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Darbā apakatlta civiltieaiskā atbildība

par pilsoņiem un organizācijām nodarītu kai-

tējumu. Darba sarakstīts,balstoties galveno-

kārt uz Latvijas PSR likumdošanu un tiesu

praksi. Tas domāts tiesību zinātņu speciali-

tātes studentiem kā līdzeklis padom-

ju civilo un ģimenes tiesīb\ studijās.
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Ievads

Kaitējuma nodarījuma radīto saistību jēdziens un nozīme

Saistības no kaitējuma nodarīšanas ir viens no svarīgā-

kajiem padomju civiltiesību institūtiem.Atšķirībā no llgu-

mlskajām saistībām šīs saistības vienmēr rodas ārpusiīgu-

biska tiesībpārkāpuma,delikta rezultātā. Kaitējuma nodarī-

juma radīto saistību izpētei ir ievērojama praktiska un

teorētiska nozīme. Tiesu praksē strīdi par kaitējuma atlī-

dzināšanu ir viena no plašākām civillietu kategorijām, ne-

raugoties uz to,ka daudzus no tiem izšķir ārpustiesas kār-

tībā. Turklāt šie strīdi ir vieni no vissarežģītākajiem.

Kāda ir kaitējuma nodarījuma radīto saistību sociāli -

ekonomiskā nozīme? Civiltiesiskajām saistībām no kaitēju-

ma nodarīšanas ir ievērojama loma sociālistiskās valstc,

padomju pilsoņu un sociālistisko organizāciju interešu aiz

sardzībā,jo to uzdevums ir cīņa pret kaitējumiem,kas vērs-

ti pret sociālistisko īpašumu,pret pilsoņu veselību un dzī-

vību,pret viņu personisko īpašumu, šo saistību tiesību mēr-

ķis ir veicināt sociālistiskās sabiedrības ekonomiskā pa-

mata tālāku nostiprināšanu un visu sociālistiskās sabiedrī

bas locekļu labklājību.

Sociālistiskā un pilsoņu personiskā īpašuma,pi"! soņu kā

sociālistiskās sabiedrības locekļu personas aizsardzība ir

visu padomju tiesību nozaru svarīgs uzdevums.Tomēr katrai

tiesību nozarei ir savas specifiskas metodes šī uzdevuma

veikšanai.

Nenoliedzami svarīga loma cīņā pret kaitējuma nodarīša-

nu ir padomju krimināltiesībām. Krimināltiesiskās sankcijas

ir vērstas pret pašu kaitējuma nedarītāju. Bet daudzos kai-

tējuma nodarījuma gadījumos krimināllietavispār netiek ie-

rosināta,vai to izbeidz sakarā ar nozieguma sastāva trūku-

mu. Neatkarīgi no tā,vai kaitējuma nedarītāju sauc pie kri-

minālatbildības un soda,vai arī viņš netiek saukts pie krir

minālatbildlbas(ja,piemēram,viņš nav vainīgs kaitējuma no-

darHanā,vai ja viņš ir mazgadīgs vai nepieskaitāms),cietu-

šā mantisko sfēru tas neietekme. Ar to,ka kaitējuma nodā-
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rltājs tiek sodīts,cietušais gan gūst morālu gandarījumu.

Bet cietušajam - vienalga,vai tas ir pilsonis vai sociālis-

tiska organizācija - praktiski nozīmīgāka ir kaitējuma ra-

dīto seku novēršana mantisko attiecību sfērā. Un šajā ziņā

izšķirošā loma piekrīt civiltiesiskajām saistībām no kaitē-

juma nodarīšanas. Civiltiesiskā atbildība rada iespēju at-

jaunot cietušās personas mantisko sfēru uz tās personas rē-

ķina,kura rbbjldīga par kaitējuma nodarīšanu,neatkarīgi no

tā,vii pēdējās darbība ir krimināli sodāma vai ne.

Tādējādi viens no kaitējuma nodarījuma radīto civiltie-

sisko saistību uzdevumiem ir novērst sociālistiskajām orga-

nizācijām un pilsoņiem nodarīto mantisko zaudējumu. Tomēr

nedrīkst šo saistību lomu reducēt tikai uz jau nodarīta kai-

tējuma srku novēršanu. Reglamentējot atbildību par kaitē-

juma nodarīšanu,likumdevējs ir izvirzījis uzdevumu māksi -

māli novērst kaitējuma nodarīšanas iespēju,ja vien tā atka-

rīga no atbildīgās personas uzvešanās. Tamdēļ civiltiesis-

kajām saistībām no kaitējuma nodarīšanas ir arī preventīvs,

audzinošs raksturs.

šīm saistībām ir ļoti plaša piemērošanas sfēra cietušās

personas aizskarto mantisko interešu aizsardzībai. Tomēr ne

mantisko tiesību pārkāpumi rada šī vaida saistības.

Pirmkārt,ja kaitējums nodarīts,neizpildot jau pastāvošu sais

tību,kas radusies pēc līguma vai citiem likumā paredzētiem

pamatiem,tad pienākums atlīdzināt šādu kaitējumu rodas ne-

vis pēc CX 465.-491.p.p.noteikumiem,bet saskaņā ar noslēgto

līgumu vai to likumu noteikumiem,kas regulē šīs tiesiskās

attiecības. To uzsvēris PSHS Augstākās Tiesas plēnums savā

1963*gada 23*oktobra lēmuma 2.p. Otrkārt,saistības no kai-

tējuma nodarīšanas nerodas tajos gadi jumos,Kad aizskartas

mantas īpašnieku valdījuma Liesības un attiecīgais īpašuma

tiesību objekts atrodas svešā nelikumīgā valdījumā. Hanta

no nelikumīgā valdītāja ir jāatprasa pcc CX 153* 157*P*P*

(vindikācijas prasība),jo īpašnieks nav uz to zaudējis īpa-

šuma tiesības. Tikai tad,ja manta neij-kuniīgajam valdītājam

ir gājusi bojā vai sabojāta.kaitējuma atlicināšana tek

pēc CX 465.-491.p. .ncteikumiem. Tre- ari,civiltiesiskā at-
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bildlba par kaitējuma nodarīšanu nerodas strādniekiem un kal-

potājiem pret organizāciju,kurā viņi strādā,ja kaitējums no-

darīts, neizpildot pienākumus pēc darba līguma. Šo atbildību

reglamentē darba likumdošana (DLX 83.-83^.p.).
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I. Kaitējuma jēdziens

Saskaņā ar CX 4.p.kaitējuma nodarīšana citai personai ir

civilo tiesību un pienākumu raganās pamats. Detalizēti sais-

tības no kaitējuma nodarīšanas tiek reglamentētas Civilko -

deksa 43* nodaļā. CX d. norāda uz "personai un viņas

mantai o kaitējumu,kā arī organizācijai nodarīto

kaitējumu". Tātad šīs saistības ir vērstas uz pilsoņa perso-

nas sociālistiskā un personiskā īpašuma aiz-

sardzību.

Lai rastos, saistība atlīdzināt nodarīto kaitējumu, vis -

pirms ir nepieciešams šo kaitējumu konstatēt. Kas tad jāsa-

prot ar nodarīto kaitējumu? Šis jautājums samērā vispusīgi

ir izpētīts padomju civiltiesību zinātnē. Kaitējums ir pa-

domju tiesību aizsargātu labumu mazināšana vai iznīcināšana.

Tas ir objektīvo tiesību (tiesību normu),kuras aizsargā šos

""labumus,pārkāpšanas rezultāts. Kaitējums līdz ar to ir pil-

soņu vai organizāciju subjektīvo tiesību pārkāpšana? rezul-

tāts. Kas ir šie labumi? Tie ir vai nu mantiski labumi (ma-

teriālas lietas),kas pieder pilsoņiem vai organizācijām,vai

arī nemantiski labumi - cilvēka dzīvība,veselība.

Iznīcinot vai bojājot mantiskus labumus,to vietā ir ies-

pējams iegādāt citus līdzvērtīgus "ai ari atlīdzināt to vēr-

tību. Tāpēc cietušajam piederošās lietas iznīcināšana vai

bojāšana vienmēr ir kvalificējama kā mantiska kaitējuma no-

darīšana,ko var atlidzinā^,atdodot cietušajam iznīcinātās

vai bojātās lietas vietā citu,vai atlīdzinot tās vērtību.Šā-

du kaitējumu,pastāvot preču-naudas attiecībām sociālistiska-

jā sabiedrībā,ir iespējams novērtēt naudas izteiksmē.

