1977, to 21, ct. 131 (zon. 1982, to 9, ct. 50).
4 CČOpHHK HOpMaTHBHbJX JKTOB, q. 2, c 330—354.
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lizēta, nauda, kas nonāk kredītiestādē pēc bankas konta līguma,
netiek turēta individualizēti, bet ieplūst vienotā bankas līdzekļu
fondā. Bez tam ne vienmēr organizācijas konta pieaugums nozīmēto,
ka kredītiestādē nodotas naudas zīmes, biežāk tāds pieaugums
notiek bezskaidras naudas pārskaitījumu rezultātā. Bankas konta

līgumā ir arī aizdevuma pazīmes — klients it kā aizdod naudu ban-

kai, pēdējā savā vārdā un interesēs laiž apgrozibā organizāciju
brīvos līdzekļus. Atšķirībā no aizdevuma bankas konta līgumā
klients saglabā iespēju rīkoties ar šiem it kā aizdotajiem līdzekļiem,
izdarīt savus maksājumus. Līgumā ir arī uzdevuma elementi: banka

veic operācijas pēc konta turētāja norādījuma (uzdevuma), piemē-

ram, iekasē klientam pienākošās summas. Šādām darbībām nevajag

īpašas pilnvaras, kredītiestādes tiesības izriet no statūtiem un citiem

normatīviem aktiem. Tomēr attiecības sakarā ar konta atvēršanu un

izmantošanu ir nevis aizdevuma, glabājuma un uzdevuma līgumu

apvienojums, bet patstāvīga bankas konta līguma attiecības.

Bankas kontu tiesisko stāvokli reglamentē PSRS Valsts bankas

1973. g. 12. X instrukcija Nr. 28 (ar vēlākiem papildinājumiem)1.
Budžeta organizācijām, kolhoziem un sabiedriskajām organizā-

cijām atver tekošos kontus, bet valsts saimnieciskā aprēķina uzņē-

mumiem un organizācijām — norēķinu kontus. Atbilstoši tam pa-

stāv divi bankas konta līgumu veidi — norēķinu un tekošā konta

līgumi. Juridiskai personai var atvērt vairākus kontus, piemēram,

norēķinu kontu un aizdevumu kontu, speciālo aizdevumu kontu.

Ražošanas apvienībā ietilpstošām ražotnēm, kas nav juridiskas

personas, apvienība var dot tiesības izdarīt norēķinus, kas saistīti

ar ražotņu darbību. Tādā gadījumā ražotnei atver subkontu.

Celtniecības, montāžas, projektēšanas un citām ar celtniecību

tieši saistītām organizācijām norēķinu kontus atver PSRS Celtnie-

cības bankā. PSR Savienības un savienoto republiku kredītrīkotā-

jiem atver budžeta kontus2.

Uzņēmumam vai organizācijai vienlaikus var būt konti gan

Valsts bankā, gan Celtniecības bankā. Celtniecības bankā nošķirti
no citiem līdzekļiem glabā tos uzņēmumu un organizāciju līdzek-

ļus, kas paredzēti kapitālieguldījumiem.

3. Ar līdzekļiem, kas glabājas organizāciju kontos kredītiestā-

dēs, rīkojas šīs organizācijas, ievērojot līdzekļu izlietošanas mērķi.

Līdzekļu norakstīšana no konta bez konta turētāja piekrišanas (ak-

cepta) pieļauta tikai PSRS likumos paredzētos gadījumos (CX
456. p.).

Pamatnoteikumi par norēķiniem tautas saimniecībā (apst.
1983. g. 16. IX) paredz, ka bez maksātāja akcepta banka izdara pār-

skaitījumus (16. p.):
a) par gāzi, ūdeni, elektroenerģiju un siltumenerģiju, ja mak-

sājuma pieprasījums izrakstīts pēc mērinstrumentu rādītajiem un

1 BHA. 1974, .Vf 5, c. 26; 1976, J* 10, c. 9; 1977. Nt 2, c. 29

2 DHA, 1974, Mi 5, c. 26.
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aprēķināts pēc atbilstošiem tarifiem, par kanalizāciju, par sakaru

organizāciju pakalpojumiem;
b) par izdevumiem, kas tiešos jauktos pārvadājumos ietverti

pārvadājumu dokumentos norēķiniem starp dzelzceļiem, kuģniecī-
bām un autotransporta uzņēmumiem;

c) citos PSRS likumdošana paredzētos gadījumos.

Speciālos normatīvos aktos ir noteikts, ka bezstnda (bezakcepta)
kārtība no organizāciju kontiem noraksta soda naudas par dzelz-

ceļa vagonu (konteineru) dīkstāvi, par izbrāķētu vai nekomplektu
produkciju samaksātās summas un līgumsodus par brāķa un ne-

komplektas produkcijas piegādi (10 dienu laikā pēc savlaicīgi sa-

stādīta akta apstiprināšanas), summas, kuras pēc pretenzijas atzī-

šanas 20 dienu laikā nav pārskaitītas pretenzijas pieteicējam.
4. Gadījumos, kad organizācijas kontā nav pietiekami daudz

līdzekļu visu maksājumu izdarīšanai, svarīgs kļūst jautājums par

maksājumu (prasījumu) apmierināšanas secību. Saskaņa ar CX

456. p. II d. darba algai un tai pielīdzinātajiem maksājumiem ir

noteikts īpašs stāvoklis: šim nolūkam līdzekļus no organizācijas
konta izsniedz neatkarīgi no jebkādām pretenzijām pret konta val-

dītāju.
Pamatnoteikumos par norēķiniem tautas saimniecībā (6. pk.)

visi iespējamie maksājumi pēc to secības iedalīti piecās grupās:
1) darba alga un tai pielīdzinātie maksājumi, valsts sociālās ap-

drošināšanas un sociālās nodrošināšanas maksājumi un iemaksas,

maksājumi PSRS valsts budžetā, valsts obligātās apdrošināšanas
iemaksas; 2) maksājumi par precēm, veiktajiem darbiem un pakal-

pojumiem, kapitālieguldījumu un kapitālā remonta finansēšanai pa-

redzētie maksājumi; 3) līgumsodi (soda vai nokavējuma naudas)

par saistību pārkāpumiem; 4) maksājumi bankas kredītu dzēšanai

(ar nelieliem izņēmumiem); 5) pārējie maksājumi.

3. §. Sociālistisko organizāciju norēķinu formas

un veidi

Pamatnoteikumi par norēķiniem tautas saimniecībā paredz šādas

norēķinu formas: maksājuma pieprasījuma akcepts; norēķini ar

akreditīvu; norēķini ar sevišķo kontu; maksājuma uzdevums; mak-

sājumi ar čekiem; naudas pārvedumi caur sakaru iestādi. Bez tam

norēķinus var izdarīt divos veidos — plānotu maksājumu veida un

ar savstarpējo prasījumu ieskaitu.

Norēķinu formu un veidu preču-naudas attiecību dalībnieki no-

saka līgumā, ievērojot likumdošanas noteikumus. Starppilsētu no-

rēķinos izplatītākā forma ir maksājuma pieprasījuma akcepts, vien-

pilsētas norēķinos — maksājumi ar čekiem un maksājuma uzde-

vums.

Norēķinos akcepta kārtībā kreditors iesniedz viņu apkalpojošā
bankas iestādē maksājuma pieprasījumu, kurā norādīta maksājamā
summa un maksājuma pamati — attiecīgs līgums un tā izpildes
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<iati. Lai izdarītu pārskaitījumu, nepieciešama parādnieka piekri-
šana (akcepts) bankas iestādē, kas to apkalpo. Sāda piekrišana var

izpausties divos veidos: iepriekšējā akceptā vai pēcakceptā. Kurš

no šiem veidiem izmantojams, to nosaka Valsts banka vai Celtnie-

cības banka. Norēķini ar iepriekšēju akceptu nozimē to. ka maksā-

juma pieprasījums skaitās akceptēts tad, ja akceptam noteiktajā
terminā (2, 3 vai 10 dienu laikā) maksātājs nepaziņo par pilnīgu
vai daļēju atteikšanos akceptēt. Maksājums tiek izdarīts tikai tad,
kad akcepts uzskatāms par notikušu. Norēķinos ar pēcakccptu ban-

kas iestāde, kas apkalpo maksātāju, apmaksā maksājuma pieprasī-
jumu tā saņemšanas dienā, bet maksātājam tiek saglabātas tiesības

pēc šīs norēķinu operācijas izdarīšanas dot akceptu vai atteikties

akceptēt. Ja maksātājs noteiktajā termiņā (2, 3 vai 10 dienās) pa-

ziņo par atteikšanos akceptēt maksājumu, banka atjauno maksātāja
konta iepriekšējo apmēru. Gadījumi, kad atļauta pilnīga vai daļēja
atteikšanās akceptēt maksājuma pieprasījumu, izsmeļoši noteikti

normatīvos .aktos. Strīdus par atteikšanos no akcepta izskata arbit-

rāža vai tiesa. Banka šādus strīdus neizskata.

Norēķinos ar akreditīvu maksātājs savlaicīgi atver akreditīvu —

dod uzdevumu bankas iestādei, kas to apkalpo, izdarīt samaksu par

materiālajām vērtībām vai pakalpojumiem caur bankas iestādi, kas

apkalpo kreditoru, uz tādiem noteikumiem, kādi norādīti akreditīva

uzdevumā. Akreditīva atvēršana notiek pirms attiecīgo materiālo

vērtību nosūtīšanas vai pakalpojumu pabeigšanas. Akreditīva

summa tiek rezervēta konkrētam maksājumam un līdz ar to ir

izslēgta no aprites uz laiku līdz 25 dienām (dažos gadījumos —

lidz 45 dienām). Akreditīva atvēršana garantē kreditoram maksā-

juma saņemšanu, bet no naudas aprites viedokļa nav izdevīga ne

parādniekam, ne tautas saimniecībai kopumā. Tāpēc norēķini ar

akreditīvu izdarāmi tikai likumdošanā īpaši paredzētos gadījumos.

Maksātāja pārvešana no akcepta norēķinu formas uz norēķiniem ar

akreditīvu var tikt piemērota kā sankcija pret norēķinu disciplīnas

pārkāpējiem.
Norēķiniem ar sevišķā konta palīdzību ir līdziba ar akreditīvu

norēķinu formu. Sevišķa konta atvēršana maksātājam, tāpat ka

akreditīva atvēršana, nozīmē līdzekļu iepriekšēju nodalīšanu kon-

krētu maksājumu izdarīšanai. Atšķirībā no akreditīva ar sevišķā
konta palīdzību var izdarīt norēķinus ar vairākiem kreditoriem,

kontu var periodiski papildināt, bet katra atsevišķa pārskaitījuma
izdarīšanai ir nepieciešams korta atvēršanas vietā esoša maksā-

tāja pārstāvja akcepts. »

Norēķinos ar maksājuma uzdevumiem maksātājs iesniedz ban-

kas iestādei vai krājkasei, kas to apkalpo, norēķinu dokumentu, kas

satur uzdevumu pārskaitīt no maksātāja konta uz norādīto saņē-

mēja kontu noteiktu naudas summu. Arī maksājuma uzdevumā jā-
norāda maksājuma pamats, un banka ir tiesīga pārbaudīt maksā-

juma likumību. Ar maksājuma uzdevumu palīdzību izdara maksā-

jumus par materiālām vērtībām, darbiem, pakalpojumiem, kā arī
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citus noteikta mērķa maksājumus, to skaitā valsts nodevas sa-

maksu (piesakot prasību arbitrāžā).

Norēķinu čeks ir rakstveidā izteikts un attiecīgus rekvizītus sa-

turošs čeka devēja uzdevums kredītiestādei, kas to apkalpo, pār-
skaitīt noteiktu naudas summu uz čeka turētāja kontu. Atšķirībā
no kapitālistiskajām #valstīm, ļ<ur čeks ir abstraktas saistības doku-

ments, Padomju Savienībā norēķinu čeki ir kauzālu saistību doku-

menti.

Ceki iedalāmi 1) bankas akceptētos čekos; 2) neakceptētos če-

kos; 3) čekos no limitētām čeku grāmatiņām; 4) čekos no nelimi-

tētām čeku grāmatiņām. Akceptējot čeku vai izdodot limitētu čeku

grāmatiņu, banka vienlaikus rezervē attiecīgu klienta līdzekļu dau-

dzumu čeku samaksai. Citos gadījumos čeka devēja uzdevums kre-

dītiestādei samaksāt čekā norādīto summu var palikt kādu laiku

neizpildīts, ja čeka devēja kontā trūkst līdzekļu.

Naudas pārvedumus caur sakaru iestādēm izmanto norēķinos

par summām, kas mazākas par citās norēķinu formās noteikta-

jām minimālajām summām, kā arī gadījumos, ja saņēmēja atraša-

nās vietā nav bankas iestāžu vai ja saņēmējs ir pilsonis.

4. §. Organizāciju un pilsoņu kreditēšana

Saimniecisko un citu statūtos (nolikumos) paredzēto darbību

sociālistiskās organizācijas veic, galvenokārt izmantojot savā īpa-
šumā vai operatīvā pārvaldīšanā nostiprinātos līdzekļus. Tomēr

atsevišķos periodos sakarā ar ražošanas rekonstrukciju, darbības

sezonas raksturu un citiem apstākļiem organizāciju vajadzības pār-
sniedz šo līdzekļu apjomu. Lai sekmētu sabiedriskās ražošanas at-

tīstību un efektivitātes kāpinājumu, zinātniski tehniskā progresa

paātrināšanu, Padomju valsts nodrošina sociālistiskajām organizā-

cijām plašas iespējas saņemt kredītus noteiktiem mērķiem. Tikai

ipašos gadījumos ražošanas paplašināšanai vai citam mērķim
valsts izsniedz asignējumus no budžeta. Saskaņā ar CX 457. p.
kredīta attiecības veidojas uz plāna pamata kā atlīdzības termiņ-
saistības. Organizācijas, kas izmanto kredītu, ir ieinteresētas ātri

un efektīvi apgūt aizņemtos līdzekļus, strādāt rentabli, lai savlaicīgi
dzēstu kredītu un samaksātu attiecīgus procentus. Valsts diferencē

kredītu izsniegšanas un dzēšanas noteikumus, sekmējot tādu sa-

biedriski nozīmīgu uzdevumu risināšanu kā zinātniski tehnisko jau-

ninājumu ieviešana, tautas patēriņa preču ražošanas paplašinā-
šana. Pārtikas programmas izpilde, dzīvokļu celtniecība. Tādējādi
kredīts ir viena no svirām, ko valsts izmanto ekonomikas vadīšanā.

PSKP Programmā noteikts uzdevums panākt, lai finansu un kre-

dīta sistēma vairāk sekmētu ražošanas efektivitātes palielināšanos
un saimnieciskā aprēķina nostiprināšanos. 1

1 Sk.: PSKP XXVII kongresa materiāli, 170. lpp.
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Sociāli nozīmīgas darbības veikšanai valsts izsniedz kredītus
arī pilsoņiem (īpaši dzivoklu celtniecības un lauksaimniecības pro-
dukcijas ražošanas vajadzībām). Pie tam valsts ar kredītiem sekmē

ari lauksaimniecības kadru nostiprināšanas un demogrāfijas poli-
tikas realizēšanu.

2. Organizāciju kreditēšanu izvērsti regulē PSRS MP 1982. g.
11. XI apstiprinātie Pamatnoteikumi par bankas kredītu un citi

normativi akti.

Pēc vispārīga principa kredītus izsniedz bankas. Organizāciju
savstarpēja kreditēšana natūrā vai naudā, arī avansu izsniegšana
ir aizliegta, izņemot gadījumus, kas paredzēti PSRS likumos, bet

attiecībā uz valsts budžeta iestādēm — PSRS Finansu ministrijas
normatīvos aktos. Noteikumus un kārtību, kādā viens kolhozs var

kreditēt otru, sniedzot tam palīdzību ražošanā, nosaka LPSR likumi

(CX 457. p. 111 d.).

Organizāciju kreditēšana notiek atbilstoši plānveidīguma, mērķ-

tiecīguma, terminētības un atlīdzības principiem.

Plānošanas kārtībā, ievērojot bankas klientu pieteikumus par
kredītu nepieciešamību, šiem klientiem nosaka kredīta limitus attie-

cīgajai piecgadei un gadam. Limita paziņojums dod organizācijai
tiesības prasīt kredīta izsniegšanu, ja ir kredīta izmantošanai nepie-
ciešamie priekšnoteikumi (attiecīgi celtniecības materiālu un darba

algas fondi, projekta dokumentācija v. c). Bankai ir tiesības pār-
baudīt kreditējamo pasākumu efektivitātes pamatojumu.

Ja ir kredīta izlietošanai nepieciešamie priekšnoteikumi, puses

noslēdz bankas aizdevuma līgumu (kredīta vienošanos).

Bankas aizdevuma līgums ir līgums, pēc kura viena puse —

banka atbilstoši kredīta plānam pret attiecīgu nodrošinājumu pār-
skaita otrai pusei (aizņēmējam) naudu, bet aizņēmējs apņemas to

izmantot līgumā paredzētā mērķa sasniegšanai, dzēst kredītu no-

teikta termiņa robežās un samaksāt procentus.

Klients var saņemt kredītu arī neplānotām (virsplāna) vaja-

dzībām, ja bankas kredīta resursi šim nolūkam ir pietiekami. Dažus

kredītus piešķir neatkarīgi no limita, piemēram, limitēto čeku grā-

matiņu iegādei, akreditīvu atvēršanai.

Bankas aizdevuma līgums ir konsensuāls un atlīdzības līgums.

Kredītus iedala īstermiņa un ilgtermiņa kredītos, kaut gan šī

iedalījuma pamatā nav stingri noteikta laika perioda robeža. Tā,

piemēram, īstermiņa kredītu piešķir uz laiku līdz 12 mēnešiem, bet

dažos izņēmuma gadījumos arī uz ilgāku laiku. Svarīgi ir tas,

kurā grupā konkrētais kredīta veids ir iedalīts normatīvā kārtībā,

īstermiņa un ilgtermiņa kredīti atšķiras pēc to saimnieciskā mērķa

(īstermiņa kredīti parasti kalpo apgrozāmo līdzekļu apritei, tur-

pretī ilgtermiņa kredīti ir organizāciju pamatfondu paplašināšanas-

avots), dzēšanas kārtības un citām iezīmēm.

Atkarībā no objekta ekonomiskā rakstura izšķir šādus kredita

pamatveidus: kredīti, kurus izsniedz pret preču materiālajām-
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vērtībām; kredīti sezonas izmaksu segšanai; norēķinu kredīti; kredīti

kapitālieguldījumiem.
Kredītu izsniedz pret nodrošinājumu. Izplatītākais nodrošinā-

jums ir materiālās vērtības, kas tiks radītas ar kredīta palīdzību.
Bez tam nodrošinājums ir augstāka orgāna garantija.

Piešķirto kredītu izsniedz dažādos veidos: atverot parasto vai

speciālo aizdevumu kontu, tieši pārskaitot līdzekļus aizņēmēja kre-

ditoram piegādes vai citās līgumattiecībās. Parasto aizdevuma

kontu atver tad, ja banka izsniedz vienreizēju kredītu vai ja kredi-

tētie līdzekli jāuzskaita par katru atsevišķu kreditēšanas objektu,
piemēram, pašu apgrozāmo līdzekļu iztrūkuma segšanai. Praktiski

šos līdzekļus vēlāk pārskaita norēķinu kontā.

Speciālo aizdevumu kontu atver, ja paredzami periodiski izsnie-

dzami kredīti ilgākā laika posmā.
3. īstermiņa kredītus lielāka vai mazākā mērā izmanto visas

tautas saimniecības nozares tādiem mērķiem kā preču materiālo

vērtību normatīvo un virsnormatīvo krājumu segšana, sezonas iz-

maksu segšana, līdzekļu papildināšana sakarā ar to, ka maksā-

jumi par piegādāto produkciju notiek pēc produkcijas nosūtīšanas

(kredīts pret norēķinu dokumentiem ceļā), jaunu produkcijas veidu

izlaides sagatavošana, jaunas tehnikas iegāde un uzstādīšana, kā

arī tāda pašu apgrozāmo līdzekļu iztrūkuma segšanai, kas radies

peļņas plāna neizpildes vai virsplāna zaudējumu dēļ.

Atlīdzība par īstermiņa kredīta izmantošanu ir diferencēta robe-

žās no 0,5 līdz 10%.
īstermiņa kredītus dzēš termiņos, kādi noteikti bankas aizde-

vuma līgumā. Ja kredīta atmaksāšanas termiņš ir nokavēts, bankai

ir tiesības piedzīt kredīta maksājuma parādu bezstrīda kārtībā

(ievērojot piedziņu secību) vai, ja līdzekļu nepietiek, visus ieņēmu-
mus sakarā ar produkcijas realizāciju ieskaitīt tieši (neieskaitot
norēķinu konta) speciālajā aizdevumu kontā.

4. Ilgtermiņa kredītus piešķir valsts uzņēmumiem, kolhoziem,

kooperatīvajām organizācijām, starpsaimniecību uzņēmumiem tā-

dām vajadzībām, kas saistītas ar pamatfondu paplašināšanu vai

atjaunošanu: ražošanas objektu un dzīvojamo māju celtniecību, re-

konstrukciju, tehnisko pārkārtošanu, augļu dārzu iekārtošanu, ga-
nāmpulku palielināšanu, ceļu būvi, preterozijas pasākumu veikšanu.

Atkarībā no kredīta mērķa laiks, uz kādu piešķir kredītus, ir dife-

rencēts. Maksimālais kredīta termiņš ir 20 gadi.

Izņēmuma kārtā uz 25 gadiem kredītu piešķir dzīvokļu celtnie-

cības kooperatīviem (70% apmērā no māju celtniecības tāmes iz-

maksām) 1.
Pamatnoteikumos par bankas kredītu diferencēti noteikts arī

laiks, no kura jāsāk dzēst kredītu, piemēram, no trešā, piektā, sestā

gada kopš kredīta saņemšanas.

1 Sk.: LPSR AtP 1983. g. 16. II lēmuma «Par dzīvok|u celtniecības koope-
rāciju» 21. pk. — LPSR Ziņotājs, 1983, JV° 10. 362. lpp.
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Atlīdzība par ilgtermiņa kredīta izmantošanu ir noteikta robe-

žās no 0,25 līdz 5%, procenta apmēri mainās ne tikai atkarībā no-

kredīta saimnieciskā uzdevuma, bet arī no tā, vai kreditējamais
pasākums pabeigts ieplānotajā termiņā, pirms vai pēc tā.

Ilgtermiņa kredītus dzēš

valsts uzņēmumi un organizācijas ar atskaitījumiem no pelņas,
pamatfondu pilnīgai atjaunošanai paredzētajiem amortizācijas at-

skaitījumiem, ražošanas attīstibas fonda un sociālo kultūras pasā-
kumu un dzīvokļu celtniecības fonda līdzekļiem, apgrozības no-

dokļa daļas;
kooperatīvās organizācijas — no kapitālieguldījumu finansēša-

nas fonda līdzekļiem, apgrozības nodokļa daļas, kā arī peļņas;
kolhozi — no kapitālieguldījumiem paredzētajiem līdzekļiem.
5. Pilsoņu kreditēšana. Saskaņā ar CX 458. p. PSRS bankas

izsniedz kredītus (bankas aizdevumus) pilsoņiem PSR Savienības
likumu noteiktajos gadījumos un kartībā. Galvenais kreditēšanas

mērķis ir sekmēt pilsoņu aktīvu piedalīšanos tādu sociāli ekono-

misku uzdevumu risināšanā kā dzīvokļu celtniecība un piemāju
saimniecību attīstība, kā arī palīdzības sniegšana jaunajām ģime-

nēm, Liela Tēvijas kara dalībniekiem, demobilizētajiem karavī-

riem Iļ c. Kredītu piešķiršanas un dzēšanas noteikumi ir diferencēti

atkarībā no kredītu izmantošanas mērķa un kredīta attiecību sub-

jektiem.

Saskaņā ar PSRS MP 1981. g. 5. X lēmumu «Par individuālo

dzīvokļu celtniecību»1 un tāda paša nosaukuma LPSR MP 1982. g.

10. 111 lēmumu2 individuālo dzīvojamo maju un to saimniecības

ēku celtniecībai būvētājiem piešķir lidz 3000 rbļ. lielu kredītu, kas

dzēšams 10 gadu laikā, sākot ar piekto gadu pēc mājas celtniecī-

bas pabeigšanas. Noteiktu kategoriju pilsoņiem, kas pārceļas no

viensētām uz lauku apdzīvotām vietām, kredītus piešķir uz atvieg-
lotiem noteikumiem (kredītu piešķir līdz 3500 rbļ. ar dzēšanas ter-

miņu 15 gadi, pie tam 35% kredītu dzēš valsts no budžeta līdzek-

ļiem). Par kredīta izmantošanu iekasē 0,5%. Individuālo dzīvojamo

maju un saimniecības ēku kapitālremontam un to pieslēgša-
nai ūdensvada un kanalizācijas tīkliem piešķir līdz 500 rbļ. lielu

kredītu, kas dzēšams 5 gadu laikā pēc darbu pabeigšanas. Valsts

budžeta iestāžu darbinieki saņem kredītus tieši no bankas, bet kol-

hoznieki, kooperatīvo organizāciju darbinieki un valsts saimnieciskā

aprēķina uzņēmumu darbinieki — ar savas darba vietas organizā-

ciju starpniecību.
Lai stimulētu kadru nostiprināšanos laukos, noteikts, ka valsts

lauksaimniecības uzņēmumi un patērētāju kooperācijas organizāci-

jas būvē saviem darbiniekiem individuālās dzīvojamās mājas uz

šādiem noteikumiem; darbinieki izdara sākotnējo iemaksu 20% ap-

mērā no ēkas tāmes vērtības (dažam personu kategorijām iemaksu

1 Cn CCCP, 1981, M 29, ct. 170; 1983, .Vf 18, ct. 93

2 LPSR Ziņotājs. 1982, Nt 22. 645. lpp.
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var samazināt līdz 10%), pārējo izdevumu daļu sedz ar uzņēmumu

un organizāciju līdzekļiem un kredītu. Kredīts dzēšams 25 gadu
laikā pēc celtniecības pabeigšanas, pie tam darbiniekiem jādzēš
tikai puse kredita (pārējo daļu dzēš uzņēmums, organizācija vai

no budžeta līdzekļiem). Sādu kārtību rekomendēts izmantot arī

kolhoziem. Ja pilsonis aiziet no darba lauksaimniecības uzņēmumā
vai kooperatīvajā organizācijā, izstājas no kolhoza bez pamatotiem
iemesliem pirms 25 gadu termiņa notecējuma, viņam vai nu jāat-
līdzina izdevumi, kas segti no valsts budžeta vai saimniecības

līdzekļiem, vai arī jānodod saimniecībai māja, saņemot atpakaļ
iemaksu un kredīta dzēšanas maksājumus.

Saskaņā ar PSRS MP 1981. g. 8. I lēmumu «Par papildpasā-
kumiem lauksaimniecības produkcijas ražošanas paplašināšanai pil-
soņu personiskajās palīgsaimniecībās» 1 un tāda paša nosaukuma

LKP CX un LPSR MP 1981. g. 7. IV lēmumu2 noteikts, ka strād-

nieki un kalpotāji var saņemt bankas kredītu govju (500 rbļ.) un

teļu (250 rbļ.) iegādei. So kredītu dzēšanas termiņš ir 5 gadi. Pa-

domju saimniecībām atļauts, bet kolhoziem rekomendēts dzēst līdz

50% no kredīta, kas piešķirts darbiniekiem, kuri ilgstoši un apzi-

nīgi strādā attiecīgajā saimniecībā.

Strādniekiem un kalpotājiem, kas ir dārzkopības sabiedrības

biedri, piešķir kredītu dārza mājiņas iegādei vai celtniecībai un

dārza teritorijas labiekārtošanai — līdz 3000 rbļ., ar noteikumu,
ka kredīts dzēšams 10 gadu laikā, sākot no trešā gada pēc tā

saņemšanas 3. Lielā Tēvijas kara dalībnieki šim nolūkam saņem bez-

procentu kredītu 4.

Aizdevumus (kredītu) pilsoņiem var piešķirt arī pašpalīdzības
kases, radošo savienību fondi, lombardi (sk. 11. nod. 2. §.). Sav-

dabīga pilsoņu kreditēšanas forma ir preču pārdošana uz nomaksu.

Uzņēmumiem, organizācijām un kolhoziem ir atjauts no sociālo

un kultūras pasākumu un dzīvokļu celtniecības fonda līdzekļiem
izsniegt bezprocenta aizdevumus jaunajām ģimenēm 1500 rbļ. ap-
mērā mājas saimniecības iekārtošanai.5 Lēmumu par aizdevuma

izsniegšanu pieņem darba vietas administrācija kopā ar arodbied-

rības komiteju. Aizdevumu izsniedz pēc pirmā bērna piedzimšanas
uz laiku līdz 8 gadiem labi strādājošām personām vecumā līdz

30 gadiem, kuru darba stāžs nav mazāks par 2 gadiem. Ja jau-
najā ģimenē piedzimt otrais un trešais bērns, no parāda dzēš at-

tiecīgi 200 un 300 rbļ.

1 Cn CCCP, 1981. Ni 6. ct. 37.

* LPSR Ziņotājs. 1981. Na 20, 542. Ipp.
3 Turpat, 552. Ipp.
4 Sk.: Cīņa, 1985, 2. apr.
s Cn CCCP, 1981. Ni 13, ct. 75; 1982, to 9, ct. 47.
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5. §. Pilsoņu noguldījumi kredītiestādēs.

Krājkašu darba operācijas

Likums (CX 459. p.) garantē pilsoņiem tiesības glabāt savus

naudas līdzek|us PSRS Valsts darba krājkasēs l un citās kredīt-

iestādēs, rīkoties ar noguldījumiem, saņemt no noguldījumiem ienā-

kumus procentu vai laimestu veidā, izdarīt norēķināšanos pārskai-
tīšanas kārtībā.

Noguldījumiem ka līdzekļu uzkrāšanas formai un maksājumu
izdarīšanas ekonomiskajam pamatam ir svarīga nozīme padomju
pilsoņu labklājības celšanā. Naudas noguldīšanai kredītiestādēs ir

arī sabiedriski ekonomiska nozīme — iedzīvotāju brīvie līdzekļi

papildina kredītiestāžu pārziņā esošos kreditēšanai izmantojamos
līdzekļus un tādā veidā sekmē kredīta izmantošanas paplašināšanu
tautas saimniecībā.

Visplašāk lietotā, ērtākā noguldījuma izdarīšanas forma ir no-

culdījumi krājkasēs 2. PSRS ekonomiskās un sociālās attīstības

pamatvirzienos 1986.—1990. gadam un laika posmam līdz 2000. ga-

dam paredzēts tālāk attīstīt krājkašu darbu, paplašināt to pakal-

pojumu loku, ko sniedz krājkases, 3 PSRS Valsts bankas un PSRS

Arējas tirdzniecības bankas statūtos paredzētos gadījumos un

kartībā pilsoņi savus naudas līdzekļus var glabāt arī bankas iestā-

dēs. Pilsonim var būt vairāki noguldījumi, to skaits un maksimā-

lais lielums nav ierobežoti. Valsts garantē noguldījumu noslēpumu,
to saglabāšanu un izsniegšanu pēc noguldītāja pirmā pieprasījuma

(CX 459. p. II d.).
2. Pieņemot pilsoņa noguldījumu un atverot viņam kontu (rē-

ķinu), krājkase ar šim darbībām noslēdz ar pilsoni krājkases konta

līgumu, kurā pušu tiesības un pienākumi ir regulēti galvenokārt
normatīvā kārtībā.

Krājkases konta līgumam ir daudz kopīgu iezīmju ar bankas
konta līgumu, ko slēdz bankas iestādes ar organizācijām: krājkase
apņemas glabāt (turēt) naudas līdzekļus, izpildīt noguldītāja liku-

mīgos rīkojumus attiecībā uz noguldījumu, noguldītājs saglabā tie-

sības rīkoties ar noguldījumu. Atšķirībā no bankas konta līguma
krājkase neprasa no pilsoņiem pamatot izdarāmās operācijas, ne-

kontrolē maksājumu pamatotību.

Krājkases konta līguma rakstisks apliecinājums ir krājgrāma-
tiņa, kas var būt gan vārda, gan uzrādītāja dokuments. Minimālā

iemaksa konta atvēršanai krājkasē ir 5 rbļ., PSRS Valsts bankā —

300 rbļ.

1 Turpmāk — krājkases.
2 1984. g. 1. I republikas krājkasēs bija 1577000 noguldījumu kontu, to

summa pārsniedz 2 mljrd. rbļ.; uz katriem 1000 republikas iedzīvotājiem bija
615 krājgrāmatiņas.

3 Sk.: PSKP XXVII kongresa materiāli, 349. lpp.
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Pilsonis var izdarīt noguldījumu uz citas personas vārda. Tad

šī persona kļūst par noguldītāju. Sādu noguldījumu var izdarīt ar

nosacījumu, piemēram, izmaksāt noguldījumu personai pēc pilnga-
dības sasniegšanas, izmaksāt ik mēnesi noteiktu summu. Nosa

;

cijums nedrīkst būt pretrunā ar likumu. Noguldītājs ir tiesīgs dot

krājkasei testamentāru rīkojumu arī par labu personai, kas nav

likumīgais mantinieks, vai valstij. Tad noguldījums neietilpst man-

tojuma masā.

Ja noguldījums izdarīts uz uzrādītāja krājgrāmatiņu, tad sa-

ņemt vai papildināt noguldījumu var jebkura persona, kas uzrāda

krājgrāmatiņu, kontroltalonu pie tās un pasi.
3. Noguldījumu veidi. Izdarot noguldījumu, pilsonis var izvē-

lēties noguldījuma veidu, kas visvairāk atbilst tā interesēm.

Beztermiņa noguldījums (noguldījums uz pieprasījumu) ir no-

guldījums, pēc kura naudas glabāšanas ilgums nav noteikts, pilso-
nis var jebkurā laikā noguldīto summu vai tās dalu saņemt, kā arī

papildināt noguldījumu. Beztermiņa noguldījums var būt ar no-

teikumu par ienākumu izmaksu procentos (2%) vai laimesta veidā.

Procenti netiek maksāti par summām, kas krājkasē glabājušās ma-

zāk par 2 mēnešiem. Pēc laimesta noguldījumu kontiem 2 reizes

gadā notiek izloze, kurā var laimēt 25—200% no pusgada vidējā

noguldījuma atlikuma (ne vairāk par 1000 rbļ.). Uz katriem 1000

kontiem noteikti 25 laimesti.

Noguldījums uz vienoto krājgrāmatiņu ir beztermiņa noguldī-
jums, kuru papildināt vai saņemt var jebkurā republikas krājkasē-
(izņemot aģentūras).

Termiņnoguldījums ir noguldījums ar noteikumu glabāt noteiktu

naudas summu bez izmaiņām noteiktu laiku, ne mazāku par 6 mē-

nešiem. Par šādu noguldījumu izmaksā 3% gadā. Termiņa noteik-

šana neizslēdz iespēju līdzekļus saņemt pirms tā notecēšanas, bet

tad ienākumus pārrēķina uz 2%. Nav pieļauta termiņnoguldījuma

izņemšana pa daļām.

Termiņnoguldījums ar papildu iemaksām ir jauns termiņnogul-
dījuma paveids. Sāds noguldījums tiek pieņemts uz termiņu, ne

mazāku par 1 gadu. Noguldījumu var papildināt ar summām, kas

nav mazākas par 100 rbļ., bet saņemt tikai visu uzreiz, kopā ar

3% ienākumu. Par summām, kas glabājušās krājkasē mazāk kā

gadu, ienākumu nemaksā.

Jaunatnes premiālos noguldījumus pieņem no 18—30 gadus ve-

cām personām. Sāds noguldījums ik mēnesi ir jāpapildina par
10—50 rubļiem 3 gadu laikā. Ja šie noteikumi ievēroti, par nogul-
dījumu izmaksā paaugstinātu ienākumu — 3,5% gadā, no kuriem

2% aprēķina katra kalendārā gada beigās, bet 1,5% izmaksā prē-
miju veidā par noguldījumu, kas krājkasē glabājies 3 gadus.
Pretējā gadījumā ienākumu izmaksā 2% apmērā.

Naudas un mantu laimesta noguldījums no parastā laimesta

noguldījuma atšķiras ar to, ka izlozē kritušu laimestu var saņemt
vai nu naudā, vai ar īpašā sarakstā noteiktām paaugstināta pie-
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prasījuma precēm pēc speciāla čeka. Vidējais pusgada noguldī-
juma atlikums pie izlozes nevar pārsniegt 5000 rbļ.

Krājkases pieņem noguldījumus arī uz tekošiem rēķiniem (kon-
tiem), izsniedzot noguldītājam čeku grāmatiņu. Tas dod iespēju
noguldītājam rīkoties ar noguldījumu, personiski neierodoties krāj-
kasē. Naudas saņemšanai var izrakstīt čeku uz jebkuras personas
vārdu vai vienkārši uzrakstīt: «uzrādītājam».

4. Likumā (CX 459. p. IV d.) noteikti ierobežojumi piedziņu vēr-

šanai uz noguldījumiem krājkasēs un PSRS Valsts bankā. Pie-

dziņu var izdarīt, pamatojoties uz tiesas spriedumu: 1) krimināl-

lietā vai civillietā, ar kuru apmierināta ar krimināllietu saistīta

prasība; 2) par alimentu piedziņu, ja nav izpeļņas vai citas man-

tas, uz kuru vērst piedziņu; 3) par tāda noguldījuma sadali, kas

ir laulāto kopīpašums. Sadalot laulāto kopīpašumu, tiesa vadās no

noteikuma, ka noguldījums, ko izdarījis viens laulātais laulības

laikā, ir laulāto nedalīts kopīpašums (CX 116. p.), izņemot īpaši
paredzētus gadījumus (viena laulātā saņemtu mantojumu, Ļeņina
un Valsts prēmijas ii. c). Pilsoņa noguldījumu kredītiestādē var

konfiscēt, tikai pamatojoties uz likumīgā spēkā stājušos spriedumu
vai atbilstoši likumam pieņemtu lēmumu par mantas konfiskāciju.

5. Krājkases noguldījuma konta līgums ir pamats dažādu bez-

skaidras naudas norēķinu izdarīšanai. Krājkases ieskaita pilsoņa
kontā darba algu vai citus ienākumus, piemēram, apdrošinājuma

summu, honorārus, kas tiek pārskaitīti krājkasei pēc pilsoņa rak-

stiska rīkojuma darbavietai vai citai organizācijai. Pilsonis var dot

krājkasei rīkojumu par noteiktas summas vai periodisku maksājumu
pārskaitīšanu konkrētai organizācijai (īres maksa, maksājumi Miera

fondā). Noguldītājs var saņemt krājkases norēķinu čeku, lai ar to

samaksātu par automašīnu vai citu preci. Krājkases norēķinu čeks

ir vārda dokuments, ko izdod par summu no 200 līdz 10 000 rb|.,

attiecīgi samazinot noguldījumu. Ar šo čeku var izdarīt maksāju-
mus jebkurā mūsu zemes veikalā 2 mēnešu laikā kopš čeka izdo-

šanas. Ja čeks šajā termiņā nav izmantots, tas jāiesniedz izdoša-

nas vietas centrālajā krājkasē apmaiņai pret naudu vai ieskaitī-

šanai noguldījumā.
6. Pilsoņu interesēs krājkases veic arī citas operācijas: izsniedz

un samaksā akreditīvus; pērk un pārdod valsts aizņēmuma obligā-
cijas, izmaksā loteriju un sportloto laimestus; pieņem ieskaitīšanai

attiecīgā kontā partijas un komjaunatnes biedru maksas no pirm-
organizācijām; pārdod valsts nodevu markas v. c.

6. §. Vekselis

Vekselis ir norēķinu un kreditēšanas dokuments, kas izmanto-

jams ārējās tirdzniecības attiecībās. PSRS 1936. gadā pievienojās
Ženēvas 1930. gada konvencijai par vekseli un 1937. gadā apstip-

rināja Nolikumu par pārvedu un vienkāršo vekseli. 1

1 C3CCCP, 1937. Ni 52. ct. 221.
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Pārvedu vekselis (trata) ir noteiktas formas dokuments, kas

satur ne ar ko neatrunātu vekseja devēja (trasanta) priekšlikumu
citam subjektam (maksātājam, trasātam) samaksāt termiņā, kas

norādīts vekselī, noteiktu naudas summu vekseļa turētājam (remi-

tentam) vai pēc viņa pavēles citam subjektam.

Parastais vekselis ir noteiktas formas dokuments, kas satur ne

ar ko neatrunātu vekseļa devēja saistību samaksāt termiņā, kas no-

rādīts vekselī, noteiktu naudas summu vekseļa turētājam vai pēc

viņa pavēles citam subjektam.

Saistībai, kas izriet no vekseļa, ir abstraktas saistības raksturs

pretstatā parādzīmei, kas ir kauzāls saistības dokuments. Tāpēc
vekselis var ilgstoši atrasties civiltiesiskā apgrozībā kā vērtspapīrs,
kura izdošanas pamatu nav nepieciešams pārbaudīt. Nododot vek-

seli citam subjektam, uz tā izdara uzrakstus — indosamentus. Uz-

raksta izdarīšanu sauc par žirēšanu (it. girare — pārvest, laist

apgrozībā). Atjauts blanko indosaments, t. i., bez norādījuma, kā

labā samaksājams vekselis.

Pārvedu vekselis satur tikai priekšlikumu citam subjektam mak-

sāt. Sāds priekšlikums prezumē, ka vekselī norādītais subjekts ir

vekseļa devēja parādnieks kādās citās mantiskās attiecībās. Taču

šis subjekts var viņam adresēto priekšlikumu nepieņemt. Tikai tad,

ja viņš uz vekseļa izdara atzīmi «akceptēts» un to paraksta, vekse-

lis iegūst viņam saistošu spēku. Atteikums akceptēt, ko noformē no-

tariāli (vekseļa protests), dod tiesības vekseļa turētājam pat pirms

termiņa vērst piedziņu pret vekseļa devēju vai citām personām, kas

izdarījušas indosamentus vai devušas īpašu vekseļa galvojumu. No-

rādītās personas atbild solidāri.

Vekseļa turētājs var iesniegt vekseli bankā, kas to kreditē, ar

priekšlikumu vekseli apmaksāt pirms termiņa. Par noteiktu atli-

dzību (diskonta procentu) bankas parasti arī pieņem šādus priekš-
likumus. Indosamenta rezultātā banka iegūst sev tiesības izdarīt

piedziņu, kad būs iestājies vekseli norādītais termiņš.
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20. nodaļa

UZDEVUMS. SAISTĪBAS, KURAS RADA DARBĪBA

BEZ UZDEVUMA

1. §. Uzdevuma attiecību sociāli ekonomiskā nozīme,

pielietojums, reglamentācija

1. Uzdevums ir viens no pakalpojuma attiecību veidiem, kam ir

samērā svarīga nozīme pilsoņu tiesību realizēšanā un aizsardzībā,
viņu interešu un vajadzību apmierināšanā. Bez sīkiem sadzīves rak-

stura uzdevumiem, kas izpaužas kā darbabiedru, kaimiņu, ģimenes
locek|u savstarpējas biedriskas izpalidzības akti, kuri saistīti ar tie-

sību un pienākumu realizēšanu (iegādāties veikalā nepieciešamās

preces, samaksāt par komunāliem vai citiem pakalpojumiem, nopirkt
teātra vai koncerta biļetes v. tml.) un kuru tiesisko raksturu mēs

bieži vien neapzināmies, pilsoņiem nereti rodas vajadzība stāties

tādās uzdevuma attiecībās, kuru tiesiskā daba ir acīmredzama, pie-
mēram, kad jāuzdod citai personai saņemt darba algu, krājkasēs
noguldītās summas, pasta sūtījumus, pārvaldīt prombūtnes laikā

mantu, vai jāuzdod krājkasei no noguldījumu summas izdarīt pār-

skaitījumus dažādām organizācijām.
Uzdevums ir arī tad, kad pilsonis uzdod citam pilsonim pārstā-

vēt savas intereses kādā valsts vai sabiedriskā iestādē, piemēram,

pensijas, pabalstu saņemšanas vai jebkura cita jautājuma nokārto-

šanai. Šādos gadījumos nereti pat aizmirst noskaidrot, vai personai,
kas uzstājas citas personas interesēs, ir attiecīgs uzdevums vai piln-

varojums.
Pilsonim vajadzība stāties uzdevuma attiecībās var rasties da-

žādu apstāk|u dēj. Tā, piemēram, sakarā ar atrašanos komandējumā,
karadienestā vai brīvības atņemšanas vietā pilsonim pašam nav

iespējams pārvaldīt mantu, kas atrodas viņa pastāvīgajā dzīvesvietā,

noslēgt darījumus par mantas iegādāšanos vai pārdošanu, iesniegt

prasību un uzstāties tiesā. Ne vienmēr pilsonim pašam ir nepiecie-
šamās zināšanas, iemaņas un pieredze attiecībā uz mantas iegūšanu
un atsavināšanu, tiesību aizsardzību tiesā, interešu aizstāvēšanu

citās organizācijās. Tāpēc viņš sev var izvēlēties kvalificētu pārstāvi
un stāties uzdevuma attiecībās ar citu personu. Tā kā šīs attiecības

regulē likums, pilsonis kjūst par uzdevuma tiesiskās attiecības da-

lībnieku. Parasti pilsonis to dara pēc savas iniciatīvas, labprātīgi.
Tomēr uzdevuma tiesisko attiecību rašanās kā obligāta var būt pa-
redzēta ari likumdošanā. Tā, piemēram, pilsonim, kas pērk preces
uz kredīta, ir jāuzdod savai darbavietai pārskaitīt tirdzniecības orga-

nizācijai iemaksas par preci (LPSR MP 1985. g. 30. VIII apstipri-
nātā instrukcija par kārtību, kādā Latvijas PSR valsts un koopera-
tīvās tirdzniecības uzņēmumi un organizācijas pārdod pilsoņiem

ilgstošas lietošanas preces uz kredīta, 31. pk. 1 ).

1 LPSR Ziņotājs. 1985. J* 40. 1382.-1387. lpp.
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Uzdevuma tiesiskajās attiecībās pilsoņi var stāties savstarpēji,
kā arī ar organizācijām. Uzdevuma tiesiskajās attiecībās savstarpēji
var stāties arī juridiskās personas. Uzņēmums var uzdot pēc līgu-
miem ar citiem uzņēmumiem un organizācijām realizēt materiālu,

izejvielu un iekārtu fondus (Nolikuma par sociālistisko valsts ražo-

šanas uzņēmumu 64. pk.). Lai uzņēmumi un organizācijas, kam nav

savu juridisko dienestu, saņemtu juridiskos pakalpojumus, tiem ir

iespējams slēgt ligumus ar juridiskajām konsultācijām. PSRS Ties-

lietu ministrija šim nolūkam ir akceptējusi īpašus parauglīgumus. 1

Vissavienības apvienība «Sovfraht» pēc ārējās tirdzniecības organi-

zāciju uzdevuma apņemas nofraktēt ārzemju kuģus, kārtot rēķinus
ar ārzemju kuģu īpašniekiem.

2. Uzdevuma tiesiskā reglamentācija. Uzdevuma attiecības nav

viendabīgas. Tās var būt pilnīgi patstāvīgas līgumattiecības, ko re-

gulē CX 34. nodaļa, kā arī uzdevuma elementi var būt citās civil-

tiesiskajās līgumattiecībās (piemēram, ekspedīcijas ligumā). Tās var

būt saistītas ar kopīgas darbības liguma, kredīta, pirkuma-pārde-
vuma līguma realizēšanu, uz ko attiecas noteikumi, kas regulē attie-

cīgos līgumus. Pilsoņu uzdevumus krājkasēm, kā ari organizāciju
savstarpējās uzdevuma attiecības reglamentē speciāla likumdošana.

2. §. Uzdevuma līguma jēdziens, dalībnieki.

Līguma noslēgšana

1. Pēc uzdevuma līguma viena puse (pilnvarnieks) uzņemas otras

puses (pilnvardevēja) vārdā un uz tās rēķina izpildīt noteiktas juri-
diskas darbības (CX 390. p. I d.). Tas ir līgums par pārstāvību, kas

regulē pilnvardevēja un pilnvarnieka savstarpējās attiecības. Uz šī

līguma pamata pilnvardevējs var izdot pilnvarniekam pilnvaru, kas

atļauj viņam uzstāties pilnvardevēja vārdā attiecībās pret trešajām

personām, kā arī nosaka pilnvarojuma apjomu. Pilnvaras izdošanai

kā vienpusējam darījumam vairs nav vajadzīga pilnvarnieka piekri-
šana. Uz uzdevuma līgumu attiecas tās CX normas, kas regulē pār-
stāvību.

Tomēr uzdevuma līgums ir tikai viens no līgumiskās (brīvprātī-
gās) pārstāvības pamatiem. Pārstāvības pamats var būt arī darba

attiecības, kas parasti balstās uz darba līgumu. Pārstāvība var pa-
matoties uz kopīgas darbības līgumu. Tāpēc ir nepieciešams atšķirt
uzdevuma līgumu kā vienu no pārstāvības attiecību pamatiem un

pašas šīs pārstāvības attiecības, kas saista pārstāvamo, pārstāvi un

trešo personu. Pārstāvības attiecībām ne vienmēr ir līgumisks pa-

mats. Tās saskaņā ar CX 63. p. var rasties arī no likuma un citiem

pamatiem.
2. Uzdevuma līgums atšķiras no citiem pakalpojumu līgumiem,

pirmām kārtām no darbuzņēmuma līguma, kurā puse, kas izpilda
darbu vai sniedz pakalpojumus, vienmēr uzstājas savā vārdā un

• BHA 1973, to 5, c. 47—48; 1974, to 1, c. 38—41
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kurā līguma priekšmets ir faktisku darbību izpilde. Pēc uzdevuma

līguma pilnvarnieks attiecībās ar trešajām personām uzstājas piln-
vardevēja vārdā, un līguma priekšmets ir juridisku darbību izpilde:
darījumu noslēgšana, citu darbību izpildīšana, lai panāktu noteiktu

tiesisku rezultātu. Uzdevuma saturs var but tiesību un pienākumu

realizēšana, darbības, kas vērstas uz pilnvardevēja tiesību un inte-

rešu aizstāvēšanu un pārstāvēšanu. Līdzās juridiskajam darbībām,
kas ir galvenās pēc šī līguma, pilnvarniekam nereti ir jāveic arī

tādas darbības ka mantas transportēšana, saglabāšana, sludinājumu
publicēšana v. tml. Tomēr Šīm darbībām ir palīgnozīme.

Uzdevuma līgumam ir kopīgas pazīmes ar tādu pakalpojumu
līgumu kā komisijas līgums, pēc kura komisionārs komitenta uzde-

vumā izpilda juridiskās darbības attiecībā pret trešajām personām.
Tomēr atšķirībā no pilnvarnieka, kas uzstājas pilnvardevēja vārdā,
komisionārs attiecībās ar trešajām personām uzstājas savā vārdā.

3. Uzdevuma līguma vispārīgs raksturojums. Sis līgums vien-

mēr ir konsensuāllīgums, kas uzskatāms par noslēgtu ar vienošanās

brīdi. Pilsoņu savstarpējie uzdevuma līgumi parasti ir bezatlīdzības.

Saskaņā ar CX 391. p. pilnvardevējam ir pienākums maksāt pilnvar-
niekam atlīdzību tikai tad, ja maksa paredzēta likumā vai līgumā.
Tāpēc arī pilsoņu savstarpējie līgumi, kā arī līgumi, kuros piedalās

organizācijas, var būt atlīdzības līgumi. Ar atlīdzību domāta atlī-

dzība par pakalpojuma sniegšanu, nevis kā pilnvarniekam radušos

izdevumu atlīdzība, ko nosaka CX 395. p. II d. L, 2. pk.
Uzdevuma līgums var būt vienpusējs un divpusējs. Vienpusējs

tas ir bezatlīdzības uzdevuma gadījumā, ja pilnvardevējam nav pie-
nākums atlīdzināt pilnvarniekam radušos izdevumus. Pārējos gadī-

jumos tas ir divpusējs.
4. Puses uzdevuma līgumā ir pilnvardevējs un pilnvarnieks.

Abas puses var būt kā pilsoņi, tā arī organizācijas. Pilsoņiem kā

pilnvardevējiem un pilnvarniekiem jābūt rīcībspējīgiem, jo šī līguma
mērķis ir juridisku darbibu izpilde. Ja pilnvarnieks zaudē rīcībspēju,
pilnvara un pilnvarojums izbeidzas (CX 70. p.). Sadzīves darījumu
sfērā nepilngadīgie var uzstāties atbilstoši savai rīcībspējai (CX

13. p., 14. p.).
Juridiskas personas par pilnvardevējiem un pilnvarniekiem drīkst

būt tikai atbilstoši savai speciālajai tiesībspējai. Organizācijas var

uzņemties uzdevumu tikai tādu darbību realizēšanai, kas nepār-
sniedz to statūtos un nolikumos paredzētos darbības ietvarus.

5. Uzdevuma līguma forma CX 34. nodajā speciāli nav regulēta.

Tāpēc piemērojami CX vispārīgie noteikumi par darījumu un līgumu
formu (CX 42.-47., 164. p.). Organizāciju savstarpējie līgumi un

līgumi ar pilsoņiem jāslēdz rakstveidā. Pilsoņu savstarpējie darī-

jumi, kas pārsniedz 100 rbļ., arī jāslēdz rakstveidā (līdz minētajai
summai tos var slēgt arī mutiski). CX 43. p. noteikumi nav piemē-

rojami, jo uzdevuma līgumu nevar noslēgt un izpildīt vienlaikus.

Uzdevuma līguma summu nosaka nevis pēc atlīdzības, ko maksā

pilnvarniekam, bet gan pēc to darījumu summas, kuri pilnvarniekam

jāslēdz pilnvardevēja interesēs, vai summas, kas citādi attiecas uz
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pilnvarnieka darbību izpildi. Literatūrā ir izteikts arī viedoklis, ka,
nosakot uzdevuma līguma formu, jāņem vērā lielākā summa (piln-
varniekam pienākošās atlīdzības vai to darījumu summa, kas piln-
varniekam jānoslēdz) vai arī, ka vienmēr jāņem vērā pilnvarniekam
maksājamās atlīdzības summa.

1

Pamatojoties uz uzdevuma līgumu, pilnvardevējs parasti izdod

pilnvarniekam pilnvaru, kurā noradīti pilnvarnieka uzdevumi. Tāpēc
gadījumos, kad uzdevuma līgums nav noslēgts rakstveidā, kā rakst-

veida pierādījumu līguma noslēgšanai var izmantot pilnvarniekam
izdoto pilnvaru, lai gan pilnvaras izdošana ir pilnvardevēja vienpu-
sējas gribas akts. Fakts, ka pilnvarnieks šo pilnvaru ir pieņēmis,
tikai netieši liecina par uzdevuma līgumu starp pilnvardevēju un

pilnvarnieku.
6. Termiņš uzdevuma līgumā parasti ir atkarīgs no pilnvarnie-

kam uzdoto darbību rakstura, un tāpēc šo līgumu parasti noslēdz,
nenorādot termiņu. Tā kā, noslēdzot uzdevuma līgumu, tiek izdota

pilnvara, tad pilnvaras termiņu (CX 68. p.) var uzskatīt arī par uz-

devuma līguma termiņu. Arī tad, ja uzdevuma līgumā būtu norādīts

termiņš, kas ir īsāks par pilnvaras termiņu, līgums ir spēkā līdz

pilnvaras izbeigšanās brīdim.

3. §. Uzdevuma līguma dalībnieku pienākumi,
tiesības un atbildība

1. Pilnvarnieka pienākumi. Pats svarīgākais pilnvarnieka pienā-
kums ir izpildīt viņam uzdotās darbibas atbilstoši pilnvardevēja no-

rādījumiem (CX 392. p. I d.), jo pilnvarnieks darbojas pilnvardevēja
vārdā un uz viņa rēķina. Pilnvardevēja norādījumi var būt ietverti

pašā līgumā, izdotajā pilnvarā, paredzēti īpašā dokumenta, instruk-

cijas, kā arī var būt doti mutiski. Sādi norādījumi var attiekties uz

izpildāmo darbību saturu, to izpildes kārtību, termiņiem utt. Ja uz-

devuma izpildes gaitā neatkarīgi no pilnvarnieka gribas nav iespē-

jams realizēt pilnvardevēja norādījumus, pilnvarniekam par to ir

jāinformē pilnvardevējs un jāpieprasa no viņa jauni norādījumi.
Pilnvarnieks būtībā nedrīkst atkāpties no pilnvardevēja norādī-

jumiem. To viņš drīkst darīt tikai ar pilnvardevēja atļauju. Bez šā-

das atļaujas pilnvarnieks var atkāpties no pilnvardevēja norādīju-

miem, ja pēc lietas apstākļiem tas ir nepieciešams pilnvardevēja inte-

resēs un šādā gadijumā pilnvarnieks nav varējis iepriekš pieprasīt

pilnvardevēja piekrišanu vai savlaicīgi nav saņēmis atbildi uz savu

pieprasījumu.
Pilnvarnieka atkāpšanās no pilnvardevēja norādījumiem pretēji

šiem noteikumiem rada pilnvarniekam pienākumu atlīdzināt pilnvar-
devējam zaudējumus, kas saistīti ar šo atkāpšanos. Par notikušo

atkāpšanos pilnvarniekam ir jāpaziņo pilnvardevējam, tiklīdz pazi-
ņošana kļūst iespējama.

1 Latvijas PSR civilkodeksa komentāri. — R.: Liesma, 1979, 508. lpp.



265

Pilnvarniekam jāizpilda viņam uzdotā darbība personiski (Cl\
393. p. I d.). Pienākuma izpildes uzlikšana trešajai personai pa-
rasti nav iespējama. Pilnvardevējam nav vienalga, kas izpilda
uzdevumu. Viņam ir svarīga tieši pilnvarnieka persona, viņa zinā-

šanas, morālās ipašibas. Tāpēc uzdevuma ligumam ir personiska iz-

pildījuma raksturs, un ar to šis līgums atšķiras no citiem pakalpo-
juma līgumiem. Uzdevuma personiskas izpildes pienākums attiecas

tikai uz ligumā paredzētajam juridiskajām darbibām, bet nevis pa-
līgdarbībām. Palīgdarbības pilnvarnieks var uzdot veikt citām per-
sonām.

Pilnvarniekam liguma izpildes gaitā var rasties apstākli, kuru

dēj viņš nevar personiski izpildīt uzdevumu (piemēram, slimība,

komandējums). Sakarā ar to var ciest pilnvardevēja intereses, un

tāpēc ir nepieciešams uzdevuma izpildi nodot citai personai. Piln-

varnieks ir tiesigs uzdevuma izpildīšanu nodot citai personai (viet-
niekam) divos gadījumos: 1) ja šāda iespēja paredzēta pilnvarde-
vēja izdotajā pilnvarā vai 2) ja tas nepieciešams pilnvardevēja inte-

rešu aizstāvēšanas nolūkā.

Pilnvarniekam, kas uzdevuma izpildi nodevis citai personai —

izdarījis pārpilnvarojumu, par to nekavējoties jāpaziņo pilnvardevē-

jam un jāsniedz viņam nepieciešamās ziņas par šo personu un tās

dzīves vietu. Pilnvardevējam ir tiesības jebkurā laikā atstatīt piln-
varnieka izraudzīto vietnieku (CX 393. p. 111 d.).

Pilnvarnieks, kas izpildījis visas minētās prasības, atbild piln-
vardevējam tikai par vietnieka izvēli, par viņa atbilstību uzdevuma

izpildei, t. i., kvalifikāciju, pieredzi, morālajam īpašībām. Par noda-

rītajiem zaudējumiem pilnvardevējam atbild ieceltais vietnieks. Ja

pilnvarnieks, ieceļot vietnieku, ir pārkāpis jebkuru no šim prasībām,
tad pilnvarnieks pats atbild pilnvardevējam par vietnieka darbību

ka par savu paša darbību (CX 69. p. 111 d.).
Lai pilnvardevējs zinātu, kā noris uzdevuma izpilde, un varētu

kontrolēt pilnvarnieka darbību, pilnvarniekam ir pienākums sniegt

pilnvardevējam pēc viņa pieprasījuma visas ziņas par uzdevuma

izpildes norisi (CX 394. p.). Pēc tam kad uzdevums ir izpildīts,
pilnvarniekam ir pienākums bez kavēšanās un bez pilnvardevēja spe-
ciāla pieprasījuma vai atgādinājuma sniegt pilnvardevējam pār-
skatu pār uzdevuma izpildi. Neatkarīgi no pārskata formas tam

jāpievieno attaisnojošie dokumenti: rēķini, akti utt.

Viens no svarīgākajiem pilnvarnieka pienākumiem ir bez kavē-

šanās nodot pilnvardevējam visu sakarā ar uzdevuma izpildīšanu
saņemto: lietas, naudas summas, vērtspapīrus, dokumentus, neiz-

lietotā avansa atlikumu v. c.

Pilnvarnieka pienākums ir arī atlīdzināt pilnvardevējam zaudē-

jumus, ja tādus pilnvarnieks nodarījis ar nolūku vai aiz neuzmanī-

bas. Pilnvarnieks neatbild par zaudējumiem, kas pilnvardevējam
sakarā ar uzdevuma līgumu radušies bez pilnvarnieka vainas.

2. Pilnvardevēja pienākumi. Galvenais pilnvardevēja pienākums
ir bez kavēšanās pieņemt no pilnvarnieka visu, ko pilnvarnieks iz-

pildījis saskaņā ar līgumu (CX 394. p. I d.), t. i., mantu, naudas
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summas, dokumentus v. c. Ja pilnvardevējs izpildījumu nepieņem
vai vilcinās, viņam rodas sekas, kas paredzētas kreditora nokavē-

juma gadījumā (CX 235. p.). Bez tam pilnvardevējam ir ari vairāki

citi pienākumi, kas paredzēti CX 395. p. II d. Sakara ar to, ka piln-
varnieks rīkojas uz pilnvardevēja rēķina, pēdējam ir jānodrošina
pilnvarnieks ar līdzekļiem, kas nepieciešami uzdevuma izpildīšanai,
izsniedzot viņam avansu, kā arī jāatlīdzina pilnvarnieka izdevumi,

kas bijuši nepieciešami uzdevuma izpildīšanai (piemēram, mantas

iegādāšanas, uzturēšanas, transporta izdevumi).

Pilnvardevējam ir pienākums samaksāt atlīdzību pilnvarniekam,

ja tāda saskaņā ar CX 391. p. pienākas. Atlīdzība parasti jāsamaksā

pēc uzdevuma izpildīšanas, bet puses var paredzēt arī citādu atlīdzī-

bas samaksas kārtību. Ja līgums izpildīts tikai daļēji, tad atlīdzība

ir jāsamaksā samērīgi izpildītajam darbam, izņemot gadījumu, kad

pilnvarnieks zinājis par uzdevuma līguma izbeigšanu, bet turpinājis
šo līgumu pildīt. Sādā gadījumā viņam nav tiesību uz atlīdzību

(CX 397. p.).
3. Uzdevuma līguma izbeigšana. Līdzas vispārīgajiem līgum-

saistību izbeigšanās pamatiem (CX 21. nodaļa) likumdošana paredz
speciālus uzdevuma līguma izbeigšanas gadījumus. Tā kā šim līgu-
mam ir personisks uzticības raksturs, šie gadījumi ir cieši saistīti

ar pilnvaras izbeigšanos. Līgums var izbeigties pirms termiņa vai

pirms uzdevuma izpildes beztermiņa līgumā tādu objektīvu apstākļu
dēļ kā pilnvarnieka vai pilnvardevēja nāve, atzīšana par rīcībnespē-

jīgu. Līgums izbeidzas arī tad, ja pilnvarnieks vai pilnvardevējs tiek

atzīti par ierobežoti rīcībspējīgiem pēc CX 16. p., lai gan CX 396. p.

šis līguma izbeigšanās pamats tieši nav minēts. Tomēr jāuzskata,
ka, izbeidzoties pilnvarai saskaņā ar CX 70. p., vienlaikus izbeidzas

arī uzdevuma līgums. Līgums izbeidzas ar pilnvarnieka vai pilnvar-

devēja atzīšanu par bezvēsts promesošu, kā arī tad, ja tiek likvidēta

juridiskā persona, kas piedalās līgumā.
Bez šiem objektīvajiem apstākļiem, kas izbeidz uzdevuma līgumu,

CX 396. p. II d. ir paredzēts imperatīvs noteikums par to, ka piln-

vardevējs jebkurā laikā ir tiesīgs atsaukt uzdevumu, bet pilnvar-
nieks — no tā atteikties, turklāt nav svarīgi, kādu iemeslu dēļ tas

notiek. Vienošanās par atteikšanos no šīm tiesībām nav spēkā. Ja

pilnvardevējs atsauc uzdevumu vai pilnvarnieks no tā atsakās, otrai

pusei nodarītie zaudējumi parasti netiek atlīdzināti. Izņēmums ir

paredzēts CX 396. p. 111 d.: pilnvarniekam ir pienākums atlīdzināt

pilnvardevējam ar liguma izbeigšanu nodarītos zaudējumus, ja piln-
vardevējam nav bijis iespējams citādi nodrošināt savas intereses,
t. i., ja viņš nav varējis savlaicīgi nodot uzdevuma izpildi citam

pilnvarniekam.
Ja uzdevuma līgums tiek izbeigts pirms uzdevuma pilnīgas izpil-

dīšanas, neatkarīgi no minētajiem līguma izbeigšanas pamatiem
pilnvardevējam ir pienākums atlīdzināt pilnvarniekam visus nepie-
ciešamos izdevumus, kas radušies sakarā ar uzdevuma izpildīšanu,
ka ari samaksāt paredzēto atlīdzību samērīgi izpildītajam darbam.

Sāda pienākuma pilnvardevējam nav tad, ja pilnvarnieks ir izpildī-
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jis uzdevumu pēc tam, kad viņš uzzinājis vai viņam vajadzēja uz-

zināt par uzdevuma izbeigšanos. Ja uzdevuma līgums pirms tā

izpildīšanas izbeidzas sakarā ar pilnvardevēja nāvi, atzīšanu par

rīcībnespējīgu vai bezvēsts promesošu, tad minētais pilnvardevēja
pienākums ir viņa mantiniekiem vai aizbildnim.

Lai aizsargātu pilnvardevēja intereses pilnvarnieka nāves gadī-
jumā, viņa mantiniekiem jāpaziņo pilnvardevējam par uzdevuma

līguma izbeigšanos un jagāda par pilnvardevēja mantas aizsardzību

(CX 398. p. I d.). Sāds pienākums ir arī juridiskās personas —

pilnvarnieka likvidētājam un, lai gan likumā nav tieši paredzēts, —

arī pilnvarnieka aizbildnim, ja pilnvarnieku atzīst par rīcībnespē-
jīgu, vai viņa aizgādnim, ja pilnvarniekam ierobežo rīcībspēju. Sa-

skaņā ar CX 71. p. attiecīgs pienākums ir arī mirušā pilnvardevēja
mantiniekiem vai citām minētajām personām — pilnvardevēja aiz-

bildnim, aizgādnim.

4. §. Saistības, kuras rada darbība bez uzdevuma

1. Saistību raksturs. Jau pats šī institūta nosaukums norāda uz

tā būtisku atšķirību no uzdevuma līguma. Pirmkārt, saistības kuras

rada darbība bez uzdevuma, nerodas no līguma, bet gan personas,
kura darbojas bez uzdevuma, vienpusējas rīcības rezultātā. To pa-

mata ir pilsoņu biedriska savstarpēja izpalīdzība. Sādu darbību juri-
diskais pamats ir CX 399. p. I d., saskaņā ar kuru jebkura persona
ir tiesīga citas personas interesēs bez tās uzdevuma izpildīt nepie-
ciešamās un lietderīgās darbības šīs personas mantisko interešu aiz-

sardzībai. Uzdevuma līguma saistībām tās tuvina CX 399. p. 111 d.

noteikums par to, ka uzdevuma līguma noteikumi saistībās, kuras

rada darbība bez uzdevuma, tiek piemēroti, ja ieinteresētā persona
izdarītās darbības akceptē.

Otrkārt, saistības, ko rada darbība bez uzdevuma, ir dažādas.

Tās var būt gan juridiskas, gan arī faktiskas darbības, piemēram,
mantas apsargāšana, glabāšana, remontēšana, nodošana glabāšanai
citām personām, ieinteresētās personas saistību izpilde. Tāpēc nav

pareizi uzskatīt, ka šīs saistības rodas tikai vienpusēju darījumu
rezultātā.

Saistības, kuras rada darbība bez uzdevuma, ir regulētas tikai

Latvijas PSR CX 399.—402. p., kā arī Kazahijas un Tadžikijas PSR
civilkodeksos. Darbības bez uzdevuma ir jāatšķir no pilnvarojuma
pārkāpuma (CX 64. p.). Saistības, kuras rada darbība bez uzde-

vuma, atšķiras no saistībām, kas rodas sakarā ar sociālistiskā īpa-
šuma glābšanu (CX 492. p.) un sakarā ar kaitējuma nodarīšanu

pilsonim, kurš glābis sociālistisko īpašumu. Saistības, kuras rada

darbība bez uzdevuma, nav vērstas uz kaitējuma atlīdzināšanu.

2. Saistības elementi. Saistības puses parasti ir pilsoņi, tomēr

likums neizslēdz iespēju, ka puses var būt arī juridiskās personas.
Lai gan CX 399. p. I d. ir paredzēta mantisko interešu aizsardzība,
ir iespējams bez uzdevuma rīkoties arī citas personas nemantisko
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interešu aizsardzības nolūka un šada rīcība var radīt izdevumus

personai, kura darbojusies bez uzdevuma.

Ne visas darbības, ko kāda persona veic bez uzdevuma, rada

CX 399. p. paredzētās saistības. Tādas ir tikai nepieciešamās un

lietderīgās darbības noteiktos apstākļos. Pie tam ir svarīgi, lai per-

sonai, kura šādas darbības uzņēmusies, nebūtu bijis iespējams pa-

ziņot par to ieinteresētajai personai vai saņemt no viņas norā-

dījumus.

3. Personai, kas darbojusies bez uzdevuma, likumā ir paredzēti

pienākumi. Saskaņā ar CX 399. p. II d. viņai ir pienākums paziņot

ieinteresētajai personai, tiklīdz iespējams, par darbībām, kas šis

personas interesēs izdarītas. Uzsāktās darbības ir jāturpina līdz ga-

lam, jo pretējā gadījumā var tikt apdraudētas ieinteresētās personas

intereses.

Personai, kas darbojas bez uzdevuma, ir pienākums atdot ieinte-

resētajai personai visu, ko viņa saņēmusi, veicot neuzdotās darbī-

bas. Ar to domāta manta, nauda, rēķini, dokumenti.

Personai, kas bez uzdevuma darbojusies citas personas interesēs,

ir pienākums atbildēt par zaudējumiem, kas ar nolūku vai aiz rupjas
neuzmanības nodarīti personai, kuras interesēs tā darbojas (CX
401. p.). Tādējādi, lai gan persona, darbojoties bez uzdevuma, dar-

bības uzsāk pēc savas iniciatīvas, likums uzliek viņai par pienā-
kumu šīs darbības veikt pienācigi un nenodarīt zaudējumus ieintere-

sētajai personai.

Paaugstināta atbildība personai, kas darbojas bez uzdevuma,

ir tad, ja viņa nav paziņojusi ieinteresētajai personai par darbībām,

ko viņa uzņēmusies, lai gan bija iespējams par to paziņot, kā arī

tad, ja viņa darbojusies pretēji ieinteresētās personas norādījumiem.
Šādos gadījumos personai ir jāatbild par visiem zaudējumiem neat-

karīgi no vainas pakāpes.

4. Personai, kas darbojusies bez uzdevuma, likumā ir paredzētas
tiesības uz izdevumu atlīdzību (CX 402. p.), bet tikai uz nepiecie-
šamo izdevumu atlīdzību, lai gan, no saimnieciskā viedokļa mērķ-

tiecīgi rīkojoties, šai personai var būt radušies lielāki izdevumi. Sis

noteikums ir cieši saistīts ar CX 399. p., saskaņā ar kuru persona

bez uzdevuma ir tiesīga izpildīt tikai nepieciešamās un lietderīgās
darbības. Ja mantai ir izdarīti uzlabojumi, kas nav atdalāmi no

mantas, par tiem izdevumu atlīdzību nevar prasīt.
Likums neparedz atlīdzību personai, kas izpildījusi darbības bez

uzdevuma.
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21. nodaļa

KOMISIJA

1. §. Komisijas attiecību sociāli ekonomiskā nozīme

un pielietojums

1, Komisija ir viens no svarīgākajiem pakalpojuma attiecību vei-

diem, kam ir tiešs sakars ar preču-naudas attiecību izmantošanu.

Komisija kā pakalpojumu veids parasti asociējas ar tirdzniecību.

To pat uzskata par vienu no tirdzniecības formām («komisijas tirdz-

niecība»), lai gan komisijas attiecības kā tādas nav tirdzniecības

attiecības. Tās drīzāk ir tirdzniecību, pirkumu-pārdevumu veicinošu

palīgattiecību īpaša tiesiska forma.

No komisijas jēdziena (CX 403. p.) redzam, ka komisija var

būt saistīta ne tikai ar pirkuma-pārdevuma, bet arī ar citām civil-

tiesisko darījumu attiecībām. Taču praksē sociālistiskās sabiedrības

ekonomiskajās attiecībās komisija ir saistīta ar pirkumu-pārdevumu
(tirdzniecību).

2. Komisijas attiecības vienmēr ir komisijas līguma veidā. Ko-

misijas attiecības izmanto organizāciju savstarpējās attiecībās, kā

arī organizāciju attiecībās ar pilsoņiem. Līdzās normām, kas regulē
komisijas līguma vispārīgos noteikumus, likumdošanā ir normas,

kas attiecas uz atsevišķiem komisijas līguma paveidiem. Tie ir šādi:

l) lauksaimniecības produktu pārpalikumu pārdošana komisijā,
ko organizē patērētāju kooperācijas organizācijas;

2) uzņēmumi, apvienības un citas organizācijas var patstāvīgi
realizēt plāna kārtībā sadalāmās materiālās vērtības, ko atsakās

realizēt materiāltehniskās apgādes un realizācijas organizācijas, kā

arī realizēt materiālās vērtības, kuras nesadala plāna kārtībā. Mi-

nētās materiālās vērtības var realizēt ar valsts materiāltehniskās

apgādes komitejas vai tirdzniecības organizāciju palīdzību, noslē-

dzot ar pēdējām līgumus par neizmantojamo materiālo vērtību reali-

zēšanu uz komisijas pamatiem;

3) |oti plaši komisijas attiecībās stājas pilsoņi, realizējot ar ko-

misijas veikalu starpniecību jaunus un lietotus plaša patēriņa un

mājturības priekšmetus, mākslas izstrādājumus un antikvārus

priekšmetus;

4) komisijas līgumu pilsoņi izmanto, lai pārdotu tiem piederošas

vieglās automašīnas un motociklus ar blakusvāģiem;

5) komisijas attiecības tiek izmantotas PSRS ārējā tirdzniecībā.

Arējās tirdzniecības organizācijas noslēdz komisijas līgumus ar pa-

domju saimnieciskajām organizācijām, kas patstāvīgi nevar slēgt
ārējās tirdzniecības darījumus, un iepērk ārvalstīs tām nepiecieša-
mās importa preces;

6) grāmattirdzniecības organizācijas komisijas kārtībā pieņem

pārdošanai grāmatas. Praksē sastopami ari vēl citi komisijas pa-
veidi.
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Pilsoņi savstarpēji komisijas attiecibās stājas reti. Pilsoņi parasti
izmanto uzdevuma līgumu, nevis komisiju, jo pilsoņu profesionāla
nodarbošanās ar komisijas darbību neatbilst pilsoņu tiesībspējai.

2. §. Komisijas līguma jēdziens, dalībnieki, priekšmets.

Līguma noslēgšana

1. Pēc komisijas līguma viena puse (komisionārs) apņemas

otras puses (komitenta) uzdevumā pret atlīdzību slēgt savā vārdā

uz komitenta rēķina vienu vai vairākus darījumus (CX 403. p. I d).
Si līguma mērķis ir sniegt pilsoņiem un organizācijām tirdzniecības

pakalpojumus, atvieglojot viņiem mantas atsavināšanas un iegūša-
nas līgumu noslēgšanu un izpildīšanu tādējādi, ka šo darbību reali-

zēšana tiek uzdota komisionāram. Parasti komisionārs komitenta

uzdevumā slēdz mantas atsavināšanas vai iegūšanas līgumus, bet

komisiju var izmantot arī citu likumā atjauto līgumu slēgšanai.

Lai gan komisijas līgums ir patstāvīgs civiltiesisks līgums, prak-
tisku nozimi tas iegūst tad, kad komisionārs realizē komisijas uz-

devumu, t. i., stājas pirkuma-pārdevuma attiecībās vai citās līguma
attiecībās ar trešajām personām, kurām pārdod vai no kurām pērk

preces komitenta uzdevumā. Tāpēc komisijas līguma attiecības zi-

nāmā mērā atgādina uzdevuma līgumu. So līdzību vēl pastiprina
tas apstāklis, ka komisionārs komitenta uzdevumā slēdz darījumus,
t. i., veic juridiskas darbības.

Tomēr komisijas līgums būtiski atšķiras no uzdevuma līguma.
Pēc komisijas līguma komisionārs pirkuma-pārdevuma un citus da-

rījumus uz komitenta rēķina un komitenta interesēs slēdz savā.

vārdā, nevis komitenta vārdā. Komisionārs ir patstāvīgs dalībnieks

līgumos ar trešajām personām. Līdz ar to komisionāram nav vaja-

dzīga pilnvara. Tiesības un pienākumus no aplūkotajiem darījumiem
iegūst komisionārs, nevis komitents.

2. Komisijas līgums ir konsensuāllīgums, kas uzskatāms par

noslēgtu ar vienošanos atbilstoši likumā paredzētajai formai, lai gan
bieži vien līguma noslēgšana sakrīt ar mantas nodošanu komisionā-

ram, piemēram, kad pilsonis nodod mantu komisijas veikalā. Tas

vienmēr ir atlīdzības līgums. Komisija ir divpusējs līgums, jo abām.

pusēm savstarpēji ir tiesības un pienākumi, kas veido viņu iekšējās
tiesiskās attiecības un atšķiras no ārējām tiesiskajām attiecībām,,
kurās komisionārs savā vārdā stājas ar trešajām personām.

3. Līguma dalībnieki ir komitents un komisionārs. Trešās per-

sonas, ar kurām komisionārs slēdz darījumus, piemēram, pilsoņi,
kas pērk mantu komisijas veikalā, nav komisijas liguma dalībnieki.

Komitents var būt pilsonis un juridiska persona. Pilsoņi savas tie-

sībspējas ietvaros parasti realizē komisijas kārtībā mantu, kas tiem.

pieder personiskā īpašumā, — apģērbu, mākslas darbus, automašī-

nas, mēbeles v. tml. Komisijas tirdzniecības noteikumi atjauj rūp-
niecības preču komisijas veikaliem pieņemt komisijā mantas no pil-
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soņiem, kas sasnieguši 18 gadu vecumu, lai gan tas neatbilst CX
13. p. noteikumam par nepilngadīgo rīcībspēju.