Citādi ir ar pilsoņa nemantisko labumu bojāšanu vai iznī-

cināšanu. Nav iespējams atdot cilvēkam dzīvību,ne vienmēr ar

ārstēšanās palīdzību var atgūt zaudēto veselību. Kaitējums,

kas šādā veidā nodarīts un ko revar novērtēt naudas izteik-

1) E.A.<&nei*mm.* U6H3aTe.ri.CTßa H3 npmrHeHHH Bpena H R3 He-

ocHOßaTeißHoro oCorameHHF.M.,l9sl,cTp.2o-29; H.C.MajieKii,
Ro3Memeß3e Bpeia.npmnHeHHoro -

28; B CBHsn c noTepeß 3g0-

p08M,M.,194§,CTp.!14 z cjreA.
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smč,ir mantisks,morāls kaitējums. Tas var rasties sakarā ar

kāda ģimenes locekļa nāvi vai izpausties kā fiziskas sāpes

sakarā ar kaitējuma nodarīšanas rezultātā gūto ievainojumu.

Morāls kaitējums ir tāds,kas rodas,nodarot cietušajam morā-

las vai fiziskas ciešanas,ar ko,protams,ir vairāk vai mazāk

saistīts jebkurš kaitējums cilvēka veselībai un dzīvībai,kā

arī dažos gadījumos,iznīcinot personai piederošo mantu (dār-

gas piemiņas lietas un tml.).Pēc padomju civiltiesībām nav

paredzēta tāda kaitējuma atlīdzināšana,kuru nevar novērtēt

naudas izteiksmē. Mūsu likumdošana vadās no apsvēruma,ka ne-

kāda naudas summa šo kaitējumu nespētu kompensēt. Sociālis-

tisko ārvalstu tiesībās (piemēram Polijas Tautas Republikas

Civilkodeksa 445*p*) tiek noteikta naudas kompensācija cie-

tušajam par morālo kaitējumu. Padomju civilā likumdošana gan

reglamentē pilsoņa vai organizācijas goda un cieņas aizsar-

dzību (CX 7*P*)*kas tomēr neizteicas kaitējuma atlīdzības

formā, jo naudas sods,ko noteic CX 7*P*,nav domāts kā man-

tisks atlīdzinājums cietušajam.

Tomēr kaitējums personai,kas rodas ar nemantisku labumu

bojāšanu vai iznīcināšanu (veselības bojājums,nāve) ļoti bie

ži ir saistīts ar mantisku labumu samazinājumu vai zudumu pa-

šam cietušajam vai tiem viņa piederīgajiem,kuri atradās cie-

tušās personas apgādībā. Kaitējums veselībai rada neparedzē-

tus izdevumus ārstēšanās vajadzībām,lai atgūtu veselību.Sa-

kropļo juma rezultātā cietušais nereti zaudē darba spējas,un

viņš vairs negūst tos mantiskos labumus (darba ienākumus)
,

kādus iegūtu,ja kaitējums nebūtu noticis.Tātad kaitējums cle

tušā personai parasti cieši ir saistīts ar mantisku labumu

samazināšanos pašam cietušajam vai viņa apgādājamiem.Šos zau

dētos mantiskos labumus ir iespējams atlīdzināt,sedzot ārs-

tēšanās,apkopšanas izdevumos,kā arī darba algas zudumu,snie-

dzot uztura līdzekļus cietušā apgādājamiem. Kaitējums perso-

nai tātad parasti ir arī mantisks kaitējums un kā tādu to

saprot CX 465.p. un citi attiecīgie civilkodeksa panti.Sāds

kaitējums ir jāatlīdzina.

Kaitējums cietušajam ir jāatlīdzina tikai tad, ja tas fak-

tiski pastāv,ja tas vēl nav atlīdzināts. Nereti tiesu praksē

gadās,ka cietušie prasa atlīdzināt kaitējumu tādā apmēra,kas
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neatbilst viņu reālajiem zaudējumiem,piemēram,atlīdzību par

papildus uzturu,par ceļazīmi uz kūrortu,ja šādi izdevumi vi-

ņiem nav bijuši. Dažreiz cietušā nāves gadījumā tiek piepra-

aīti ne tikai nepieciešamie apglabāšanas izdevumi saskaņā ar

CX 483*p*tbet arī summas,kas izlietotas bēru mielasta sarī-

košanai,pieminekļa uzcelšanai un tml. bādi izdevumi neietil-

pst kaitējuma jēdzienā,un tie nav atlīdzināmi. Nav izslēgts,

ka pēc vesel'bas bojājuma cietušais ir pārgājis strādāt citā

darba un viņa darbf ienākumi ir pat lielāki nekā pirms kaitē

juma nodarīšanas. Nemantisks kaitējums cietušajam šajā gadī-

jumā var rasties,tomēr taa neietekmē viņa mantisko sfēru.
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II. Kaitējuma nodarījuma radītās saistības subjekti

Saistību tiesiskā attiecība,kas rodas sakarā ar nodarīto

kaitējumu,ir sabiedriska attiecība* Tās dalībnieki var būt

gan pilsoni,gan arī organizācijas (iestādes,uzņēmumi), kuri

saskaņā ar padomju civilo likumdošanu spēj būt par civilo

tiesību subjektiem.

Saistībās no kaitējuma nodarīšanas piedalās divas puses*

kreditors - puse,kura tiesīga prasīt kaitējuma atlīdzināša-

nu,un debitors (parādnieks) - puse,kurai jāatlīdzina kaitē-

jums. Sakarā ar kaitējuma nodarījuma radīto saistību daudz-

veidību detalizēta šo saistību subjektu analīze lietderīgā-

ka,saistot to ar katru konkrēto šīs saistības paveiTp, pie-

mēram,paaugstinātas bīstamības sfērā nodarīto kaitējumu,ne-

pilngadīgo nodarīto kaitējumu,kaitējumu sakarā ar pilsoņu

veselības bojājumu vai nāvi utt. Tāpēc šeit apskatīti tUcai

paši vispārīgākie jēdzieni par kaitējuma nodarījuma radītās

saistības subjektiem.

Personas,kam jāatlīdzina nodarītais kaitējums

(parādnieks)

Kaitējuma atlīdzināšanas pienākums parasti ir tai perso-

nai,kas to nodarījusi. Šis vispārīgais noteikums izriet no

CX 465.p.1 daļas. Taču ne vienmēr kaitējuma atlīdzināšanas

pienākums uzliekams tiešajam kaitējuma nodarītājam. Tā taa

ir gadijumos,kad,piemēram,kaitējumu nodarījuši organizāci -

jas darbinieki,izpildot darba pienākumus.Lai gan kaitējuma

tiešais nodarītājs organizācijas darbinieks,tomēr atbil-

dīga par kaitējumu pret cietušo ir organizācija (CX 466. -

468.p.p.).Tā tas ir,ja kaitējumu paaugstinātas bīstamības

sfērā nodarījis kāds pilsonis,bet atbild cits pilsonis vai -

organizācija,kas ir paaugstinātas bīstamības avota valdītā-

ji (CX 469.p.). Tā tas ir gadījumos,kad tiešais kaitējuma

nodarītājs ir rīcībnespējīga persona (CX 472.- 474.p.p.),un

vēl dažos citos gadījumos. Atbildīgi par nodarīto kaitējumu

mantojuma īstās vērtības apmērā ir kaitējuma nodarītāja man-

tinieki saskaņā ar CX 576 p. Piemēram,pilsonei Beitānei bija

uzbrukusi pils.Konošonokas govs,kā rezultātā Beitānei tika
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nodarīti miesas bojājumi - viņa zaudēja 6C% vispārējās un

profesionālās darba spējas. Līdz lietas izšķiršanai tautas

tiesā govs īpašniece Konošonoka bija mirusi. Tāpēc tautas

tiesa piedzina zaudējumu atlīdzību no mantojuma saņēmēja 0.

Zvidriņc.LPJß Augstākās Tiesas Civillietu tiesas kolēģija

tautas tiesas spriedumu atcēla un prasību noraidīja,jo man-

tinieks Zvidriņš nevarot atbildēt par nodarīto kaitējumu.lz-

skaLot lietu pēc LPSR Augstākās Tiesas Priekšsēdētāja viet-

nieka protesta.Augstākās Tiesas Prezīdijs Civillietu tiesas

kolēģijas lēmumu atcēla,norādot,ka Beitānei tiesības uz at-

līdzību no kaitējuma nodarīšanas dienas; tāpēc manti-

nieki,kas pieņēmuši mantojumu,atbild par mantojuma atstājē-

ja saistībām neatkarīgi no tā,kad pieņemts spriedums,ar ku-

ru atbildētājam uzlikts pienfkums atlīdzināt zaudējumu.

Tas apstāklis,ka atbildīgs cietušās personas priekšā dau

dzos gadījumos ir nevis tiešais kaitējuma nodarītājs,bet ci

ta persona,neizslēdz paša kaitējuma nodarltāja atbildību re

gresa kārtībā pret personu,kura atlīdzinājusi kaitējjmu (CX

489*-490.p.p.). Taču ne vienmēr pret tiešo kaitējuma nodari

tāju drīkst vērst regresa prasību (piemēram,ja kaitējuma no

darītājs nav rīcībspējīgs,ja viņā nav vainīgs kaitējuma no-

darīšanā).

Likums atbildīgos subjektus nosauc vai nu par personām

(C**46s*p.),vai ari par organizācijām un pilsoņiem (CX 469-

---478.,479*u.c.p.p.),vai ari šis jēdziens attiecināts tikai

uz noteikta veida atbildētajiem - pilsoņiem(

vai iestādēm (CK^467.,468.p.p.).
Kā redzams,personas,kuru pienākums ir atlīdzināt nodarī-

to kaitčjumu,ir vai nu pilsoņi vai juridiskās personas. Kā

vieniem tā otriem ir jābūt apveltītiem ar civilo tiesībspē-

ju un rīcībspēju (pēdējo attiecībā uz pilsoņiem kaut vai ti

kai daļēji,kā ter izriet no CX 473*p.)-

Sakarā ar to,ka CX 58$. un p.p. piešķir Latvijas PSR

teritorija dzīvojošiem ārvalstniekiem un bezpavalstniekiem

1) Latvijas PSR Augstākās Tiesas 8iļeten5,1965.g.,Fr.2.,27.
-28.1pp.
Par mantinieka atbildību sakara ar mantojuma atstājēja
nodarīto kaitējumu skatlttß.M.Cepe3poßCKHK,oHepKZ co -

BeTCKoro HaanejtCTßeHHoro n;a8a,M*.,1952,CTp.208,212.
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tādu pašu civilo tiesībspēju kā padomju pilsoņiem,atbildība

par nodarīto kaitējumu Latvijas PSR teritorijā ārvalstnie -

kiem un bezpavalstniekiem kā arī ārvalstu juridiskajām per-
-1

sonām ir uzliekama pēc LPSR CX 465.- 491.p.p. noteikumiem.

Personas,kas tiesīgas prasīt nodarītā kaitējuma

atlīdzināšanu (kreditors)

Tiesības prasīt nodarītā kaitējuma atlīdzināšanu ir tām

personām,kam kaitējums nodarīts. Tādas ir vai nu pilsoni,ja

nodarīts kaitējums viņu veselībai vai mantai,vai arī orga-

nizācijas,ja tās cietušas mantisku kaitējumu. Likumdošanā un

literātūrā šādu personu sauc par cietušo.

Parasti cietušais ir tā persona,kam tieši kaitējams noda-

rīts. Bet cietušais var būt arī cita persona. Piemēram, ja

kaitējuma nodarīšanas rezultātā cietušais mirst,tad rodas

mantisks kaitējums tām personām,kuras atradušās viņa apgā-

dībā vai kurām bija tiesības saņemt no viņa uzturu,kā arī

personām,kas uzņēmušās cietušā apglabāšanas izdevumus ( CX

479-)483.p.p.).Ari šīs personas ir cietušie (kreditori) kai-

tējuma nodarījuma radītājā saistībā.

Cietušais pilsonis var būt arī rīcībnespējīga persona.At-

tiecībā uz personai nodarīto kaitējumu likumdošanā gan ir no-

teiktas kaitējuma atlīdzināšanas īpatnības atkarībā no tā ,

vai kaitējums r3darlts cietušajam,kas jau sasniedzas daļējās

rīcībspējas vecumu vai ne. Tam ir praktiska nozīme,aprēķinot

nodarītā kaitējuma apmēru.

1) Tuvāk par šo jautājumu

Me3KnyHapoßHoe npa80.M.,1959,cip.144 - 146; J!.A.

JlyHn,Me3KjTyHapojļHOßnacTHoenpaßo.OcooeHHaH nacrh,M.,1963.,
CTp.236 - 242; M.M.EorycjiaßCKaH,A.A.PyčaHOß,npaßOßoe no.no-

Kemie HHOCTpaHmeB B CCCP,XM0,^<.,1959,cip.65 - 66; T.H.Kz-

pnjmoßa,uB oTBeTCTBeHHocTa HHocTpaßneß 3a Bpega
coBeTCKHM rpajmaHaM,"HpaßOßeßeHne" 1963 r. J63 CTp.ll9 -

120.
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III. Vispārīgie priekšnoteikumi atbildībai par nodarīto

kaitējumu

Atbildība par nodarīto kaitējumu ir iespējama,pastāvot

sekojošiem vispārīga rakstura priekšnoteikumiem. 1) kaitē-

juma nodarījuma prettiesīgumam, 2) cēloniskam sakaram starp

kaitējuma nodarītāja darbību un kaitējumu un 3) kaitējuma no

darītāja vainai.

1. Kaitējuma nodarījuma prettiesīgums

Literatūrā parasti pieņemts runāt par personas uzvešanās

vai darbības (bezdarbības) prettieslgumu vai kaitējuma noda-

rltāja darbības prettiesīgumu. Šāds secinājums,protams, iz-

riet no CX 465.p.111 daļas,kurā norādītas tiesiskas darbi -

bas rezultātā nodarīta kaitējuma sekas. Bet no tā var seci-

nātie visos pārējos gadījumos kaitējums tiek nodarīts pret-

tiesiskas darbības rezultātā,tas ir tādas darbības rezultātā,

kas pārkāpj padomju tiesību normas.Tomēr nepieciešams atzī-

mēt,ka civiltiesībās par parādnieka darbības prettiesiskumu

kā civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumu Sl vārda tiešā

nozīmē var runāt attiecībā uz llgumtieslbām,kur atbildība iz-

riet no kāda līguma noteikuma vai civiltiesību normu pārkā-

puma. Citāda situācija tomēr ir tajos gadijumos,kad runa ir

par prettieslgumu ka priekšnoteikumu atbildībai par nodarī-

to kaitējumu.

Lai konstatētu,vai kaitējuma nodarītajā darbība ir pret-

tiesiska,būtu jāuzzin,kādas tieši likuma normas ir pārkāp-

tas.Civiltiesību zinātnē šajā jautājumā nav vienota viedok-

ļa. Daži auturi uzskata,ka šāds pārkāpums attiecas uz visu

tiesību nozaru Tomēr arī šāds secinājums faktiski

nedod apmierinošu atbildi,derīgu visiem kaitējuma nodarīju-

ma veidiem. Var,piemēram,jautāt,kāda konkrēta tiesību norma

ir pārkāpta,ja pilsonis A.aiz neuzmanības ir saplēsis pilso-

nim B.piederošo lietu? Nevienā tiesību normā tieši šādas

darbības aizlieguma nav. Vienīgā iesp'ja ir par šādu normu

uzskatīt CX 465*p. un no tās secināt,kā ta aizsarg?

personu pret kaitējuma nodarīšanu viņai.

KaK OCHOBaHUR rp&TĻUaHCKGS
OTBeTCTBeHHOCTH,"COBeTCKOe roO.H L TLBO" r.jv 3,CTp. 5

H 57.



13

Šīs normas pārkāpums tad arī ir uzskatāms par prettiesisku

darbību.L-inētā norma rada t-s.absolūto tiesisko attiecību,

no kuras izriet pienākums jebkurai personai atturēties no

kaitējuma nodarīšanas citai personai vai viņas maatčJ.. Pa-

domju juridiskajā literatūrā šādu viedokli aizstāv H. Bra-

ginskis. Tomēr tādā gadījumā pareizāk būtu runāt nevis par

kaitējuma nodarītajā darbības prettiesiskumu,bet gan par no-

darītā kaitējuma prettieslgumu,par to,ka pats kaitējuma no-

-2
darījums no padomju civiltiesību viedokļa ir prettiesīgs.