Organizācijas kā komitcnti, piemēram, kolhozi, realizē komisijas
kārtibā lauksaimniecības produktus patērētāju kooperācijai, uzņē-
mumi un citas organizācijas — liekas materiālās vērtības.

Komisionāri var būt pilsoņi un juridiskās personas. Taču pilsoņi
par komisionāriem ir loti reti (piemēram, sabiedriskie grāmatu izpla-
tītāji). Komisionāri parasti ir dažādas tirdzniecības organizācijas,
kuru statūti vai nolikumi atjauj komisijas darbību. Šādas organizā-
cijas ir valsts komisijas veikali un patērētāju kooperācijas veikali,
kā arī ārējās tirdzniecības organizācijas, materiāltehniskas apgādes
komitejas organizācijas.

4. Komisijas līguma priekšmets ir komisionāra darbības rezul-

tāti — viena vai vairāku darījumu noslēgšana komitenta uzdevumā

ar trešajām personām. Civila likumdošana atjauj noslēgt komisijas
kārtībā jebkuru darījumu, izņemot tos darījumus, kurus var noslēgt
tikai personiski. Praksē komisionārs galvenokārt noslēdz pirkuma-

pārdevuma līgumus, t. i., veic juridiskas darbības komitenta uzde-

vumā. Līdzās tam komisionārs izpilda arī transportēšanas, ekspedī-

cijas, glabāšanas un citas darbības. Manta, ko komitenta uzdevumā

pērk vai pārdod, nav vis komisijas līguma, bet gan attiecīga pir-
.kuma-pārdeva līguma objekts.

5. Komisijas līguma forma. Sis līgums vienmēr jāslēdz rakst-

veidā (CX 404. p.) neatkarīgi no komisionāra izpildāma darījuma
rakstura un komisijā realizējamo lietu cenas, kā arī no komisijas
atlīdzības. Sīs formas neievērošana rada CX 46. p. paredzētās sekas.

Tā kā komisionāri parasti ir organizācijas, likumdošanā ir paredzē-
tas īpašas liguma rakstveida formas, piemēram, kvīts izsniegšana

par komisijas veikalā nodoto mantu, pavadzīmes vai cita dokumenta

izsniegšana par lauksaimniecības produktu pieņemšanu komisijā,
līgums par uzņēmumam lieko materiālo vērtibu nodošanu realizē-

šanai v. c.

6. Termiņš komisijas līgumā ir brīdis, lidz kuram komisionāram

jāizpilda komitenta uzdevums. Termiņš var būt noteikts likumdo-

šanā, piemēram, nepārtikas preču komisijas veikalam mantas reali-

zācijas termiņš ir 20 dienas. Ja likumdošanā termiņš nav noteikts,

puses to nosaka līgumā. Tomēr termiņam komisijas līgumā nav

praktiskas nozīmes, jo komitents jebkurā laikā var atcelt komisijas

uz.devumu (CX 420. p ). H

3. §. Komisijas līguma dalībnieku pienākumi,
tiesības un atbildība

1. Komisionāra pienākumi pret komitentu izriet kā tieši no komi-

sijas līguma, tā arī no līguma, ko viņš slēdz komitenta uzdevumā

ar trešajām personām. Komisionāram ir šādi pienākumi: 1) pienā-
kums izpildīt komitenta uzdevumu; 2) saglabāt komitenta mantu;
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3) sniegt komitentam pārskatu pār uzdevuma izpildi un norēķinā-
ties ar komitentu.

2. Komisionāra pamatpienākums ir, slēdzot darījumus ar treša-

jām personām, izpildīt komitenta uzdevumu atbilstoši komitenta no-

rādījumiem. Lai gan darījumus ar trešajām personām komisionārs

slēdz savā vārdā un līdz ar to uzņemas visus pienākumus pret šīm

personām, kā arī iegūst visas tiesības no šiem darījumiem (CX
405. p.), jāņem vērā, ka komisionārs tos slēdz un izpilda komitenta

interesēs un uz komitenta rēķina.

Mantu, tiesības un pienākumus no šiem līgumiem komisionārs

nodod tālāk komitentam, un tāpēc komisionāram komisijas uzde-

vums jāizpilda ar komitentam visizdevīgākajiem noteikumiem (CX
407. p. I d.). Tā kā komisionārs ir speciālists attiecīgā darbības

jomā, viņš pats spēj noteikt, kādi ir visizdevīgākie noteikumi. Tāpēc
arī komisionāram saskaņā ar CX 407. p. II d. ir iespējams komi-

tenta interesēs atkāpties no komitenta norādījumiem, ja viņš var

noslēgt darijumu ar izdevīgākiem noteikumiem, neka norādījis ko-

mitents. Sajā gadījumā visus labumus saņem komitents.

Atkāpšanās no komitenta norādījumiem, ja tā ir vērsta uz komi-

tentam izdevīgāka darījuma noslēgšanu, var notikt bez komitenta

piekrišanas. Citādi ir tad, ja komisionārs atkāpjas no komitenta

norādījumiem viņam neizdevīgākā virzienā. Lai aizsargātu komi

tenta intereses, CX 408. p. ir stingri noteikts, kad un kā komisionārs

ir tiesīgs atkāpties no komitenta norādījumiem. Komisionārs to

drīkst darīt tikai tad, ja grozījošos apstākļu dēļ atkāpšanās nepie-
ciešama komitenta interesēs un komisionārs vai nu nav varējis

iepriekš pieprasit komitenta piekrišanu, vai arī nav laikā saņēmis
atbildi uz šādu pieprasījumu. Ja komisionārs atkāpjas no komitenta

norādījumiem, viņam par to ir jāpaziņo komitentam, tiklīdz paziņo-
šana kļūst iespējama.

3. Komisijas līgumā ar cenu saprot nevis komisijas atlīdzību

(CX 414. p.), bet gan cenu, par kādu komisionārs pārdod komitenta

mantu vai par kādu viņam jānopērk manta komitentam. No CX 407.

un 408. p. redzams, ka cenu nosaka komitents. Citādi noteikumi pa-

redzēti CX 409. p. attiecībā uz dažiem komisijas līguma paveidiem.
Tā, piemēram, mantas pārdošanas cenu līgumā, ko slēdz pilsonis ar

komisijas veikalu, nosaka, pusēm vienojoties, bet tā nedrīkst pār-

sniegt attiecīgo preču valsts mazumtirdzniecības cenu. Lauksaimnie-

cības produktu pārdošanas cenas nosaka, pusēm vienojoties.

4. Komisionāra atkāpšanās no cenas, kas noteikta līgumā, var

notikt divējādi. Pirmkārt, komisionārs mantu var būt pārdevis par
zemāku cenu. Tādā gadījumā viņam ir pienākums atlīdzināt komi-

tentam cenas starpību, ja viņš nepierāda, ka mantu nav bijis iespē-

jams pārdot par noteikto cenu un ka mantas pārdošana par zemāku

cenu ir novērsusi vēl lielākus zaudējumus. Otrkārt, komisionārs var

būt nopircis mantu par augstāku cenu, nekā noteicis komitents. Ja

komitents nevēlas pirkumu pieņemt, tad viņam par to nekavējoties
jāpaziņo komisionāram.
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Abos minētajos gadījumos komitents nav tiesīgs atteikties no

darījuma, ja komisionārs cenu starpību nem uz sava rēķina (CX
408. p. IVi).

5. Darījuma ar trešajām personām puse ir komisionārs. Viņam ir

jāizpilda visi pienākumi un jārealizē visas tiesības, kas izriet no šī

darījuma (CX 410. p. I d.). Tā tas ir tiklab gadījumā, ja šajā darī-

juma komitents ir nosaukts, kā arī, ja darījuma izpildīšanai komi-

tents pats stājies tiešos sakaros ar trešo personu (CX 405. p.). Trešā

persona pretenzijas vienmēr var vērst tikai pret komisionāru.

Komisionārs atbild komitentam par to, lai ar trešo personu no-

slēgtais darījums būtu spēkā, bet nevis par to, vai trešā persona šo*

darījumu izpildīs. Vienīgi tad, ja komisionārs pēc īpašas vienošanās,

ar komitentu un pret speciālu atlīdzību galvo komitentam, ka trešā

persona darijumu izpildīs, komisionārs atbild par darījuma neizpil-
dīšanu kā galvinieks solidāri ar parādnieku. Komisionāra galvojums
saucas «delkredere», un tas nozīmē, ka saistības kreditors pats.
galvo par savu parādnieku. Tas ir tāpēc, ka komisionārs vienlaikus

ir kreditors līgumā ar trešo personu un parādnieks komisijas līgumā.

Komisionāram ir pienākums bez kavēšanās ziņot komitentam par

to, ka trešā persona pārkāpj darījumu, ko komisionārs ar viņu noslē-

dzis, kā arī nodrošināt attiecīgus pierādijumus par darījuma pārkāp-
šanu. Komitentam šādā gadījumā ir tiesības prasīt, lai komisionārs

nodod viņam komisionāra prasījuma tiesības pret trešo personu. Tas

atbrīvo komisionāru no turpmākas atbildības.

6. Viens no svarīgākajiem komisionāra pienākumiem ir saglabāt
komitenta mantu. Komitentam ir īpašuma tiesības uz mantu, ko viņš

nodevis komisionāram, kā arī uz mantu, kuru komisionārs ieguvis

uz komitenta rēķina no trešajām personām (CX 406. p.), tāpēc risku

par šādas mantas nejaušu bojāeju pēc vispārīgiem noteikumiem nes

komitents. Tomēr komisionāram ir pienākums šo mantu saglabāt un-

viņš atbild komitentam par šis mantas zudumu vai bojājumu, kas

noticis viņa vainas dēļ (CX 411. p. I d.).

Pieņemot mantu no komitenta vai no trešajām personām, komi-

sionāram jāpārbauda, vai nav iztrūkumi vai bojājumi. Ja tādi ir,
komisionāram jāgādā par komitenta tiesību aizsardzību, jāsavāc ne-

pieciešamie pierādījumi, jāsastāda attiecīgie akti un par visu neka-

vējoties jāziņo komitentam. Tas viņam jādara arī gadījumā, ja viņa

valdījumā esošajai komitenta mantai kāds nodara kaitējumu. Pre-

tējā gadijumā komisionārs atbild komitentam par zaudējumiem.
Komisionāram pēc likuma vai pēc līguma var būt pienākums komi-

tenta mantu apdrošināt.

7. Pec uzdevuma izpildīšanas komisionāram ir jāsniedz komiten-

tam pārskats par uzdevuma izpildi un jānorēķinās ar komitentu.

Komisionāram ir jāiesniedz komitentam norēķins un jānodod viņam

viss pēc izpildītā uzdevuma saņemtais (CX 412. p. I d.). Pēc komi-

tenta pieprasījuma komisionāram ir jānodod viņam visas tiesības

pret trešo personu, kas izriet no darījuma ar to. Komļtents var pa-
ziņot savus iebildumus par norēķinu trīs mēnešu laikā no norēķina
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■saņemšanas dienas. Ja iebildumi nav celti, norēķins uzskatāms par

pieņemtu.
8. Komitenta pienākumi ir 1) pieņemt uzdevuma izpildījumu

(CX 413. p.) un 2) samaksāt komisijas atlidzibu un komisionāra

izdevumu atlidzibu (CX 414. p., 415. p.). Komitentam ir jāpieņem
no komisionāra pēc uzdevuma izpildītais, jāapskata manta, ko

viņam iegādājies komisionārs, un jāpaziņo komisionāram par trūku-

miem, kas atrasti mantām. Komitentam ir pienākums samaksāt ko-

misijas atlīdzību, kas var būt divējāda veida — kā atlīdzība par

komisijas līguma izpildi un kā atlīdzība par komisionāra galvojumu.

Komisijas atlīdzības apmēru nosaka, pusēm vienojoties. Sī atlīdzība

var but konkrētas naudas summas veidā vai kā noteikts procents

no to darījumu summas, ko komisionārs noslēdz ar trešo personu.

Atlīdzību nedrīkst noteikt kā starpību starp komisijas līgumā no-

teikto cenu un to izdevīgāko cenu, par kādu komisionārs noslēgs

darījumu. Tas ir atjauts vienīgi ārējās tirdzniecības komisijas līgu-
mos. Komisijas atlīdzība organizācijām, kas uzņemas komisionāra

pienākumus, ir noteikta normatīvos aktos.

Komitentam ir jāatlīdzina komisionāram izdevumi — transporta,
mantas iekraušanas vai izkraušanas un citi izdevumi. Komitentam

nav pienākums speciāli atlīdzināt mantas glabāšanas izdevumus,

jo tie parasti ir ietverti komisijas līgumā. Taču līgumā vai likumā

var būt paredzēta arī šo izdevumu atlīdzināšana.

Lai nodrošinātu komisionāra tiesības uz norādītajiem maksāju-
miem, CX 416. p. nosaka, ka komisionārs ir tiesīgs no visām sum-

mām, kas viņam ienākušas uz komitenta rēķina, ieturēt summas, kas

viņam pienākas pēc komisijas līguma.
9. Komisijas līguma izbeigšana. Līdzās vispārīgajiem līgumsais-

tību izbeigšanās veidiem (CX 21. nodaja) komisijas līgums var iz-

beigties likumā speciāli paredzētos gadījumos. Saskaņa ar likumu

komisionārs var atteikties no uzdevuma izpildes (CX 418. p.) un

komitents var atcelt komisionāram doto uzdevumu (CX 420. p.).

Komisijas līgums paliek spēka pēc komitenta nāves vai viņa atzī-

šanas par bezvēsts promesošu, rīcībnespējīgu, kā arī pēc komitenta

kā juridiskās personas izbeigšanās. Tāpēc komisionāram ir jāturpina
uzdevuma izpildīšana tik ilgi, kamēr viņš nesaņem attiecīgus norādī-

jumus no komitenta tiesību pārņēmējiem vai pārstāvjiem (CK4I7. p.).
Komisionārs pēc vispārīga noteikuma nedrīkst atteikties no uz-

devuma izpildes. Tomēr CX 417. p. ir paredzēti trīs gadījumi, kad

viņam ir šādas tiesības: 1) ja tas komisionāram ir noteikts līgumā;

2) ja nav iespējams izpildīt komisijas uzdevumu; 3) ja komitents

pārkāpis komisijas līgumu. Minētajos gadījumos par atteikšanos no

komisijas uzdevuma izpildes komisionāram ir rakstveidā jāpaziņo
komitentam. Komitenta interesēs līgums vēl paliek spēkā 15 dienas

pēc tam, kad komitents saņēmis komisionāra paziņojumu. Komisio-

nārs ir tiesīgs šajos gadījumos saņemt no komitenta izdevumu at-

maksu, bet komisijas atlīdzību viņš var saņemt tikai tad, ja atteikša-

nas no līguma ir notikusi tāpēc, ka komitents pārkāpis komisijas
līgumu.
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Komitentam ir tiesības jebkurā laikā pilnīgi vai daļēji atcelt

komisijas uzdevumu. CX 420. p. nosaka komitenta pienākumus uzde-

vuma atcelšanas gadijumā.

Ja komisijas ligums ir izbeigts sakarā ar komisionāra atteikša-

nos no uzdevuma vai sakarā ar komisijas līguma atcelšanu, komi-

sionāram ir pienākums saglabāt pie viņa atrodošos komitenta mantu

(CX 419. p.). Komitentam 1 mēneša laikā ir jādod rīkojums, kā

rīkoties ar šo mantu. Pretējā gadijumā komisionārs šo mantu vaf
uodot glabāšana uz komitenta rēķina vai arī pārdot to par komiten-

tam iespējami izdevīgāku cenu.

4. §. Komisijas līguma paveidi

1. Pilsoņu līgumi ar komisijas veikaliem par plaša patēriņa,
mājturības un citu priekšmetu pārdošanu. So komisijas līgumu re-

gulē CX normas un speciāli normatīvie akti, piemēram, PSRS

Tirdzniecības ministrijas 1986. g. 13. II Noteikumi komisijas tirdz-

niecībai ar nepārtikas precēm un citi. Komisionāri šajā līgumā ir

valsts un kooperatīvās tirdzniecības komisijas veikali. Komitenti

šajā līgumā var būt tikai pilngadīgi padomju pilsoņi. Atsevišķiem,
komisijas veikaliem atjauts pieņemt mantu pārdošanai no organizā-
cijām. Sāda manta var būt konfiscētā un bezsaimnieka manta, kā

arī manta, kas izņemta pilsoņiem pēc tiesu spriedumiem, un cita

manta, kas noradīta komisijas tirdzniecības noteikumos.

Komisijas veikali pieņem komisijā pārdošanai jaunus un lietotus

plaša patēriņa un mājturības priekšmetus, mākslas izstrādājumus*
antikvārus priekšmetus (izņemot priekšmetus, kuru pieņemšana ko-

misijas veikaliem aizliegta). Komisijā nepieņem lietas, kuru mazum-

tirdzniecība aizliegta ar likumu, un lietas, kas izņemtas no civiltie-

siskās apgrozības; šaujamieročus, izņemot medību ieročus un maz-

kalibra šautenes; aukstos ieročus; armijas ieročus; formas tērpus, kā

arī darba rezervju sistēmas audzēkņu, milicijas, sakaru darbinieku,,

civilās aviācijas, dzelzceļa darbinieku formas tērpus; veļu ar dažādu

organizāciju zīmogiem; pavairojamās un kopējamās mašīnas un apa-

rātus, izņemot rakstāmmašīnas; ādas, dziju, jaunas neapstrādātas

kažokādas un izstrādājumus, kuriem nav fabrikas markas; ražoša-

nas un celtniecības nozīmes materiālus, darbgaldus, ierīces un apa-

rātus; gāzes aparatūru bez gāzes saimniecības atzinuma par tās lie-

tošanas derīgumu; magnetofona un videomagnetofona lentes ar

ierakstiem.

Komisijas līgumu noslēdz, izdodot komitentam noteikta parauga

kvīti. Pārdošanas cena lietai, ko nodod komisijā, tiek noteikta, pu-

sēm vienojoties, bet tā nedrīkst pārsniegt attiecīgo preču valsts ma-

zumtirdzniecības cenu (CX 409. p.). Antikvāro un unikālo priekš-

metu, kā arī mākslas darbu pārdošanas cenas komisijas veikali

nosaka pēc speciāla nocenojuma. Komisijas tirdzniecības noteikumos
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ir paredzēts, ka notiek komisijā nodoto preču nocenošana un pār-
cenošana.

Komisijas veikalam manta par sākotnēji noteikto cenu realizē-

jama 20 dienu laikā. Ja tas nav iespējams, komisijas veikals bez

komitenta uzaicināšanas četras reizes var samazināt lietas pārdo-
šanas cenu — pirmo reizi par 2Q%; otro reizi — pēc 20 dienām —

vēl par 30% no samazinātās cenas; trešo reizi — pēc 20 dienām —

Vēl par 50% no cenas pēc otrreizējā samazinājuma; ceturto reizi —

pēc 20 dienām — līdz iespējamai realizācijas cenai. Komitents —

pilsonis ir tiesīgs jebkurā laikā atprasīt komisijas veikalam nodoto

un vēl nepārdoto lietu, atlīdzinot izdevumus par lietas glabāšanu
(CX 420. p. II d.). Komisijas atlīdzība ir 7% no lietas pārdošanas
cenas.

2. Vieglo automobiļu un motociklu ar blakusvāģiem pārdošana

komisijas kārtībā ir īpašs komisijas līguma paveids, ko regulē LPSR

MP 1969. g. 23. XII lēmums Nr. 595 «Par komisijā pieņemto vieglo

automobiļu un smago motociklu ar blakusvāģiem realizācijas nore-

gulēšanu» 1, kā arī PSRS Tirdzniecības ministrijas 1982. g. 19. VIII

apstiprinātie un ar PSRS lekšlietu ministriju saskaņotie Tipveida
noteikumi par komisijas tirdzniecību ar vieglajiem automobiļiem un

motocikliem ar blakusvāģiem 2
.

Pilsoņi viņiem piederošos automobiļus un motociklus var pārdot
tikai uz komisijas līguma pamata. Valsts autoinspekcijas iestādēm

ir aizliegts reģistrēt vieglos automobiļus un smagos motociklus, ku-

rus individuālie īpašnieki pirkuši, apejot šo kartību.

Komisionārs ir LPSR Tirdzniecības ministrijas specializētie vei-

kali un rajonu patērētāju biedrību savienību universālveikali. Ko-

mitenti var būt padomju pilsoņi, kam pieder automobiļi personiskā
īpašumā, vai viņu pilnvaroti pilsoņi. Pilsonis var nodot automobili

komisijā pārdošanai, norādot pircēju, kā arī bez pircēja norādišanas.

Komisijā pieņem transporta līdzekļus, kas reģistrēti attiecīgās
savienotās republikas VAI iestādēs. Neatkarīgi no reģistrācijas vie-

tas komisijā pieņem automobiļus, kas ir bojāti avārijas, stihiskas

nelaimes rezultātā un kam vajadzīgs kapitālremonts, kā arī gadī-

juma, ja īpašnieks attaisnojošu iemeslu dēļ nevar nogādāt automo-

bili pārdošanai pēc reģistrācijas vietas.

Komisija pieņem jaunus un lietotus kā mūsu valstī ražotus, tā

arī ārzemju marku automobiļus. Komisijā pieņem arī automašīnu

rezerves daļas un agregātus. Aizliegts pieņemt komisijā kravas auto-

mobiļus, autobusus, kā arī dažu marku automašīnas, ko nedrīkst

pārdot pilsoņiem. .

Komisija pārdodamo automobiļu cenu nosaka komitents vai spe-
ciāla komisija pēc saskaņošanas ar komitentu. Cenu nosaka atkarībā

uo spēkā esošajām mazumcenām. Ja komitents nav norādījis pircēju
un automobilis nav pārdots 20 dienu laikā, veikals, uzaicinot komi-

1 LPSR ATB, 1970, .\» 1, 11. lpp
- BHA. 1983, to 1, c. 33-37.
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lentu, automobili pārceno. Pēc nākamajām 20 dienām speciāla komi-

sija, vienojoties ar komitentu, automobili atkal pārceno. Ja komitents

uz pārcenošanu neierodas, mašīnu atdod viņam atpakaļ.
Komisijas atlīdzība ir 7% no automobiļa pārdošanas cenas. Ko-

mitentam, kamēr mašīna nav pārdota, ir tiesības to atprasīt veika-

lam, atlīdzinot par automobiļa glabāšanu 0,5% no tā cenas par

pirmo mēnesi un 2% par katru nākamo mēnesi. Mašīnas, kas pār-
dotas komisijas veikalā, no pircēja atpakaļ netiek pieņemtas.

3. Lauksaimniecības produkcijas pārdošana komisijā. Pēc komi-

sijas līguma lauksaimniecības produkcijas pārdošanai kolhozs kā

komitents uzdod patērētāju kooperācijas organizācijai kā komisionā-

ram pārdot komisijā lauksaimniecības produktus, kas palikuši pāri
pēc tam, kad izpildītas kolhoza saistības lauksaimniecības produktu
pārdošanā valstij (CX 403. p. II d.). Sis komisijas līguma paveids
ir radies 50. gadu sākumā, un to lidzās CX noteikumiem reglamentē
arī speciāli normatīvi akti, piemēram, PSKP CX un PSRS MP

1961. g. 25. II lēmums «Par kolhoznieku un kolhozu lauksaimniecī-

bas produktu pārpalikumu realizācijas organizācijas uzlabošanu»',
PSRS Lauksaimniecības ministrijas, kā ari Centrālās patērētāju
biedrību savienības valdes normatīvie akti.

Komisionārs līgumā ir patērētāju kooperācijas zemākie posmi,
"komitents — kolhozi, kas atrodas attiecīgās patērētāju biedrības dar-

bības rajonā. Pieņemtos produktus patērētāju biedrība var pārdot

komisijā ārpus attiecīgā patērētāju biedrības darbības rajona. Tādā

gadījumā patērētāju biedrība noslēdz apakškomisijas līgumu ar citu

patērētāju kooperācijas organizāciju šīs produkcijas pārdošanas vietā

(CX 407. p. 111 d.).

Komisijas līgumi var būt ilgstoši un vienreizēji. Līgumu vienmēr

slēdz rakstveidā un to var noformēt ka pavadzīmi. Taja saskaņā ar

CX 404. p. ir jānorāda, kas produktus nodevis, produktu nosaukums,

to pieņemšanas datums, daudzums un kvalitāte, pārdošanas cena,

kā arī norēķinu termiņi.
Cena nosakāma, pusēm vienojoties, bet tā nedrīkst būt augstāka

par tirgus cenu (var būt augstāka par attiecīgās produkcijas valsts

mazumcenu). Komisionārapamatpienākums ir pieņemt līgumā pa-

redzēto produkciju un to pārdot atbilstoši līguma noteikumiem. Kad

kolhozs produkciju ir nodevis, komisionārs izsniedz viņam avansu

līdz 75% no produkcijas pārdošanas cenas, ja produkciju pārdod

ārpus komisionāra darbības rajona, kā arī citos gadījumos, ko pa-

redz Noteikumi.

4. Komisijas līgums uzņēmumu un citu organizāciju neizmanto-

jamo materiālo vērtību pārdošanai. Uz komisijas līguma pamata uz

ņēmumi, apvienības, organizācijas un iestādes var pārdot neizman-

tojamās'materiālās vērtības — iekārtas un materiālus, no kuru jaunas

sadalīšanas ir atteikusies attiecīga augstāka iestāde, kā arī tas mate-

riālās vērtības, kuras nesadala plāna kartībā. So komisijas paveidu

regulē PSRS MP 1967. g. 27. I lēmums «Par materiāltehniskās

' Cn CCCP, 1961, J* 4, ct. 22.
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apgādes organizācijas un plānošanas uzlabošanas pasākumiem»', kas

nosaka lieko un neizmantojamo iekārtu un materiālu realizācijas
kārtību. Sis lēmums paredzēja materiāltehniskās apgādes sistēmā

organizēt komisijas tirdzniecību, lai ar valsts materiāltehniskās ap-

gādes komitejas organizāciju starpniecību palīdzētu uzņēmumiem un

citam organizācijām realizēt liekās un neizmantojamās iekārtas un

materiālus. So komisijas līgumu regulē arī PSRS MP 1981. g.
31. VII lēmums Nr. 732 «Par virsnormatīvo un neizmantojamo ma-

teriālo vērtību realizācijas kārtību», attiecīgs LPSR MP 1984. g.
28. IX lēmums Nr. 5702

un PSRS Valsts materiāli tehniskās apgādes
komitejas 1983. g. 28. VII Instrukcija par kārtību, kādā uzņēmumi,

apvienības, organizācijas un iestādes realizē virsnormatīvās un ne-

izmantojamās materiālās vērtības 3
,

kā arī PSRS Valsts materiāli

tehniskās apgādes komitejas 1981. g. 30. XII apstiprinātais Paraug-
nolikums ražošanas apvienības, uzņēmuma, organizācijas materiāl-

tehniskās apgādes organizēšanai 4
.

Komisionāri pēc šī līguma ir valsts materiāltehniskās apgādes

organizācijas vai tirdzniecības organizācijas, kā arī Valsts lauk-

saimniecības ražošanas tehniskās nodrošināšanas komitejas organi-
zācijas. Komitenti ir saimnieciskās un citas organizācijas, kam ne-

pieciešams realizēt neizmantojamās materiālās vērtības. Līgumus
slēdz rakstveidā. Tie var būt ilgstoši un vienreizēji. Pārdodamo

priekšmetu cenu nosaka pēc pušu vienošanās, tomēr tā nevar būt

augstāka par attiecīgajām vairumcenām, bet produkcijai, ko realizē

mazumtirdzniecībā, — par attiecīgajām mazumcenām. Komitenti
maksā par komisijas pakalpojumu atlīdzību PSRS Valsts cenu ko-

mitejas noteiktajos apmēros.
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22. nodaļa

GLABĀJUMS

1. §. Glabājuma sociāli ekonomiska nozīme,

pielietojums, reglamentācija

l« Glabājums ir viena no tām pakalpojumu attiecībām, ko pilsoņi
bieži izmanto ikdienā, piemēram, nodod glabāšanā virsdrēbes savā

darbavietā, pakalpojumu vai izrāžu uzņēmumos, nodod glabāt iepir-
kuma somas pašapkalpošanās veikalos, bagāžu — transporta or-

ganizācijās, atstāj mantu viesnīcas numurā utt. Pilsoņi nodod

mantu arī glabāšanā lombardam vai citiem pilsoņiem, obligācijas —

glabāšanai krājkasēs. Sīm glabājuma attiecībām galvenokārt ir

sadzīves raksturs. Svarīga ekonomiskā nozīme ir glabājuma attie-

cībām, kas rodas starp organizācijām, nododot mantu glabāšanai
saldētavās, elevatoros, noliktavās, kā arī nododot kravu glabāša-
nai transporta organizācijās, neapmaksātu produkciju atbildīgai
glabāšanai v. tml.

2. Glabājuma tiesiskās attiecības pēc rakstura ir dažādas. Visbie-

žāk tās rodas no līguma: 1) no speciāli noslēgta glabājuma lī-

guma, ko regulē CX 37. nodaļa un citi civilās likumdošanas akti;

2) glabājuma attiecības var būt arī daudzu citu līgumattiecību sa-

stāvdaļa (piemēram, pirkuma-pārdevuma, piegādes, kravas pārva-
dājuma, mantas īres, patapinājuma, darbuzņēmuma, uzdevuma, ko-

misijas līgumos).

Glabājuma attiecības var rasties arī tieši uz likuma pamata. Tā,

piemēram, uz likumu pamatojas atrastas lietas glabāšana (CX
147. p.), naudas, vērtslietu, vērtspapīru un citas likumdošanā pare-

dzētas mantas nodošana glabāšanā PSRS Valsts bankā līdz to

izsniegšanai mantiniekiem, ķīlas saglabāšana (CX 180. p. v. c).

Sajā nodaļā ir apskatītas glabājuma attiecības, kas pamatojas
uz glabājuma līgumu.

2. §. Glabājuma līguma jēdziens, dalībnieki, priekšmets.

Līguma noslēgšana.

I. Glabājuma līguma jēdziens izriet no CX 421. panta. Glabā-

jums ir līgums, saskaņā ar kuru viena puse (glabājuma devējs)
nodod glabāšanā mantu otrai pusei (glabātājam), kura apņemas

glabāt pieņemto mantu un atdot to bez bojājumiem. Pēc šī līguma
manta tiek nodota glabātājam tikai valdījumā, un glabātāja uzde-

vums ir mantu saglabāt, apsargāt. Glabātājs parasti mantu ne-

drīkst lietot, jo tas nav glabājuma līguma mērķis. Mantu lietot gla-

bātājs drīkst tikai tad, ja tas paredzēts līgumā (CX 424. p. 111 d.).
No glabājuma līguma jēdziena izriet, ka tas ir reāllīgums, kas uz-

skatāms par noslēgtu tikai no brīža, kad manta pieņemta glabāšanā.
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Tā tas ir visos gadījumos, kad puse, kas nodod mantu glabāšanā,
ir pilsonis (CX 421. p. 111 d.).

Tomēr glabājuma līgums var but arī konsensuāls, ja to sav-

starpēji slēdz organizācijas. Tad līgums ir noslēgts ar vienošanās

bridi, un mantas nodošana glabātājam var notikt pēc līguma no-

slēgšanas. Tā tas parasti ir ilgstošos glabājuma līgumos, ko slēdz

ar saldētavām un tamlīdzīgām organizācijām.
Glabājuma līgums var būt kā atlīdzības, tā bezatlīdzības

līgums. Sadzīves glabājuma attiecībās šis līgums parasti ir bez-

atlīdzības, ja vien līgumā vai likumā nav noteikts citādi (CX
421. p. IV d.). Pilsoņi savstarpēji slēgtajos līgumos var paredzēt
atlīdzību par glabāšanu speciālas maksas veidā, arī atjaujot glabā-

tājam lietot mantu. Likumdošanā var būt paredzēta atlīdzība par

bagāžas glabāšanu. Lombarda tipveida statūtos par mantas gla-
bāšanu ir paredzēta maksa.

Organizācijas, kas glabāšanu veic saskaņā ar statūtiem vai no-

likumiem, parasti pieņem mantu glabāšanā pret atlīdzību (piemē-

ram, saldētavas, bāzes).

No pienākumu un tiesību sadalījuma viedokļa glabājums ir div-

pusējs līgums, jo katrai pusei ir tiesības un pienākumi. Arī tad, ja

glabājuma devējam nav jāmaksā atlīdzība par glabāšanu, viņam ir

pienākums atlīdzināt glabātajam mantas saglabāšanai nepiecieša-
mos izdevumus (CX 425. p. II d.), kā arī saņemt atpakaj mantu

pēc līguma izbeigšanās. Glabājuma līgums starp organizācijām var

būt pamatots tiz plānošanas aktu, kā arī var būt neplānots.

Glabājuma līgums ir jāatšķir no citiem līdzīgiem līgumiem, pir-
mām kārtām no mantas īres un patapinājuma līgumiem, pēc kuriem

manta tiek nodota uz laiku valdījumā vai lietojumā citām perso-

nām. Arī pēc glabājuma līguma glabātājam var būt at|auts mantu

lietot. Noteicošais īaktors, kas Jauj atšķirt šos līgumus, ir mērķis,
kads bijis pusēm, slēdzot līgumu. Glabājuma līgumā mērķis ir man-

tas saglabāšana, bet lietošanai ir blakusnozīme. Turpretī pārējos
līgumos, kuros ir glabāšanas elementi, blakusnozīme ir glabāju-
mam. Strīdīgs ir jautājums par mantas glabāšanu transporta organi-

zāciju automātiskajās glabāšanas kamerās. Literatūrā tiek uzskatīts,
ka tas ir glabājuma līgums. 1 Turpretī KPFSR Augstākā Tiesa kon-

krētā lietā atzinusi, ka, nododot mantu glabāšanai šādā veidā, tiek

noslēgts nevis glabājuma, bet gan mantas īres līgums 2
.

Glabājuma līgums ir norobežojams no līguma par objektu ap-

sardzību, ko realizē milicijas ārpusresoru apsardzes apakšvienības.
So līgumu slēdz atbilstoši tipveida līgumam, ko apstiprinājusi PSRS

Valsts arbitrāža 1967. g. 31. maijā (papildinājusi 1977. g. 20. l).a

Abus šos līgumus gan saista kopīgs uzdevums — mantas saglabā-

1 Mo3eoeoū 17., MyMencKuū. E. ripaßOßoe pery.inpoßaime nojibaoßaHHH aBTOMa-

THMCCKHMH K3\!CpaMII XpaHCHHfI. — CoB. K)CT., 1971, te 9, c. 23.

2 sian:ieTeHb BepxoßHoro Cviia PC4>CP, 1980, te 10, c. 15.

3 BHA, 1977, te 5, c. 3—lo.
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šana, tomēr pēc satura tie ir joti atšķirīgi. Pēc objektu apsardzes
līguma parasti apsargā telpas, ēkas ar visu tajās esošo mantu,

un apsargājamais objekts nepāriet apsargātāja valdījumā. Turpretī
pēc glabājuma līguma manta uz laiku pāriet glabātāja valdījumā.
Objektu apsardzes līgumā apsardzība tiek organizēta pavisam ci-

tādi nekā glabājuma ligumā. Atšķirīga ir arī apsargātāja atbil-

dība.

2. Glabājuma liguma dalībnieki ir glabājuma devējs un glabā-
tājs. Glabātājs parasti ir sociālistiskā organizācija. Mantas glabā-
šanas pienākums kā papildfunkcija var būt jebkurai organizācijai
līdzās šīs organizācijas pamatdarbībai (piemēram, viesnīcām, slim-

nīcām, sanatorijām, izrāžu uzņēmumiem, tirgiem, transporta or-

ganizācijām utt.), kas vērsta uz darbinieku, klientu, apmeklētāju v. c.

mantas apsargāšanu un saglabāšanu. Glabāšana var būt arī so-

ciālistisko organizāciju pamatfunkcija vai viena no pamatfunkci-
jām, piemēram, elevatoriem, lombardiem, saldētavām v. c. Glabā-

tājs var būt arī pilsonis parasti attiecībās ar citu pilsoni. Pilsoņi
var veikt glabāšanas darbības bez atlīdzības, kā arī pret atlīdzību.

Par glabājuma devēju (persona, kas nodod mantu glabāšanā)
var būt kā pilsoņi, tā arī organizācijas, kas ir mantas īpašnieki vai

tās operatīvie pārvaldītāji. Mantu glabājumā var nodot jebkura
persona (īrnieks, ķīlas turētājs, mantas atradējs), kam var būt tie-

siska interese saglabāt pie viņas esošo mantu.

3. Līguma kā tiesiskās attiecības objekts ir pakalpojumi — dar-

bības, kas vērstas uz mantas saglabāšanu. Svarīga nozīme ir tam.
kādu mantu var nodot glabāšanā. Parasti glabāšanā nodod indivi-

duāli noteiktas vai individualizētas lietas, pie tam tādas, ko var

nodot glabātāja valdījumā. Glabātājam pēc līguma izbeigšanas

glabāšanā nodotā manta ir jāatdod atpakaj. Glabāšanai krājkasēs
var nodot valsts aizņēmuma obligācijas, valsts bankai glabāšanā
var nodot žrvalstu valūtu, vērtspapīrus, kas izrakstīti ārvalstu va-

lūtā (veksejus, čekus, akcijas, obligācijas), sertifikātus, loterijas
bijetes.

Par glabājuma līguma objektu nevar būt nekustāmas lietas

(ēkas, augju dārzi), bet to apsardzība var notikt pēc citiem līgu-
miem. lespējams nodot glabāšanā mantu, kas noteikta ar sugas pa-

zīmēm (CX 431. p.), piemēram, graudus, izejvielas, materiālus. Su-

gas lietas tiek nodotas parasti glabāšanā organizāciju saimniecis-

kajās attiecībās, bet šāds glabājums ir iespējams arī attiecībās starp

pilsoņiem. Sādā gadījumā glabātājam uz mantu rodas operatīvās

pārvaldīšanas tiesības vai īpašuma tiesības, un glabātājam ir jāat-
dod personai, kas mantu nodevusi glabāšana, līdzīgs vai nolīgtais
tās pašas sugas un kvalitātes lietu daudzums, ja glabājuma nodotās

sugas lietas nav bijis iespējams glabāt nošķirti no citām attiecīgās

sugas lietām.

Glabājuma līguma objekts pilsoņu savstarpējās attiecībās var

būt an nauda. Naudas glabāšana krājkasēs notiek pēc īpaša nogul-

dījuma līguma, bet organizāciju naudas līdzekļu glabāšanu PSRS
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Valsts bankā un PSRS Celtniecības banka regulē likumdošana, kas

attiecas uz norēķina un kredīta attiecībām.

4. Glabājuma līguma formu nosaka vispārīgie darījuma formas

noteikumi, kā arī likumdošanā paredzētie speciālie noteikumi (CX
422. p. v. c. normatīvie akti). Organizāciju savstarpējie glabājuma
līgumi vienmēr jāslēdz rakstveidā. Līgumi, kuros viena vai abas

puses ir pilsoņi, jāslēdz Vienkāršā rakstveida formā, ja mantas vēr-

tība pārsniedz 100 rbļ. Ja šī prasība netiek ievērota, strīda gadī-

jumā pusēm nav tiesību atsaukties uz liecinieku liecībām darījuma
pierādīšanai. Transporta organizācijās bagāžas nodošanu glabā-
šanā var apliecināt ar kvīts izsniegšanu. Lombards, pieņemot lietu

glabāšanā, izsniedz LPSR Sadzīves pakalpojumu ministrijas ap-

stiprināta parauga uzglabāšanas zīmi.