Tikai balstoties uz šāda viedokļa,iespējams runāt par

prettiesīgumu attiecībā uz paaugstināmas bīstamības- avota

nodarītu kaitējumu. Nevar prettiesīgumu attiecināt uz dar-

bību,ko veic paaugstinātas bīstamības avota valaītājs,uz to

darbību,kas saistīta ar šī avota ekspluatēšanu. Pati par se-

vi ši darbība ir tiesiska,sabiedriski derīga un nepieciešama,

jo saistīta ar modernās tehnikas un zinātnes sasniegumu iz-

mantošanu sabiedrības interesēs. Kā zināms, prettiesiska ir

darbība,kas aizliegta. Turpretī šī darbība ir atļauta un pat

tiek veicināta. Varētu zināmā mērā runāt par paaugstinātas

bīstamības avota ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, piemē-

ram ,braucot ar automobili neatļautā ātrumā.Bet tam nav no-

zīmes, jo saskaņā ar CX 469.p. paaugstinātas bīstamības avota

valdītājam atbildība ir uzliekama kā tajā gadījumā,kad eks-

pluatācijas noteikumi pārkāpti,tā arī tajā gadījumā,kad tie

nav pārkāpti. Šajā gadījumā jāuzskata,ka prettiesīgs ir pats

kaitējums. Pret šādu viedokli padomju juridiskajā literatūrā

nostājas V.Rahmilovičs3. viņa domām atbildībai par pa-

augstinātas bīstamības avota nodarītu kaitējumu vispār nav

vajadzīgs tāds priekšnoteikums kā prettieslgums.Balstoties

uz to,ka Civilās likumdošanas pamatu 90.p.(CK 469.p.) nekas

nav teikts par prettiesīgumu kā atbildības priekšnoteikumu ,

viņš secina,ka "atbildības rašanos Sajor gadījumos likums ne-

saista ne ar vainu,pat ne ar jebkādas darbības prettieslgumu"

un ka atbildība pēc Pamatu 90.p. nav atbildībapar tiesību

viedoklis ir pretrunā ar delikta saisti-

D TpvRH 8M3H,T.1.,M.,1961.
2/ JB.A.TapxoB,OČR3aTejmcTBa,BO3HZKaK)aiHe H3.npmHHeaīM spe^a,

CapaT08,1957,cTp.55.
3/ "CoBeTCKoe rocyaapcTßO H npaßo" 1964 r. & 3,CTp.53 - 62.

4/ TaM xc ,CTp.62.
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bas jčga.

Kaitējuma nodarījuma prettiesigums,kas ir viens no priekš-

noteikumiem atbildībai par jebkuru kaitējumu,izpaužas arī

cietušās personas subjektīvo tiesību pārkāpuma.

Padomju civiltiesībās ir zināmi vairāki gadijumi,kad ci-

viltiesiskā atbildība nerodas,lai gan kaitējums ir nodarīts.

Taa ir tad, ja kaitējums nodarīts tiesiskas darbības rezultā-

tā. Ari šajos gadījumos kaitējuma nodarījums ir prettiesīgs,

jo pārkāptas cietušās personas subjektīvās tiesības. Tomēr

līdzās tam pastāv arī cits faktors,proti,tas,ka kaitējums ir

nodarīts,lai aizsargātu paša cietušā vai sabiedriskās inte-

reses pret vēl lielāku kaitējumu. Un šis pēdējais faktors ir

vairāk vērā ņemams. Tas izriet no CX 465.p.111 d., saskaņā

ar kuru "kaitējums,kas nodarīts tiesiskas darbības rezultātā,

atlīdzināms vienīgi likumā paredzētajos gadījumos". Principā

šajos gadījumos kaitējums nav jāatlīdzina.lzņēmumi ir noteik-

ti likumā.

Spčkā esošā likumdošana ļauj secināt,ka tiesiski kaitējums

tiek nodarīts* I)izpildot pienākumu,2)realizčjot tiesības,3)

ar cietušā piekrišanu,4)nepieciešamās aizstāvēšanās stāvoklī

un s)galējās nepieciešamības stāvokli.

Pienākuma izpildīšana.kā rezultātā tiek nodarīts kaitē-

jums,izriet no dažu personu dienesta stāvokļa. Piemēram,lai

novārst ugunsgrēka izplatīšanos,ugunsdzēsēji drīkst iznīcināt

vai bojāt udunsgrēka tuvumā atrodošos mantu,kas bez šaubām ir

kaitējuma nodarījums. Tomēr ugunsdzēsēju darbība ir tiesiskā,

tā novčrš vēl lielāka kaitējuma rašanos. Tiesiska,piemēram,

ir veterinārās uzraudzības iestāžu rīcība,kas vērsta uz sli-

mo mājlopu iznicināšanu,lai novērstu sērgu izplatīšanos.

Pienākuma izpildīšana ir ārsta darbība,kas,piemēram,ar slim-

nieka rokas vai kājas amputēšanu nodara viņam kaitējumu. Ne-

pieciešams atzīmēt,ka minēto personu (ugunsdzēsēja,veterinār-

ārsta un ārstajdarblba ir tiesiska tikai tad,ja viņas nepār-

kāpj šim nolūkam noteiktos priekšrakstus instrukcijas utt.

Pretējā gadījumā viņu darbības tiesis' ais raksturs zūd,un nav

pamata cietušajam atteikt kaitējuma atlīdzību. Nav atlīdzi-

nāms tāda kaitē jums,kas nodarīts to tiesisko darbību rt :ultā-

tā, kuras vērstas uz huligānisku un citu noziedzīgu darbību

i/ CM.n.n.ļl n 23 BeTcpHHapHoro vciaßa ocsa CCP. CIICCCP,I96B
* 1,CT.2.
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izbeigšanu,noziedznieka aizturēSanu.

Nav atlīdzināms kaitējums,kas nodarīts,realizējot tiesī-

bas, jo tiesību realizēšana ir tiesiska darbība. Visc3 šādos

gadījumos mēs būtībā sastopamies ar divu subjektīvo tiesību

(cietušā tiesību un kaitējuma nodarītāja tiesību)kolīziju.

Izšķirot šos jautājumus,jāņem vērā CX s*p.,no kura izriet
,

ka kaitējuma nodarītāja uzvedība netiek aizsargāta,ja tā

ir pretrunā ar šo tiesību uzdevumu sociālistiskajā sabiedrī-

bā komunisma celtniecības periodā.

Nav atlīdzināms kaitējums,kas nodarīts ar paša cietušā

piekrišanu. Protams,būtu nepareizi runāt par cieLušā pie-

krišanu kaitējuma nodarīšanai. Pareiāk te būtu saskatīt cie-

tušā piekrišanu izdarīt tādas darbības,kuru rezultātā ka -

tējums iestājas. Pie tam cietušā piekrišana var attiekties

tikai uz tādu darbību veikšanu,kuras viņš pats būtu tiesīgs

izdarīt,vai uz to labumu iznīcināšanu,ko drīkstētu viņš pa-

ts. Ja par tiesisku konkrētajā gadījumā var uzskatīt paša

cietušā darbību,tad nav pamata par tādu neatzīt citas per-

sonas darbību,kurai cietušais devis piekrišanu.

Spēkā esošā civilā likumdošana tieši reglamentē divus ga-

dījumus,kad kaitējuma nodarījums ir tiesisks. Tie ir nepie-

ciešamā aizstāvēšanās (CX 470.p.) un galējā nepieciešamība

( CX 471.p.)* Agrākā civilā likumdošana šos gadījumus nereg-

lamentēja,un prakse kā arī civiltiesību teorija vadījās no

attiecīgajām krimināltiesību normām. Saskaņā ar CX 470.p.

nav atlīdzināms kaitējums,kas nodarīts ar nepieciešamās aiz

stāvēšanās stāvoklī izdarītu darbību,ja pie tam nav pārkāp-

tas aizstāvēšanās robežas. Kā redzams,CK 470.p. nedod ne ne-

pieciešamās aizstāvēšanās,ne arī tās pārkāpšanas robežas jē-

dzienus, jo šis jautājums ir regulēts kriminālkodeksā (LPSR

XX 13*P*)* Lai aizstāvēšanos atzītu par nepieciešamu,tas ir,

lai to atzītu par tiesisku darbību, ir nepieciešami sekojo-

ši nosacījumi* I)nepieciešami aizstāvībai ir jāatvaira no-

darijums,kas tiek vērsts pret valsts, sabiedriskajām vai at-

sevišķas personas interesēm ; 2)nodarījumam jābūt esošam
,

tas ir tādam,ar kuru jaU tiek nodarīts kaitējums,vai arī tā-

dam,kas satur reālus kaitējuma nods ijuma draudus; 3)kaltč-

jumam,kas tiek nodarīts nepieciešamās aizstāvēšanās stāvok-
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li,jābūt vērstam pret to personu,kura apdraud valsts, sa-

biedriskās vai atsevišķas personas intereses,un 4) aizstā-

vēšanās nedrīkst pārsniegt nepieciešamās robežas.

Pastāvot šiem nosacījumiem,aizstāvēšanās ir kvalificēja-

ma kā nepieciešama, tātad,tiesiska darbība,kas saskaņā ar CX

470.p. izslēdz kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu. Pretējā

gadījumā,kad nepieciešamās aizstāvēšanās robežas ir pārkāp-

tas, šīs darbības tiesiskais raksturs zūd,un kaitējums ir

atlīdzināms pēc vispārīgajiem noteikumiem. Praktiski šajos

gadījumos vienmēr ir apsverams jautājums par CX 485-p* pie-

mērošanu. Jāņem vērā ne tikai tās personas vaina,kas pār-

kāpjot nepieciešamās aizstāvēšanās robežas,kaitējumu noda-

rījusi,bet arī paša cietušā vaina,jo ar savu darbību viņš

radījis situāciju,kurā kaitējums viņam nodarīts.

Un,beidzot,tiesisks ir Kalējās nepieciešamības stāvokli

nodarītais kaitējums (CX 471.p.)< Tāpat kā iepriekšējā ga-

dījumā ari šeit civila likumdošana nedod galējās nepiecie-

šamības jēdzienu. Tāds ir sastopams LPSR XX 14.p. Galējās

nepieciešamības stāvokli kaitējums tiek nodarīts,lai novērs-

tu briesmas,kas draud valsts,sabiedriskajām interesēm,galē-

jās nepieciešamības stāvokli darbojošos pilsoņu ,vai ari ci-

tu pilsoņu personai vai mantai. Ja draudošās briesmas neva-

rēja novērst citiem līdzekļiem un ja nodarītais kaitējums ir

mazāks neka novērstais kaitējums,šāda galējās nepieciešamī-

bas stāvokli izdarīta darbība vienmēr būs sabiedriski derī-

ga un tiesiska,vienalga,vai tiek aizsargātas sabiedrības,sa-

vas vai citas personas intereses. Tomēr šādas darbības re-

zultātā tiek nodarīts kaitējums kādai citai personai,kuras

uzvedība arī ir tiesiska, nevainojama (atšķirībā no nepie-

ciešamās aizstāvēšanās gadījuma). Tāpēc nebūtu taisnīgi at-

brīvot kaitējuma nodarltāju no kaitējuma atlīdzināšanas,lai

gan viņš rīkojies galējās nepieciešamības stāvoklī,jo nevar

savas intereses aizstāvēt uz citas personas interešu rēķina.

Saskaņa ar CX 471.p. noteikumiem galējās nepieciešamības

stāvoklī nodarītais Kaitējums ir jāatlīdzina. Kam uzliekams

kaitējuma atlīdzināšanas pienākums? Nebūtu taisnīgi visos

gadījumos to uzlikt ikai kaitējuma nodarītājam. Piemēram,

ja kaitējums ir nodarīts nolūkā novērst briesmas,kas draud
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valsts vai sabiedriskajām interesēm vai citām personām.Tik

lielu uzupurēšanos no kaitējuma nodarītāja nedrīkstētu pra-

sīt. Tāpēc likumdevējs,nosakot,ka principā galējās nepiecie-

šamības stāvokli nodarīts kaitējums jāatlīdzina tai perso-

nai,kas to nodarījusi, CKļ47l*p*ll d. paredz izņēmumus,kad

kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu var uzlikt trešajai per-

sonai,kuras interesēs rīkojies kaitējuma nodarītājs. Tomēr

CX 471*p* Ild. nav imperatīva rakstura norma. Tajā norādīts,

ka tiesa var uzlikt kaitējuma atlīdzināšanas pienākumu tre-

šajai personai. CX 471.p. II d.atļauj arī pilnigi atbrivot

kaitējuma nodarītāju un trešo personu no kaitējuma atlīdzi-

nāšanas pienākuma. Sakarā ar to nevar pievienoties juridis-

kajā literatūrā izteiktajam uzskatam,ka kaitējums visoa ga-

dījumos jāatlīdzina tai personai,kuras intereses ir aizsar-

-1 *

gātas. bāds secinājums neizriet no CX 471.p*,1ai gan tas

liktos loģiski nieņemams. Literatūrā ir norādits,ka būtu

jāievēro arī tās personas vaina,kura ar savām darbībām ra-

dījusi briesmu stāvokli,kas savukārt izsaucis kaitējuma no-

darīšanu. Tas dotu iespēju atbrīvot kaitējuma nodaritāju un

trešo personu no kaitējuma atlīdzināšanas.^

Ja kaitējuma nodarītājs ir rīkojies gan savās,gan arī

trešo personu interesēs,tad ir iespējama kaitējuma atlīdzi-

nāšanas pienākuma uzlikšana viņiem pēc daļējās atbildības

principa (KPFSR Augstākās Tiesas Plēnuma 1967*g*7*februāra

lēmuma 4.p.).

2. Cēloniskais sakars

Lai rastos civiltiesiskā atbildība atlīdzināt nodarīto

kaitējumu,ir nepieciešams cēlonisks sakars starp kaitējuma

nodarītajā darbību un nodarīto kaitējumu,vai arī starp pa-

augstinātas bīstamības avota darbību un nodarīto kaitējumu.

i/H.MajieHH,Bo3MemeHne Bpexa npzuzHeHHoro B cocTOHHzz Heo6-

OČOPOHN Z KpaFHei!Heo6xORHMOCTZ, "COBeTCKM DCTZ-

mm" 1964 r. 20,CTp.25.

2/Jl.C.rnjrLjīepMaH,K)Bonpocyo Lo3Mememfz Bpe^a.npz^ZHeHHoro
B COCTOHHZZ KpaRHeH HeO6XOJJj!MOCTH Z HeoČXOAHMO# OČOpOHH,

"BonpocH CoßeTCKoro rocyAapcTßa z npaßa",Tpyjm MpKyrcKoro
roc.yHZßepczTeTa,TOM39,cepzH BTO-

paH,HpKyTCK,I96S,CTp.23B.
s.juotēka
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Tas ir uzsvērts gan CX 465.p.,gan arī citos pantos (466.-

----469.),kur0s ir sastopams termins "nodarīts kaitējums" Tieši

ar vardu "nodarīts" likumdevējs ir pasvītrojis cēloniskā

sakara nepieciešamību starp parādnieka (kaitējuma nodarītā-

ja) darbību un radušos kaitējumu. Vēl skaidrāk tas redzams

no krievu juridiskās terminoloģijas"npzHHHeHne Bpena"."npn-

HHHHaa CBH3&".

Cēloniskā sakara jautājumam ir svarīga praktiska un teo-

rētiska nozīme. Civiltiesībās tas ir objektīvs un obligāts

atbildības priekšnoteikums. Likumā nav formulēts cēloniskā

sakara jēdziens; to sniedz civiltiesību zinātne.

Cēloniskā sakara jautājums ir viens no visgrūtāk atrisi-

nāmiem, jo,pavirši aplūkojot,tas var likties pavisam skaidrs,

bet patiesībā tas ir visai sarežģīts. Piemēram,pilsone Vana-

ga kopā ar pilsoni Verjovkinu brauca uz pēdējam piederošāā

motocikleta.Avārijas rezultātā Vanagai tika ievainota krei-

sā kāja. Kaltas slimnīcā,kur Vanagu pēc nelaimes gadījuma

ievietoja,sakarā ar nepareizu ārstēšanu viņai izveidojās

labā priekšpleca mīksto audu nekroze,kā rezultātā Vanaga

kļuva par I grupas invalidi. Kā redzam,izveidojās vesela cē-

loņsakarību virkne,kurā viens apstāklis izsauca otru,tas at-

kal - trešo. Ja nebūtu nelaimes gadījuma,Vanaga nebūtu ie -

vietota slimnīcā un viņai nebūtu nodarīts kaitējums neparei-

zas ārstēšanas rezultātā. Rodas jautājums,kam tad galu galā

ir jāatlīdzina zaudējums cietušajai - motocikleta Ipašnie -

kam vai slimnīcai. Ilustrācijas labad var atzīmēt vēl seko-

jošu piemēru. L/a "Kalupe" brigadieris norīkojis siena no-

vākšanas darbā vairākus pusaudžus,atstājot tos bez pieaugu-

šo uzraudzības.Trīspadsmit gadu vecais Bogdanovs sāka ap-

saukāt kolhoznieku Vingri,kas arī piedalījās siena novākša-

nā. Pēdējais ar dakšām skrēja pie Bogdanova,kurš tajā brīdi

atradās uz zirga grābekļa. Zirgs pēkšņi satrūkās,kā rezul-

tātā Bogdanovs pakļuva zem grābekļa riteņiem un viņam tika

lauzta kāja. Rodas jautājums,kam jā. tbild par nodarīto kai-

1)Latvijas PSR Augstākās Tiesas Civillietu tiesas kolēģijas
lēmums lietā Nr.582. 1966.gadā.