Izņēmums šai ziņā ir mantas īslaicīga nodošana glabāšanā or-

ganizāciju garderobēs, kad glabājuma devējam izsniedz žetonu vai

numuru, t. i., leģitimācijas zīmi, kas apliecina mutvārdu līguma
noslēgšanu neatkarīgi no mantas vērtības. Sājos gadījumos tiek

prezumēts, ka žetona vai numura uzrādītājs ir tiesīgs saņemt gla-
bāšanā nodoto mantu, un glabātājam nav jāpārbauda šo tiesību

esamība leģitimācijas zīmes uzrādītājam. Arī tad, ja virsdrēbes

pieņemtas glabāšanā, neizsniedzot leģitimācijas zīmi, glabājuma
līgums skaitās noslēgts. Tāpēc šajos gadījumos, ja glabāšanā no-

dotā manta pazudusi, organizācijai jāatbild pēc CX 422. p., bet

nevis pēc CX 465. p. noteikumiem.

īpaši noteikumi par formu attiecas arī uz mantas nodošanu gla-
bāšanā ārkārtējos apstākļos (ugunsgrēka, plūdu un citu stihisku

nelaimju gadījumos), kad līgumu var noslēgt mutvārdu formā ne-

atkarīgi no glabāšanā nodotās mantas vērtības. Sajā gadījumā

līguma noslēgšanu var pierādīt ar liecinieku liecībām. Saskaņā ar

CX 422. p. II d. ar liecinieku liecībām strīda gadījumā var pie-
rādīt glabāšanā pieņemto un glabātāja atdodamo lietu identitāti

neatkarīgi no tā, kādā formā līgums noslēgts.

5. Glabājuma līguma termiņš. Glabājuma līgumu var noslēgt*
norādot termiņu, kā arī bez termiņa norādīšanas. Termiņu līgumā
norāda pašas puses, vai arī tas izriet no likuma. Lombards sa-

skaņā ar Statūtu 24. pk. pieņem glabāšanā lietas uz laiku līdz

12 mēnešiem. Terminētiem glabājuma līgumiem raksturīgs, ka

glabātājs nav tiesīgs pirms termiņa prasīt, lai glabājuma devējs

saņem glabāšanā nodotās lietas. Turpretī glabājuma devējam ir

tiesības izbeigt līgumu pirms termiņa. Ja līgums noslēgts bez ter-

miņa norādīšanas, glabājuma devējs jebkurā brīdī var pieprasīt
mantas atdošanu un līguma izbeigšanu. No glabājuma līguma bū-

tības izriet, ka glabātājam kā parādniekam nekāds atvieglojuma
termiņš nav jādod. Glabātājam beztermiņa līgumā ir tiesības pra-

sīt līguma izbeigšanu jebkurā brīdi. Tomēr viņam ir pienākums no-

rādīt glabājuma devējam atvieglojuma termiņu: «Šādos apstākļos
pietiekamu termiņu, lai mantu saņemtu atpakaļ» (CX 423. p. II d.).
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3. §. Glabājuma līguma dalībnieku pienākumi,
tiesības un atbildība

1. Glabājuma līguma saturs ir tā dalībnieku savstarpējās tiesī-
bas un pienākumi, kas vērsti uz glabāšanā nodotās mantas sagla-
bāšanu, savlaicīgu atdošanu, glabātājam pienākošās atlīdzības sa-

maksu un izdevumu atlīdzināšanu. levērojot glabājuma līguma
mērķi un raksturu, likumdošanā galvenokārt ir akcentēti glabātāja
pienākumi.

2. Glabātāja pienākumi ir atšķirīgi atkarībā no tā, vai noslēgts
reāls vai konsensuāls līgums, kā arī no tā, vai glabātājs ir pilsonis
vai organizācija, vai līgums ir bezatlīdzības vai atlīdzības. Ja no-

slēgts konsensualligums, glabātājam pirmām kārtām ir pienākums
pieņemt līgumā paredzēto mantu glabāšanā. Glabājuma reāllīgu-
mos šāda pienākuma nav, izņemot sadzīves glabājuma gadījumus,
kad dažādas organizācijas glabā savu darbinieku, klientu mantu.

Glabātāja svarigākais pienākums ir mantas saglabāšana. Sa-

skaņā ar CX 424. p. glabātājam ir jāveic visi ligumā paredzētie
vai nepieciešamie pasākumi mantas saglabāšanai. Sie pasākumi ir

atkarīgi no konkrētā glabājuma mērķa un glabāšanā nodotās man-

tas īpašībām. Saglabāšanas pienākums nozīmē veikt pasākumus,
lai novērstu mantas nozagšanu, izlaupīšanu, lai manta saglabātu
savas dabiskās īpašības, nebojātos, neiztvaikotu, nesamirktu v. tml.

Konkrēti pasākumi, kas jāveic glabātājam, var būt noteikti līgumā,
kā arī speciālos normatīvos aktos. Tā, piemēram, lombardam glabā-
šanā pieņemtā manta ir jāapdrošina par pilnu tās vērtības summu,

saldētavām ir jāgādā par vajadzīgās temperatūras nodrošināšanu,

sanitāro noteikumu ievērošanu. Ja līgumā vai likumā glabātāja
konkrēti pienākumi tieši nav norādīti, glabātājam ir jāveic visi ne-

pieciešamie pasākumi mantas saglabāšanai. Mazākas prasības ir

izvirzītas vienīgi pilsoņu savstarpējiem bezatlīdzības glabājuma

līgumiem, kuros glabātājam jārūpējas par glabāšanā nodoto mantu

tāpat kā par savu personisko. Sajā gadījumā, ja vien tas nav no-

teikts līgumā, nevar prasīt, lai glabātājs veiktu speciālus pasāku-
mus mantas saglabāšanai. Ar to jārēķinās glabājuma devējam un

jāuztic savas mantas glabāšana rūpīgam pilsonim.

Glabātājam nav tiesību lietot glabājamo mantu. Tomēr izņē-
muma veidā līgumā var noteikt, ka glabātājam ir tiesības mantu

lietot (CX 424. p. 111 d.). Protams, šādas tiesības var paredzēt

tikai attiecībā uz nepatērējamām lietām, un tiesības mantu lietot

var būt kā atlīdzība glabātājam. Glabātāja pienākums nav veikt

mantas remontu. To viņš var uzņemties tikai pēc atsevišķa līguma
ar glabājuma devēju, kā arī veicot darbību bez uzdevuma, ja tas

nepieciešams glabājuma devēja interešu aizsardzibai (CX 399. p.).

Glabātājam ir pienākums atdot glabājuma devējam mantu bez

bojājumiem (CX 421. p. I d.) pēc līguma termiņa notecējuma vai

pēc glabājuma devēja pirmstermiņa pieprasījuma, vai arī pēc viņa

pieprasījuma beztermiņa līgumā. Manta jāatdod ar visiem aug-

ļiem, ja vien līgumā nav paredzēts citādi. Ja glabātājs neatdod
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glabājumā nodoto mantu, glabājuma devējam ir tiesības prasīt man-

tas piespiedu atdošanu, pamatojoties uz pušu līgumiskajām attiecī-

bām, bet nevis pēc vindikācijas noteikumiem.

3. Glabājuma devējam ir pienākums pēc konsensuāllīguma nodot

glabāšanā mantu līgumā paredzētajos termiņos. Pēc reāllīguma šāda

pienākuma nav, jo līgums ir noslēgts tikai ar mantas nodošanu. Citi

pienākumi ir atkarīgi no tā, vai glabājums notiek bez atlīdzības

vai pret atlīdzību. Atlīdzības glabājuma līgumā glabājuma devē-

jam ir pienākums samaksāt atlīdzību par glabāšanu, kas ir jāat-
šķir no glabātāja izdevumu atlīdzināšanas. Atlīdzības apmēru nosaka

dažādi. Ja glabāšanu veic specializētas organizācijas saskaņā ar

statūtiem vai nolikumiem vai arī citas organizācijas, kam ir tiesības

prasīt atlīdzību par glabāšanu, atlīdzības apmēru nosaka likumdo-

šana noteiktā kartībā apstiprinātas tāmes, likmes, tarifi (CX
425. p. I d.). Tā, piemēram, par mantas glabāšanu un apdrošinā-
šanu lombards ņem 4,8% gadā no mantas vērtības (Statūtu 22. pk.).
Ja šādu likmju, tarifu, tāmju nav, tad atlīdzības apmēru nosaka,

pusēm vienojoties. Tas attiecas gan uz organizāciju savstarpējiem

līgumiem, gan uz attiecībām starp pilsoņiem. Atlīdzību var samak-

sāt, noslēdzot līgumu, vai arī periodisku maksājumu veidā. Ja gla-
bājuma devējs nesamaksā atlīdzību, tad to var piedzīt piespiedu
kārtā. Atlīdzības nesamaksāšana nerada glabātājam tiesību aiztu-

rēt glabāšanā nodoto mantu.

Glabājuma devēja pienākums ir atlīdzināt glabātājam izdevu-

mus. Sāds pienākums pēc CX 425. p. II d. ir tikai personai, kas

nodevusi mantu bezatlīdzības glabāšanā. Atlīdzības līguma glabā-

tāja izdevumi jau ir ietverti glabājuma atlīdzībā. Jāatlīdzina ir

tikai nepieciešamie izdevumi, piemēram, izdevumi par telpti apku-
rināšanu, mantas apkopšanu, dzīvnieku uzturēšanu. Bez šādu izde-

vumu samaksas likumā ir paredzēta vēl glabātājam nodarīto zau-

dējumu atlīdzība (CX 430. p.). Jāatlīdzina zaudējumi, kas radušies

sakarā ar mantas īpašībām, ja glabātājs, pieņemot mantu glabā-

šanā, nav zinājis un nevarēja zināt par šīm īpašībām. Tas attiecas

kā uz atlīdzības, tā arī uz bezatlīdzības līgumiem neatkarīgi no tā,
kas ir līguma ptises. Sādi zaudējumi var rasties, ja glabāšanā no-

dod indīgas vielas, slimus dzīvniekus v. tml.

Jebkurā glabājuma līgumā glabājuma devēja pienākums ir sa-

ņemt atpakaļ glabāšanā nodoto mantu.

4. Glabātāja atbildība. Likumā ir speciāli paredzēta glabātāja
atbildība par mantas nesaglabāšanu, kā arī šīs atbildības apmērs.
Atbildība par glabāšanā pieņemtās mantas zudumu, iztrūkumu vai

bojājumu nav vienāda visiem glabātājiem. Pilsoņiem un organizā-

cijām, kam glabāšana nav pamatdarbība, atbildība par mantas

nesaglabāšanu ir tikai tad, ja viņi ir vainīgi mantas nesaglabāšanā.
Vēra tiek ņemta jebkura vainas forma. Glabātājs tiek atbrīvots no

atbildības, ja viņš pierāda, ka mantas zudums, iztrūkums vai bojā-

jums nav noticis viņa vainas dēļ.
Paaugstināta atbildība par mantas nesaglabāšanu ir organizā-

cijām, kam mantas glabāšana ir pamatdarbība. Sīm organizācijām
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ir pienākums īpaši rūpēties par mantas saglabāšanu, un tām ir
jāatbild arī tad, ja tās nav vainīgas mantas nesaglabāšanā. Sis

organizācijas tiek atbrīvotas no atbildības tikai tad, ja manta gā-
jusi bojā nepārvaramas varas rezultātā (CX 426. p. II d.) un man-

tas bojāeju konkrētajai organizācijai nav bijis iespējams novērst.

Glabātāja atbildība jebkurā glabājuma gadijumā tiek samazināta

pēc glabājuma termiņa izbeigšanās, ja glabājuma devējs nav pa-
ņēmis mantu atpakaļ. Saskaņā ar CX 426. p. 111 d. pēc glabājuma
termiņa izbeigšanās glabātājs — pilsonis vai organizācija — at-
bild par mantas nesaglabāšanu tikai tad, ja viņa rīcībā ir nolūks

vai rupja neuzmanība.

Glabātāja atbildības apmēru nosaka saskaņā ar CX 427. pantu.
Pirmkārt, glabātāja atbildības apmērs var būt paredzēts likumā

vai līgumā. Otrkārt, ja likuma vai līgumā glabātāja atbildības ap-
mērs nav paredzēts, glabātājs atbild ierobežoti tikai mantas fak-

tiskā zuduma vai bojājuma apmērā: par mantas zudumu vai iztrū-

kumu — zudušās vai iztrūkstošās mantas vērtības apmērā; par man-

tas bojājumu — summas apmērā, par kuru samazinājusies mantas

vērtiba. Glabātājam nav jāatlīdzina ienākumi, kurus glabājuma de-

vējs būtu ieguvis, ja manta būtu saglabāta. Puses līgumā var vie-

noties, ka ir jāatlīdzina arī šī zaudējumu daļa. Zaudējumu apmēru
nosaka, ņemot vērā mantas vērtību, kas var būt norādīta līgumā vai

citā glabātāja izdotā dokumentā, piemēram, kvītī.

Glabātāja atbildība aprobežojas ar nocenojuma summu, ja vien

glabātājs nepierāda, ka zudušās, iztrūkstošās vai bojātās mantas

faktiskā vērtība ir mazāka par šo summu. Tad zaudējuma apmēru
nosaka, ņemot vērā mantas faktisko vērtību.

7. Glabājuma līguma izbeigšana. Līgums izbeidzas vai nu ar

tā termiņa notecējumu, vai pēc glabājuma devēja pirmstermiņa pie-
prasījuma, vai arī pēc jebkuras puses pieprasījuma beztermiņa
līguma gadjjuma (CX 423. p.). Glabājuma līgums izbeidzas arī

pēc vispārīgajiem saistību izbeigšanas pamatiem. Ja, izbeidzoties

līgumam, glabātājs neatdod glabāšanā nodoto mantu, glabājuma
devējs tiesā vai arbitrāžā var pieprasīt tās atdošanu piespiedu
kārtā, vai arī piedzīt mantas vērtību. Savukārt, ja glabājuma de-

vējs izvairās mantu saņemt atpakaļ, glabātājs — pilsonis — sa-

skaņa ar CX 429. p. var prasīt tiesas ceļā šādas mantas piespiedu

pārdošanu. Mantu pārdod kārtībā, kādā izpilda tiesas spriedumus.
Ja glabātājs ir organizācija, tad tā neatprasītās mantas pārdod tās

statūtos (nolikumā) paredzētajā kārtībā.

4. §. Mantas glabāšana saskaņā ar likumu.

I. Mantas glabāšanas pienākums var rasties ne tikai no glabā-

juma līguma, tas var būt arī papildpienākums daudzos citos līgu-
mos: pirkuma-pārdevuma, darbuzņēmuma, īres, piegādes, komisijas
un citos līgumos. Literatūrā ir norādits, ka jebkuras organizācijas

pienākums saglabāt savu darbinieku virsdrēbes un citas personiskās
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mantas izriet no darba attiecībām, nevis no glabājuma attie-

cībām. 1

2. Glabāšanas attiecības daudzos gadījumos rodas tieši uz

likuma pamata (nenoslēdzot līgumu). Viens no tādiem gadījumiem
ir mantas saglabāšana viesnīcās, atpūtas namos, sanatorijās, kop-
mītnēs un citas līdzīgās organizācijās. CX 428. p. ir paredzēta or-

ganizāciju atbildība par tādas mantas nesaglabāšanu, kas atrodas

šajās organizācijās uz laiku dzīvojošajiem pilsoņiem ierādītajās

telpās (viesnīcas numurā, slimnīcas palātā, kopmītnes istabā v. tml.).
Tā kā likumā ir dots tikai šāda veida organizāciju piemērveida uz-

skaitījums, tad literatūrā pamatoti tiek uzskatīts, ka pie šādām

organizācijām pieder arī pansionāti, pirtis, pionieru nometnes un

citas organizācijas. 2 Sājos gadījumos minētās organizācijas atbild

pēc vispārīgajiem noteikumiem par mantas zudumu, iztrūkumu,

bojājumu, ja manta atradusies pilsoņiem ierādītajās telpās, kaut

ari nav nodota īpaši glabāšanā.
Minētās organizācijas neatbild par naudas, uzrādītāja vērtspa-

pīru, vērtslietu zudumu vai bojājumu, ja pilsoņi šīs mantas atstā-

juši viņiem ierādītajās telpās, bet nav nodevuši glabāšanā. Ja

mantu, ieskaitot naudu un vērtslietas, pilsoņi nodevuši speciāli gla-
bāt, tad organizācija par šādas mantas nesaglabāšanu atbild pēc
CX 426. p.

Tieši uz likuma pamatojas pienākums glabāt atrastas lietas (CX
147. p.), bez uzraudzības atstātus lopus (CX 149. p.), arestēto

parādnieka mantu (CPK 382., 383. p.), mantojamo mantu (CX
578. p.) utt. Saskaņā ar CX 432. p. arī šajos glabāšanas gadīju-
mos ir jāpiemēro CX normas, kas regulē glabājuma līgumu (CX
421., 423., 424., 426.—430. p.).

Uz likuma pamata rodas arī produkcijas atbildīgas glabāšanas
pienākums. Saskaņā ar PSRS MP 1967. g. 3. IV lēmuma 15. pk.
atbildīgā glabāšanā pieņem preču materiālās vērtības gadījumā, ja

pircējs atteicies no to apmaksas.
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23. nodaļa

KOPĪGA DARBĪBA

1. §. Kopīgas darbības līguma jēdziens, nozīme,

veidi, noslēgšana, forma un termiņš

I. Kopīgas darbības līguma jēdziens. Pēc kopīgas darbības

līguma divas vai vairākas puses (dalībnieki), apvienojot savu man-

tisko ieguldījumu, savstarpēji apņemas kopīgi darboties vienota

saimnieciska mērķa sasniegšanai (CX 433. p.). Sajā līgumā pušu
intereses sakrīt mērķa ziņā. Citos līgumos katrai pusei ir savi, sav-

starpēji pretēji vērsti mērķi. Tā, piemēram, pirkuma-pārdevuma
līgumā pārdevēja mērķis ir zaudēt savas īpašuma tiesības uz mantu

un iegūt no pircēja savā īpašumā attiecīgo naudas summu, bet pir-
cējs savukārt vēlas iegūt īpašuma tiesības uz mantu un savukārt

samaksāt par to. Turpretī kopīgas darbības līgumā visas tā puses
vēlas sasniegt vienu un to pašu pamatmērķi (kopīgo mērķi), piemē-
ram, uzcelt māju. Katrs dalībnieks apņemas dot noteiktu mantisku

ieguldījumu, uzņemas konkrētus pienākumus, kuri var būt atšķi-

rīgi, bet kuru izpilde kopumā nodrošina saskaņotu darbību, kas

vērsta uz to, lai sasniegtu arī katra dalībnieka atsevišķo mērķi
(piemēram, iegūt savā īpašumā mājas attiecīgo daļu). Tātad līguma
dalībnieki, izpildot savus pienākumus, rada un iegūst sev no kopī-
gās darbības rezultātiem izrietošās tiesības.

Bieži vien šajā līgumā izpildījums ir ilgstošs, un tas ietekmē

līguma elementu struktūru. Kopīgas darbības līgums ir konsen-

suāls, divpusējs vai daudzpusējs (piedalās vairāk nekā divas pu-

ses) līgums. Kopīgas darbības līgums ir atlīdzības līgums. Sis

līgums nepamatojas uz plānošanas aktiem. Jāatzīmē, ka līgums par
mantas apvienošanu vien nav kopīgas darbības līgums, bet tas

rada kopīpašumu.
2. Līguma nozīme. Kopīgas darbības līguma piemērošanas sfēru

piemērveidā nosaka CX 433. p. I d. Pirmām kārtām norāditas

līguma izmantošanas iespējas, ja tā dalībnieki ir organizācijas.
Tās līgumu var izmantot, lai juridiski noformētu saimnieciskās at-

tiecības, kas rodas, kopīgi ceļot uzņēmumu vai iestādi, ceļu, sporta

būvi, skolu, slimnīcu, dzīvojamo namu vai citus objektus, kuru celt-

niecība atbilst šo organizāciju speciālajai tiesībspējai. Kopīgas
darbības līgumu kā tiesisku formu plaši izmanto valsts uzņēmumi

un kolhozi lauksaimnieciskās ražošanas specializācijā un koncen-

trācijā, kas notiek uz starpsaimniecibu kooperēšanās un agrāri rūp-
nieciskās integrācijas bāzes.

Pilsoņi savstarpēji var slēgt kopīgas darbības līgumu savu per-

sonisko sadzīves vajadzību apmierināšanai, piemēram, lai kopīgi
uzceltu personisko dzīvojamo māju, to remontētu vai labiekārtotu.

Sajā gadījumā neizveidojas dzīvokļu celtniecības kooperatīvs, bet

māja pēc līguma izbeigšanās ir apvienojušos būvētāju daļējais

kopīpašums.
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3. Līguma veidi. Kopīgas darbības līgumus iedala 1) līgumos,
kuru dalībnieki ir pilsoņi, 2) līgumos, kuru dalībnieki ir organi-

zācijas. Katrā šajā grupā atkarībā no mērķa un objekta var būt

dažādi līguma paveidi. LPSR MP var apstiprināt kopīgas darbī-

bas tipveida līgumus (CX 437. p.). Tā ar LPSR MP 1983. g. 24. V

lēmumu tika apstiprināts tipveida līgums par kopīgu darbību per-

sonisko dzīvojamo māju (ar saimniecības ēkām) celtniecībā. 1 No

CX 38. nodaļas sistēmas un CX 433. p. izriet, ka kopīgas darbības

juridiskais pamats var būt ne tikai līgums, bet arī statūti (noli-

kums), i

Konkretizējot kopīgas darbības līguma pamatnoteikumus gadī-
jumos, kad līguma dalībnieki ir organizācijas, tipveida statūtos (no-

likumos) vai citos normatīvos aktos atsevišķiem starpsaimniecību

organizāciju un to apvienību veidiem neatkarīgi no tā, vai tās ir

vai nav juridiskas personas, var noteikt būtiski atšķirīgas īpatnī-
bas. Sādu starpsaimniecību organizāciju un to apvienību tiesiskā

stāvokļa īpatnības (dalībnieku atbildību, izstāšanos v. tml.) sīkāk

apskata arī kolhozu tiesības v. c.

4. Līguma noslēgšana un forma. Gadījumos, kad kopīgas dar-

bības atsevišķiem veidiem apstiprināti tipveida līgumi, kopīgas dar-

bības līgumi slēdzami saskaņā ar apstiprinātajiem tipveida līgu-
miem. Organizācijām jāievēro arī citi īpaši tām paredzēti kopīgas
darbības līguma noslēgšanas noteikumi, bet pilsoņiem — CX

163. p. —168. p. normas. Kopīgas darbības līgums starp organizā-

cijām vienmēr jāslēdz rakstveidā, bet starp pilsoņiem tas jāslēdz
rakstveidā, ja tā summa pārsniedz 100 rbļ. (CX 44. p.).

5. Līguma termiņš. Līguma termiņš ir atkarīgs no regulējamās
kopīgas darbības rakstura. Tā, piemēram, līgums būs ilgstošs uz-

celta objekta izmantošanas gadījumā. Tipveida līgumi var noteikt

līguma dalībniekiem noteiktus obligātus termiņus.

2. §. Kopīgas darbības līguma subjekti, objekti,
pušu tiesības un pienākumi

1. Kopīgas darbības līguma subjekti. Tā kā kopīgas darbības

līgumā parasti piedalās vairāk neka divas puses, tās parasti tiek

dēvētas par dalībniekiem. Ja dalībnieks neizpilda savus no līguma
izrietošos pienākumus, viņš kļūst par parādnieku, pārējie — par
kreditoriem. Tā kā organizāciju un pilsoņu mantiskās attiecības bū-

tiski atšķiras, organizācijām un pilsoņiem nav atļauts vienlaikus

piedalīties vienā kopīgas darbības līgumā (CX 433. p. 111 d.). Or-

ganizāciju un pilsoņu kopīgas darbības līgumi netiek pieļauti arī

tādē); ka, izbeidzoties šādiem līgumiem, izveidotos organizāciju un

pilsoņu daļēja kopīpašuma tiesības, kas saskaņā ar likumu ir izbei-

dzamas (CX 116., 124. p.).

1 LPSR Ziņotājs, 1983, Ns 27. 959.—961. lpp.
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Kopīgas darbības līguma dalībnieku skaits nav ierobežots. Lī-

gumos, kurus slēdz organizācijas, bieži vien dalībnieku ir vairāki

desmiti. Dalībnieku kolektīvam, kas rodas kopīgas darbības līguma

noslēgšanas rezultātā, nav juridiskas personas tiesiskā stāvokļa, ja
statūti vai nolikums to neparedz.

2. Līguma objekti. Kopīgas darbības ligumā objekts pirmām
kārtām ir kopīgā saimnieciskā mērķa materializējums. piemēram,
celtnes uzcelšana vai nepieciešamās kārtības nodrošināšana tās iz-

mantošanai pēc uzcelšanas. Bez tam kā līguma objekts vērtējams
arī dalībnieku mantiskais ieguldījums, kura apmēru ligumā izsaka

naudas izteiksmē. Dalībnieku ieguldījums var būt vienāds, kā arī

viņiem var noteikt dažādas daļas. Dalībnieks, kas ieguldījis lielāku

dalu, attiecīgi gūst vairāk labuma, piemēram, saņem īpašumā ob-

jekta lielāku daļu, gūst lielāku peļņu. A\antiskais ieguldījums natu-

rālajā izteiksmē var būt 1) maksājumi naudā, 2) manta natūrā,

3) darba veikšana (CX 435. p. I d.). Ja natūrā nododamās mantas

vērtības apmēri pārsniedz dalībniekam noteikto mantiskā ieguldī-
juma summu, līgumā nosaka starpības atlīdzināšanas kārtību.

Līguma dalibnieku mantiskais ieguldījums ir uzskatāms par

viņu kopīpašumu (CX 435. p. II d.), pie tam tas atbilst daļējam
kopīpašumam (CX 116. p.). Taču līguma dalībnieks nav tiesīgs
rīkoties ar savu kopīpašumā esošās mantas daļu, jo no šīm rīcī-

bas tiesībām viņš ir atteicies, noslēdzot kopīgās darbības līgumu.
Sāda rīcība iespējama tikai tad, ja pārējie līguma dalībnieki tai

piekrīt (CX 435. p. 111 d.). Līgumam izbeidzoties, mantiskā iegul-
dījuma objekti materializētā veidā atradīsies dalībnieku kopīpašumā.

Objekti, kas ir valsts organizāciju manta, atrodas to operatīvā pār-
valdīšanā (CX 94. un 117. p.).

3. Pušu tiesības un pienākumi. Kopīgas darbības līguma katra

dalībnieka tiesības ir atbilstoši mantiskajam ieguldījumam saņemt
izpildījumu no visiem pārējiem līguma dalībniekiem. Kopīgās dar-

bības līguma katra dalībnieka galvenais pienākums ir izpildīt visu,

kas paredzēts viņam noteiktajā ieguldījuma daļā. Lai gan dalīb-

nieki var būt līgumā paredzējuši sev dažāda lieluma mantiskā

ieguldījuma daļas, no tā atbilstoši izrietošās tiesības saņemt kopī-
gas darbības rezultātā iegūtos mantiskos labumus (piemēram,
ienākumus proporcionāli daļas lielumam) neattiecas uz līguma da-

lībnieku kopīgo lietu kārtošanas tiesībām. Kopīgās lietas kārtoja-

mas ar visu dalībnieku kopīgu piekrišanu (CX 434. p. I d.). Tas

nozīmē, ka likuma dalībniekiem šai ziņā ir paredzētas vienādas

tiesības un pienākumi neatkarīgi no ieguldījuma daļas apmēriem.
Kopīgo lietu kārtošanu var uzdot vienam no līguma dalībniekiem,

izmantojot pilnvaru (CX 434. p. 11, 111 d.).

Svarīgs pušu pienākums ir līguma dalībnieku atbildība par ko-

pīgiem izdevumiem un zaudējumiem. Tie jāsedz uz viņu pašu rē-

ķina. Saskaņā ar CX 436. p. I d. ir iespēja kopīgas darbības līgumā
paredzēto izdevumu un kopīgas darbības rezultātā radušos zaudē-

jumu segšanas kārtību noteikt līgumā. Tā ir dispozitīva norma,

kas ļauj dalībniekiem paredzēt līgumā vai nu solidāru, vai arī
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daļēju atbildību par parādiem, kas radušies, kārtojot kopīgās lietas.

Ja dalībnieki līgumā šo noteikumu nav vispār ietvēruši, tad pie-
mēro daļējās atbildības principu (CX 436. p. II d.). Katram līguma
dalībniekam ir pienākums atturēties no rīcības ar savu kopīgās man-

tas daļu. Ar šo daļu viņam tiesības rīkoties tikai ar pārējo līguma
dalībnieku piekrišanu.

3. §. Atbildība kopīgas darbības līgumā
un līguma izbeigšanās

1. Atbildība. Kopīgas darbības līguma dalībnieki ir atbildīgi par

savu pienākumu neizpildi. Katrs dalībnieks var prasīt izpildījumu
no citiem dalībniekiem. Sāda rakstura strīdi izšķirami tiesā, ar-

bitrāžā vai šķīrējtiesā. Dalībnieku atbildību ietekmē arī tas fakts,
ka līguma neizpildes gadījumā pārējiem dalībniekiem ir iespēja
noteiktā kārtībā no līguma izstāties.

2. Līguma izbeigšanās. Kopīgas darbības līgums izbeidzas, sa-

sniedzot līguma mērķi vai iestājoties apstākļiem, kādos mērķis nav

Vairs sasniedzams, piemēram, zūd iespēja lietot apbūvei piešķirto
zemes gabalu. Līguma dalībnieki dažādu apsvērumu dēļ var arī

paši vienoties par līguma izbeigšanu. Līgums izbeidzas dalībnieka

nāves gadījumā, jo līgumā ir personiska rakstura elementi, piemē-
ram, piedalīšanās darbā, pakalpojumi. Mantinieki manto mirušā

kopīgās mantas daļu. Pēc līguma izbeigšanās atlikušo mantu sa-

dala proporcionāli mantiskā ieguldījuma dalām.
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24. nodaļa

SAISTĪBAS NO PUBLISKA ATLĪDZĪBAS APSOLĪJUMA.

KONKURSS

1. §. Publiska atlīdzības apsolījuma
un konkursa saistību jēdziens

I. Civiltiesiskās saistības var rasties vienpusēju tiesisku darbību

rezultātā. Tādas ir publisks atlīdzības apsolījums un konkursa iz-

sludināšana. Abiem šiem saistību veidiem ir kopīgas pazīmes, kas

tos norobežo no citām vienpusēju darījumu radītām saistībām, pie-

mēram, legāta (CX 561. p.), uzlikuma (CX 562. p.), darbības bez
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uzdevuma (CX 399.—402. p.), ar ko parasti kādai citai personai

(testamentārajam mantiniekam, personai, kuras interesēs veikta

neuzdotā darbība) tiek uzlikts kaut kāds mantisks pienākums. Ar

publisku atlīdzības apsolījumu un konkursu pienākumu uzņemas

tā persona, kas atlīdzību apsolījusi, iepriekš nezinot, kam šī atlī-

dzība būs jāmaksā un vai vispār kādam tā būs jāmaksā, jo nav

zināms, vai uz publisku atlīdzības apsolījumu vai konkursu kāds

atsauksies.

Tomēr abi šie saistību veidi ir savstarpēji atšķirīgi kā pēc no-

zīmes, tā arī tiesiskā regulējuma. Konkurss ir speciālas atlīdzības

apsolījums par noteikta (parasti zinātniska, literāra, mākslas, ar-

hitektūras, projektēšanas v. c.) darba labāko izpildījumu. To regulē
CX 460.—464. p., kā arī likumpamatoti akti — PSRS un Lat-

vijas PSR MP lēmumi, ministriju un citu organizāciju nolikumi utt.

Ar publisku atlīdzības apsolījumu persona apņemas samaksāt

atlīdzības summu kādai citai, sākotnēji nezināmai personai par
kāda noteikta rezultāta sasniegšanu — pazaudētas lietas atrašanu,

paziņošanu par bezvēsts prombūtnē esošas personas atrašanās

vietu v. tml. Atšķirībā no konkursa publisks atlīdzības apsolījums
LPSR CX nav speciāli regulēts (šāds regulējums ir Moldāvijas
PSR CX 474. p.). Tāpēc publiska atlīdzības apsolījuma saistības

var rasties saskaņā ar CX 4. p., kas atjauj civilo tiesību un pienā-
kumu rašanos arī no tādiem pilsoņu un organizāciju darījumiem,
ko likums neparedz, bet kas nav ar to pretrunā. Strīdi, kas rodas

sakarā ar publisku atlīdzības apsolījumu, jāizšķir, pamatojoties uz

CX noteikumiem par darījumiem, kā arī vispārīgajiem noteikumiem

par saistībām.

2. Publisks atlīdzības apsolījums ir pilsoņu vai organizācijas

vienpusējs darījums, saskaņā ar kuru atlīdzības apsolītājs apņe-
mas samaksāt atlīdzību tai personai, kura būs sasniegusi darījumā
noteikto rezultātu. Tas var būt jebkurš tiesisks rezultāts, kas at-

bilst padomju civilajai likumdošanai, sociālistiskās sabiedrības mo-

rālajiem principiem. Parasti tas ir kāds pilsonim vai organizāci-
jai nepieciešams pakalpojums. Saistība rodas tikai no publiska at-

līdzības apsolījuma, t. i., tāda apsolījuma, kas adresēts nenoteiktam

personu lokam, bet nevis kādai vienai vai vairākām konkrētām per-

sonām, jo pretējā gadījumā tiktu noslēgts līgums un atlīdzība būtu

jāmaksā pēc šī līguma.
Tiesības uz apsolītās atlīdzības saņemšanu ir katrai personai,

kas sasniedz noteikto rezultātu. Atlīdzības apsolījumam parasti jā-
būt rakstveidā kā sludinājumam laikrakstā, vitrīnas v. c. To paziņo
ari pa radio un televīziju. Ja paziņojumā norādīts termiņš, atlīdzī-

bas apsolījumu nevar atsaukt pirms šī termiņa. Pirmstermiņa at-

saukums ir pie|auts vienīgi tad, ja atlīdzības apsolījumā paredzē-
tais rezultāts jau sasniegts. Sajā saistībā tiesības saņemt atlīdzību

ir tai personai, kas sasniegusi paredzēto rezultātu. Ja to var sa-

sniegt vairākas personas, piemēram, paziņot par bezvēsts promeso-

šas personas atrašanās vietu, atlīdzība izmaksājama tai, kura

pirmā sasniegusi minēto rezultātu.
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2. §. Konkursa tiesiskā attiecība

I. Konkurss (lat. concurrere — saskriet kopā, cīnīties) ir civil-

tiesiska saistība, kas rodas, publiski izsludinot speciālu atlīdzību

par noteikta darba labāko izpildījumu. Konkursa sociālekonomiskais

mērķis ir veicināt radošu sacensību dažādu tautas saimniecības no-

zaru (rūpniecības, lauksaimniecības, zinātnes, mākslas v. c.) ak-

tuālu uzdevumu vislabākā atrisinājuma sasniegšanai. Sajā nolūkā

konkursus rīko zinātniski pētniecisko, projektēšanas, konstruēšanas

darbu izpildīšanai, bet sevišķi plaši zinātnisko, literāro un mākslas

darbu radīšanai, kā arī arhitektūra.

Civiltiesiskas konkursa attiecības, ko regulē CX 42. nodaļas no-

teikumi, ir jāatšķir no konkursa attiecībām darba tiesībās, kuru

uzdevums ir noskaidrot konkursa dalībnieku kvalifikāciju un pie-
mērotību noteiktam amatam un kuras regulē darba likumdošana.

Par civiltiesiskām konkursa attiecībām nevar uzskatīt konkur-

sus, kuros uzvarētajiem piešķir nevis speciālu atlīdzību naudas

vai mantas veidā, bet gan diplomus, medajas v. tml. Civilkodeksa

noteikumi neattiecas uz dažādiem konkursiem — skatēm un fes-

tivāliem.

2. Konkursa tiesiskās attiecības subjekti. Sis tiesiskās attiecī-

bas viena puse ir konkursa rīkotājs. Konkursus var izsludināt valsts

organizācija, kooperatīvā vai sabiedriskā organizācija vai arī vai-

rākas organizācijas kopīgi, kas tādējādi ir viena šīs saistības tie-

siskas attiecības puse. Nevar izsludināt konkursus pilsonis, kā arī

tāda organizācija, kas nav juridiska persona. Konkursa rīkotāji
var būt tikai organizācijas, kam tādas tiesības piešķir to statūti,
nolikumi vai PSRS likumi, vai LPSR MP lēmumi (CX 460. p. IVd.).
Statūtos vai nolikumos ir norādīts, kāda veida konkursus attiecīgā
organizācija drīkst izsludināt. Parasti konkursus rīko zinātniskās

iestādes un radošās savienības un apvienības — PSRS un LPSR

zinātņu akadēmijas, mākslinieku un citu radošo darbinieku savie-

nības, laikrakstu un žurnālu izdevniecības, zinātniski tehniskās bied-

rības, ministrijas, valsts komitejas v. c.

Konkursa tiesiskās attiecības otra puse ir konkursa dalībnieki.

Tās ir personas, kas iesniegušas konkursa noteikumiem atbilstošus

darbus noteiktajā kārtībā un termiņā. Konkursa dalībnieki var būt

ka pilsoņi, tā arī juridiskas personas, ja konkursa noteikumi nepa-
redz ko citu (CX 460. p. 111 d.). Juridiskas personas konkursā var

piedalīties atbilstoši savai speciālajai tiesībspējai, ja konkursa darbi

atbilst organizācijas darbības mērķiem. Konkursa attiecībām ir pie-
mērojami civilās likumdošanas vispārīgie noteikumi par pilsoņu
civilo tiesībspēju un rīcībspēju. Tāpēc konkursa dalībnieki atkarībā

no konkursa rakstura var būt arī nepilngadīgas personas. Darbu

kopīgi var veikt un iesniegt vairāki pilsoņi, ja tas atbilst konkursa

noteikumiem. Tie konkursa dalībnieki, kuri uzrādījuši labāko izpil-
dījumu, ir konkursa uzvarētāji.

3. Konkursa tiesiskā attiecība rodas ar konkursa izsludināšanu

(460. p.), t. i., vienpusēju darījumu, kura rezultātā konkursa rīko-
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lājam ir pienākums noteiktajā termiņā pieņemt un izskatīt konkursa
noteikumiem atbilstošus darbus, kā arī samaksāt apsolīto atlīdzību

personai vai vairākām personām, kuru iesniegtie darbi sakarā ar

konkursa noteikumiem atzīti par atlīdzības vērtiem.

Konkursa izsludināšana ir publiska, proti, adresēta nenoteiktam

personu lokam. Tomēr var būt paredzēts, ka konkursā drīkst pie-
dalīties tikai noteiktas profesijas darbinieki vai arī noteiktas sa-

vienības biedri v. tml. CX 42. nodaļas noteikumi nav piemērojami,
ja konkursu rīko, speciāli uzaicinot tajā tikai iepriekš noteiktas

personas, t. i., ja izsludina tā saukto slēgto konkursu.
Konkursi jāizsludina rakstveidā, publicējot par to paziņojumu

laikrakstā, žurnālā, afišā. Konkursu var izsludināt arī pa radio vai

televīziju. Konkursa sludinājumā ir precīzi jāizklāsta konkursa uz-

devums, jānorāda tā izpildīšanas termiņš (darbu iesniegšanas ter-

miņš), atlīdzības apmērs un raksturs, darba iesniegšanas vai citā-

das izpildīšanas vieta, kā arī darbu novērtēšanas kārtība un ter-

miņi (CX 460. p. II d.). Bez tam sludinājumā var norādīt arī citus

konkursa noteikumus.