2)Latvijas PSR Augst <;:ās Tiesas Civillietu tiesas kolēģijas
lēmums lietā 1966.gadā.
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tējumu - vai L/a "Kalupe",kuras brigadieris norīkoja darba

pusaudžus,vai Vingrim,kas skrēja ar dakšām pie Bogdānova ,

tomēr tiešu kaitējumu viņam nenodarot. Pie tam Sādaf Vingra

rīcības nebūtu,ja pats cietušais Bogdanovs nebūtu vinu ap-

saukājis.

Tā kā cēloniskais sakars ir objektīva parādība dabā un

sabiedriskā dzīvē,civiltiesību zinātnei nav nepieciešams iz-

strādāt kaut kādu īpšu cēloniskā sakara teorf ju. Pilnīgi pa-

reizi un pietiekami ir balstīties uz marksistiskās filozofi-

jas atzinumiem par cēloniska sakara jēdzienu. Civiltiesību

teorija,vadoties no tā,sniedz tikai norādi jāsaprot

cēloniskais sakars kā civiltiesiskas atbildības priekšnotei-

kums.

Un šajā ziņā civiltiesību teorija vispirms vadās no

marksistiskās filozofijas atzinuma,ka cēloniskais sakars ir

objektīva kategorija,kas eksistē neatkarīgi no cilvēka ap-

zinās,bet gan tikai atspoguļojas cilvēka apziņā.Nevar neat-

zīt,ka cēloniskā sakara jautājums tiesību zinātnē bieži vien

tiek saistīts ar jautājumu par atbildīgās personas vainu.

Vaina ir personas attieksme pret savu darbību,kas ietver se-

vi intelektuālo momentu - savas darbības seku paredzēšanu.

Bet tas ir iespējams,tikai pazīstot cēlonisko sakarību.Tādēļ

zināmā mērā vaina ir "atkarīga" no cēloniskā sakara,un,iz-

šķirot konkrētus gadījumus par civiltiesiskās atbildības uz-

likšanu, bieži vien jāapspriež gan atbildīgās personas vai AS

jautājums,gan arī cēloniskā sakara jautājums starp personas

darbību un iestājušos rezultātu - nodarīto kaitējumu.Taču ne-

pareizi ir apvienot abus šos jautājumus - vainu un cēlonisko

sakaru-kopā un apskatīt tos ka vienotu problēmu,it īpaši jau

tāpēc,ka civiltiesiska atbildība likumā noteiktos gadījumos

uzliekama bez vainas (piemēram,pēc CX 469.p.),bet cēlonis-

kais sakars vienmēr nepieciešams.

Jebkurš mēģinājums saistīt cēlonisko sakaru un kaitējuma

nodarītāja vainu vienā problēma ir nesekmīgs,nepieņemams.

Viena no tādām koncepcijām,kas saista kopā cēlonisko eakaru

un kaitējuma nodarītāja vainu,padomju civiltiesību teorija

bija t.s. tipiskā cēloniskā sakara koncepcija,ko aizstāvēja



20

M.Agarkovs,bet kuru tagad padomju civilisti vienprātīgi no-

raidījuši. Pēc šīs koncepcijas tiesai, izšķirot jautājumu

par civiltiesisko atbildību,bija jākonstatē,vai sakars starp

kaitējuma nodarītāja darbību un kaitējumu pieskaitāms tipis-

kiem cēloniskiem sakariem vai ne. Cēloniskais sakars ir pie-

tiekams, ja tas pieskaitāms tipiskiem,uzskatīja M.Agarkovs.

Pēc šīs koncepcijas netipisks cēloniskais sakars nerada ci-

viltiesisko atbildību. M.Agarkovs min šādu piemēru,kur it kā

pastāv netipisks cēloniskais sakars: viena persona viegli

iesitusi pa pieri otrai. Cietušajam bija nenormāli trausli

kauli, un sitiens radīja galvaskausā plaisu. Kā redzams,par

tipisku vai netipisku šeit tiek uzskatīts cēloniskais sakars,

vadoties no vidusmēra cilvēka redzes viedokļa vai pieredzes.

Bet šāds kritērijs būtībā attiecas uz vainas problēmu,nevis

uz cēlonisko sakaru. Apskatītajā gadījuma cēloniskais sakars

starp sitienu un galvaskausa plīsumu neapšaubāmi pastāv,bet

kaitējuma nodarītāja atbildība nerodas tāpēc,ka nav viņa

vainas (kaitējuma lodarītājs neparedzēja un viņam arī nebija

jāparedz,ka šajā gadījumā var notikt kaitējums). Tādējādi ti-

piskā cēloniskā sakara koncepcija bez pietiekama pamata ap-

vieno cēloniskā sakara un vainas problēmu.

Padomju civiltiesībām svarīgs ir marksistiskās filozofi-

jas atzinums par objektīvās realitātes mijiedarbību. F.En-

gelss norāda. "Tikai izejot no šīs universālās mijiedarbi -

bas,mēs nonākam pie kauzālās attiecības. Lai saprastu atse-

višķas parādības,mums tās ir jāizrauj no to kopsakara un jā-

aplūko izolēti,bet tādā gadījumā viena otrai sekojošās kus-

tības izvirzās mūsu priekšā - viena kā cēlonis,otra - kā

2
darbība. Saskaņā ar to padomju civiltiesību teorija uzska-

ta cēloni kā faktoru,kas laika ziņā atrodas pirms sekām. To-

mēr vienkārša parādību secība laika ziņā vēl nenozīmē,ka

starp šim parādībām pastāv cēloniskais sakars. Balstoties uz

šo marksistiskās filozofijas atzinumu,padomju civiltiesību

teorijā ir radīta nepieciešamā un nejaušā cēloniskā sakara

koncepcija,kuru aizstāv daudzi iever jami padomju civilisti.

Sakarā ar šo koncepciju kaitējuma nodarītajā darbība tikai

1) Civiltiesības,! sj., LVl,Rīgā, 1946. ,410. p;-.

2) F.Engelss,Dabas dinle-^tika,Rīgā,l94), 193-- 194.1
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tad ir uzskatāma par kaitējuma cēloni,ja sakars starp šo

darbību un radušos rezultātu ir nepieciešams, likumsakarī-

gs,bet nevis tikai vienkārša gadījuma rakstura secība.

Nepieciešamā un nejaušā cēloniskā sakara koncepciju aiz -

stāv arī un

2
citi padomju civilisti. Tikai tajos gadījumos kaitējuma no-

darītājs saucams pie civiltiesiskās atbildības,ja starp vi-

ņa darbību un iestājušos kaitējumu ir nepieci šamais cēlo-

niskais sakars. Ja turpretī cēloniskajam sakaram ir nejaušs

raksturs,tad nav pamata tiesībpārkāpēju saukt pie atbildī-

bas.

K.Pužaks strādāja par pārcēlāju Kuldīgas rajona Dzīvokļu

un komunālajā nodaļā. 1962.gada 16.septembrī Pužaks pārcēla

ar laivu kādu motocinletistu. Izceļot motociklu no laivas,

Pužaks sajuta asas sāpes sirds rajonā. levietojot slimnīcā,

viņam konstatēja miokarda infarktu,kas ir vispārējās sas-

limšanas sekas. Pužaks cēla tiesā prasību par kaitējuma at-

līdzību sakarā ar darbā notikušo nelaimes gadījumu,jo viņš

bija atzīts par II grupas invalīdu. Tautas tiesa Pužaka

prasību noraidīja,jo nekāda nelaimes gadījuma darbā nebija.

Šajā gadījumā nav nepieciešamā cēloniskā sakara starp noti-

kumu darbā un darba spēju zudumu,kā rezultātā radās mantis-

kais kaitējums. Augstkalnes padomju saimniecības strādnieks

K. darba laikā,strādājot aukstumā un grūtos darba apstākļos,

pēkšņi zaudēja kustības un runas spējas. Slimnīcā viņam kon-

statēja asins izplūdumu smadzenēs. K.pieprasīja,lai nodibi-

nātu,ka darbā viņam noticis nelaimes gadījums,kas dotu viņam

tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību. Taču arī šajā gadījumā

I/ H.B.HoßnmaīH,Ji.A.J[yHn,Očmee vgemie oč očH3aTejn>cTße,M.,

1950;cTp.307-308.
2/ H3 nptnHneHHH 8pexa....,M.,1951,

CTp.65; B.C.AHTHMOHOB,i'paxmaHCKaH OTLJTCTBeH.iOCTB 3a

_3pe;n,npHTHHeHHH% HCTOiīHUKOM noRHmenHOH onacHocTK,M.,I952,
*-CTp.lO5; .M.B.ropwH,JieKmiH no COBeTCKOMy rpaxmaHCKOMy npa-

By,XapLKOB,I96O,CTp.24B; T.K.MaTBeeB.BHHa B coBeTCKOM
"*

rpaamaHCKOM npaße,Kneß,i9ss,CTp.Bo.

3/ Latvijas PSR Augstākās Tiesas Civillietu tiesas kolēģi-
jas lēmums lietā Kr.2209, 1966.g.

4/ Latvijas PSR Augstākās Tiesas Civillietu tiesas kolēģi-
jas lēmums lietā Nr. 2756, 1966.g.
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nav nepieciešamā cēlonisku sakara starp K. darba apstāk-

ļiem un darba spēju zudumu,jo pēdējais ir radies vispārē-

jas saslimšanas rezultātā.

Nepieciešamā cēloniskā sakara koncepcijai bez šaubām ir

racionāls kodols,un šī koncepcija tiek plaši pielietota

tiesu praksē. Tomēr pinīgi apmierinoša tā nav. Tāpēc juri-

diskajā literatūrā ir izvirzīti iebildumi pret minēto kon-

cepciju.

Marksistiskā filozofija atzīst,ka pastāv objektīva ne-

pieciešamība un objektīva nejaušība. Bet tajā pat laikā

nejaušais nav atrauts no nepieciešamā. Nejaušība un nepie-

ciešamība ir dialektiski saistīta,nejaušais ir nepiecieša-

mā izteiksmes forma. Nejaušais ir nepieciešams,bet nepie-

ciešamais gluži tāpat ir nejaušs .Tāpēc nepieciešamā un

nejaušā cēloniskā sakara koncepcija nespēj sniegt civil -

tiesībām pilnīgi pieņemamu atrisinājumu. Zināmas sekas -

kaitējumu - daudzos gadījumos izsauc ne tikai kāds viens

faktors vien,bet vairāki. Pie kam vairāki faktori var būt

nepieciešamā sakarā ar rezultātu. Tādā gadījumā tiesai vai

arbitrāžai ir jānoskaidro,kāda ir katra šo vairāko cēloņu

loma kaitējuma radīšanā. Ir jānoskaidro,kuri no šiem cēlo-

ņiem radīja iespējamību nodarīt kaitējumu un kuri no tiem

iespējamību pārvērta īstenībā. Saprotams,ka tiem cēloņiem,

kas radīja īstenību,ir daudz lielāka nozīme nekā tiem,kas

kas rīdīja kaitējuma iespējamību. Kā atzīmē O.Joffe,tad cē-

loniskajam sakaram starp personas uzvešanos un iestājušos

rezultātu tikai tad var būt tiesiska nozīme,ja šī uzvešanās

ir vai nu izsaukusi kaitējuma rašanos,vai ari radījusi kon-

kretu kaitējuma rašanās iespējamību.

Tādējādi cēloniskā sakara problēma padomju civiltiesībās

būtu vispareizāk atrisināma,balstoties uz tādām marksistis-

kās filozofijas kategorijām kā iespējamība un īstenība.

Praksē konstatēt cēlonisko sakaru kaitējuma nodarīšanā ir

iespējams ar dažādu ekspertīžu palīdzību.

3. Kaitējuma nodarītāja vaina

Trešais vispārīga rakstura priekšnoteikums attildībrt par

I)O.C.MoSSe,OTBeTCTBeHHOCTL no COBeTCKOMV rpaJKRaHCKOMV
npa8y,Jļ.,1955,CTp.233.
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kaitējuma nodarīšanu ir vaina* CX 465.p. II d. izteikts prin-

cips, ka kaitējuma nodarītājs atbild tikai tad, ja viņš ir vai-

nīgs kaitējuma nodarīšanā.Pie tam civiltiesībās ir raksturī-

ga tiesībpārkāpēja vainas prezumpcija,proti,"kaitējuma noda-

rītājs atbrīvojas no tā atlīdzināšanas,ja pierāda,ka kaitē-

jums nav nodarīts viņa vainas dēļ".

Vainai kā civiltiesiskās atbildības priekšnoteikumam ir

būtiska atšķirība no cēloniskā sakara. Pirmkārt, ja cēlonis-

kais sakars bija obligāti nepieciešams, lai rastos atbildība,

tad citādi ir attiecībā uz vainu. Kā redzams no CX 465.p.11

daļas,vainā principā ir nepieciešams priekšnoteikums. Taču

likums nosaka izņēmumus,kad atbildība par kaitējuma nodarī-

šanu var iestāties neatkarīgi no kaitējuma nodarītāja vai-

nas. Tā tas ir saistībās no kaitējuma nodarīšanas paaugsti-

nātas bīstamības sfērā, šajā apstāklī izpaužas civiltiesis-

kās atbildības atšķirība no kriminālatbildības,kur vaina ir

vienmēr obligāts atbildības priekšnoteikums.

Otrkārt, ja cēloniskais sakars ir objektīvs civiltiesis -

kās atbildības priekšnoteikums,kaitējuma nodarītāja vaina ir

tās subjektīvs priekšnoteikums. Vainas pamats ir kaitēju: a

nodarītāja psihiskā attieksme pret savu prettiesisko uzveša-

nos,pret darbību,ar kuru tiek nodarīts kaitējums,un pret ie-

stājušos rezultātu - nodarīto kaitējumu. Par vainu no tiesī-

bu viedokļa nevl* būt runas, ja personas darbība vai bezdarbī-

ba,kuras rezultātā radies kaitējums,nav prettiesiska. T),

blakus minot,izpaužas vainas sabiedriskais moments. Vainā

izteicas kaitējuma nodarītāja negatīvā attieksme pret sa-

biedrības vai atsevišķu pilsoņu interesēm.

Kaitējuma nodarītāja attieksme pret savu darbību (bez -

darbību) ietver sevī intelektuālo momentu - savas darbības

seku paredzēšanu. Vaina ir tikai tad,ja kaitējuma nodari -

tājs apzinās,saprot objektīvi pastāvošo sakaru starp savu

darbību un kaitējumu. Ja viņš nezināja vai nevarēja zināt,

ka izdarītā daroība likumsakarīgi izsauc kaitējuma

jumu citai personai, tad kaitējuma nodarītāju nevar atzīt

par vainīgu. Vainīga ir tikai tāda persona,kas spējīga va-

dīt savu darbību,paredzēt šīs darbības sekas. Tāda spēja

nepiemīt rīcībnespējīgām personām vai nu nepilngadības vai
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ari garīgas slimības vai plānprātības dēļ,kuras tāpēc nevar

kvalificēt no tiesību viedokļa par vainīgām kaitējuma noda-

ri Sanā. Tas ir viens no pamatmomentiem,kāpēc šādām personām

nevar uzlikt viņu nodarītā kaitējuma atlīdzināšanas pienā-

kumu.

Kaitējuma nodarītāja vaina ietvor sevī arī gribas momen-

tu - vēlēšanos vai nevēlēšanos,lai citai personai rastos

kaitējums. Tieši šajā apstāklī izteicas kaitējuma nodarītā-

ja negatīvā attieksme pret sabiedrību,pret līdzpilsoņiem.

Tādējādi kaitējuma nodarītajam ir jāapzinās,jāsaprot objek-

tīvi pastāvošas likumsakarības starp savu darbību un tās ra-

dītajām sekām; viņam jāsaprot savas rīcības pretsabiedris -

kais raksturs.

Abu faktoru - intelektuālā un gribas - loma ir dažāda,ja

apskatām konkrētas civiltiesiskās vainas formas.Civilkodek-

sa normās par kaitējuma nodarīšanu ir norādīts vai nu uz

vainu vispār,sīkāk neskarot tās formas (CX 465.p.11 d.,472.