4, Konkursa noteikumu grozīšana. Ar konkursa izsludināšanu tā

rīkotājs uzņemas pienākumu pieņemt un novērtēt darbus, kā arī

samaksāt atlīdzību atbilstoši konkursa noteikumiem. Tāpēc viņš nav

tiesīgs atcelt likumā paredzētā kārtībā izsludinātu konkursu. Li-

kums atļauj tikai grozīt konkursa noteikumus. LPSR CX 461. p.
to atļauj visā darbu iesniegšanai noteiktajā termiņā atšķirībā no

citu savienoto republiku CX, kas to atļauj tikai noteiktā termiņa

pirmajā pusē. Grozījumi var attiekties uz jebkuru no konkursa no-

teikumiem, neskarot paša konkursa" mērķi un pamatuzdevumu.
Grozījumi var paredzēt jaunas prasības iesniedzamajiem darbiem,

vēlāku darbu iesniegšanas termiņu, papildpremijas utt. Nav iespē-

jama konkursa noteikumu grozīšana pēc tam, kad atbilstoši sākot-

nējiem noteikumiem jau ir iesniegts kaut vai viens darbs.

Visi konkursa noteikumu grozījumi ir jāpaziņo tādā pašā kār-

tībā, kā izsludināts konkurss, lai par tiem uzzinātu iespējamie kon-

kursa dalībnieki. Ja konkursa rīkotājs to nav darījis, tad konkursa

dalībniekiem, kas darbus iesnieguši atbilstoši konkursa sākotnējiem
noteikumiem, rodas tiesibas uz zaudējumu atlīdzināšanu no kon-

kursa rīkotāja pēc saistību tiesību vispārīgajiem noteikumiem (CX
224. p.).

5. Līdz ar konkursa darbu iesniegšanu sludinājumā paredzētajā
termiņā noslēdzas konkursa tiesiskās attiecības pirmais posms, kura

saturu veido konkursa rīkotāju pienākums pieņemt noteikumiem at-

bilstošus darbus un katra konkursa dalībnieka tiesība prasīt kon-

kursa noteikumiem atbilstoši izstrādātā darba pieņemšanu. Ar kon-

kursa termiņa iestāšanos tiek precīzi konstatēts konkursa dalībnieku

sastāvs, un sākas konkursa tiesiskās attiecības otrais posms, kurā

konkursa rīkotāja pamatpienākumi ir 1) konkursa darbus salīdzi-

noši novērtēt un 2) piešķirt un izmaksāt apsolīto atlīdzību (prē-

miju). Siem konkursa rīkotāja pienākumiem atbilst attiecīgas kon-

kursa dalībnieku tiesības.
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6. Konkursa darbu novērtēšana ir viens no vissvarīgākajiem
konkursa rikotāja pienākumiem. lesniegtos darbus salīdzinoši no-

vērtējot, tiek noskaidrots darba vai arī vairāku darbu labākais iz-

pildījums, kas arī ir konkursa izsludināšanas mērķis. Konkursā

iesniegto darbu novērtēšanai un konkursa rezultātu noteikšanai

konkursa rīkotājs parasti izveido speciālu konkursa komisiju (žū-

riju), lai gan šādas komisijas izveidošana nav obligāta, jo iesnieg-
tos darbus var novērtēt arī pats konkursa rīkotājs vai viņa

uzdevumā kāda cita organizācija. Par komisijas izveidošanu ir jāpa-
ziņo konkursa dalībniekiem. Konkursa komisijai vai attiecīgi kon-

kursa rīkotājam ir pienākums noskaidrot 1) iesniegto darbu atbil-

stību konkursa noteikumiem un 2) pieņemt lēmumu par atlīdzības

izmaksāšanu. Sis lēmums ir jāpieņem un jāpaziņo konkursa dalīb-

niekiem konkursa sludinājumā noteiktajā termiņā un kārtībā (CX
462. p.).

Konkursa komisijas lēmumu par konkursa rezultātiem konkursa

dalībnieki var pārsūdzēt konkursa rīkotājam. Savukārt konkursa

rīkotāja lēmumu var pārsūdzēt tā augstākam orgānam, kura lē-

mums ir galīgs. Līdz ar konkursa komisijas lēmuma pieņemšanu
konkursa rīkotājam rodas pienākums samaksāt apsolīto atlīdzību

konkursa uzvarētājiem. Pēdējiem kā konkursa saistības kreditoriem

ir tiesības saņemt atlīdzību, un viņi var šīs tiesības realizēt arī

piespiedu kārtā tiesā.

7. Ar konkursa komisijas lēmuma pieņemšanu konkursa tiesiskā

attiecība vēl neizbeidzas, un organizācijai, kas izsludinājusi kon-

kursu, rodas tiesības izmantot godalgotos literāros, zinātniskos vai

mākslas darbus tādā veidā, kāds paredzēts sludinājumā par kon-

kursu (CX 463. p.).
Likumdošanā nav tieši noteikts termiņš, līdz kuram konkursa

rīkotājs var realizēt tiesības uz godalgoto darbu izmantošanu.

Sajā jautājumā jāpamatojas uz autortiesību normām par autor-

līgumu termiņiem (CX 533. p.). Līdz ar attiecīgā termiņa notecē-

jumu konkursa rīkotājam minētās tiesības izbeidzas, un līdz ar to

izbeidzas arī konkursa izsludināšanas radītā saistība. Si saistība

var izbeigties arī agrāk, ja organizācija, kas konkursu izsludinā-

jusi, paziņo, ka viņa godalgotos darbus neizmantos.

8. Konkursa tiesiskās attiecības ar tiem dalībniekiem, kuru darbi

nav godalgoti, izbeidzas ar konkursa komisijas lēmuma pieņem-
šanu, un organizācijai, kas izsludinājusi konkursu, šie darbi jāat-
dod atpakaļ konkursa dalībniekiem, ja sludinājumā par konkursu

nav paredzēts citādi (CX 464. p.). Izmantot darbu, kas nav god-
algots, konkursa rīkotājs drīkst tikai pēc īpašas vienošanās ar

darba autoru.
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IIIDAĻA

SAISTĪBAS NO TIESĪBPĀRKĀPUMIEM

25. nodaļa

KAITĒJUMA ATLĪDZINĀŠANAS SAISTĪBAS

1. §. Kaitējuma atlīdzināšanas saistību vispārīgie noteikumi

1. Kaitējuma atlīdzināšanas saistību jēdziens un uzdevumi. Kai-
tējuma atlīdzināšanas saistības ir viens no svarīgākajiem saistību

tiesību institūtiem. Atšķirībā no līgumsaistībām, kas rodas tiesisku

darbību, parasti civiltiesiska līguma noslēgšanas rezultātā, kaitē-

juma atlīdzināšanas saistības rodas tieši uz likuma pamata tiesīb-

pārkāpuma — kaitējuma nodarīšanas, delikta rezultātā. Kaitējuma
nodarīšana rada saistību, saskaņā ar kuru vienai pusei (kaitējuma
nodarītajam, parādniekam) ir pienākums atlīdzināt otrai pusei (cie-
tušajam, kreditoram) nodarīto mantisko kaitējumu, bet cietušajam
ir tiesības prasīt šī kaitējuma atlīdzināšanu. Sī saistība uz likuma

pamata rodas ar kaitējuma nodarīšanas brīdi un neatkarīgi no tās

dalībnieku gribas. Kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu kaitējuma
nodarītājs var izpildīt labprātīgi pēc savas iniciatīvas vai cietušā

pieprasījuma, vai arī piespiedu kārtā pēc tiesas vai arbitrāžas sprie-
duma. Neatkarīgi no tā, vai šo pienākumu izpilda labprātīgi vai

piespiedu kārtā, tas ir likumdošanā paredzēts valsts piespiedu
līdzeklis tiesībpārkāpējam, un tāpēc kaitējuma atlīdzināšanas pienā-
kuma uzlikšana kaitējuma nodarītājam ir viens no civiltiesiskās at-

bildības veidiem. Kaitējuma atlīdzināšanas saistība ir uzskatāma

par civiltiesiskās delikta atbildības realizācijas formu. Kā atbil-

bība tā ir regulēta arī likumdošanā (CX 465., 466., 467. v. c. pan-

tos). Līdz ar to kaitējuma atlīdzināšanas saistības kā saistības no

tiesībpārkāpumiem būtiski atšķiras no līgumsaistībām pēc rakstura,

uzdevuma, rašanās pamatiem. Līgumsaistībās parādnieka atbildība

var rasties tikai kā jau pastāvošas saistības neizpildīšanas sekas.

Kaitējuma atlīdzināšanas saistība turpretī rodas tikai absolūtās tie-

siskās attiecības pārkāpuma rezultātā, un atbildība izpaužas kā

šīs saistības satura realizācija.

2. Kaitējuma atlīdzināšanas saistības tāpat kā citas saistības

no ārpuslīgumiska tiesībpārkāpuma pieder pie tiesībaizsargājošām
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saistībām. Tām ir svarīga nozīme sociālistiskās valsts, pilsoņu un

sociālistisko organizāciju interešu aizsardzībā, galvenokārt sociālis-

tiska un personiskā īpašuma, pilsoņu veselības un dzīvības aiz-

sardzībā. So saistību izpildīšana nodrošina cietušajam, kam noda-

rīts mantisks kaitējums, iespēju atjaunot viņa mantisko sfēru uz

tās personas rēķina, kura ir atbildīga par kaitējumu. Tas notiek,
nododot cietušajam tādas pašas sugas un kvalitātes lietas, izlabo-

jot sabojātās lietas, atlīdzinot nodarītos zaudējumus (CX 477. p.),
atlīdzinot cietušajam izpeļņu, kuru viņš zaudējis sakarā ar darb-

spēju zaudēšanu vai samazināšanos, atlīdzinot izdevumus par viņa

kopšanu, ārstēšanos sanatorijā un citus izdevumus (CX 478. p.).

Tādējādi kaitējuma atlīdzināšanas saistībām ir cietušā mantiskās

sfēras atjaunošanas, kompensēšanas funkcija, pārkāpto subjektīvo
tiesību atjaunošanas uzdevums.

Sociālistiskā un personiskā īpašuma aizsardzība, sociālistiskās

sabiedrības pilsoņu personas, veselības un dzīvības aizsardzība ir

visu padomju tiesību nozaru svarīgākais uzdevums. Ārkārtīgi sva-

rīga nozīme šajā ziņā ir padomju krimināltiesībām. Taču krimināl-

tiesiskās sankcijas, kas vērstas pret pašu tiesībpārkāpēju, nenovērš

nozieguma rezultātā radušos mantiskos zaudējumus cietušajam. Pie

tam daudzos mantiskā kaitējuma nodarīšanas gadījumos krimināl-

atbildība vispār nav paredzēta vai arī krimināllieta tiek izbeigta
sakarā ar nozieguma sastāva trūkumu.

Tāpat arī administratīvā atbildība parasti ir-vērsta nevis uz

cietušajam nodarītā kaitējuma novēršanu, bet gan uz mantisko

sankciju piedziņu valsts ienākumos. Cietušajam būtībā nozīmīgāka
ir nodarītā kaitējuma radīto seku novēršana, un šai ziņā izšķiroša
nozīme ir civiltiesiskajām kaitējuma atlīdzināšanas saistībām. Jā-

atzīmē, ka šo saistību uzdevums ir ne tikai jau nodarītā mantiskā

kaitējuma seku novēršana cietušajam, bet arī kaitējumu novēršana

nākotnē. Līdz ar to šīm civiltiesiskajām saistībām ir preventīvs,
audzinošs uzdevums.

3. Kaitējuma atlīdzināšanas saistības regulē CX 465.—491. p.,
kā arī citi likumdošanas akti: PSRS JTKK 174., 252.-259. p.

1
,

PSRS GK 29., 64., 65., 96., 106., 142. p.
2, Noteikumi, pēc kuriem

uzņēmumi, iestādes un organizācijas atlīdzina strādniekiem un kal-

potājiem nodarītos zaudējumus, kādi viņiem radušies darba pienā-
kumu izpildē gūta sakropļojuma vai kāda cita veselības bojājuma
dēļ (apstiprināti ar PSRS MP 1984. g. 3. VII lēmumu) 3

,
Nolikums

par karavīru materiālo atbildību par valstij nodarītiem zaudēju-
miem (apstiprināts ar PSRS APP 1984. g. 13. I dekrētu) 4

,
PSRS

APP 1981. g. 18. V dekrēts «Par zaudējumu atlīdzināšanu, ko pil-
sonim ar nelikumīgu rīcību nodarījušas valsts un sabiedriskās or-

1 PSRS Ziņotājs, 1968, Ni 32, 4.-57. lpp.
2 Turpat. 1983, JSft 20, pielikums, 3.-38. lpp.
3 Cn CCCP, 1984, M> 24, ct. 128.

* PSRS Ziņotājs, 1984, M 3. 22.-26. lpp.
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ganizācijas, kā arī amatpersonas, izpildot dienesta pienākumus» un

attiecīgs Nolikums 1
,

kā ari citi likumdošanas akti. Kaitējuma atlī-
dzināšanu regulē arī darba likumdošana: Nolikums par strādnieku
un kalpotāju materiālo atbildību par uzņēmumam, iestādei vai or-

ganizācijai nodarīto zaudējumu (apstiprināts ar PSRS APP 1976 g
13. VII dekrētu) 2

,
DLX 126.—131. p.

2. Kaitējuma atlīdzināšanas saistības subjekti. Kaitējuma atlī-

dzināšanas saistībā ir divas puses: 1) puse, kurai nodarīts kaitē-
jums un kura tiesīga prasīt kaitējuma atlīdzināšanu (kreditors,
cietušais), un 2) puse, kura nodarījusi kaitējumu un kurai ir pie-
nākums to atlīdzināt (parādnieks, kaitējuma nodarītājs). Sīs sais-

tības subjekti katra no pusēm var būt pilsoņi, organizācijas, Pa-

domju valsts.

Personas, kas tiesīgas prasīt kaitējuma atlīdzināšanu, var būt

pilsoņi neatkarīgi no vecuma un rīcībspējas, ja kaitējums nodarīts

viņu veselībai vai mantai. Parasti cietušais ir tā persona, kurai
tieši kaitējums nodarīts. Cietušā nāves gadījumā tiesības prasīt
kaitējuma atlīdzināšanu ir mantiniekiem, ja kaitējums nodarīts

mantai. Ja cietušā nāve ir tiešs kaitējuma nodarīšanas rezultāts,
tiesības uz kaitējuma atlīdzināšanu ir personām, kuras bija atra-

dušās viņa apgādībā vai kurām bija tiesība saņemt no vina uzturu

(CX 479. p.).
Tiesības prasīt kaitējuma atlīdzināšanu ir jebkurai organizāci-

jai, kas ir juridiska persona. Likumā paredzētos gadījumos tiesības

uz kaitējuma atlīdzināšanu ir Padomju valstij. Tā, piemēram, sa-

skaņā ar PSRS APP 1973. g. 25. VI dekrētu «Par noziedzīgu dar-

bību rezultātā cietušo pilsoņu ārstēšanai patērēto līdzekļu atlīdzi-

nāšanu»3 noteikts, ka līdzekli, kas patērēti pilsoņu stacionārai

ārstēšanai, ja nodarīts kaitējums viņu veselībai tīšu noziedzīgu dar-

bību rezultātā, piedzenami valsts ienākumos no personām, kas no-

tiesātas par šiem noziegumiem.
Persona, kam jāatlīdzina kaitējums, parasti ir tiešais kaitējuma

nodarītājs, bet tā var būt arī persona, kam jāatbild par kaitējuma
nodarītāja darbībām. Kaitējuma atlīdzināšanas pienākums ir tikai

deliktspējīgiem pilsoņiem, t. i., tādiem, kas pēc likuma spēj atbildēt

par nodarīto kaitējumu. Deliktspēja ir pilsoņiem, kas sasnieguši
15 gadu vecumu (CX 473. p.). Nepilngadīgie, kas nav sasnieguši
šo vecumu, kā arī personas, kuras tiesa atzinusi par rīcībnespējī-

gām nav deliktspējīgas, un par viņu nodarīto kaitējumu atbild

citas likumā noteiktas personas (CX 472., 474. p.). Par no-

darīto kaitējumu neatbild rīcībspējīgs pilsonis, kas nodarījis kaitē-

jumu tādā stāvoklī, kad viņš nav bijis spējīgs saprast savas

darbības nozīmi vai vadīt savu darbību (CX 475. p.). Pienākums atlī-

dzināt kaitējumu mantojuma vērtības apmērā ir arī kaitējuma no-

darītāja mantiniekiem (CX 576. p.). Subsidiārs kaitējuma atlīdzi-

1 PSRS Ziņotājs, 1981, to 21, 5.-9. lpp
* Turpat, 1976. to 29, 13.—17. lpp.
3 Turpat, 1973, to 27, 13.—14. lpp.
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našanas pienākums ir 15 gadu vecumu sasniegušu nepilngadīgo
vecākiem un aizgādņiem (CX 473. p.). Ārvalstnieki un bezpavalstnieki

Latvijas PSR teritorija par nodarīto kaitējumu atbild tāpat kā pa-

domju pilsoņi.

Kaitējuma atlīdzināšanas pienākums ir arī organizācijām —

juridiskam personām. Organizācijai jāatlīdzina kaitējums, kas no-

darīts viņas darbinieku vainas dēļ, tiem izpildot savus darba (die-

nesta) pienākumus (CX 466. p.). Ja organizācijas darbinieks, kura

darbības vai bezdarbības rezultātā nodarīts kaitējums, nav vainīgs

kaitējuma nodarīšanā, organizācijai šāds kaitējums nav jāatlī-
dzina, izņemot gadījumus, kad atbildība iestājas neatkarīgi no vai-

nas (CX 469. p.). Organizācijai saskaņā ar CX 466. p. ir pienā-
kums atbildēt par nodarīto kaitējumu neatkarīgi no tā, vai tiešais

kaitējuma nodarītājs ir organizācijas amatpersona vai jebkurš cits

darbinieks, vai pilsonis ar organizāciju ir darba tiesiskās attie-

cībās vai darbojas organizācija uz citiem pamatiem (kā kooperatī-
vās vai sabiedriskas organizācijas biedrs), kā arī neatkarīgi no ta,

vai viņš par darbu ogranizācijā saņem atlīdzību vai darbojas sa-

biedriska kārtā.

Organizācijai atbildību var uzlikt tikai tad, ja kaitējums noda-

rīts ar darbinieka tādu darbību, kas ietilpst viņa darba vai dienesta

pienākumos. Darbinieks, atrodoties organizācijas teritorijā, darba

laika var veikt arī darbības, kas neietilpst dienesta pienākumos, pie-
mēram, izpildīt sabiedriskas organizācijas biedra pienākumus. Ja

kaitējums nodarīts ar darbībām, kas nav saistītas ar darba pienā-
kumu pildīšanu, organizācijai kaitējums nav jāatlīdzina. Ja organi-

zācijas darbinieks kaitējumu nodarījis, izpildot dienesta pienāku-
mus, kaitējumu cietušajam vienmēr atlīdzina organizācija, tāpēc
cietušais nevar celt prasību par kaitējuma atlīdzināšanu tieši

pret šo darbinieku. Organizācijai, kas atlīdzinājusi kaitējumu
cietušajam, ir atprasījuma (regresa) tiesības pret savu darbi-

nieku pēc darba likumdošanas noteikumiem. Likumā paredzētos
gadījumos kaitējuma atlīdzināšanas pienākums ir valstij (CX
468. p.).

3. Kaitējuma atlīdzināšanas vispārīgie pamati. Kaitējuma atlī-

dzināšanas saistības rodas tikai pēc likumā tieši paredzētiem pa-
matiem, kas ir vai nu vispārīgi, vai speciāli. Atbildības vispārīgos
pamatus nosaka CX 465. p., saskaņā ar kuru personai vai viņas
mantai nodarītais kaitējums, kā arī organizācijai nodarītais kaitē-

jums jāatlīdzina pilnā apjomā personai, kas kaitējumu nodarījusi.
Kaitējuma nodarītājs atbrīvojas no atlīdzināšanas pienākuma, ja
pierāda, ka kaitējums nav nodarīts viņa vainas dēj.

Tādējādi kaitējuma atlīdzināšanas saistības vispārīgie pamati
ir šādi: 1) kaitējuma nodarījums; 2) kaitējuma nodarītajā uzvedī-

bas prettiesiskums; 3) cēloņsakarība starp kaitējuma nodarītāja uz-

vedību un kaitējumu; 4) kaitējuma nodarītāja vaina. Par vispārī-
gajiem šos pamatus sauc tāpēc, ka tie vienmēr nepieciešami, lai

rastos kaitējuma atlīdzināšanas saistība, ja vien likumā nav pare-
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dzēti speciāli pamati, kā tas ir, piemēram, CX 468., 469., 472.,
479. v. c. pantos.

Kaitējuma jēdziens. CX 465. p. I d. ir norādīts uz «personai un

viņas mantai nodarīto kaitējumu, kā ari organizācijai nodarīto

kaitējumu». Kaitējums ir tiesību aizsargātu labumu mazināšana vai
iznīcināšana tiesībpārkāpuma rezultātā. Tie ir vai nu mantiskie

labumi, materiālās vērtības, kas pieder pilsoņiem, valstij, vai arī
nemantiski labumi — cilvēka dzīvība, veselība. Neatkarīgi no tā,
kādi labumi ir bojāti vai iznīcināti, saskaņā ar CX 43. nodaļas no-

teikumiem var atlīdzināt tikai tādu kaitējumu, kas izpaužas kā

mantisks zaudējums cietušajam un kuru atbilstoši preču-naudas
attiecībām sociālistiskajā sabiedrībā ir iespējams novērtēt naudas iz-

teiksme. Ja ir iznīcināti vai bojāti mantiski labumi, to vieta ir

iespējams iegādāties citus līdzvērtīgus labumus vai arī atlīdzināt
to vērtību. Tāpēc cietušajam piederošās mantas iznīcināšana vai

bojāšana vienmēr ir mantisks kaitējums.

Pilsoņu nemantisko labumu bojāšana vai iznīcināšana parasti
rada divējāda veida kaitējumu. Pirmkārt, morālu (nemantisku) kai-

tējumu, kas var izpausties kā pārdzīvojumi, ciešanas sakarā ar gūto
ievainojumu vai ģimenes locekļa zaudējumu. Morāls kaitējums pil-
sonim var rasties sakarā ar viņam piederošas mantas, piemēram,
piemiņas lietas zaudēšanu. Tā kā morālu zaudējumu nav iespējams
novērtēt naudas izteiksmē, civilā likumdošana neparedz tā atlīdzi-

nāšanu un pēc CX 43. nodaļas noteikumiem tas nav uzskatāms par

kaitējumu. Tomēr padomju civiltiesību zinātnē ir izteikts uzskats,
ka arī par morālu kaitējumu būtu jāparedz kompensācija. l Morāla

kaitējuma kompensācija ir paredzēta dažu sociālistisko valstu

likumdošanā (CSSR 444. p., PTR CX 445. p.).

Otrkārt, kaitējums personai ar nemantisku labumu bojājumu vai

iznīcināšanu (veselības bojājums, nāve) parasti rada arī mantiskus

zaudējumus pašam cietušajam vai viņa piederīgajiem, kurus viņš

apgādā. Sakropļojuma rezultātā cietušais nereti zaudē darbspējas
un neiegūst tos ienākumus, kādus viņš būtu ieguvis, ja kaitējums
nebūtu nodarīts. Kaitējums veselībai rada cietušajam vai viņa pie-
derīgajiem neparedzētus izdevumus sakarā ar ārstēšanos, apkop-
šanu, papilduzturu, protēžu izgatavošanu, apglabāšanu v. tml. Kai-

tējums personai tāpēc parasti ir arī mantisks kaitējums, un tas ir

jāatlīdzina pēc CX 43. nodaļas noteikumiem. Ar kaitējumu, kas jā-
atlīdzina, atbilstoši CX 224. p. saprot ne tikai tiešos zaudējumus

cietušajam, viņa mantas zudumu vai bojājumu, bet arī tos ienā-

kumus, kurus cietušais nav ieguvis, bet kurus viņš būtu ieguvis,

ja kaitējums viņam nebūtu nodarīts. Kaitējuma esamība ir obligāts

1 MCLAeuH H. C. Bo3\iemcHnc Bpe;ia, npnMJineimoro .ihmhocth. — M.: K)pn,i.

jiht., 1965, c. 13—29; UlimuHoea Af. H.\iymccTßCHHan OTBeTCTBeHHOCTb 3a mo-

pa.ibHufi Bpci. — Cob. roc. ■ npaßO, 1970, Mi 1, c. 118; MaudanuK JI. A., Cep-

eeeea H. JO. MaTepHajībHan OTBeTCTBeHHOCTb 3a noßpe/tueHHe — M.:

iOp»A. .iht., 1968, c. 15—17.



300

kaitējuma atlīdzināšanas saistības pamats, jo atlīdzināt var tikai
tādu kaitējumu, kas faktiski pastāv, un atbilstoši kaitējuma apjo-
mam parasti ir jānosaka arī atlīdzības apmērs, ja vien likumā nav

paredzēts citādi, kā, piemēram, CX 485. p.

Kaitējuma nodarītāja uzvedības prettiesiskums. Kaitējuma atlī-

dzināšanas saistība rodas tad, ja kaitējuma nodarītāja uzvedība ir

bijusi prettiesiska. Tas izriet no CX 465. p. 111 d., kura norādītas

tiesiskas darbības rezultātā nodarīta kaitējuma sekas. Prettiesiska

ir tāda uzvedība, kas neatbilst likuma noteikumiem, tāda, ar kuru

ir pārkāptas tiesību normas (tiesību objektīvā nozīmē). Civilā

likumdošanā šāda norma ir CX 465. p., kas aizsargā katru personu

pret kaitējuma nodarīšanu. Līdz ar to ikvienai personai ir pienā-
kums atturēties no kaitējuma nodarīšanas citai personai vai tās

mantai. Tāpēc darbība vai bezdarbība, kuras rezultātā ir pārkāp-
tas minētās normas prasības, ir uzskatāma par prettiesisku. VDR

CX 323.—325. § ir speciāli paredzēts vispārīgs pienākums izvairī-

ties no kaitējuma nodarīšanas citām personām. Tā kā padomju ci-

vilajā likumdošanā nav tieša aizliegtu darbību uzskaitījuma, pa-

domju civiltiesību zinātnē tiek secināts, ka šāds vispārīgs pienākums
izriet no CX 465. p. Kaitējuma nodarītāja darbības prettiesiskums
izpaužas arī cietušās personas subjektīvo tiesību pārkāpumā. Kai-

tējuma nodarītāja prettiesiskā uzvedība var būt gan darbība, gan

arī bezdarbība. Darbība ir prettiesiska tad, ja tās rezultātā ir pār-
kāpts CX 465. p. vispārīgais aizliegums, kā arī citās tiesību nor-

mās paredzētie speciālie aizliegumi. Bezdarbība ir prettiesiska tad,

ja saskaņā ar likumu personai ir pienākums veikt kādu noteiktu

darbību, bet viņa to neveic. Katrā konkrētā gadījumā tiesa vai ar-

bitrāža noskaidro, vai kaitējuma nodarītāja uzvedība ir bijusi pret-
tiesiska vai ne.

Likumdošanā ir paredzēti vairāki gadījumi, kad kaitējuma atlī-

dzināšanas saistības nerodas, lai gan kaitējums personai vai viņas
mantai ir nodarīts un ir pārkāptas cietušās personas subjektīvās
tiesības. Tas ir tad, ja kaitējums ir nodarīts tiesiskas darbības

rezultātā. Sāds kaitējums ir atlīdzināms vienīgi likumā paredzētajos
gadījumos (CX 465. p. 111 d.). Kaitējums ir uzskatāms par noda-

rītu tiesiskas darbības rezultātā šādos gadījumos:
1) kaitējums nodarīts, izpildot pienākumu, kas tieši paredzēts

likumdošanā. Tiesiska ir, piemēram, veterinārās uzraudzības die-

nestu rīcība, iznīcinot slimos mājlopus un citus dzīvniekus, lai no-

vērstu sērgu izplatīšanos, kā arī ugunsdzēsēju rīcība, kuras rezul-

tātā tiek iznīcināta vai bojāta ugunsgrēka tuvumā esošā manta.

Tomēr šāda rīcība ir tiesiska tikai tad, ja tā nepārsniedz attiecīgus

priekšrakstus, instrukcijas;
2) kaitējums nodarīts tādas darbības rezultātā, kurai pats cie-

tušais ir piekritis. Cietušā piekrišana var būt tikai tādu darbību

veikšanai, kuras viņš pats ir tiesīgs izdarīt. Tādējādi, ja konkrētā

gadījumā par tiesisku būtu uzskatāma paša cietušā rīcība, tad par

tādu ir jāatzīst arī jebkuras citas personas darbība, kurai cietušais

piekritis;
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3) kaitējums nodarīts citai personai, realizējot savas tiesības,

jo savu tiesību realizēšana ir tiesiska darbība. Tomēr, izšķirot jau-
tājumu par kaitējuma atlīdzināšanu, šādos gadījumos jāievēro LPSR

Konstitūcijas 37. p. II d. prasiba, saskaņā ar kuru pilsoņi nedrīkst

realizēt savas tiesības pretēji sabiedrības un valsts interesēm un

citu pilsoņu tiesībām, kā arī CX 5. p. noteikums, no kura izriet, ka

kaitējuma nodarītāja uzvedība netiek aizsargāta, ja tā ir pretrunā
ar šo tiesību uzdevumu sociālistiskajā sabiedrībā;

4) kaitējums nodarīts ar tādu tiesisku darbību, kura vērsta uz

huligānisku un citu noziedzīgu darbibu izbeigšanu, aizturot no-

ziedznieku;

5) kaitējums nodarīts ar nepieciešamās aizstāvēšanās stāveklī

izdarītu darbību (CX 470. p.), ja nav pārkāptas aizstāvēšanās robe-

žas. Darbība, kas izdarīta nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī, ir

tiesiska, jo tā vērsta uz sabiedrisko interešu vai personas likumīgo
interešu aizsardzību pret sabiedriski bīstamiem apdraudējumiem, uz

noziegumu novēršanu un tiesiskās kārtības nostiprināšanu. Cietu-

šais pats ar savu prettiesisko rīcību ir radījis sev kaitējuma noda-

rīšanas iespēju. Sakarā ar to kaitējuma nodarītājs tiek atbrīvots

no kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma. CX 470. p. nesatur nepie-
ciešamās aizstāvēšanās un arī tās robežu pārkāpšanas jēdzienu.
Tas ir ietverts XX 13. p. Aizstāvēšanos var atzīt par nepieciešamu,

ja ievēroti šādi nosacījumi: a) apdraudējums no cietušā puses ir

sabiedriski bīstams; b) šis apdraudējums aizstāvēšanās brīdī pa-

tiesi pastāv; c) apdraudējums ir reāls, bet nevis Šķietams; d) aiz-

stāvēšanās nav pārsniegusi nepieciešamās robežas 1. Nepieciešamās
aizstāvēšanās robežu pārkāpšanas gadījumā kaitējuma nodarītājam
kaitējums cietušajam jāatlīdzina pilnā apmērā vai da|ēji atkarībā

no cietušā vainas pakāpes (CX 485. p. I d.);
6) kaitējums nodarīts galējas nepieciešamības stāvoklī (CX

471. p.). Kaitējuma nodarītāja darbība šādā stāvoklī vērsta uz to,

lai, nodarot kaitējumu citai personai, novērstu vēl lielāka kaitējuma
iestāšanās briesmas, kas draud Padomju valsts, sabiedrības, paša

kaitējuma nodarītāja interesēm vai citiem pilsoņiem, ja šīs bries-

mas konkrētajos apstākļos nav bijis iespējams novērst ar citiem

līdzekļiem. Galējās nepieciešamības jēdziens ir formulēts XX 14. p.

Galējās nepieciešamības stāvoklī izdarīta darbība vienmēr ir sa-

biedriski derīga un tiesiska. Tomēr šādas darbības rezultātā tiek

nodarīts kaitējums kādai citai personai, kuras uzvedība arī ir tie-

siska un nevainojama atšķirībā no cietušā uzvedības nepieciešamas
aizstāvēšanās gadijumā. Tāpēc CX 471. p. paredz, ka galējās ne-

pieciešamības stāvoklī nodarītais kaitējums parasti ir jāatlīdzina.

Kaitējuma atlīdzināšanas pienākums ir tai personai, kas darbojusies
galējās nepieciešamības stāvoklī, un tas ir gadījumos, kad šī per-

sona rīkojusies, aizstāvot savas intereses, piemēram, glābjot savu

dzīvību vai mantu, un tādējādi ir nodarījusi kaitējumu citai personai

1 Tuvāk par to sk.: Latvijas PSR kriminālkodeksa komentāri. — R.: Avots,

1982. 64.-72. lpp.
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vai tās mantai. CX 471. p. II cl. ir paredzēti gadījumi, kad kai-

tējuma atlīdzināšanas pienākumu var uzlikt trešajai personai, kuras

interesēs rīkojies kaitējuma nodarītājs. CX 471. p. II d. atļauj
tiesai pilnīgi vai daJēji atbrīvot no kaitējuma atlīdzināšanas pienā-
kuma kā pašu kaitējuma nodarītāju, tā arī trešo personu, ievērojot

apstāk|us, kādos kaitējums nodarīts. Ir iespējama kaitējuma atlī-

dzināšanas pienākuma uzlikšana pēc daļējas atlīdzības principa

kaitējuma nodarītājam un trešajai personai, kuras interešu aizsar-

dzības nolūkā kaitējums nodarīts.

Cēloņsakarība starp kaitējuma nodarītāja uzvedību un kaitējumu
ir obligāts kaitējuma atlīdzināšanas saistības pamats. Cēloņsaka-
rība kā civiltiesiskās atbildības pamats tuvāk apskatīta 5. nodaļas
2. § un tā attiecas arī uz atbildību par kaitējuma nodarīšanu. Iz-

šķirot jautājumu par kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu, attiecī-

gajos gadījumos ir jānoskaidro cēloņsakarība starp paaugstinātas
bīstamības avota darbību un nodarīto kaitējumu (ja kaitējums jāat-
līdzina pēc CX 469. p.) vai arī cēloņsakarība starp kaitējumu un

tieša kaitējuma nodarītajā uzvedību, kā arī cēloņsakarība starp
kaitējuma nodarītāja un tās personas uzvedību, kam ir pienākums
kaitējumu atlīdzināt (piemēram, saskaņā ar CX 472.-474. p.).

Kaitējuma nodarītāja vaina kā kaitējuma atlīdzināšanas saistī-

bas subjektīvais pamats ir kaitējuma nodarītāja psihiskā attieksme

pret savu prettiesisko uzvedību, kuras rezultāta tiek nodarīts kai-

tējums, kā arī pret šīs uzvedības rezultātu — cietušajam nodarīto

kaitējumu. CX 465. p. II d. ir izteikts princips, saskaņa ar kuru

kaitējuma nodarītājs atbild tikai tad, ja viņš ir vainīgs kaitējuma
nodarīšana. Kaitējuma atlīdzināšanas saistībās, tāpat kā civiltiesī-

bas vispār, pastāv tiesībpārkāpēja — kaitējuma nodarītāja vainas

prezumpcija. Kaitējuma nodarītājs atbrīvojas no kaitējuma atlīdzi-

nāšanas pienākuma, ja viņš pierāda, ka kaitējums nav nodarīts viņa
vainas dēļ.

Vaina kā civiltiesiskās atbildības pamats tuvāk apskatīta 5. no-

daļas 2. §. Likuma speciāli paredzētos gadījumos kaitējums ir jāat-
līdzina neatkarīgi no vainas. Tā tas ir, kad kaitējumu nodarījis

pāaugstinatas bīstamības avots (CX 469. p.). Likuma noteiktos gadī-
jumos kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma pamats ir nevis kaitē-

juma tiešā nodarītāja vaina, bet gan to personu vaina, kurām pēc
likuma ir pienākums atlīdzināt kaitējumu (CX 472.-474. p.). Tā

kā saskaņa ar CX 465. p. I d. kaitējums ir jāatlīdzina pilnā apjomā,
izņemot likuma speciāli paredzētus gadījumus (CX 485. p.), tad

nav svarīgi, kada ir kaitējuma nodarītāja vai arī citas personas,

kurai ir pienākums atlīdzināt kaitējumu, vainas forma un pakāpe —

nodoms, parasta vai rupja neuzmanība.

Ja kaitējuma atlīdzināšanas saistībās atbildības subjekts ir or-

ganizācija, nepieciešama šis organizācijas vaina, izņemot gadīju-
mus, kad kaitējuma atlīdzināšanas pienākums ir neatkarīgi no vai-

nas. Organizācijas vaina izpaužas kā šīs organizācijas darbinieku

vaina, ja viņi izpildījuši darba (dienesta) pienākumus.
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2. §. Kaitējuma atlīdzināšanas speciālie gadījumi

I. Atbildība par kaitējumu, ko ar nelikumīgu rīcību nodarījušas
valsts un sabiedriskās organizācijas, kā arī amatpersonas, izpildot
dienesta pienākumus. Likumdošanā ir īpaši reglamentēta valsts un

sabiedrisko organizāciju atbildība par kaitējumu, ko ar nelikumīgu
rīcību nodarījušas šo organizāciju amatpersonas, izpildot dienesta

pienākumus administratīvas pārvaldes stera. So atbildību nosaka

CX 467. p. un PSRS APP 1981. g. 18. V dekrēts «Par zaudējumu
atlīdzināšanu, ko pilsonim ar nelikumīgu rīcību nodarījušas valsts

un sabiedriskās organizācijas, kā arī amatpersonas, izpildot die-

nesta pienākumus». A\inētas normas regulē tādas valsts vai sabied-
riskās organizācijas pienākumu atlīdzināt kaitējumu, kura realizē

administratīvās pārvaldes darbības.

Līdzās darbībām administratīvās pārvaldes sfērā minētās orga-
nizācijas veic arī saimnieciska un tehniska rakstura darbības. Par

kaitējumu, kas nodarīts ar šādām darbībām, organizācija atbild pēc
vispārīgajiem noteikumiem (CX 466., 469. p.). Tā, piemēram, ja
valsts pārvaldes iestādes amatpersona, dodoties izpildīt dienesta pie-
nākumus iestādes automašīnā un pārkāpjot ce|u satiksmes noteiku-

mus, nodarīs kaitējumu, organizācija cietušajam atlīdzinās kaitē-

jumu pēc CX 469. p., jo kaitējums nav nodarīts ar organizācijas
darbību administratīvās pārvaldes sfērā.

CX 467. p. ir paredzēta organizācijas atbildība tikai par tam

darbībām, ko organizācijas amatpersonas veic administratīvās pār-
valdes sfērā. Realizējot šādas darbības, valsts un sabiedriskas or-

ganizācijas stājas administratīvi tiesiskajās attiecībās ar pilsoņiem
un organizācijām, kam ir obligāti jāpakļaujas attiecīgo valsts vai

sabiedrisko organizāciju rīkojumiem, kas var būt izteikti rakstveida

vai mutvārdu pavēļu, rīkojumu un citu pārvaldes aktu veidā. Kai-

tējums var rasties arī amatpersonas bezdarbības rezultāta, piemē-
ram, aizturot izsniedzamo dokumentu.

Atbildība pēc CX 467. p. iestājas tikai tad, ja, izpildot dienesta

pienākumus, kaitējums ir nodarīts ar nelikumīgu rīcību. Atbildī-

bas subjekts var būt jebkura valsts un sabiedriskā organizācija,
kuras darbinieks ir amatpersona, kas izpilda dienesta pienākumus
administratīvas pārvaldes sfērā. Amatpersonas jēdzienu sniedz XX

162. p. Par amatpersonām tiek uzskatītas personas, kas pastāvīgi
vai uz laiku pilda varas pārstāvju funkcijas vai arī valsts vai sa-

biedriskās iestādēs, organizācijās vai uzņēmumos pastāvīgi vai uz

laiku ieņem amatus, saistītus ar organizatorisku un rīkotāja vai

administratīvu un saimniecisku pienākumu pildīšanu, kā arī perso-

nas, kas minētajās organizācijās pilda šādus pienākumus pēc spe-
ciālas pilnvaras. Amatpersonām tiek pielīdzināti jebkuri darbinieki,
kam uzdots realizēt administratīvās pārvaldes aktus, un personas,

kas pārvaldes funkcijas izpilda sabiedriskā kārtā, piemēram, sabied-

riskie autoinspektori.
CX 467. p. paredzētā valsts un sabiedrisko organizāciju atbil-

dība ir atkarīga no ta, kas ir cietušais, — pilsonis vai organizācija.
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Gadījumos, kad cietušais ir pilsonis, saskaņā ar CX 467. p. I d.

kaitējumu valsts un sabiedriskās organizācijas atlīdzina pēc vispā-

rīgiem noteikumiem (CX 465., 466. p.), ja likumā nav paredzēts
citādi. Tas nozīmē, ka arī kaitējumu, kas nodarīts, izpildot dienesta

pienākumus administratīvas pārvaldes sfērā, valsts un sabiedriskās

organizācijas atlīdzina tāpat kā kaitējumu, kas nodarīts, veicot

saimnieciskas un tehniskas darbības. Izņēmums attiecībā uz pilso-
ņiem nodarīto kaitējumu ir paredzēts CX 468. p.

Par kaitējumu, kas nodarīts organizācijām, atbildība saskaņā ar

CX 467. p. II d. iestājas tikai likumā noteiktajā kārtībā. Sādi spe-
ciālie likumi, kas nosaka minētās atbildības kārtību, ir 1) Sakopo-
tais likums par mantas rekvizīciju un konfiskāciju, kas apstiprināts

ar KPFSR VCIK un TKP 1927. g. 28. 111 lēmumu, 2) PSRS JTKK

84. p. un 1973. g. 26. IV Nolikuma par valsts jūras ločiem

19. pk.* v. c. normatīvie akti.

No CX 467. p. paredzētās atbildības par kaitējumu administra-

tīvās pārvaldes sfērā atšķiras atbildība par kaitējumu, ko nodarīju-
šas izziņas, iepriekšējās izmeklēšanas, prokuratūras iestāžu un tie-

sas amatpersonas. So atbildību regulē CX 468. p., PSRS APP

1981. g. 18. V dekrēts un ar to apstiprinātais «Nolikums par kār-

tību, kādā atlīdzināmi zaudējumi, ko pilsoņiem ar nelikumīgu rīcību

nodarījušas izziņas, iepriekšējās izmeklēšanas un prokuratūras iestā-

des un tiesa», kā arī attiecīga PSRS Tieslietu ministrijas, PSRS

Prokuratūras un PSRS Finansu ministrijas 1982. g. 2. 111 Instrukcija 2
.

Kaitējuma nodarīšana pilsoņiem šajos gadījumos ir saistīta ar

iepriekšējās izmeklēšanas un tiesu iestāžu specifisko funkciju rea-

lizēšanu, proti, šīs iestādes, valsts vārdā veicot tām noteiktos

pienākumus, ir rīkojušās nelikumīgi.
CX 468. p. paredzēts atlīdzināt pilsonim kaitējumu, kas noda-

rīts ar nelikumīgu notiesāšanu, nelikumīgu saukšanu pie krimināl-

atbildības, apcietinājuma kā drošības līdzekja nelikumīgu lieto-

šanu, administratīvā soda — aresta nelikumīgu uzlikšanu vai

labošanas darbu nelikumīgu piemērošanu. Ja kaitējums pilsonim no-

darīts ar minēto valsts iestāžu amatpersonu darbību administratīvās,

pārvaldes sfērā, šīs iestādes atlīdzina pilsonim nodarīto kaitējumu

pēc CX 467. p. Tiesības uz zaudējumu atlīdzināšanu rodas tikai tad»

ja ir taisīts attaisnojošs spriedums, ja krimināllieta izbeigta sakarā'

ar to, ka nav noticis noziegums, nodarījumā nav nozieguma sastāva

vai nav pierādīta pilsoņa līdzdalība nozieguma izdarīšanā; ja iz-

beigta lieta par administratīvo pārkāpumu.
Zaudējumi netiek atlīdzināti, ja pilsonis izziņas, iepriekšējās

izmeklēšanas, iztiesāšanas procesā ar pašapmelojumu ir traucējis

patiesības noskaidrošanu un tādējādi sekmējis nelikumīgu notiesā-

šanu, saukšanu pie kriminālatbildības vai administratīvās atbildības.

Pilsonim ir jāatlīdzina izpejņa un' citi darba ienākumi, kas ir

viņa eksistences līdzekļu galvenais avots un kurus viņš zaudējis

1 BHA, 1973, Ni 12, c. 7—B.

2 BHA, 1984, M 3, c. 3—12.
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nelikumīgās rīcības rezultāta; pensija vai pabalsts, kuru izmaksa

apturēta sakarā ar nelikumīgu brīvības atņemšanu; manta (nauda,,
naudas noguldījumi un to procenti, valsts aizņēmumu obligāci-
jas un to laimesti, citas vērtības), ko tiesa konfiscējusi vai ko iz-

ņēmušas izziņas vai iepriekšējās izmeklēšanas iestādes; manta, ku-

rai uzlikts arests, naudas soda summas, kas piedzītas, izpildot tie-

sas spriedumu; tiesas izdevumi un citas summas, ko pilsonis
samaksājis sakarā ar iepriekšējās izmeklēšanas un citu minēto iestāžu

nelikumīgu rīcību; summas, ko pilsonis samaksājis juridiskajai kon-

sultācijai par juridiskās palīdzības sniegšanu. Kaitējumu pilsoņiem
atlīdzina neatkarīgi no izziņas, iepriekšējās izmeklēšanas un pro-
kuratūras iestāžu un tiesas amatpersonu vainas. Šo kaitējumu pil-
soņiem atlīdzina valsts, bet nevis norādītās valsts iestādes, kuru

amatpersonas ar nelikumīgu darbību kaitējumu nodarījušas. Kaitē-

jumu atlīdzina no valsts budžeta līdzekļiem pilnā apmērā. Darba

algu un citas summas atlīdzina finansu iestādes (pilsētas vai ra-

jona Tautas deputātu padomes izpildkomitejas finansu nodaja), pen-

siju vai pabalstus izmaksā sociālās nodrošināšanas iestādes. Mantu

atdod atpakaļ natūrā, bet, ja tas nav iespējams, mantas vērtību at-

līdzina naudā vietējo padomju izpildkomiteju finansu nodajas. Cie-

tušā nāves gadījumā tiesības uz minēto zaudējumu atlīdzināšanu

ir viņa mantiniekiem. Līdzās nodarītā kaitējuma atlīdzināšanai cie-

tušajam tiek atjaunotas darba, dzīvokja, kā arī citas mantiskās un

nemantiskās tiesības.

2. Atbildība par nepilngadīgu un rīcībnespējīgu personu noda-

rītu kaitējumu. Kaitējumu parasti atlīdzina persona, kura kaitē-

jumu nodarījusi. Tomēr par kaitējuma nodarīšanu var atbildēt tikai

tāda persona, kas kaitējuma nodarīšanas brīdī ir rīcībspējīga, jo-
viens no civiltiesiskās atbildības noteikumiem ir kaitējuma nodarī-

tāja vaina, bet rīcībnespējīgu personu, kas nespēj vadīt savu dar-

bību vai saprast tās nozīmi, nevar uzskatīt par vainīgu kaitējuma
nodarīšanā, un tāpēc viņa pati nevar atbildēt par nodarīto kaitē-

jumu. Rīcībnespējīgām personām parasti arī nav līdzekļu kaitē-

juma atlīdzināšanai, un kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma uzlik-

šana šādām personām nespētu nodrošināt cietušo intereses. Tāpēc
likumā ir paredzēta īpaša kaitējuma atlīdzināšanas kārtība: kaitē-

jumu atlīdzina nevis pats kaitējuma nodarītājs, bet gan tā persona,,
kas rīcībnespējīgo vai nepilngadīgo uzrauga. Sīs personas uzde-

vums ir gādāt par to, lai rīcībnespējīgais vai nepilngadīgais kai-

tējumu nenodarītu, bet kaitējuma nodarīšanas gadījumā — kaitē-

jumu atlīdzināt. Likums šādu personu atbildību regulē dažādi, at-

karībā no tā, vai kaitējumu nodarījis nepilngadīgais līdz 15 gadu

vecumam vai vecumā no 15 līdz 18 gadiem, vai arī kaitējuma no-

darītājs ar tiesas spriedumu bijis atzīts par rīcībnespējīgu.
Atbildība par kaitējumu, ko nodarījis 15 gadu vecumu nesa-

sniedzis nepilngadīgais. Nepilngadīgais, kas nav sasniedzis 15 gadu

vecumu, nav civiltiesiskās delikta atbildības subjekts arī tad, kad

viņam kriminālā atbildība pēc CX 10. p. iestājas ar 14 gadu

vecumu. Saskaņā arCK 472. p. atbild personas, kam nepilngadīgais-
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■jāuzrauga, — vecāki (adoptētāji), aizbildņi, kā arī mācību, audzi-

nāšanas vai ārstniecības iestādes. So personu loku nevar paplaši-
nāt. Atbildību var uzlikt vecākiem, kuru radniecība ar nepilngadīgo
ir noteikta ģimenes likumdošanā paredzētajā kārtībā (LĢK 53.—

57. p.). Citas personas — pārējie radinieki (vecaistēvs, vecāmāte),

patēvs, pamāte, patronētaji par kaitējumu neatbild, ja vien viņi

nav bijuši iecelti par nepilngadīgā aizbildņiem. Kaitējuma atlīdzi-

nāšanas pienākuma nav arī personām, pie kurām nepilngadīgie uz-

turējušies kaitējuma nodarīšanas brīdī pagaidām.

Vecāku un aizbildņu atbildības pamats ir viņu vaina uzraudzī-

bas trūkumā pār nepilngadīgo kaitējuma nodarīšanas brīdī, kā arī

viņu bezatbildīga attieksme pret nepilngadīgā audzināšanu pirms

kaitējuma nodarīšanas. Sīs personas atbild tāpēc, ka nepilngadīga-

jam nav veltījušas vajadzīgo uzmanību un līdz ar to nav novērsu-

šas kaitējuma nodarišanas iespēju. Saskaņa ar CX 472. p. I d. šīs

personas atbild, ja nepierāda, ka kaitējums nav radies viņu vainas

dēļ. Tā, piemēram, nepilngadīgā vecāki var pierādīt, ka ilgstošas
slimības dēļ viņi nav spējuši nodrošināt nepilngadīga pienācīgu
audzināšanu. Vecākiem vai aizbildņiem ir jāatbild par kaitējumu
arī tad, ja viņi nepilngadīga audzināšanu un uzraudzīšanu bija

uzticējuši citām personām, kuru tiešā uzraudzībā nepilngadīgie bi-

juši kaitējuma nodarīšanas brīdī.

Tā kā saskaņā ar LĢK 61. p. abiem vecākiem ir vienādi pienā-
kumi pret saviem bērniem neatkarigi no tā, vai viņi dzīvo kopā ar

bērniem vai ne, atbildība par nepilngadīgo nodarīto kaitējumu viņu
vecākiem iestājas arī tad, ja viņi nedzīvo kopā ar nepilngadīgajiem
bērniem. Tā, piemēram, ja pēc laulības šķiršanas nepilngadīgais
bērns dzīvo kopā ar māti, bet tēvs dzīvo atsevišķi un būtībā nepie-
dalās bērna audzināšanā, kaitējuma atlīdzināšanas pienākums ir

arī tēvam. Tā kā atbilstoši CX 472. p. ī d. vērā jāņem nepilngadīgā

nepietiekama audzināšana pirms kaitējuma nodarīšanas, atbildība

ir uzliekama arī vecākiem, kam atņemtas vecāku tiesības.

Pēc CX 472. p. I d. vecāki un aizbildņi atbild par savu vainu,

jo nepilngadīgie šajā vecuma ir rīcībnespējīgi. Vecāku atbildība

par nepilngadīgā nodarīto kaitējumu turpinās arī pēc tam, kad

nepilngadīgais ir sasniedzis 15 gadu vecumu vai pilngadību, jo kaitē-

juma atlīdzināšanas pienākums nepāriet uz tiešo kaitējuma nodarītāju.

Mācību, audzināšanas vai ārstniecības iestāde atbild par kaitē-

jumu, ko nepilngadīgais nodarījis laikā, kad viņš atradies šīs iestā-

des uzraudzībā (CX 472. p. II d.). Atšķirībā no vecāku un aizbil-

dņu atbildības minēto iestāžu atbildība ir šaurāka. Tās atbild tikai

tad, ja nepilngadīgais kaitējumu ir nodarījis laikā, kad viņš fak-

tiski atradies attiecīgās iestādes uzraudzība. Vaina nepietiekamā
uzraudzībā attiecas tikai uz kaitējuma nodarīšanas bridi. Lr

z minē-

tajam iestādēm parasti nevar attiecināt «iepriekšējo vainu» nepiln-

gadīgo nepietiekamā audzināšanā. Izņēmums šai ziņā ir tādas

•organizācijas kā bērnu nami, kas veic audzināšanas darbu, pilnīgi

aizstājot ģimenes audzināšanu.
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Ja nepilngadīgais kaitējumu nodarījis gan sakarā ar attiecīgās
iestādes uzraudzības trūkumu, gan arī sakarā ar to, ka vecāki nav

pienācīgi realizējuši audzināšanas pienākumu, iespējama minēto
iestāžu un vecāku (aizbildņu) kopīga atbildība pēc daļējās atbil-
dības principa. Ja kaitējumu kopīgi nodarījuši vairāki nepilnga-
dīgie vecumā līdz 15 gadiem, vecāki (aizbildņi) cietušajam atbild
tikai noteiktā dajā par savu bērnu vai aizbilstamo.

Atbildība par kaitējumu, ko nodarījis nepilngadīgais vecumā
no 15 līdz 18 gadiem. Nepilngadīgie 15 gadu vecuma iegūst pilna
apjomā deliktspēju, t. i., spēju atbildēt par nodarīto kaitējumu
(Cl\ 473. p. I d.). Uz viņiem pUnībā ir attiecināms civiltie-
siskās vainas jēdziens, un tāpēc viņi ir patstāvīgi atbildības sub-

jekti. Viņiem civiltiesiskā atbildība par nodarīto kaitējumu iestājas
arī tad, ja kriminālatbildība par attiecīgo nodarījumu, ar kuru no-

darīts kaitējums, pēc XX 10. p. rodas tikai ar 16 gadu vecuma sa-

sniegšanu.

Tā kā nepilngadīgajiem šajā vecumā bieži vien nav savas iz-

peļņas vai mantas, ar ko atlīdzināt kaitējumu, un viņi šajā vecumā
vēl atrodas vecāku (aizgādņu) uzraudzībā, likuma ir paredzēta viņu
vecāku (adoptētāju) un aizgādņu subsidiāra atbildība, t. i., papild-
atbildība, lai nodrošinātu cietušajiem kaitējuma atlīdzināšanu. Ci-

tam personām, kas uzrauga nepilngadīgos, kā arī mācību vai citām

iestādēm, kurās šie nepilngadīgie atrodas, minētā papildatbildība
nav paredzēta.

Vecāki (adoptētāji) un aizgādņi atbild ar savu mantu tikai tajā
kaitējuma daļā, ko nav iespējams atlīdzināt ar paša kaitējuma no-

darītajā mantu vai izpeļņu. Papildatbildība izbeidzas, ja nepilnga-
dīgais kaitējuma nodarītājs sasniedz pilngadību, kā arī tad, ja

nepilngadīgajam jau pirms pilngadības sasniegšanas radušies pie-
tiekami līdzekli kaitējuma atlīdzināšanai. Ja nepilngadīgais pilnā
apjoma ieguvis rīcībspēju pirms pilngadības sasniegšanas sakara

ar stāšanos laulībā (CX li. p. II d.), CX 473. p. II d. paredzētā

papildatbildība neiestājas vai arī attiecīgi agrāk izbeidzas.

Vecāku un aizgādņu atbildības pamats ir viņu vaina nepilnga-
dīgā nepietiekama uzraudzīšanā. Pats nepilngadīgais atbild par
savu vainu kaitējuma nodarīšana. Ja vecāku vainas nav, atbildība

ir tikai pašam nepilngadīgajam. Par kaitējumu, ko kopīgi nodarī-

juši vairāki nepilngadīgie vecumā no 15 līdz 18 gadiem, viņi cie-

tušajam atbild solidāri (CX 476. p.). Tomēr viņu vecāki un

aizgādņi atbild pēc daļējās atbildības principa — katrs tiesas no-

teikta daja par savu bērnu vai aizbilstamo. Vecāku atbildība neie-

stājas, ja nepilngadīgais pats ir atbrīvojams no kaitējuma atlīdzi-

nāšanas pienākuma.
Atbildība par kaitējumu, ko nodarījis par rīcībnespējīgu atzīts

pilsonis. Par kaitējumu, ko nodarijis pilsonis, kuru tiesa jau agrāk
atzinusi par rīcībnespējīgu un kuram likumā noteiktajā kārtībā

ir nodibināta aizbildnība, atbild vai nu aizbildnības un aizgādnības
iestādes iecelts aizbildnis, vai arī organizācija, kam rīcībnespējīgais
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jāuzrauga (CX 474. p.). Organizācijas, kam jāuzrauga rīcībnespējīgie,,

parasti ir psihoneiroloģiskās slimnicas, kurās šis personas atro-

das. Aizbildņa vai organizācijas vaina izpaužas rīcībnespējīgās
personas nepietiekama uzraudzīšanā. Aizbildņi un minētās organi-

zācijas cietušajam atbild par savu vainu kā patstāvīgi atbildības

subjekti. Tāpēc kaitējuma atlīdzināšanas pienākums viņiem paliek
arī pēc tam, kad tiešais kaitējuma nodarītājs ir izveseļojies un

atzīts par rīcībspējīgu. Personai, kura pēc izveseļošanās atzīta par

rīcībspējīgu, nerodas pienākums atlīdzināt kaitējumu cietušajam,,
kā arī atlīdzināt regresa kārtībā tās summas, kuras cietušajam iz-

maksājis aizbildnis vai attiecīgā organizācija.
Atbildība par kaitējumu, ko nodarījis pilsonis, kas nav spējīgs

saprast savas rīcības nozīmi. Kaitējuma nodarītājs šajā gadījumā
parasti ir pilngadīgs pilsonis, kas nav atzīts par rīcībnespējīgu,
bet kas sava psihiskā stāvokļa dēļ sakarā ar garīgu slimību, plān-
prātību, nesamaņu kaitējuma nodarīšanas brīdī nav bijis spējīgs

saprast savas darbibas nozīmi vai vadīt savu darbību un lidz ar

to nav uzskatāms par vainīgu. Sāds fakts ir jākonstatē tiesā, iz-

skatot lietu par kaitējuma atlīdzību. Pamatojoties uz CX 475. p.,.
šāds pilsonis parasti pats neatbild par nodarīto kaitējumu. Izņē-

mums ir tad, ja kaitējuma nodarītājs, lietojot alkoholu vai narko-

tiskas vielas, vai arī citā veidā pats sevi novedis tādā stāvoklī,
kurā vairs nav spējis saprast savas darbības nozīmi vai vadīt savu-

darbību. Sādā gadījumā kaitējuma nodarītāju nevar atbrīvot no at-

bildības par kaitējumu, jo atbildības pamats ir paša kaitējuma no-

darītajā vaina sevis novešanā līdz minētajam stāvoklim. Atbildība

viņam ir uzliekama arī tad, ja kaitējums saskaņā ar likumu ir

jāatlīdzina neatkarīgi no vainas (CX 469. p.).
Tā kā, izņemot aplūkoto gadījumu, kaitējuma nodarītājs pats

neatbild un viņam nav aizbildņa, par šāda pilsoņa nodarīto kaitē-

jumu neatbild neviens (CX 475. p.). Neatbild arī viņa ģimenes
locekļi, kas nav savlaicīgi gādājuši par to, lai garīgi slimo vaf

plānprātīgo pilsoni atzītu par rīcībnespējīgu. Izņēmums var būt

vienīgi tādas iestādes atbildība pēc CX 466. p., kurā šāda persona

bija ievietota un kurai tā bija jāuzrauga, bet kuras darbinieku

bezdarbības rezultātā persona ir nodarījusi kaitējumu. l

3. Atbildība par paaugstinātas bīstamības avota nodarītu kai-

tējumu. Likumā ir speciāli noteikts kaitējuma atlīdzināšanas pienā-
kums organizācijām un pilsoņiem, kuru darbība saistīta ar paaug-
stinātu bīstamību apkārtējiem (CX 469. p.). Sāds pienākums
izpaužas kā atbildība par kaitējumu, ko nodarījis paaugstinātas bīs-

tamības avots, bet nevis par to personu darbību vai bezdarbību»
kuriem likums uzliek pienākumu atlīdzināt kaitējumu. Tāpēc šāda

atbildība ir noteikta neatkarīgi no tās personas vainas, kurai kai-

tējums jāatlīdzina. Tiesībzinātnē to traktē kā paaugstinātu atbil-

dību, kas ir izņēmums no vispārīgā CX 465. p. paredzētā notei-

kuma.

1 Latvijas PSR civilkodeksa komentāri. — R.: Liesma, 1979, 608. lpp.
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Paaugstināta atbildība (atbildība neatkarīgi no vainas) minēta-

jām organizācijām un pilsoņiem, ko CX 469. p. nosauc par paaug-
stinātas bīstamības avotu valdītājiem, ir noteikta tāpēc, lai pa-
mudinātu viņus maksimāli stingri ievērot paaugstinātās bīstamības

avotu ekspluatācijas noteikumus, visus iespējamos drošības teh-

nikas noteikumus. Civiltiesību teorijā ir izteikts viedoklis, saskaņā
ar kuru paaugstinātā atbildība pēc CX 469. p. tiek izskaidrota ar

Tisku, kas ir likumā noteikts pienākums uzņemties uz sevi neizdevī-

gās mantiskās sekas, kuras rodas kaitējuma nodarīšanas rezultātā

bez paaugstinātās bīstamības avota valdītāja vainas.l

Paaugstinātas bīstamības avots. Likumā paaugstinātas bīsta-

mības avota jēdziens nav formulēts un nav arī dota šo avotu kla-

sifikācija vai pilnīgs uzskaitījums. Pamatojoties uz CX 469. p.,

par paaugstinātas bīstamības avotiem ir jāuzskata tādas lietas,
kas sakarā ar tām piemītošajām specifiskajām īpašībām, kuras nav

iespējams pilnīgi pakjaut cilvēka kontrolei šo lietu ekspluatācijas
procesā, spēj nodarīt kaitējumu apkārtējiem, kaut arī ir lietoti visi

iespējamie piesardzības līdzekli. Paaugstinātas bīstamības avoti ir

mehāniskie transporta līdzek|i, rūpniecības uzņēmumu un citu or-

ganizāciju mehāniskie agregāti, darbmašīnas, elektriskās un sil-

tuma enerģijas ierīces. CX 469. p. norādījums uz transporta un

rūpniecības uzņēmumu darbibu kā paaugstināti bīstamu apkārtējiem
ir jāsaprot šaurākā nozīmē, jo ne visa šo organizāciju darbība ir

paaugstināti bīstama. Tā, piemēram, biļešu pārdošana, biļešu kon-

trolieru, rūpnīcas grāmatvedības, juriskonsulta darbība nav saistīta

ar paaugstinātu bīstamību apkārtējiem. Ja šie darbinieki, pildot

savus dienesta pienākumus, nodara kaitējumu citām personām, at-

tiecīgajai organizācijai atbildība var iestāties pēc CX 466. p. Arī

mehāniskie transporta līdzekli — automobiļi, traktori v. c. ārpus
to ekspluatācijas procesa, ja tie nav iedarbināti, parasti nav uzska-

tāmi par paaugstinātas bīstamības avotiem. Tā, piemēram, ja

garāmgājējam kaitējums nodarīts, krītot nestabili novietotam neie-

darbinātam motociklam, atbildība motocikla īpašniekam var rasties

pēc CX 465. p., bet nevis pēc 469. p
:

Dažas lietas ir paaugstināti
bīstamas pastāvīgi, ne vien ekspluatācijas procesa. Tā, piemēram,

paaugstināti bīstama ir indīgu, radioaktīvu vielu izgatavošana, pār-

vadāšana, glabāšana. Paaugstināti bīstama ir plēsīgu zvēru turē-

šana un izmantošana cirkā, zooloģiskajā dārzā. Niknu mājdzīvnieku
turēšana nav uzskatāma par paaugstināti bīstamu, tāpēc atbildība

par mājdzīvnieku nodarītu kaitējumu rodas pēc CX 465. p. Nav

paaugstināti bīstama arī sadzīves tehnikas priekšmetu, medību

ieroču lietošana.

Literatūrā pamatoti paaugstinātas bīstamības avotus klasificē

šādi: 2 1) fizikālie (mehāniskie, elektriskie, siltuma); 2) fizikāli

1 KpacaenuKoe 0. A. Bo3MemeHHe Bpeaa, npummemioro hctomhhkom noßUiucu-

Hofi onacHocTH. — M.: K>p»u. jiht., 1966, c. 142—151.

2 Tau we, c. 34.
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ķīmiskie (radioaktīvie); 3) bioloģiskie (zooloģiskie, mikrobiolo-

ģiskie); 4) ķīmiskie (indīgie, sprāgstošie, ugunsnedrošie).
Atbildības subjekts, ja kaitējumu nodarījis paaugstinātas bīsta-

mības avots, ir šī avota valdītājs — organizācija vai pilsonis, kas

ekspluatē šo avotu, pamatojoties uz savām īpašuma tiesībām vai

operatīvas pārvaldīšanas tiesībām, kā arī uz cita tiesiska pamata»,

piemēram, mantas īres, nomas vai pakalpojuma līguma, pilnvaras,
kā ari kompetentu iestāžu rīkojuma par paaugstinātas bīstamības

avota nodošanu organizācijai pagaidu lietošanā (PSRS AT plē-
numa 1963. g. 23. X lēmuma 5. pk.). Tādējādi CX 469. pantā ar

paaugstinātas bīstamības avota valdītāju ir domāts kā īpašnieks,
tā arī cits likumīgs valdītājs. Sociālistiskās organizācijas (trans-

porta, rūpniecības, lauksaimniecības, celtniecības organizācijas v. c.)
atbild kā īpašnieki (kooperatīvas, sabiedriskas organizācijas) vai

kā operatīvie pārvaldītāji (valsts, starpkolhozu organizācijas v. c),
vai arī kā organizācijas, kam paaugstinātas bīstamības avoti nodoti

pēc īres līguma vai citādi. Atbildīga par kaitējuma nodarīšanu ir

tā organizācija, kas faktiski ekspluatē paaugstinātas bīstamības

avotu. No organizācijas atbildības pēc CX 469. p. ir jāatšķir tā or-

ganizācijas darbinieka atbildība, kurš ar savu darbību tieši ir rea-

lizējis paaugstinātas bīstamības avota ekspluatāciju.
Saskaņā ar PSRS AT plēnuma 1963. g. 23. X lēmuma 5. pk. nav

atzīstams par paaugstinātas bīstamības avota valdītāju pilsonis,
kas realizējis šī avota tehnisko vadību sakarā ar darba un tam-

līdzīgām attiecībām, piemēram, šoferis, strādnieks pie darbmašī-

nas. Organizācijas kā paaugstinātas bīstamības avota valdītāja
atbildība nav atkarīga no organizācijas vainas (izņemot CX 479. p.

paredzētos gadījumus), turpretī organizācijas darbinieks regresa

kārtībā organizācijai atbild tikai tad, ja viņš ir vainīgs pēc DLX

noteikumiem, vai saskaņā ar kolhozu paraugstatūtu 13. p.

Paaugstinātas bīstamības avota nodošana pēc līguma vai pēc

kompetentas iestādes rīkojuma citai personai pagaidu lietošanā, gla-
bāšanā v. tml. parasti atbrīvo īpašnieku vai operatīvo pārvaldītāju
no atbildības.

Paaugstinātas bīstamības avots var prettiesiski nonākt citas

personas nelikumīgā valdījumā. Ja kaitējums tiek nodarīts, kad pa-

augstinātas bīstamības avotu ekspluatē nelikumīgs valdītājs, atbil-

dība ir uzliekama šādam valdītājam. Tomēr CX 469. p. ir paredzēti
divi dažādi kaitējuma atlīdzināšanas gadījumi atkarībā no paaug-

stinātas bīstamības avota likumīgā valdītāja uzvedības.

Ja paaugstinātas bīstamības avots izgājis no likumīgā valdītajā
valdījuma bez viņa vainas, tad atbildība par kaitējumu ir uzliekama

tikai nelikumīgajam valdītājam (CX 469. p. II d.). Tātad paaug-

stinātas bīstamības avota valdītājs tiek atbrīvots no atbildības, bet

par kaitējumu atbild persona, kas izdarījusi prettiesisko darbību.

Tā, piemēram, ja automašīnu nelikumīgi aizbrauc vairākas perso-

nas, tad visi šis grupas dalībnieki kā paaugstinātas bīstamības

avota faktiskie valdītāji atbild par avārijas rezultātā nodarīto kai-

tējumu pēc daļējās atbildības principa, kaut arī avāriju izraisījis
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tikai viens no grupas dalībniekiem, kurš avārijas brīdī automašīnu

vadījis. Citādi ir tad, ja paša likumīgā valdītāja vai īpašnieka vai-

nas dēļ paaugstinātas bīstamības avots ir izgājis no viņa valdī-

juma. Tad kaitējumu atlīdzina kā likumīgais valdītājs, tā ari neli-

kumīgais valdītājs, ievērojot, cik katrs no viņiem vainīgs (CX
469. p. 111 d.). Tā, piemēram, ja automašīnu tās īpašnieks atstājis
uz ielas neaizslēgtu un kāda cita persona to patvaļīgi bez īpašnieka
ziņas aizbraukusi un ar šo mašīnu nodarījusi kaitējumu, cietušajam
atbild kā nelikumīgais vadītājs, tā arī likumīgais valdītājs. Paaug-
stinātas bīstamības avota valdītājam pienākumu atlīdzināt kaitē-

jumu var uzlikt gan tajā gadījumā, ja viņa vainas dēļ nav bijusi
nodrošināta šī avota pienācīga apsardzība, gan arī tad, ja paaug-
stinātas bīstamības avotu kāda cita persona paņēmusi un lietojusi
ar valdītāja (īpašnieka) atjauju, bet bez attiecīga juridiska nofor-

mējuma. Tā, piemēram, ja automašīnas īpašnieks bez juridiska no-

formējuma mašīnu atjāvis lietot kādai citai personai, viņš atbild

par kaitējumu neatkarīgi no tā, vai viņš kaitējuma nodarīšanas

brīdī atradies mašīnā kopā ar faktisko valdītāju vai ne.

Tādējādi CX 469. p. 111 d. ir noteikti dažādi atbildības pamati

paaugstinātas bīstamības avota likumīgajam un nelikumīgajam val-

dītājam. Nelikumīgais valdītājs, kas prettiesiski lietojis šo avotu, par

kaitējumu atbild neatkarīgi no vainas, bet likumīgais valdītājs at-

bild par to, ka ir vainīgs paaugstinātas bīstamības avota nepienā-

cīgā apsardzībā.

Apstākli, kas atbrīvo paaugstinātas bīstamības avota valdītāju
no atbildības. Kaut ari par paaugstinātas bīstamības avota noda-

rītu kaitējumu tā valdītājam ir paaugstināta atbildība (atbildība

neatkarīgi no atbildības subjekta vainas), tomēr šī atbildība nav ne-

ierobežota. Paaugstinātas bīstamības avota valdītāji tiek atbrīvoti

no atbildības par nodarīto kaitējumu, ja pierāda, ka tas ir radies

nepārvarama spēka dēj vai ar paša cietušā nodomu.

Nepārvarams spēks ir tāds ārkārtējs notikums, ko konkrētos

apstākjos paaugstinātas bīstamības avota valdītājs nav varējis
novērst. Ja šāda spēka ietekmē paaugstinātas bīstamības avots iz-

gājis no sava valdītāja kontroles un nodarījis kaitējumu, piemēram,

ja braucoša automašīna viesuļvētras ietekmē iziet no valdītāja kon-

troles un nodara kaitējumu citai personai vai arī ja vētrā avarē

kuģis, pasažieriem un apkārtējiem nodarītais kaitījums nav jāatlī-
dzina. Izņēmumu paredz PSRS GK 96. p. attiecībā uz gaisa kuģa

pasažieriem pārvadājuma laikā nodarīto kaitējumu (veselības bojā-

jumu vai nāvi). Proti, gaisa kuģa īpašnieks (pārvadātājs) atbild

par nodarīto kaitējumu ari tajā gadijumā, kad kaitējums radies

nepārvarama spēka dēļ, ja vien viņš nepierāda, ka kaitējuma iestā-

šanos vai palielināšanos veicinājuši paša cietušā nodoms vai rupja
neuzmanība.

Paaugstinātas bīstamības avota valdītājs netiek atbrīvots no-

atbildibas, ja paaugstinātas bīstamības avots kaitējumu nodarī-

jis nepārvarama speķa ietekmes rezultātā, bet paša avota valdītajā
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\ ainas dēj. Sajā gadījumā valdītājs nevar atsaukties uz nepārva-
ramu spēku kā apstākli, kas atbrīvo no atbildības.

Pamats, kas atbrīvo paaugstinātas bīstamības avota valdītāju
no atbildības par kaitējumu, ir arī paša cietušā vaina. CX 469. p.

ir norādīts tikai uz paša cietušā nodomu kā apstākli, kas atbrīvo no

atbildības. Taču cietušā vaina nodoma formā praksē ir ļoti reta.

Tiesību zinātnē un praksē valda viedoklis, ka arī cietušā rupja neuz-

manība ir pamats, lai paaugstinātas bīstamības avota valdītāju pil-
nīgi atbrīvotu no kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma. Sāds uzskats

atbilst CX 485. p. I d., kas ir vispārīga norma un attiecas arī uz

paaugstinātas bīstamības avota nodaritu kaitējumu.1
Atbildība vairāku paaugstinātas bīstamības avotu sadursmes ga-

dījumā. Ja vairāku paaugstinātas bīstamības avotu sadursmes ga-

dījuma tiek nodarīts kaitējums kādai trešajai personai, tad visi

paaugstinātas bīstamības avotu valdītāji cietušajam atbild solidāri

(CX 476. p.). Turpretī, ja šādas sadursmes rezultātā cietis kāds

no paaugstinātas bīstamības avota valdītājiem, atbildība katram

par nodarīto kaitējumu iestājas atbilstoši viņa vainas pakāpei.

3. §. Kaitējuma atlīdzināšanas apmērs un veidi

1. Kaitējuma pilnīgas atlīdzināšanas princips. Kaitējuma atlīdzi-

nāšanas saistībām ir raksturīgs civiltiesiskās atbildības vispārīgais

princips par zaudējumu atlīdzināšanu pilnā apjomā. Tas izriet no

CX 465. p. I d., saskaņā ar kuru «nodarītais kaitējums jāatlīdzina
pilnā apjomā tai personai, kas kaitējumu nodarījusi», un no CX

477. p., kurā paredzēts, ka personai, kas atbildīga par kaitējumu,
uzliek pienākumu «atlīdzināt to natūrā (nodot tādas pašas sugas

un kvalitātes lietu, izlabot sabojāto lietu v. tml.) vai pilnīgi atlī-

dzināt nodarītos zaudējumus». Sis princips attiecas uz visiem kaitē-

juma atlīdzināšanas gadījumiem neatkarīgi no tā, kas ir nodarijis
kaitējumu un kādā veidā tas nodarīts. CX 477. p. ir paredzēti divi

kaitējuma atlīdzināšanas veidi: 1) atlīdzināšana natūrā un 2) pil-
nīga nodarīto zaudējumu atlīdzināšana. Abi tie uzskatāmi par līdz-

vērtīgiem.

Kaitējuma atlīdzināšana natūrā nozīmē cietušajam radīt tādu

stāvokli, kāds viņam bija līdz kaitējuma nodarīšanai, t. i., izlabot

bojāto mantu, aizstāt bojā gājušo mantu ar citu līdzvērtīgu. Praksē

atlīdzināšana natūrā sastopama samērā reti, jo cietušajam bieži

vien ir izdevīgāk par iznīcināto vai sabojāto lietu saņemt naudas

kompensāciju. Kādu kaitējuma atlīdzināšanas veidu izvēlēties, to

strīda gadījumā izlemj tiesa vai arbitrāža saskaņā ar lietas ap-

» MaūdamiK Jī. A.. Cepeeeea H. fO. MaīepHa.ibHaH OTBeTCTBeHHOCTb 3a no-

ape>KiieHne — M.: K)piu. .iht., 1962, c. 94; KpacaenuKoe 0. A. 803-

Mememie Bpeaa, npimHHeHHoro hctomhhkom noßbiuieHHOfi onacnocTH, c. 184; Co-

BCTCKoe rpajKaaHCKoe npaßO. — Jl., 1982, m. 11, c. 311; KoMMeHTapHft k TpajK-

AaHCKOMv KOAeKcv PCOCP. — M.: K)pHfl. jiht., 1982, c. 534.
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stākjiem (CX 477. p.). PSRS AT plēnuma 1979. g. 29. VI lēmumā

«Par tiesu praksi likumu piemērošanā, izlemjot strīdus, kuros viena

no pusēm ir kolhozs vai starpkolhozu organizācija» 20. pk. pare-
dzēts, ka personas, kas vainīgas lopu krišanā vai iztrūkumā, var

atlīdzināt nodarīto zaudējumu, nododot kolhozam līdzvērtīgus lo-

pus.
1

Zaudējumu atlīdzināšanā jāvadās no CX 224. p. II d. dotā zau-

dējuma jēdziena. Zaudējumi ir 1) kreditora izdarītie izdevumi, viņa
mantas zudums vai bojājums, t. i., cietušā esošā mantiskā stāvokļa
pasliktināšanās un 2) ienākumi, ko cietušais būtu ieguvis, ja viņam
nebūtu nodarīts kaitējums. PSRS AT plēnuma 1979. g. 29. Vi' lē-

muma 7. pk. tieši paredzēts, ka zaudējumu apmērus, kādi kolhozam

radušies no sējumu un stādījumu bojāšanas, ierīkojot Ceļus un cau-

ruļvadus, bojājot un piesārņojot lauksaimnieciski izmantojamo zemi,

patva|īgi aizņemot zemi, nopļaujot pļavas, kā arī citu prettiesisku
darbību rezultātā, tiesa nosaka pilnā apmērā, ieskaitot kaitējuma
nodarītāja vainas dēj neiegūtos ienākumus.

Nosakot mantas bojājuma apmēru, jāņem vērā arī tās ārējā
izskata zudums pēc remonta, kā ari mantas nolietošanās pakāpe
uz bojājuma dienu. Kaitējuma atlīdzības apjoms var nesakrist ar

cietušajam nodarītā kaitējuma apjomu, jo cietušajam zaudējumus
da|ēji sedz izmaksas, ko viņš saņem kā apdrošināšanas summas, kā

pensiju vai darba nespējas pabalstu v. c.

No vispārīgā noteikuma par kaitējuma atlīdzināšanu pilnā ap-

jomā ir vairāki izņēmumi. Pirmkārt, atsevišķos gadījumos kaitē-

juma atlīdzināšanas lielumu nosaka speciāli normatīvie akti. sa-

skaņā ar kuriem atlīdzības apjoms var būt vai nu lielāks, vai arī

mazāks par cietušajam nodarītajiem zaudējumiem. Likumdošanā ir

paredzēta speciāla takse zaudējumiem, kas nodarīti medību saim-

niecībai, nelikumīgi nogalinot, ievainojot, noķerot, turot nebrīvē vai

ar citiem paņēmieniem nelikumīgi iegūstot vai piesavinoties medību

produkciju, kā arī izpostot alas un ligzdas (LPSR MP 1984. g.
29. XII apstiprinātā Nolikuma par medībām un medību platību ap-

saimniekošanu Latvijas PSR teritorijā 88. pk.) 2. Zaudējumus, kas

nodarīti, pārkāpjot mežu aizsardzības likumus, aprēķina saskaņā
ar PSRS MP 1968. g. 21. VIII lēmumu Nr. 641 «Par materiālās

atbildības kārtību un apmēriem par mežsaimniecībai nodarīto zau-

dējumu» (grozījumi un papildinājumi noteikti ar PSRS MP 1982. g.

25. 111 lēmumu), kā arī saskaņā ar LPSR MP 1982. g. 15. VI lē-

mumā Nr. 336 noteiktajām taksēm3.
Tādu zaudējumu atlīdzināšanas apjomu, kas radušies sakarā ar

lopu bojāeju un izlaupīšanu kolhozos un padomju saimniecībās,

speciāli nosaka PSRS MP 1954. g. 17. II lēmums «Par kolhoziem

un padomju saimniecībām piederošo lopu krišanā un izlaupīšanā

1 LPSR ATB, 1980. Nt 2. 35. lpp.
1 LPSR Ziņotājs, 1985. Jft 12. 443. lpp.
3 Turpat. 1982, M 30, 920. lpp.
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vainīgo personu materiālo atbildību» (sk. PSRS AT plēnuma 1979. g.

29. VI lēmuma 20. pk.1).

PSRS AP 1984. g. 13. 111 Nolikuma par bibliotēku darbu PSRS

22. pk. paredzēts, ka pilsoņiem un organizācijām, kas nozaudējuši
grāmatas vai citus iespieddarbus, tie ir attiecīgi jāaizstāj ar tādiem

pašiem iespieddarbiem vai ar iespieddarbiem, ko bibliotēka atzinusi

par līdzvērtīgiem, bet, ja aizstāt nav iespējams, — jāatlīdzina to

vērtiba desmitkārtīgā apmērā.
2

Otrkārt, kaitējuma atlīdzināšanas apjomu tiesa var samazināt

atkarībā no kaitējuma nodarītāja — pilsoņa mantiskā stāvokļa (CX
485. p. II d.). Sis noteikums likumā paredzēts tāpēc, ka nodarītā

kaitējuma apmērs var būt pārāk liels salīdzinājumā ar kaitējuma

nodarītāja — pilsoņa reālajām iespējām to atlīdzināt pilnā apjomā.
CX 485. p. II d. noteikums ir piemērojams tikai tad, ja kaitējuma
nodarītājs ir pilsonis, un neatkarīgi no tā, kas ir cietušais — pil-
sonis vai organizācija. Kaitējuma nodarītāja mantiskā stāvokļa dēļ
atlīdzības apmēru var tikai samazināt, bet nevar viņu pilnīgi atbrī-

vot no kaitējuma atlīdzināšanas (PSRS AT plēnuma 1963. g. 23. X

lēmuma 18. pk.).

Tiesa var samazināt atlidzības apmēru, bet tiesai nav pienākums
to darīt. Samazinot atlīdzības apmēru, tiesa ņem vērā kaitējuma no-

darītāja darba ienākumus, mantu, kas viņam pieder personiskajā
īpašumā, ģimenes sastāvu. Tiesai nav jāņem vērā cietušā pilsoņa
mantiskais stāvoklis.

Kaitējuma nodarītāja mantiskais stāvoklis nevar būt par pamatu
kaitējuma atlīdzības apmēra samazināšanai, ja kaitējums nodarīts,

izdarot noziegumu mantkārīgā nolūkā (PSRS AT plēnuma 1979. g.
23. 111 lēmuma Nr. 1 «Par tiesu praksi, piemērojot likumus par no-

zieguma rezultātā nodarītā materiālā zaudējuma atlīdzināšanu»

11. pk. 3 ). CX 485. p. II d. nav piemērojama arī gadījumos, kad'

saskaņā ar PSRS APP 1973. g. 25. VI dekrēta «Par noziedzīgu
darbību rezultātā cietušo pilsoņu ārstēšanai patērēto līdzekļu atlī-

dzināšanu» I. p. valsts ieņēmumos piedzen līdzekļus no personām,
kas notiesātas par tīšu noziedzīgu darbību rezultātā pilsonim noda-

rīto kaitējumu. 4

2. Cietušā vaina kā pamats kaitējuma atlīdzināšanas apjoma
samazināšanai. Kaitējums ne vienmēr ir tikai kaitējuma nodarītāja
darbības vai bezdarbības rezultāts. Arī paša cietušā uzvedība var

veicināt kaitējuma rašanos vai palielināšanos. Tas apstāklis, ka

pats cietušais ar savu uzvedību ir veicinājis savu mantisko vai

nemantisko labumu iznīcināšanu vai bojāšanu, sekmējis savu sub-

jektīvo tiesību pārkāpumu, nevar neietekmēt kaitējuma nodarītāja
atbildību. Taču cietušā uzvedībai ir jābūt vainojamai no tiesiskā'

1 LPSR ATB, 1980, to 2, 35. lpp.
2 PSRS Ziņotājs, 1984, to 12. 10. lpp.
3 LPSR ATB. 1979, to 3, 25. lpp.
* PSRS Ziņotājs, 1973, to 27, 13. lpp.
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viedok|a. Tāpēc kaitējuma nodarītāja atbildību nevar ietekmēt tādu

cietušo personu uzvedība, kuras pēc likuma nav uzskatāmas par

vainīgām (nepilngadīgie vecumā līdz 15 gadiem, personas, ko tiesa

atzinusi par rīcībnespējīgām, kā arī tādas rīcībspējīgas personas,

kas kaitējuma nodarīšanas brīdī nav bijušas spējīgas vadīt savu

darbību vai saprast tās nozīmi).
Likums paredz, ka cietušā vaina ir pamats kaitējuma atlīdzības

apjoma samazināšanai vai pilnīgai kaitējuma nodarītāja atbrīvo-

šanai no kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma (CX 485. p. I d.).
Cietušā vainas jēdziens ir attiecināms kā uz pilsoņiem, tā arī uz

juridiskām personām. Cietušā vaina ir paša cietušā psihiskā attiek-

sme pret savu darbību vai bezdarbību un sakarā ar to iestājušos
rezultātu. Tā kā cietušais ar savu vainojamu uzvedību ir sekmē-

jis kaitējuma nodarīšanu sev, tad nepieciešams radīt neizdevīgas
sekas viņam, jo kaitējums cietušajam ir radies kā kaitējuma noda-

rītāja, tā arī viņa paša darbības rezultātā. Tiesībzinātnē un praksē
šādus gadijumus dēvē par «jauktu vainu» vai «jauktu atbildību»,
lai gan tas nav precīzs apzīmējums, jo vaina ir katras personas

psihiska attieksme pret savu darbību, turklāt cietušā vainai juri-
diska nozīme ir arī tad, kad kaitējuma atlīdzināšanas pienākums
otrai pusei rodas neatkarīgi no vainas. Arī atbildība nevar būt

«jaukta», jo «atbild» vienīgi kaitējuma nodarītājs, bet nevis cie-

tušais.

Cietušā vaina var būt gan nodoma, gan arī neuzmanības formā.

Kaitējuma nodarītāja atbildību ietekmē tikai cietušā nodoms un

rupja neuzmanība. Cietušā vaina nodoma formā sastopama |oti reti,
jo cietušajam parasti nav vēlēšanās sekmēt kaitējuma nodarīšanu

sev. Nodoms visos gadījumos ir pamats kaitējuma nodarītāja atbrī-

vošanai no kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma. Likumā tas tieši

norādīts CX 469. p. attiecībā uz paaugstinātas bīstamības avota

nodarītu kaitējumu. Pārējos gadījumos šāds secinājums pamatots
uz likuma iztulkojumu (PSRS AT plēnuma 1963. g. 23. X lēmuma

17. pk.).
Visbiežāk cietušā vaina ir rupjas neuzmanības formā, un uz to

attiecas CX 485. p. I d., saskaņā ar kuru kaitējuma atlīdzības ap-
mēru var samazināt vai arī kaitējuma atlīdzināšana vispār jāno-
raida. No rupjas neuzmanības ir jāatšķir parasta (viegla) neuzma-

nība, kas nevar būt par pamatu kaitējuma nodarītāja atbrīvošanai
no kaitējuma atlīdzināšanas. No cietušā un kaitējuma nodarītāja
vainas pakāpes, kas katrā gadījumā jānovērtē, ievērojot konkrētos

apstākļus, ir atkarīga kaitējuma atlīdzības apmēra samazināšana.
Noraidīt kaitējuma atlīdzināšanu atkarībā no cietušā vainas pakā-
pes var tikai tad, ja kaitējums radies cietušā rupjas neuzmanības
rezultātā, bet kaitējuma nodarītājs vispār nav vainīgs. Turpretī
tajos gadījumos, kad kaitējuma nodaritājam atbildība iestājas tikai
sakarā ar viņa vainu, atbildības apmēru cietušajam viņa rupjas ne-

uzmanības gadījumā var tikai samazināt, bet pilnīgi noraidīt kai-
tējuma atlīdzināšanu nevar. Cietušā vainas pakāpi parasti izsaka
procentos no atlīdzināmā kaitējuma apjoma.
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3. Atbildība par vairāku personu kopīgi nodarītu kaitējumu.

Personas, kas kopīgi nodarījušas kaitējumu, cietušajam atbild soli-

dāri (CX 476. p.). Kopīgi nodarīts kaitējums ir tad, ja divu vai

vairāku personu prettiesiskā darbība vai bezdarbiba ir kopīgā cē-

loņsakarībā ar nodarīto kaitējumu un nav iespējams norobežot kat-

ras personas darbibu atsevišķu cēloņsakarību ar kādu noteiktu

kaitējuma daļu. Kaitējums šajā gadījumā ir vairāku personu dar-

bības kopīgs, nedalīts rezultāts. Sāds kaitējums var rasties vairāku

personu vienlaicīgu darbību rezultātā vai arī ar viņu dažādā laikā

izdarītām darbībām. Kaitējuma nodarītāju kopīga atbildība var

būt gan tad, ja kaitējums kopīgi nodarīts ar nodomu, gan arī tad,

ja tas nodarīts aiz neuzmanības vai arī neatkarīgi no vainas.

PSRS AT plēnuma 1979. g. 23. 111 lēmumā «Par tiesu praksi, pie-

mērojot likumus par nozieguma rezultātā nodarītā materiālā kai-

tējuma atlīdzināšanu» (12. pk.) noradīts, ka solidāra materiālā

atbildība nav uzliekama personām, kuras gan notiesātas vienā lietā»

bet par patstāvīgiem noziegumiem, kas nav saistīti ar kopīgu no-

domu, tāpat personām, no kurām vienas, piemēram, notiesātas par

izlaupīšanu, bet citas par nolaidību, kaut arī pēdējo rīcība kaut

kādā veidā objektīvi veicinājusi pirmajām izdarīt noziegumu. l Tā-

tad, lai atzītu nozieguma rezultātā izdarītu kaitējumu par kopīgu»
ir nepieciešams visu šo kaitējuma nodaritāju kopīgs nodoms.

Ja likuma ir paredzēta kaitējuma nodarītāju atbildība neatka-

rīgi no vainas (CX 469. p.), solidārā atbildība tiek uzlikta gan tad,

ja vainīgi visi kopīgā kaitējuma nodarītāji, gan arī tad, ja neviens

no viņiem nav vainīgs. Ja turpretī viens no viņiem ir vainīgs, bet

otrs ne, tad nodarītais kaitējums ir jāatlīdzina vainīgajam.

Solidārā atbildība nozīmē to, ka cietušais ir tiesīgs prasīt kai-

tējuma atlīdzību kā no visiem kaitējuma nodarītājiem kopīgi, tā

arī no katra atsevišķi (CX 217. p.). Kaitējuma solidārā atlīdzināša-

nas kārtība likumā ir paredzēta, lai pilnīgāk aizsargātu cietušā

intereses.

Atsevišķos izņēmuma gadījumos tiesa var uzlikt vainīgajiem, ar

kuru kopīgām darbībām kaitējums nodarits, daļējo, bet nevis soli-

dāro atbildību, ja tāda piedziņas kārtība atbilst prasītāja intere-

sēm un nodrošina zaudējuma pilnīgu atlīdzināšanu (PSRS AT

plēnuma 1979. g. 23. 111 lēmuma «Par tiesu praksi, piemēro-
jot likumus par nozieguma rezultātā nodarītā materiālā zaudē-

juma atlīdzināšanu» 12. pk., PSRS AT plēnuma 1983. g. 7. VIII

lēmuma «Par tiesu praksi, piemērojot likumus par dabas aizsar-

dzību» 23. pk. 2 ).

Ja kaitējumu kopīgi nodarījuši divi vai vairāki dažādu vecāku

bērni, viņu vecāki (aizbildņi) kaitējumu cietušajam atlīdzina pēc
daļējās atbildības principa, bet paši nepilngadīgie vecumā no 15

līdz 18 gadiem to cietušajam atlīdzina solidāri.

• LPSR ATB, 1979. M 3. 25. lpp.
2 Turpat, 1984, M 1, 46. lpp.
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Pēc kaitējuma solidāras atlīdzināšanas cietušajam kaitējuma

nodarītājiem ir savstarpēji jānorēķinās. Atbildētājam, kas atlīdzi-

nājis kaitējumu ir regresa prasījuma tiesības pret katru

no pārējiem kaitējuma nodarītajiem vienlīdzīgās daļās, ja likum-

došanā nav paredzēts citādi (CX 219. p. II d.). Saskaņā ar PSRS

JTKK 255., 257. p. regresa prasībās sakarā ar cietušajam atlīdzi-

nāto kaitējumu viens kuģa īpašnieks atbild otram nevis vienlīdzī-

gās daļās, bet samērīgi katra vainas pakāpei.

4. §. Atbildība par veselības bojājumu vai nāvi

I. īpaša nozīme kaitējuma atlīdzināšanas saistībās ir atbildībai

par pilsoņa personai nodarītu kaitējumu. LPSR Konstitūcijas 40. p.

garantē pilsoņu tiesības uz veselības aizsardzību. Saskaņā ar

LPSR Konstitūcijas 41. p. sociālistiskā valsts rūpējas par pilsoņu
veselību un dzīvību, garantējot pilsoņiem tiesības uz materiālu no-

drošinājumu pilnīga vai daļēja darbspēju zaudējuma, kā arī ap-

gādnieka zaudējuma gadījumā (izmaksā pabalstus pārejošas darba

nespējas gadijumā, maksā no valsts un kolhozu līdzekļiem vecuma

un invaliditātes pensijas, kā arī pensijas apgādnieka zaudējuma
gadījumā).

Ja kaitējuma nodarīšanas rezultātā cietušajam vai viņa nāves

gadījumā — apgādājamiem ar piešķirtajiem pabalstiem vai pensi-

jām netiek pilnīgi atlīdzināti radušies zaudējumi, nodarītā kaitē-

juma atlīdzināšana notiek pēc civilās likumdošanas (CX 43. noda-

ļas) noteikumiem, kas pamatojas uz LPSR Konstitūcijas 55. p.

nodrošinātajām pilsoņu tiesībām uz tiesas aizsardzību pret viņu dzī-

vības un veselības apdraudējumiem.
Kaitējuma nodarītāja mantiskā atbildība cietušās personas ve-

selības bojājuma vai nāves gadījumā ir atkarīga no tā, vai cietu-

šais ir pakļauts sociālajai apdrošināšanai, vai sociālās apdrošinā-
šanas iemaksas par cietušo izdara kaitējuma nodarītājs vai kāds

cits, kā arī no tā, vai cietušā veselības bojājums vai nāve ir sais-

tīta ar viņa darba (dienesta) pienākumu izpildīšanu vai ne.

Likumdošanā paredzēti trīs dažādi kaitējuma atlīdzināšanas, t. i.,

atbildības gadījumi, kas saistīti ar pilsoņu veselības bojājumu vai

nāvi: 1) atbildība par tāda pilsoņa veselības bojājumu vai nāvi,

par kuru kaitējuma nodarītājam ir pienākums izdarīt apdrošinājuma
iemaksas; 2) atbildība par tāda apdrošināta pilsoņa veselības bojā-
jumu vai nāvi, par kuru kaitējuma nodarītajam nav pienākums iz-

darīt apdrošinājuma iemaksas; 3) atbildiba par sociālajai apdro-
šināšanai nepakļauta pilsoņa veselības bojājumu vai nāvi.1

2. Atbildība par tāda pilsoņa veselības bojājumu vai nāvi. par
kuru kaitējuma nodarītājam ir pienākums izdarīt sociālās apdroši-
nāšanas iemaksas. Visi strādnieki un kalpotāji ir pakļauti obligātai
valsts sociālajai apdrošināšanai, un sociālās apdrošināšanas iemaksas

1 Tuvāk par to sk.: Naumovs V., Vēbers J. Materiālā atbildība par kaitē-

jumu veselībai. — R.: Liesma, 1972.
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izdara organizācijas, kurās viņi strādā (DLX 240. —241. p.). Tas

attiecas arī uz kolhozu biedriem (Kolhoza paraugstatūtu 40. p.).

Apdrošināti ir arī pilsoņi, kas ir darba tiesiskās attiecībās ar citiem

pilsoņiem (piemēram, šoferi, mājkalpotāji).
Ja darbiniekam sakarā ar viņa darba (dienesta) pienākumu

izpildīšanu ir nodarīts sakropļojums vai kāds cits veselības bojā-
jums, cietušais ir tiesīgs saņemt sociālās apdrošināšanas pabalstu
vai sociālās nodrošināšanas kārtībā pensiju uz atvieglotiem notei-

kumiem, un šāds pabalsts vai pensija viņam daļēji, bet atsevišķos

gadījumos arī pilnīgi kompensē nodarīto kaitējumu. Tomēr tas ap-

stāklis, ka kaitējuma nodarītājs par cietušo maksā sociālās apdro-
šināšanas iemaksas, neatbrīvo viņu no kaitējuma atlīdzināšanas pie-
nākuma, ja pabalstu vai pensiju summas pilnīgi nekompensē noda-

rīto kaitējumu. Kaitējuma atlīdzināšanu līdzās CX 479. p. un citām

CX normām reglamentē arī speciāli normatīvie akti: PSRS APP

1961. g. 2. X dekrēts «Par kārtību, kādā izskatāmi strīdi par zau-

dējumu, kas uzņēmumiem, iestādēm un organizācijām jāatlīdzina
strādniekiem un kalpotājiem sakarā ar sakropļojumiem vai citu ve-

selības bojājumu, kas saistīts ar viņu darbu», PSRS MP 1984. g.

3. VII apstiprinātie «Noteikumi, pēc kuriem uzņēmumi, iestādes un

organizācijas atlīdzina strādniekiem un kalpotājiem nodarītos zau-

dējumus, kādi viņiem radušies darba pienākumu izpildē gūta sakrop-
ļojuma vai kāda cita veselības bojājuma dē|'», PSRS Valsts darba

un sociālo jautājumu komitejas un VACP Prezidija 1985. g. 13. II

apstiprinātā Instrukcija par šo Noteikumu piemērošanu, 2 kā arī

citi likumdošanas akti.

Apdrošinājuma ņēmējam (organizācijai, kas maksā sociālās ap-

drošināšanas iemaksas) ir pienākums atlīdzināt kaitējumu savam

apdrošinātajam darbiniekam pēc CX 479. p. tikai tad, ja 1) kaitē-

jums darbiniekam nodarīts sakarā ar viņa darba (dienesta) pienā-
kumu izpildīšanu un 2) apdrošinājuma ņēmējs ir vainīgs kaitējuma
nodarīšanā.

Kaitējums ir saistīts ar darba pienākumu izpildīšanu, ja tas ir

noticis 1) organizācijas teritorijā neatkarīgi no tā, vai kaitējums
nodarīts tieši darba pienākumu izpildīšanas brīdī vai darba pārtrau-
kumā, pirms vai pēc darba v. tml.; 2) izpildot darba pienākumus
ārpus attiecīgās organizācijas teritorijas; 3) atrodoties šīs organi-
zācijas transporta līdzekli ceļā uz darbu vai no darba.

Apdrošinājuma ņēmēja vaina ir obligāts noteikums CX 479. p.

piemērošanai. Cietušā apdrošinājuma ņēmējs atbild tikai tad, ja ir

vainīgs kaitējuma nodarīšanā. Sis noteikums attiecas arī uz gadī-
jumiem, kad kaitējumu cietušajam darba procesā nodarījis organi-
zācijai piederošs paaugstinātas bīstamības avots, lai gan pēc kai-

tējuma atlīdzināšanas vispārīgajiem noteikumiem par paaugstinā-
tas bīstamības avota nodarītu kaitējumu tā valdītājam ir jāatbild
neatkarīgi no vainas. Tādējādi CX 479. p. kā speciāla norma no-

1 Cn CCCP, 1984, Ni 24, c. 128.

2 rocKOMTpvaa CCCP, 1985, J6 7, c. 5—19.
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saka izņēmumu no kaitējuma atlīdzināšanas vispārīgajiem notei-

kumiem, un lidz ar to cietušā apdrošinājuma ņēmēja — paaugstinā-

tas bīstamības avota valdītāja atbildība ir šaurāka nekā paaugsti-
nātas bīstamības avota valdītāja atbildība vispār. Sāds izņēmums
attiecas uz darbinieku, kura pienākumos ietilpst paaugstinātas bīsta-

mības avota apkalpošana. Turpretī, ja organizācijai piederošs pa-

augstinātas bīstamības avots kaitējumu nodarījis darbiniekam, kura

darba pienākums nav šī avota apkalpošana, kaitējums cietušajam

jāatlīdzina pēc vispārīgajiem CX 469. p. noteikumiem. Izņēmums
no CX 479. p. noteikumiem ir arī attiecībā uz gaisa kuģa apkalpes

locekļiem nodarīto veselības bojājumu. Ja šāds bojājums apkalpes
locekļiem nodarīts dienesta pienākumu pildīšanas laikā, gaisa ku-

ģim paceļoties, atrodoties lidojumā vai nolaižoties (PSRS GK 29. p.),

viņiem ir'tiesības uz atlīdzību par nodarīto kaitējumu, ja šāds kai-

tējums nav radies ar viņu pašu nodomu.

Apdrošinājuma ņēmēja vaina var būt jebkurā formā. Tā var iz-

pausties kā administrācijas bezdarbība nepieciešamās drošības teh-

nikas ievērošanā, kā darbinieku nepietiekama instruēšana, atļauja
strādāt iereibušā stāvoklī v. tml.

Kaitējums veselībai saskaņā ar CX 479. p. un citiem pantiem
ir 1) sakropļojums un 2) citi veselības bojājumi.

Sakropļojums ir ārēja spēka ietekmē radīts pēkšņs veselības bo-

jājums (parasti trauma sakarā ar nelaimes gadījumu). Citi vese-

lības bojājumi ir, piemēram, saindēšanās, kas saistīta ar darbu, kā

arī arodslimības — slimības, kuras rada veselībai kaitīgs darbs.

Arodslimības rodas, darbiniekam ilgstoši un sistemātiski atrodoties

tādu kaitīgu faktoru ietekmē, kas raksturīgi attiecīgam arodam. So

slimību sarakstu apstiprinājusi PSRS Veselības aizsardzības mi-

nistrija un VACP sekretariāts 1970. g. 25.-26. II. 1 Saslimšana ar

arodslimību apdrošinājuma ņēmējam rada pienākumu atlīdzināt

cietušajam kaitējumu, ja darbinieks ir saslimis ar šo slimību ap-

drošinājuma ņēmēja vainas dēļ, piemēram, ja saslimšana ir sais-

tīta ar sanitāri higiēnisko normu neievērošanu darba vietā (nepie-
tiekama ventilācija, virsnormatīvi trokšņi v. tml.).

Kaitējuma atlīdzināšana pēc CX 479. p. arodslimības gadījumā
neattiecas uz darbiniekiem, kas saslimuši ar pneimokoniozi (silikozi,
antrakozi utt.), t. i., plaušu slimībām, kas rodas, ieelpojot dažā-

dus putekļus. Strādnieki un kalpotāji šādas arodslimības gadījumā
saņem paaugstināta apmēra pensijas uz atvieglotiem noteikumiem,

un papildu atlīdzība par kaitējumu, kas radies, saslimstot ar šo

slimību, nepienākas (PSRS APP 1959. g. 26. VI dekrēts2 ).
Kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšana. Cietušajam nodarītais

kaitējums ir jāatlīdzina pilnā apmērā. Tas izriet no CX 478. p. no-

teikumiem. Mantiskais kaitējums kā sakropļojuma vai cita veselības

bojājuma rezultāts ir 1) izpeļņas zaudējums sakarā ar darbspēju
zaudēšanu vai samazināšanos un 2) papildizdevumi, kas saistīti ar

1 CouHajībHoe ooecneieHHe h crpaxoBaHHe b CCCP. — M., 1972, c. 90.

1 PSRS Ziņotājs, 1959, 26, 146. lpp.
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veselības uzlabošanu vai atgūšanu: izdevumi par kopšanu, papild-
uzturu, protēžu izgatavošanu, ārstēšanos sanatorijā vai kūrortā un

citi izdevumi (CX 478. p.).
Kārtība, kādā nosaka veselībai nodarītā kaitējuma atlīdzības

apmēru, ir reglamentēta PSRS Valsts darba un sociālo jautājumu

komitejas un VACP Prezidija 1985. g. 13. II Instrukcijā, kā arī

izskaidrota PSRS AT plēnuma 1963. g. 23. X lēmumā (8. —14., 16.,

21.—22., 24. pk.), Latvijas PSR AT plēnuma 1966. g. 29. IX lēmuma

Nr. 4«.

Lai noteiktu, kādā apmērā ir jāatlīdzina kaitējumi, kas radušies

sakarā ar izpeļņas zaudēšanu, ir jānoskaidro 1) cietušā vidējā iz-

peļņa, 2) cietuša darbspēju zaudējuma pakāpe, 3) cietušajam pie-
šķirtās pensijas vai pabalsta apmērs, kā arī izpeļņas apmērs, ko

cietušais saņem pēc kaitējuma nodarīšanas, un 4) cietušā vaina.

Vidējo izpeļņu, kāda cietušajam bijusi pirms kaitējuma nodarī-

šanas, nosaka atkarībā no ta, vai cietušais ir a) strādnieks vai kal-

potājs, b) kolhoznieks, c) persona, kas nesaņem darba algu (brīvo

profesiju darbinieki, mājamatnieki v. c), kā arī atkarībā no tā, vai

darbspēju zaudēšana ir a) pārejoša vai b) ilgstoša vai pastāvīga.
Strādniekiem un kalpotājiem, kas ilgstoši vai pastāvīgi zaudē-

juši darbspējas, vidējo izpeļņu aprēķina par 12 kalendāra mēne-

šiem pirms sakropļojuma vai cita veselības bojājuma. Nav jāņem
vērā tie mēneši, kuros cietušais nav strādājis vai ir nostrādājis ne-

pilnu darba dienu skaitu slimības, atvaļinājuma un citu apstākļu
dēļ. Sos mēnešus aizstāj ar citiem tieši pirms tam bijušiem mēne-

šiem. Sāda aizstāšana nenotiek, ja cietušajam par tiem mēnešiem,
kad viņš faktiski nav strādājis vai ir strādājis nepilnu darba dienu,

ir saglabājusies vidējā izpeļņa.

Cietušajam, kas pirms kaitējuma nostrādājis mazāk par 12 pil-
niem mēnešiem, vidējo izpeļņu aprēķina par visiem faktiski nostrā-

dātajiem mēnešiem, dalot kopējo izpeļņas summu ar nostrādāto

mēnešu skaitu. Tas attiecas arī uz sezonas strādniekiem. Ja cietu-

šais vispār ir nostrādājis mazāk par vienu mēnesi, tad viņa izpeļņa
par nostrādāto laiku jādala ar nostrādāto dienu skaitu un iegūtā
summa jāreizina ar 25,4 — vidējo darba dienu skaitu mēnesī. To-

mēr šādā gadījumā izpeļņa, pēc kuras aprēķina kaitējuma atlīdzī-

bas apmēru, nedrīkst pārsniegt attiecīgā darbinieka pusotras tarifa

likmes.

Vidējā izpeļņā ieskaita visus darba atalgojuma veidus, par ku-
riem aprēķina sociālās apdrošināšanas iemaksas, izņemot darba

algu par virsstundu darbu un darbu amatu savienošanas kārtībā,

un vienreizēja rakstura izmaksas, piemēram, atlīdzību par raciona-

lizācijas priekšlikumu. Tomēr vērā ņem procentuālās piemaksas un

vienreizējo atlidzibu par izdienu, kā arī prēmijas, kas konkrētajā
uzņēmumā vai citā organizācijā ir noteiktas saskaņā ar atalgojuma
sistēmu (neatkarīgi no to izmaksu periodiskuma).

1 Latvijas PSR Augstākās Tiesas plēnuma lēmumu krājums 1965.—1983.

R.: Avots, 1985, 39.-44. lpp.
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Cietušajam, kas kaitējuma nodarīšanas brīdī strādājis par mā-

cekli un kam pirms tam nav bijusi pastāvīga izpeļņa citā speciali-
tātē, vidējo izpeļņu aprēķina nevis no mācekļa likmes, bet gan pēc

attiecīga uzņēmuma strādnieku gabaldarba tarifa likmes tajā spe-

cialitātē vai amatā, kuru viņš mācījies, bet ne zemāk par 2. katego-
riju. Gadījumos, kad darbspēju zaudējums cietušajam neiestājas
tūlīt pēc veselības bojājuma, bet pēc ilgāka laika, vidējo mēneša

izpeļņu aprēķina pēc cietušā izvēles: par 12 mēnešiem pirms veselī-

bas bojājuma vailpar 12 mēnešiem pirms darbspēju zaudējuma
(LPSR AT plēnuma 1966. g. 29. IX lēmuma 7. pk.).

Cietušajiem, kas nav strādnieki vai kalpotāji, vidējo izpeļņu ap-

rēķina, dalot ar 12 ienākumu summu par iepriekšējo gadu. Tāpat

vidējo izpeļņu aprēķina arī cietušajiem kolhoza biedriem. Kolhoza

biedriem ņem vērā ienākumus, ko viņi saņem, strādājot kolhoza

sabiedriskajā saimniecībā. Netiek ņemta vērā kolhoza biedra blakus

izpeļņa, kas nav saistīta ar darbu kolhoza saimniecībā, kā arī ienā-

kumi, ko viņš saņem no piemājas zemes (PSRS AT plēnuma 1963. g.

23. X lēmuma 11., 13. pk.).
Pārejošs ir īslaicīgs darbspēju zaudējums, ne ilgāks par 4 mē-

nešiem. Tā kā pārejošas darba nespējas pabalstu sakarā ar sakrop-
ļojumu darbā vai saslimšanu ar arodslimību strādnieki un kalpotāji
saņem 100% izpeļņas apmērā neatkarīgi no nepārtrauktā darba

stāža, organizācijai — apdrošinājuma ņēmējam par kaitējumu nav

jāatbild. Vidējās izpeļņas noteikšanai pārejoša darbspējas zau-

dējuma gadījumos nozīme ir tikai tad, ja pabalsts cietušajam netiek

izmaksāts vai nesedz radušos zaudējumus. Sādā gadijumā vidējo

izpe|ņu aprēķina, ņemot vērā divus pēdējos kalendāra mēnešus

pirms nelaimes gadījuma (PSRS AT plēnuma 1963. g. 23. X lē-

muma 12. pk.).
Otrs apstāklis, kas jānoskaidro, lai noteiktu kaitējuma atlīdzības

apmēru gadījumos, kad cietušais ilgstoši vai pastāvīgi zaudējis
darbspējas, ir darbspēju zaudējuma pakāpe. So pakāpi nosaka

Darba ekspertīzes ārstu komisija (DEAK), kas ir sociālas nodroši-

nāšanas iestāžu pārziņā. Latvijas PSR darba ekspertīzes ārstu ko-

misiju nolikums ir apstiprināts ar Latvijas PSR MP un Latvijas
Republikāniskās arodbiedrību padomes 1985. g. 14. II lēmumu

Nr. 77.1 Ja cietušais nepieder pie to personu kategorijas, kuru ap-
skate sakarā ar kaitējuma nodarīšanu jāizdara DEAK, tad darb-

spēju zaudējuma pakāpi nosaka tiesas medicīnas ekspertīze pēc
noteikumiem, kas paredzēti DEAK (PSRS AT plēnuma 1963. g.
23. X lēmuma 24. pk.).

Ilgstošs vai pastāvīgs darbspēju zaudējums var būt pilnīgs vai

daļējs. Vai darbspējas zaudētas pilnīgi vai daļēji, nosaka, ņemot
vērā tikai profesionālās darbspējas, t. i., spēju izpildīt darbu savā

vai tai tuva profesijā vai specialitātē.
Ja veselības bojājuma rezultātā cietušais daļēji zaudē profesio-

nālas darbspējas, tad viņš var turpināt darbu savā vai citā

1 LPSR Ziņotājs. 1985, .V? 15. 606.—611. lpp.
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profesijā, un kaitējuma atlidzības apmērs ir cietušā vidējās izpeļņas
daļa, kas atbilst viņa profesionālo darbspēju zaudējuma pakāpei.
Tā, piemēram, ja cietušā vidējā izpeļņa pirms nelaimes gadījuma

bija 160 rbf. mēnesī un saskaņā ar DEAK atzinumu viņš zaudējis
50% profesionālo darbspēju, tad viņa zaudējumu apmērs ir 80 rbļ.
mēnesī (50% no 160 rbļ.).

Profesionālo darbspēju pilnīga zaudējuma gadījumā cietušais

vairs nevar strādāt savā profesijā. Tāpēc kaitējuma atlīdzības ap-

mērs sakrīt ar cietušā vidējo izpeļņu. Ja tomēr detušais var strā-

dāt speciālos apstākļos, atlīdzības apmēru nošalca tāpat, bet atlī-

dzību izmaksā tādā apmērā, lai kaitējuma atlīdzības summa kopā
ar pensiju un izpeļņu nepārsniegtu to cietušā izpeļņu, no kuras

kaitējuma atlīdzības apmērs aprēķināts.
Trešais apstāklis, kas jānoskaidro, lai noteiktu kaitējuma atlī-

dzības apmēru, ir cietušajam piešķirtās pensijas vai pabalsta sum-

mas. Cietušais, kam ir nodarīts sakropļojums vai cits veselības bojā-
jums darbā, var saņemt sociālās apdrošināšanas pabalstu, bet

ilgstoša vai pastāvīga darbspēju zaudējuma gadījumā pēc invaliditā-

tes noteikšanas — pensiju. Tā kā šādi pabalsti un pensija pilnīgi
vai daļēji sedz izpeļņas zaudējumu, tad tie ir jāņem vērā, nosakot

kaitējuma atlīdzības apmēru, un prasījumus par kaitējuma atlī-

dzināšanu var izšķirt tikai pēc tam, kad ir izšķirts jautājums par

pabalsta vai pensijas piešķiršanu.
Nosakot kaitējuma atlīdzības apmēru, pensija, kas cietušajam

piešķirta un faktiski tiek izmaksāta pēc sakropļojuma vai cita ve-

selības bojājuma nodarīšanas, ir ieskaitāma pilnos apmēros (CX
478. p. II d.). Tas attiecas uz visa veida pensijām — vecuma un

invaliditātes pensijām, pensiju apgādnieka zaudēšanas gadī-
jumā v. c. Nav jāņem vērā pensija, kas cietušajam bija piešķirta
un faktiski izmaksāta līdz kaitējuma nodarīšanai neatkarīgi no tā,

kāds bijis pensijas piešķiršanas pamats (invaliditāte, apgādnieka
zaudējums v. c). Sī pensija netiek ņemta vērā, arī aprēķinot vi-

dējo izpeļņu cietušajam.
Ja cietušajam, kas bija saņēmis pensiju līdz kaitējuma nodarī-

šanai, pēc tam pensijas apmērs palielināts sakarā ar sakropļojumu
vai citu veselības bojājumu (bet nevis pēc cita pamata), tad kaitē-

juma atlīdzībā ir ieskaitāma tā summa, par kādu pensija palieli-
nāta. Tādējādi, ja, piemēram, cietušajam izpeļņas zaudējums, t. i.,

atlīdzināmā kaitējuma apmērs, bija 130 rbļ., tad, ieskaitot pēc sa-

kropļojuma piešķirto pensiju, kuras apmērs ir 60 rbļ., kaitējuma
atlīdzības apmērs būs 70 rbļ. (130 rbļ. mīnus 60 rbļ.).

Ceturtais apstāklis, kas jānoskaidro, nosakot kaitējuma atlīdzī-

bas apmēru, ir cietušā vaina. Atkarībā no cietušā un kaitējuma no-

darītāja vainas pakāpes atlīdzības apmērs cietušajam ir jāsama-
zina. Kaitējumu atlīdzina tikai kaitējuma nodarītāja vainas pakā-
pes apmērā. Kaitējuma atlīdzības summu atbilstoši cietušā vainas

pakāpei samazina pirms pensijas vai pabalstu ieskaitīšanas (PSRS
AT plēnuma 1963. g. 23. X lēmuma 17.1 pk.). Tādējādi, ja iepriekš
minētajā piemērā cietušā vainas apmērs ir 50%, viņa vidējā izpeļņa
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(130 rbj.) ir jāsamazina par 65 rbļ. (50% no 130) un pēc tam tajā

jāieskaita pensija 60 rbļ., kā rezultātā kaitējuma atlīdzības apmērs
būs 5 rbļ. (65 mīnus 60).

Ja cietušais pēc kaitējuma nodarīšanas turpina strādāt tajā

pašā vai citā organizācijā un izpeļņa, ko viņš faktiski saņem kopā
ar kaitējuma atlīdzības summu un pensiju, pārsniedz cietušā vidējo

izpeļņu pirms kaitējuma nodarīšanas, tad tās darba algas summas,

kas pārsniedz šo vidējo izpeļņu, ir jāieskaita kaitējuma atlīdzibā

tā, lai visi maksājumi, ko saņem cietušais, nepārsniegtu viņa vidējo
izpeļņu pirms kaitējuma nodarīšanas.

Papildizdevumu atlīdzināšana. Sakropļojuma vai cita veselības

bojājuma rezultātā cietušajam bez darba algas zaudējuma var būt

arī citi izdevumi, kas parasti ir saistīti ar veselības atjaunošanu.
Sos izdevumus kaitējuma nodarītājs atlīdzina vēl papildus zaudē-

tās izpeļņas atlīdzībai. Papildizdevumi, kas jāatlīdzina, ir šādi (CX
478. p): 1) izdevumi par cietušā kopšanu. Tie ir jāatlīdzina, ja
DEAK ir atzinusi, ka cietušajam šāda kopšana vajadzīga, turklāt

neatkarīgi no tā, vai kopšanai pieaicina svešu cilvēku vai cietušo

kopj kāds no ģimenes locekļiem. Cietušā kopšanas izdevumi nedrīkst

pārsniegt 40 rbļ. mēnesī; 2) izdevumi par papildu uzturu, ko atlī-

dzina, pamatojoties uz DEAK atzinumu par to, ka cietušajam šāds

uzturs nepieciešams; 3) izdevumi par ārstēšanos sanatorijā vai kūr-

ortā, ja DEAK ir atzinusi, ka cietušajam sakarā ar veselības bojā-

jumu šāda ārstēšanās ir vajadzīga. Atlīdzības summā ir jāieskaita
arī brauciena maksa, kā arī bezmaksas atvaļinājuma laikā nesa-

ņemtā izpeļņa, ja ārstēšanās vajadzībām izmantots bezalgas atva-

ļinājums; 4) izdevumi protēžu izgatavošanai, ja DEAK atzinusi, ka

cietušajam protēzes vajadzīgas; 5) citi izdevumi, ja par to nepiecie-
šamību ir attiecīgs DEAK atzinums (piemēram, izdevumi motor-

ratiņu iegādei). Visi norādītie papildizdevumi cietušajam ir jāat-
līdzina pilnā apmērā, un šo atlīdzības apmēru nevar samazināt arf

tad, kad kaitējuma atlīdzības apmērs cietušajam tiek samazināts

sakarā ar viņa vainu. Izdevumi par minētajiem palīdzības veidiem

ir jāatlīdzina tad, ja cietušais tos nav saņēmis bez maksas.

Kaitējuma atlīdzības izmaksas kārtība. Ja sakropļojums vai cits

veselības bojājums strādniekam vai kalpotājam nodarīts sakarā ar

viņa darba (dienesta) pienākumu izpildīšanu, PSRS APP 1961. g.
2. X dekrēts paredz obligātu ārpustiesas kārtību kaitējuma atlīdzi-

nāšanas pieteikumu izskatīšanai. Sādi pieteikumi ir jāizskata tās

organizācijas administrācijai, kurā cietušais strādā, un kaitējumu
atlīdzina saskaņā ar šīs administrācijas lēmumu. Ja cietušais ne-

piekrīt administrācijas lēmumam, strīdu izšķir arodbiedrības komi-

teja. Ja cietušais vai administrācija nav apmierināta ar arodbied-

rības komitejas lēmumu, strīdu izskata tautas tiesa. Neatkarīgi no

tā, kas griezies tiesā, lai šo strīdu izšķirtu, — darbinieks vai admi-

nistrācija, tiesa lietu izskata vispārējā prasības kārtībā, un par

prasītāju tiek uzskatīts darbinieks, bet par atbildētāju — attiecīgā
organizācija, kas prasību apstrīd. Cietušais var griezties tieši
tautas tiesā bez norādītās ārpustiesas kārtības, ja attiecīgajā
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organizācijā nav arodbiedrības komitejas, ja cietušā apdrošinājuma
ņēmējs ir pilsonis, ja kaitējumu ar kopīgu rīcību nodarījuši cietušā

apdrošinājuma ņēmējs un cita persona (PSRS AT plēnuma 1963. g.

23. X lēmuma 7. pk.).
3. Atbildība par kaitējumu, kas saistīts ar cietušā nāvi. Ja sa-

kropļojuma vai cita veselības bojājuma rezultātā cietušais mirst,

tiesības uz kaitējuma atlīdzību sakarā ar apgādnieka zaudēšanu

ir CX 479. p. II d. norādītajām personām. Sis tiesības minētajām

personām ir neatkarīgi no tā, vai cietušā nāve iestājusies tūlīt pēc
veselības bojājuma vai arī sākotnēji kaitējuma atlīdzību ir saņēmis

pats cietušais, bet viņa nāve ir iestājusies vēlāk kā šī veselības

bojājuma sekas.

Sakarā ar apgādnieka zaudēšanu tiesības saņemt kaitējuma at-

līdzību ir šādām personām: 1) darba nespējīgām personām, kuras

faktiski atradās cietušā apgādībā uz viņa miršanas dienu neatka-

rīgi no tā, vai tās ir laulības vai radniecības attiecībās ar cietušo,

kā arī neatkarīgi no tā, cik ilgi tās bijušas cietušā apgādībā;
2) darba nespējīgām personām, kas gan faktiski neatradās cietuša

apgādībā, bet kurām uz viņa miršanas dienu bija tiesības saņemt

no viņa uzturu. Saskaņā ar laulības un ģimenes likumdošanu (LĢK

26., 27., 75., 82., 84., 88.—99. p.) šādas personas ir cietušā laulātais

vai bijušais laulātais, bērni, kuru izcelšanās no cietušā ir noteikta

likumā paredzētajā kārtībā (arī adoptētie bērni), kā arī mazbērni,
cietušā vecāki, vecvecāki, brāļi un māsas; 3) cietušā bērnam, kas

dzimis pēc viņa nāves. Sāda bērna tiesības uz kaitējuma atlīdzinā-

šanu tiek aizsargātas speciāli, jo cietušā miršanas brīdī viņš vēl

nebija cietušā apgādībā.
Par darba nespējīgiem, kam ir tiesības uz kaitējuma atlīdzību

apgādnieka zaudēšanas gadījumā, saskaņā ar CX 479. p. 111 d.

uzskata 1) nepilngadīgos bērnus — līdz 16 gadu vecumam, bet, ja

viņi pēc 16 gadu vecuma sasniegšanas mācās mācību iestādēs, —

līdz 18 gadiem; 2) darba nespējīgas atbilstoši pensiju likumdoša-

nai ir sievietes, kas vecākas par 55 gadiem, un vīrieši, kas vecāki

par 60 gadiem, — līdz mūža beigām; 3) darba nespējīgi neatkarīgi
no vecuma ir invalīdi — pa invaliditātes laiku; 4) darba nespējīgas
skaitās arī personas, kuras nevar strādāt sakarā ar to, ka viņam
ir jāapkopj veselības bojājuma rezultātā mirušās personas bērni,

mazbērni, brāļi vai māsas — līdz tam laikam, kad viņi būs sasnie-

guši 8 gadu vecumu.

Apgādājamās personas var saņemt tikai to cietušā izpeļņas daļu,
kas viņām pienācās vai uz kuru viņām bija tiesibas kā ģimenes
locekļiem, cietušajam dzivam esot. Apgādnieka izpeļņas daļa, kas

pienācās apgādājamam personām, ir jādala vienlīdzīgās daļās at-

bilstoši apgādājamo skaitam. Personām, kuram bija tiesības uz

uzturu cietušā miršanas brīdī, kaitējuma atlīdzības apmēru nosaka,

ievērojot laulības un ģimenes likumdošanas attiecīgos noteikumus.

Cietušā nāves gadījumā ir jāatlīdzina arī apglabāšanas izde-

vumi tām personām, kam šie izdevumi ir bijuši (CX 483. p.). Jāat-

līdzina ir tikai nepieciešamie apglabāšanas izdevumi.
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4. Atbildība par tāda apdrošināta pilsoņa veselības bojājumu
vai nāvi, par kuru kaitējuma nodarītājam nav pienākums izdarīt

sociālās apdrošināšanas iemaksas (CX 480. p.). Tā kā kaitējums

šajā gadījumā ir nodarīts pilsonim, kas pakļauts sociālajai nodro-

šināšanai, cietušais sakarā ar veselības bojājumu saņem sociālās

apdrošināšanas pabalstu vai pensiju, un kaitējuma atlīdzības ap-

mēru nosaka tāpat kā iepriekšējā gadījumā. Tomēr kaitējuma atlī-

dzības piedziņas kārtība ir citāda, jo kaitējuma nodarītājs nav cie-

tušā apdrošinājuma ņēmējs. Strīdus par kaitējuma atlīdzināšanu

izšķir uzreiz tiesā, bet nevis ārpustiesas kārtībā, jo starp kaitējuma
nodarītāju un cietušo nav darba tiesisko attiecību. Bez tam atbil-

stoši CX 480. p. kaitējuma nodarītājs atbild saskaņā ar kaitējuma
atlīdzināšanas vispārīgiem noteikumiem (CX 465., 466., 469. p.),
arī neatkarīgi no vainas, ja kaitējumu nodarījis paaugstinātas bīs-

tamības avots.

5. Atbildība par sociālajai apdrošināšanai nepakļauta pilsoņa
veselības bojājumu vai nāvi (CX 482. p.). Tā kā cietušais nav pa-

kļauts sociālajai apdrošināšanai, šajā gadījumā kaitējuma atlīdzi-

nāšana notiek pēc kaitējuma atlīdzināšanas vispārīgajiem noteiku-

miem (CX 465., 466., 469. p.), jo atkrīt specifiskie jautājumi par

pabalstu vai pensiju ieskaitīšanu atlīdzībā, kā arī par īpašu kaitē-

juma atlīdzināšanas kārtību.

Cietušajiem (brīvo profesiju personām, mājamatniekiem v. c.)

vidējo izpeļņu aprēķina, dalot iepriekšējā gada ienākumu kopsummu
ar 12. Cietušajam, kam vēl nav darba kvalifikācijas un kam ilg-
stoši nav bijuši darba ienākumi, kaitējuma atlīdzības apmēru no-

saka pēc likumdošanā noteiktās minimālās izpeļņas.
Dažām personu kategorijām kaitējuma atlīdzības aprēķināšanā

ir īpatnības. Tā, piemēram, mājsaimniecēm kaitējuma atlīdzību ap-

rēķina pēc mājkalpotājas vidējās izpeļņas; mācību iestāžu audzēk-

ņiem, kam kaitējums nodarīts pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, —

pec to strādnieku vai kalpotāju vidējās izpeļņas, kuru darbu viņi
būtu veikuši; ieslodzītajiem — pēc kvalifikācijas, kāda viņiem bi-

jusi pirms ieslodzījuma vai kādu viņi ieguvuši ieslodzījuma vietā.

īpaši kaitējuma atlīdzību nosaka, ja veselības bojājums ir no-

darīts nepilngadīgajam, kurš vēl nav sasniedzis 15 gadu vecumu

(CX 484. p.). Tā kā cietušais šajā vecumā parasti nestrādā, aprēķi-
not kaitējuma atlīdzības apmēru, nav jānosaka darbspēju zaudē-

jums vai samazinājums. Cietušajam tiek atlīdzināti tikai izdevumi,
kas saistīti ar veselības atjaunošanu.

Taču veselības bojājums var ietekmēt nepilngadīgā darbspējas
nākotnē. Tāpēc cietušā interešu aizsardzības nolūkā likumā pare-
dzēts, ka tiesai pēc vecāku vai aizbildņu prasības ir jāpieņem sprie-
dums, ar kuru cietušajam lidz ar 15 gadu vecuma sasniegšanu tiek

piešķirtas tiesības uz kaitējuma atlīdzināšanu darbspēju zaudēša-

nas rezultātā. Cietušais tad iegūst tiesības uz kaitējuma atlīdzību

neatkarīgi no tā, vai viņš faktiski sācis strādāt vai ne.

Tā kā nevar precīzi noteikt, kāda kvalifikācija un izpeļņa
būs nepilngadīgajam nākotnē, prezume, ka viņa ienākumi būs
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atbilstoši nekvalificēta strādnieka vidējai izpeļņai (CX 484. p. Iī d.).

Citādi ir tad, ja cietušais nepilngadīgais iesāk strādāt un iegūst

noteiktu kvalifikāciju (CX 484. p. IV d.). Tad viņam kaitējuma

atlīdzības apmērs tiek palielināts proporcionāli profesionālo darb-

spēju zaudējuma pakāpei, vadoties no šādas kvalifikācijas darbi-

nieka vidējās izpejņas apmēra.
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26. nodaļa

SAISTĪBAS, KAS RODAS

SAKARĀ AR SOCIĀLISTISKĀ ĪPAŠUMA GLĀBŠANU

1. §. Saistības, kas rodas sakarā ar

sociālistiskā īpašuma glābšanu, jēdziens un nozīme

t. Viens no vissvarīgākajiem Padomju valsts uzdevumiem ir no-

stiprināt un aizsargāt sociālistisko īpašumu, kas ir attīstītās sociā-

listiskās sabiedrības ekonomiskās sistēmas pamats. Katram pa-
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«domju pilsonim ne tikai morāls, bet arī tiesisks un pat konstitucio-

nāls pienākums ir sargāt un stiprināt sociālistisko īpašumu, cīnī-

ties pret valsts un sabiedrības mantas izlaupīšanu un izšķērdēšanu,
saudzēt tautas mantu (LPSR Konstitūcijas 59. p.), glābt sociālis-

tisko īpašumu no tam draudošām briesmām.

Pilsoņu rīcību, kas vērsta uz sociālistiskā īpašuma aizsardzību,

valsts stimulē ne tikai morāli, bet arī materiāli. Valsts aizsargā to

pilsoņu mantiskās intereses, kuriem radies kaitējums, glābjot so-

ciālistisko īpašumu. Ta CX 44. nodaļas noteikumi paredz atlīdzināt

pilsonim kaitējumu, kas viņam radies, glābjot sociālistisko īpa-
šumu.

2. Saistība, kas rodas sakarā ar sociālistiskā īpašuma glābšanu,
ir īpaša saistību tiesiska attiecība starp pilsoni, kurš glābj sociālis-

tisko īpašumu (cietušo) un organizāciju, kuras īpašums glābts un

kurai sakarā ar to ir pienākums atlīdzināt cietušajam nodarīto kai-

tējumu.

Sīs saistības pamats ir kaitējums pilsonim, kurš pēc savas ini-

ciatīvas vai citu personu aicinājuma veicis darbības sociālistiskā

īpašuma glābšanai no tam draudošajām briesmām (ugunsgrēka,
plūdiem, izlaupīšanas v. tml.), ja īpašumam draudējusi iznīci-

nāšana vai bojāšana. Kā patstāvīga ārpuslīgumiska saistība tā ir jā-
norobežo no dažām citām saistībām, pirmkārt, no saistības, ko

rada darbība bez uzdevuma. Sīs saistības būtiski atšķiras, lai gan
abas tās rodas, pilsonim pēc savas iniciatīvas, bez speciāla uzde-

vuma vai norādījuma uzņemoties noteiktu darbību veikšanu. Tie-

sības uz kaitējuma atlīdzību pēc CX 492. p. pilsonim rodas tad,

ja viņš, izpildot savu konstitucionālo pienākumu, ir glābis sociā-

listisko īpašumu. Pilsoņa vai organizācijas darbība bez uzdevuma

parasti tiek veikta kāda cita pilsoņa vai organizācijas interesēs un

izpaužas citas personas dažādu mantisko interešu aizstāvēšanā

(mantas remonts, apsargāšana v. c), realizējot kā faktiskas, tā arī

juridiskas darbības.

Otrkārt, saistība, kas rodas sakarā ar sociālistiskā īpašuma
glābšanu, ir jānorobežo no kaitējuma atlīdzināšanas saistības, ko

regulē CX 43. nodaļas noteikumi. Tās ir savstarpēji atšķirīgas sais-

tības, taču līdzīgas kaitējuma jēdziena un kaitējuma atlīdzināša-

nas kārtības ziņā. Sakarā ar to CX 492. p. II d. ir paredzēts, ka

saistībām, kas rodas no sociālistiskā īpašuma glābšanas, ir piemē-
rojami CX 465. p. un 476.—490. p. noteikumi. Kaitējuma atlī-

dzināšanas saistībās kaitējuma nodarītāja pienākums atlīdzināt

kaitējumu ir tiesiska sankcija, civiltiesiska atbildība, ko uzliek tiesīb-

pārkāpējam. Turpretī saistības sakarā ar sociālistiskā īpašuma glāb-
šanu rodas tikai sociālistiskajām organizācijām pēc likuma tieša

norādījuma, un šo saistību pamats nav sociālistiskās organizācijas
prettiesiska rīcība kaitējuma nodarīšanā cietušajam. Sajā saistībā

sociālistiskā organizācija nav kaitējuma nodarītājs, tāpēc kaitē-

juma atlīdzināšana cietušajam šeit nav uzskatāma par civiltiesisku
atbildību.
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3. Saistības subjekti ir pilsonis, kas glābis sociālistisko īpašumu

(cietušais), un organizācija, kuras īpašumu cietušais glābis. Cietu-

šais var būt tikai pilsonis neatkarīgi no vecuma un rīcībspējas, kā

padomju, tā arī ārvalsts pilsonis un bezpavalstnieks, kas darbības

sociālistiskā īpašuma glābšanai veicis pēc savas iniciatīvas, bet ne-

vis sakarā ar darba vai dienesta pienākumu izpildi. Tiesibas uz at-

līdzību pēc CX 492. p. ir arī tādam pilsonim, kam ar organizāciju,
kuras īpašumu viņš glābis, ir darba attiecības, ja viņš glābšanu
veicis ārpus darba vai dienesta pienākumiem. Cietušā nāves gadī-

jumā tiesības uz atlīdzību ir viņa apgādājamiem pēc CX 479. p.

noteikumiem.

Kaitējuma atlīdzinātājs ir jebkura valsts, kooperatīvā vai sa-

biedriskā organizācija, kuras īpašums glābts. Tā var būt jebkura

juridiska persona, kam manta pieder uz īpašuma vai operatīvās
pārvaldīšanas tiesību pamata. Šādai organizācijai ir pienākums kai-

tējumu atlīdzināt arī tad, ja manta glābšanas brīdī atradusies kā-

das citas organizācijas vai pilsoņa valdījumā uz glabājuma, īres,

darbuzņēmuma vai cita līguma vai arī cita tiesiska pamata. Orga-

nizācija, kas cietušajam atlīdzinājusi kaitējumu, iegūst regresa pra-

sījuma tiesibas pret vainīgo personu, kuras prettiesiskās rīcības

rezultātā tika apdraudēts sociālistiskais īpašums (CX 490. p.). Or-

ganizācijai ir pienākums atlīdzināt kaitējumu arī tad, ja cietušais

ir glābis pilsoņu personisko īpašumu, kas atradies organizācijas val-

dījumā (glabājumā, ķīlā). Sajā gadījuma saistība rodas tāpēc, ka

sociālistiskajai organizācijai ar īpašuma glabāšanu tiek novērsti

zaudējumi, kas rastos, maksājot pilsonim atlīdzību par šī īpašuma

nesaglabāšanu.

2. §. Kaitējuma atlīdzināšanas noteikumi un apmērs

1. Kaitējuma atlīdzināšanas saistības priekšnoteikumi (CX
492. p.) ir šādi: 1) sociālistiskajam īpašumam draudošas briesmas;

2) pilsoņa brīvprātīga darbība, kas vērsta uz šī īpašuma glābšanu;
3) kaitējuma rašanās šim pilsonim; 4) cēloņsakarība starp darbību,
kas vērsta uz sociālistiskā īpašuma glābšanu, un kaitējumu.

Saistība rodas tikai tad, ja cietušā pilsoņa darbības ir bijušas
vērstas uz sociālistiskā īpašuma glābšanu no tam draudošajām
briesmām. Nepieciešams, lai sociālistiskā īpašuma apdraudējums
būtu patiesi pastāvējis, būtu bijis reāls, lai sociālistiskajam īpa-

šumam, ko glābis cietušais, būtu reāli draudējusi iznīcināšana vaī

bojāšana, sakarā ar ko bijusi vajadzīga neatliekama rīcība šo

draudu novēršanai. Sociālistiskajam īpašumam draudošo briesmu

cēlonis var būt kā stihiskas dabas parādības, tā arī pašas organi-
zācijas darbinieku vai citu personu rīcība (piemēram, plūdi, uguns-

grēks, avārija, zādzība v. tml.). Kaitējums nav jāatlīdzina, ja so-

ciālistiskajam īpašumam draudošo briesmu cēlonis ir bijusi paša
cietušā prettiesiska rīcība.
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Cietušā pilsoņa darbībai, kas vērsta uz sociālistiskā īpašuma

glābšanu, ir jābūt brīvprātīgai, nevis saistītai ar darba vai dienesta

pienākumu izpildi. Tiesības uz kaitējuma atlīdzību cietušajam ir

tad, ja kaitējums viņam nodarīts, tieši veicot darbības, kas vēr-

stas uz sociālistiskā īpašuma glābšanu. Šādas darbības var būt,

piemēram, piedalīšanās avārijas seku novēršanā, kā arī paziņošana
citiem par sociālistiskajam īpašumam draudošajām briesmām. Nav

svarīgi, vai konkrēto darbību, kuras rezultātā kaitējums radies, cie-

tušais izdarījis pēc paša iniciatīvas vai pēc to personu norādījuma,
kuras organizējušas sociālistiskā īpašuma glābšanu. Izņēmums ir

tad, ja kaitējums cietušajam radies, rīkojoties pretēji minēto per-

sonu norādījumiem. Tad cietušais nevar prasīt kaitējuma atlīdzību.

CX 492. p. paredzētā saistība rodas neatkarīgi no tā, vai cietušā

darbību rezultātā sociālistiskais īpašums ir izglābts vai ne. Kaitē-

jums cietušajam ir jāatlīdzina arī neatkarīgi no tā, cik mērķtiecīgi
cietušais rīkojies, glābjot sociālistisko īpašumu, kā arī neatkarīgi
no tā, vai cietušais piedalījies glābšanas darbos tikai pēc savas

iniciatīvas vai kādas organizācijas, vai citu pilsoņu aicinā-

juma.

Cietušajam nodarītā kaitējuma jēdziens saistībās no sociālistiskā

īpašuma glābšanas ir tāds pats kā kaitējuma atlīdzināšanas saistī-

bās (CX 43. nodala), t. i., vai nu cietušā mantas iznicināšana vai

bojāšana, vai arī mantisks kaitējums cietušā sakropļojuma vai ci-

tāda veselības bojājuma, kā arī cietušā nāves rezultātā.

Kaitējuma atlīdzināšanas obligāts noteikums ir cēloņsakarība

starp cietušās personas darbībām, kas vērstas uz sociālistiskā īpa-
šuma glābšanu, un šai personai radušos kaitējumu.

2. Kaitējuma atlīdzināšanas apmēru un kārtību nosaka pēc CX

43. nodaļas noteikumiem tāpat kā saistībās no kaitējuma nodarīša-

nas (CX 492. p.). Tāpēc arī saistībās, kas rodas sakarā ar sociā-

listiskā ipašuma glābšanu, ir spēkā princips par kaitējuma pilnīgu
atlīdzināšanu natūrā vai nodarīto zaudējumu pilnīgu atlīdzināšanu
naudas kompensācijas veidā. Nosakot kaitējuma atlīdzības apmēru,
formu un kārtību, to personu loku, kam ir tiesības saņemt kaitē-

juma atlīdzību cietušā nāves gadījumā, piemērojami kaitējuma at-

līdzināšanas saistību noteikumi.

Kaitējuma atlīdzināšana var notikt: ja nav strīda, — pēc tās

organizācijas administrācijas lēmuma, kuras īpašums glābts, bet

strīda gadījumā — pēc tiesas sprieduma.
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27. nodaļa

SAISTĪBAS NO MANTAS NEPAMATOTAS IEGŪŠANAS

VAI IETAUPĪŠANAS

1. §. Saistības no mantas nepamatotas iegūšanas
vai ietaupīšanas jēdziens, nozīme un rašanās pamati

1. Saistības jēdziens. Dzīvē nereti ir gadījumi, kad pilsonis vai

organizācija iegūst vai ietaupa mantu uz kādas citas personas rē-

ķina bez tiesiska pamata. Tas notiek, piemēram, kad pasta iestāde

ir kļūdījusies un sūtījumu izsniegusi citam pilsonim, kad transporta

organizācija kravu izsniegusi tādai organizācijai, kam tā nebija
domāta, kad pilsonis aiz pārskatīšanās ir samaksājis citam pilso-
nim adresētu rēķinu, kad pircējs kļūdas dēļ divreiz samaksājis par

vienu un to pašu preci, kad cietušais no kaitējuma nodarītāja ir

saņēmis liekas summas kā kaitējuma atlīdzību. Visos šajos gadīju-
mos viena persona ir vai nu ieguvusi mantu, ko viņai nevajadzēja
iegūt, jo trūkst attiecīga tiesiska pamata (likuma, līguma, admi-

nistratīva akta), vai arī ietaupījusi savu mantu, kuru viņai vaja-

dzēja nodot kādai citai personai. Kā vienā, tā otrā gadījumā per-

sonas manta ir palielinājusies bez tiesiska pamata un uz kādas

citas personas rēķina. Pēdējā savukārt vai nu nav saņēmusi to, kas

viņai pienācās, vai arī ir iztērējusi savu mantu kādas citas perso-

nas labā, un tā rezultātā viņai ir radies mantas samazinājums,

zaudējums.

Lai šādā veidā radušos zaudējumu cietušajam atlīdzinātu un

nepieļautu mantas iegūšanu vai ietaupīšanu bez tiesiska pamata uz

cietušā rēķina, CX 45. nodaļā ir paredzēts īpašs civiltiesiskās sais-

tības veids — saistība, kas rodas no mantas nepamatotas iegūša-
nas vai ietaupīšanas. Uz šīs saistības pamata vienai personai (pa-
rādniekam), kas bez likumā vai darījumā paredzētiem pamatiem
ieguvusi vai ietaupījusi mantu uz otras personas (kreditora) rē-

ķina, ir jāatdod pēdējai nepamatoti iegūtā vai ietaupītā manta.

Kreditoram savukārt ir tiesības pieprasīt no parādnieka nepamatoti

iegūtās vai ietaupītās mantas atdošanu (CX 493. p. I d.). Pienā-

kums atdot nepamatoti iegūto vai ietaupīto mantu rodas arī tad,

ja mantas iegūšanas pamats vēlāk zūd (CX 493. p. II d.), piemē-
ram, tiek atcelts spēkā stājies tiesas spriedums, pēc kura bija no-

dota manta vai izdarīti maksājumi, tiek atrasta un kravas saņē-
mējam nodota pazudusī krava, par kuru viņš jau ir saņēmis atlī-

dzību.

Saistības puses ir 1) parādnieks — persona, kas nepamatoti ir

ieguvusi vai ietaupījusi mantu («ieguvējs»), un 2) kreditors — per-

sona, uz kuras rēķina parādnieks ir nepamatoti ieguvis mantu vai

ietaupījis savu mantu («cietušais»). Kā viena, tā otra šīs saistības

puse var būt valsts organizācija, kooperatīvā vai cita sabiedriskā

organizācija vai arī pilsonis.
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2. Saistības mērķis ir atjaunot cietušās personas mantisko sfēru,
atdodot viņai mantu, ko bez tiesiska pamata ir ieguvusi vai ietaupī-
jusi cita persona, vai atlīdzināt cietušajai personai zaudējumus, ja
šo mantu nav iespējams atdot. Sī saistība, tāpat kā kaitējuma atlī-

dzināšanas saistība, ir vērsta uz sociālistiskā īpašuma un pilsoņu

personiskā īpašuma aizsardzību.

3. Saistības rašanās pamati. CX 493. p. paredzētā saistība rodas,

pirmkārt, ja manta ir nepamatoti iegūta, t. i., parasti tad, ja uz to

ieguvējam bez tiesiska pamata ir pārgājušas īpašuma vai operatī-
vās pārvaldīšanas tiesības. Tāda manta var būt nauda vai lietas,,
kas noteiktas ar sugas pazīmēm. Nepamatoti iegūtais var būt arī

personai piederošās mantas vērtības palielināšanās mantas uzlabo-

šanas gadījumā. Tā kā jēdziens «manta» plašākā nozīmē aptver arī"

prasījuma tiesības pret trešajām personām, nepamatota iegūšana
var attiekties arī uz šādām prasījuma tiesībām.

Otrkārt, apskatāmā saistība rodas, ja manta ir nepamatoti ietau-

pīta, t. i., ja kāda persona ir izpildījusi saistību vai tai bijuši izde-

vumi citas personas vietā, un sakarā ar to pēdējā nav izlietojusi

savu mantu, ko viņai vajadzēja izlietot. Tā rezultātā ir samazinā-

jusies saistības kreditora manta, kurai nevajadzēja samazināties, bet

nav samazinājusies parādnieka manta, kurai vajadzēja samazinā-

ties. Sāda savas mantas ietaupīšana notiek arī tad, ja persona bez

tiesiska pamata lieto citai personai piederošu lietu vai saņem kādus

pakalpojumus no citas personas.

Saistības no mantas nepamatotas iegūšanas vai ietaupīšanas
rodas tikai tad, 1) ja vienai personai (cietušajam) ir radušies

zaudējumi sakarā ar mantas neiegūšanu vai viņai piederošās
mantas samazināšanos, 2) ja sakarā ar to otrai personai (parād-
niekam) ir radies mantas pieaugums, iegūstot mantu no cietušās

personas vai arī ietaupot savu mantu uz pēdējās rēķina, 3) ja šā-

dai mantas iegūšanai vai ietaupīšanai nav tiesiska pamata, t. i., ja
tā notiek bez likumā vai darījumā paredzētiem pamatiem (ar likumu

šajā gadījumā domāti arī likumpamatotie akti, administratīvie un

plāna akti), 4) ja mantas ieguvējam (parādniekam) nav bijis no-

doma iegūt vai ietaupīt mantu uz citas personas rēķina (mantas
ieguvēja uzvedībā var būt vaina neuzmanības formā). Ja kāda no

minētajiem apstākļiem trūkst, saistības no mantas nepamatotas
iegūšanas vai ietaupīšanas nerodas, un mantas atdošana vai zau-

dējumu atlīdzināšana notiek pēc citiem likumdošanā paredzētajiem
pamatiem.

Saistības no mantas nepamatotas iegūšanas vai ietaupīšanas ir

jānorobežo no kaitējuma atlīdzināšanas saistības, kas pēc CX 43. no-

daļas noteikumiem rodas parasti tad, ja mantisks kaitējums perso-
nai vai viņas mantai nodarīts citas personas prettiesiskas darbības
rezultātā. Mantas nepamatota iegūšana vai ietaupīšana var būt kā-
das personas darbības vai bezdarbības rezultāts. Tā var rasties
sakarā ar paša cietušā darbību (viņš kļūdas dēļ samaksājis to, ko

viņam nevajadzēja maksāt, vai arī samaksājis vairāk, nekā vi-

ņam vajadzēja maksāt), sakarā ar parādnieka darbību (viņš aiz
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neuzmanības paņēmis un lieto svešu mantu), sakarā ar kādas trešās

personas darbību (pasts k|ūdas dēļ sūtījumu izsniedzis nevis adre-

sātam, bet citai personai). Mantas nepamatota iegūšana var būt ari

kāda notikuma rezultāts (stihisku dabas parādību rezultātā tiek

sajauktas divām organizācijām vai pilsoņiem piederošas vienveida

lietas). Tādējādi, lai gan mantas nepamatota iegūšana vai ietau-

pīšana pati par sevi ir prettiesiska, tā var rasties gan tiesiskas, gan

arī prettiesiskas darbības rezultātā. Svarīgi ir tikai tas, lai parād-
nieka prettiesiskajā uzvedībā nebūtu nolūka iegūt vai ietaupīt citas

personas mantu.

Saistības no mantas nepamatotas iegūšanas ir jānorobežo no

mantas vindikācijas. Pēc CX 153. p. vindicēt var tikai individuāli

noteiktu vai individualizētu lietu, savukārt pēc CX 493. p. var

atprasīt kā nepamatoti iegūtu vai ietaupītu tikai lietu ar sugas

pazīmēm un naudu. Saistība no mantas nepamatotas iegūšanas var

rasties tad, ja vairs nav iespējams vindicēt nepamatoti iegūto indi-

viduāli noteikto lietu, piemēram, kad tā saplūdusi ar parādnieka
pārējo mantu (parādnieks celtniecībā izlietojis sev nepiederošus

būvmateriālus). Vindikācijas prasību ceļ pret lietas nelikumīgu val-

dītāju. Nepamatoti iegūtās lietas atprasa no personām, kuram uz

šim lietām pārgājušas īpašuma tiesības vai mantas operatīvās pār-
valdīšanas tiesības.

Saistība no mantas nepamatotas iegūšanas ir jānorobežo no

mantas atdošanas pienākuma pēc līgumsaistībām. No parādnieka,
kas pēc īres, glabājuma, uzdevuma vai cita liguma termiņa izbeig-
šanās neatdod kreditoram piederošo mantu, kreditors to var atpra-

sīt, pamatojoties uz noslēgto līgumu, bet nevis kā nepamatoti iegūtu
vai ietaupītu. Par mantas uzlabojumu, ko izdarījis, piemēram, īr-

nieks uz sava rēķina, viņš atlidzibu no lietas īpašnieka var prasīt

pēc līgumsaistībām (CX 308. p.), ja uzlabojums ir izdarīts ar īpaš-
nieka atļauju un ja likumā vai ligumā nav paredzēts citādi. Bez

īpašnieka atļaujas izdarīto uzlabojumu vērtība, ja tos nevar atda-

līt, vispār nav jāatlīdzina.

Saistības no mantas nepamatotas iegūšanas atšķiras arī no

citiem mantas atdošanas tiesiskajiem pamatiem. Tā, piemēram, per-
sonai, kas mantu atradusi, tā jāatdod īpašniekam pēc CX 146. p.;
manta, kas iegūta, pamatojoties uz darījumu, kas pēc tam atzīts

par spēkā neesošu, jāatdod pēc CX 48. līdz 59. p. noteikumiem, bet

nevis pēc CX 493. p.

Saistība no mantas nepamatotas iegūšanas vai ietaupīšanas at-

šķiras no saistības, kuru rada darbība bez uzdevuma (CX 399.—

402. p.). Abās šajās saistībās parādnieks ir ieguvis vai ietaupījis
mantu uz kādas citas personas rēķina. Bet atšķirībā no saistības,
kas rodas no mantas nepamatotas iegūšanas vai ietaupīšanas, sais-

tība, ko rada darbība bez uzdevuma, ir šīs saistības kreditora vien-

pusējas tiesiskas darbības rezultāts. Kreditora mantas samazinā-

jums viņa vienpusējas rīcības rezultāta ir vērsts uz parādnieka inte-

rešu aizsardzību.
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2. §. Saistības saturs

1. Saturs saistībai no mantas nepamatotas iegūšanas vai ietau-

pīšanas ir parādnieka pienākums atdot kreditoram nepamatoti iegūto
vai ietaupīto mantu. Nepamatoti iegūtā vai ietaupītā manta sa-

skaņā ar CX 493. p. ir jāatdod natūrā. Tas nozīmē, ka kreditoram

ir pienākums atdot tādu pašu lietu vai naudas summu. Ja nav iespē-

jams iegūto vai ietaupīto mantu atdot natūrā, tad tā jāatlīdzina
tada vērtībā, kāda tai bijusi iegūšanas brīdī (CX 493. p. 111 d.).

Tā kā pēc CX 493. p. nepamatoti iegūta var būt tikai sugas lieta

un šajā saistībā parādnieka pienākums nevar būt individuāli no-

teiktas lietas atdošana kreditoram (tad būtu jācej vindikācijas
prasiba pret lietas nelikumīgo valdītāju), kreditoram ir tiesības

prasīt tikai tādas pašas sugas, daudzuma un labuma lietas atdo-

šanu vai arī, ja šādu lietu parādnieks nevar atdot, prasīt attie-

cīgu naudas kompensāciju par nepamatoti iegūto mantu.

2. Parādnieka pienākums ir atdot ne tikai mantu vai atlīdzināt

tās vērtību, bet arī atdot vai atlīdzināt visus ienākumus, kurus viņš

ieguvis vai viņam vajadzēja iegūt no šīs mantas kopš tā laika, kad

viņš uzzināja vai viņam vajadzēja izzināt, ka manta saņemta ne-

pamatoti (CX 494. p.). Ar ienākumiem ir domāti augļi, dzīvnieku

pieaugums, ienākumi no dzīvniekiem, kā arī ienākumi no nepama-

toti iegūtās lietas izīrēšanas v. tml. lenākumu apmēru nosaka, katrā

gadījumā ņemot vērā konkrētos apstākļus. Parādnieks savukārt ir

tiesīgs prasīt, lai viņam atlīdzina nepamatoti iegūtās mantas uztu-

rēšanai izdarītos nepieciešamos izdevumus par to pašu laiku (CX
494. p. II d.).

3. §. Nepamatoti iegūtā manta, kas nododama

valsts ienākumos, un manta, kas nav atdodama

1. Ne visa manta, kas iegūta bez tiesiska pamata, ir jāatdod
personai, uz kuras rēķina šī manta iegūta. Manta, kas nepamatoti
iegūta sociālistiskās valsts un sabiedrības interesēm pretēju dar-

bību rezultātā, ja tā nav konfiscējama, tiek piedzīta valsts ienā-

kumos (CX 496. p.). Sis noteikums neattiecas uz mantu, ko pilsoņi
vai organizācijas ieguvuši pēc darījuma, kas nav spēkā kā noslēgts
ar valsts un sabiedrības interesēm pretēju mērķi. Sāda gadījuma
mantu valsts ienākumos piedzen pēc CX 49. p., kas salīdzinājumā
ar CX 496. p. paredz ne tikai jau faktiski iegūtās mantas piedziņu
valsts ienākumos, bet arī tādas mantas piedziņu, ko darījuma da-

lībniekiem pēc šī darījuma vajadzēja saņemt.
Arī dažos citos gadījumos nepamatoti iegūtu mantu no pilsoņiem

valsts ienākumos piedzen pēc citiem pamatiem, piemēram, mantu,
ko pilsoņi iegādājušies no bezstrādes ienākumiem (CX 110. p.),
ēkas, ko pilsoņi patvaļīgi uzcēluši (CX 109. p.).

Pēc CX 496. p. kā nepamatoti iegūta valsts ienākumos tiek

piedzīta manta, kas nav konfiscējama, gan tajos gadījumos, kad
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tas konfiskāciju nepiemēro konkrētā gadījumā. Pēc CX 496. p. valsts

ienākumos piedzen nelikumīgas zvejas, medību rezultātā iegūto pro-

dukciju (PSRS AT plēnuma 1977. g. 3. VI lēmuma Nr. 6 «Par tiesu

praksi dabas aizsardzības likumu piemērošanā» 16. pk. 1). Pēc šī

pamata valsts ienākumos piedzen arī nepamatoti iegūto mantu, ja

nevar atrast personu, no kuras šāda manta iegūta (ienākumi no

azarta spēlēm v. tml.).
2. Likumā ir tieši paredzēti gadījumi, kad nepamatoti iegūta

manta vispār nav atdodama (CX 495. p.). Pirmkārt, tas ir gadīju-

mos, kad manta ir nodota, izpildot saistību, lai gan attiecīgās sais-

tības parādnieks to varēja arī nedarīt. Sādi gadījumi ir divi:

1) manta nodota, izpildot saistību pirms izpildījuma termiņa iestā-

šanās (CX 207. p.); 2) manta nodota, izpildot saistību pēc prasī-
bas noilguma termiņa notecēšanas, ja likums pieļauj tādu izpildi

(CX 90. p.). Abos šajos gadījumos mantas iegūšana nav uzskatāma

par prettiesisku, jo ieguvējs ir saņēmis savu mantu, lai gan vienā

gadījumā viņš to ir saņēmis priekšlaikus, bet otrā gadījumā —

viņam vairs nebija iespējams panākt mantas nodošanu piespiedu
kārtā. Abos šajos gadījumos nav arī cietušās personas, kuras

manta būtu bez tiesiska pamata samazinājusies.
Otrkārt, nepamatoti iegūtais vispār nav jāatdod gadījumos, kad

lieki vai pēc vēlāk zuduša pamata ir izmaksāta autoratlīdzība vai

atlīdzība par atklājumu, izgudrojumu, rūpniecisku paraugu, ja or-

ganizācija to izmaksājusi labprātīgi un nav kļūdījusies aprēķinā-
šanā, kā arī, ja nav saņēmēja negodīgas rīcības. Tās ir summas,

kas labticīgiem ieguvējiem samaksātas sakarā ar viņu izpildīto
darbu.

Treškārt, nepamatoti iegūtais nav jāatdod, kad lieki ir izmak-

sātas summas sakarā ar iztikas līdzek|u nodrošināšanu pilsonim.
Tāpēc, piemēram, nevar no labticīga ieguvēja atprasīt kā nepama-

toti iegūtas liekās summas, kas izmaksātas, atlīdzinot kaitējumu
sakarā ar veselības bojājumu vai nāvi (CX 495. p. IV d.), summas,

kas izmaksātas pēc alimentācijas saistībām, ja kasācijas kārtībā

atceļ spriedumu par alimentu piedziņu (CPK 439. p. II d ).
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