- 474.,479.p.p.),vai arī konkrētām vainas formām kā "nolū-

ku" (CX 469.p. 1.d.) vai "rupju neuzmanību" (CX 485.p.). CX

229*P* I d.,tas ir normā,kas ietilpst vispārīgajos noteiku-

mos par saistībām, ir norādītas divas vainas formas -nolūks

un neuzmanība. Līdzīgas vainas pamatformas sastopamas ari

krimināltiesībās. Tomēr vainas formai krimināltiesībās un

civiltiesībās ir visai atšķirīga loma. Analogi krimināltie-

sībām (XX 8.p.) ari civiltiesībās varētu uzskatit,ka nolūks

izpaužas divējādi* 1) tiešs nolūks - ja kaitējuma nodarītā-

js ir paredzējis savas darbības vai bezdarbības rezultātu

un vēlējies tā rašanos; 2)netiešs (eveiituāls) nolūks - ja

kaitējuma nodarītājs ir paredzējis savas darbības vai bez-

darbības rezultātu,nav vēlējies,lai rastos kaitējums,tomēr

to pieļāvis. XX 9*P*ir noteiktas ueuznasibas formas.

Analogi tam ari civiltiesībās var par divām neuzmanī-

bas formām - vienkāršu un ruuju neuzmanību. Tomēr arī te ir

atzīmējama būtiska atšķirība starp krimināltiesībām un ci-

viltiesībām. Krimināltiesības tik sīkai vainas formu gradā-

cijai ir tā praktiskā nozīme,ka atkarībā no tn.vai

ir tiešs vai netiešs,kā arī Atkarībā no neuzmanības formas

ir dažādi kvalificējams noziegums un j ar to nosakām-;
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soda mērs noziedzniekam. Tāpēc attiecīgas vainas formas

konstatēšanai ir svarīga nozīme,lai noteiktu pareizu soda

mēru. Pavisam citāda nozīme vainai ir civiltiesībām,it se-

višķi, ja apskatām kaitējuma nodarītāja vainu,kā tas ir CX

465.,46b.,472.- 474.,479.p.p. Vaina te ir saprotama tikai

kā atbildības priekšnoteikums,bet nevis kā atbildības mērs.

Civiltiesībās nav principiāli svarīgi,vai kaitējuma noda-

rītājs rīkojies ar tiešu vai netiešu nolūku vai neuzmanīgi.

Lai Kāda arī nebūtu kaitējuma nodarītāja vainas forma,kai-

tējums atlīdzināms pilnā apmērā,kā to noteic CX 477*p* Ja

kaitējums,piemēram,nodarīts ar krimināli sodāmu darbību
,

atšķirībā no vainas formas iespējams noteikt dažādu soda

mēru Kaitējuma nodarītājam, tomēr civiltiesiskā atbildība

- kaitējuma atlīdzināšanas pienākums viņam ir uzliekams ne-

atkarīgi no vainas formas pilnā apmērā.

Lai rastos civiltiesiska atbildība atlīdzināt kaitējumu,

principā ir nepieciešama kaitējuma nodarītāja vaina* Tomēr

atbildības apjoms pretēji krimināltiesībām nav atKarīgs no

kaitējuma nodarītāja vainas formas,bet gan no kaitējuma ap*?

joma. Tieši tādēļ nav norādīts uz konkrētām vainas formLj

tajos civilkodeksa pantos,kuri reglamentē kaitējuma nodarī-

tāja atbildību. Citādi ir līgumtiesībās (piemēram CX 362.p.

un 426.p.111 d.),kā arī civilkodeksa normās,kas noteic cie-

tušā vainas ietekmi uz kaitējuma atlīdzināšanu (CX 469*!

485*P*P*)* Te nozīme jau ir konkrētai vainas formai-.

Kas attiecas uz vainu nolūka formā,tad civiltiesībās ne-

atkarīgi no tā,vai runa ir par kaitējuma nodarītāja vai cie-

tušā vainu,nav praktiskas nozīmes iedalīt nolūku tiešā un

netiešā. Tāpēc civiltiesībās pazīstam nolūku kā tādu,bez sī-

kākas dradācijas.Neuzmanība gan ir iedalāma vienkāršā un

rupjā neuzmanībā. Kaitējuma nodarītāja vaina nolūka formā ir

tad,ja viņš paredz savas darbības sekas un apzināti vēlas

vai arī kaitējuma rašanos citai personai. Tomēr so -

ciālistiskajā sabiedrībā grūti iedomāties,ka kaitējuma no -

darītājs apzināti radītu cietušajam mantisku zaudējumu,lai

pēc tam pats to atlīdzinātu. Ja arī šādi gadījumi praksē sa-

stopami, tad tie parasti ir saistīti ar kaitējuma nodarītāja

kriminālatbildību.
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Civiltiesībās praksē vissvarīgākā nozīme ir vainai neuz-

manības formā. Gan likumdošanā,gan tiesu praksē kā sinonī-

mi tiek lietoti termini "neuzmanība" un "nolaidība". Neuz-

manība kā civiltiesiskā vainas forma raksturojas aD to,ka

kaitējuma nodarītājs neievēro visus piesardzības līdzekļus

savā darbībā. Neuzmanība ir no personas prasāmās piesar -

dzlbas trūkums. Neuzmanība ir tajā gadijumā,kad persona pa-

redzēja savas darbības sekas,nevēlējās,lai šīs sekas iestā-

tos,un vieglprātīgi cerēja tās novērst. Neuzmanība ir arī

tad,ja persona neparedzēja savas darbības sekas,bet pēc lie-

tas apstākļiem viņai tās vajadzēja paredzēt. Pretējā gadī-

jumā, ja kaitējuma nodarītajam pat nevjadzēja paredzēt, ja

viņš,objektīvi ņemot,nevarēja paredzēt savas darbības se -

kas,tad nekādas vainas nav un atbildība nerodas,ja tikai nav

noteikta atbildība neatkarīgi no vainas.

Civilā likumdoSanā nav norādīts uz atšķirību starp dažā-

dām neuzmanības formām - parastu un rupju neuzmanību. Uz šo

jautājumu atbilde meklējama civiltiesību teorijā,kas vainas

Koncepciju balsta uz marksistiskās filozofijas atzinuma pa-

mata par cilvēka gribas brīvību,par brīvību un nepiecieča -

mlbu. Cilvēka gribas brīvība nozīmē spēju lemt,zinot lietas

1
apstākļus.

Ar kādu kritēriju vērtējama personas uzvešanās,runājot

par neuzmanību viņas darbībā? Padomju civiltiesību teorija

ir irteikti dažādi viedokļi šajā jautājumā. Pēc viena no

tiemkritērijam ir jābūt sociālistiskas sabiedrības vidus-

mēra pilsonim un šī pilsoņa rūpībai attiecībā pret sabie-

drisko labumu,pret saviem līdzpilsoņiem, šādu viedokli aiz-

-2
stāvēja H.Svarcs. Tomēr viņš ieteica šādu kritēriju pie-

mērot diferencēti,ievērojot katras konkrētas personas īpat-

nības. Tāpēc šajā koncepcija ir zināma pretruna. Ja jau kri-

tērijs ir vidusmēra pilsonis,tad lieks ir jautājums par šī

kritērija diferencēšanu. Bez tam šāds kritērijs vienmēr pa-

matots uz iepriekšējo pieredzi.Tāpēc to nevar izvirzīt par

paraugu visiem. Pēc L.Lunca uzskata katrā konkrētā gadījumā

1)F.Engelcs, Anti-Dīring5,R.,1947.g.,113-lpp.

2)K.H., B o(3H3aTejīßCTßax H3 npmnHeHnn
,1939,cTp.:—.
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jāsalīdzina parādnieka faktiskā uzvešanās ar t*),kā anālo -

giskā gadījumā rīkotos cilvēks,ko mēs ņemam par paraugu.

Arī šeit par atbildības priekšnoteikumu tiek izvirzīts ob-

jektīvs kritērijs. Bet tā kā vaina ir kaitējuma nodarītāja

subjektīva attieksme pret savu darbību un tās sekām
,

tad

diezin vai arī šis kritērijs butu tas pareizākais? Pēc B.

Antimonova uzskata,izšķirot jautājumu par personas vainu,

nepieciešams vadīties nevis no abstraktas mērauklas,bet gan

no prasībām,kuras var izvirzīt noteiktai personai konkrētā

Kadljumā. Nosakot kaitējuma nodarītajā neuzmanības formu,

ir jāievēro tie apstākļi,kuros darbība izdarīta. Jo svarī-

gāka ir pārkāptā tiesību norma,jo fiziski un garīgi cilvē-

ks att-stītaks,jo mierīgāk viņš varēja rīboties - vairāk

pamata ir atzīt pieļauto nouzmanību par rupju.

O.Jofie izvirza trīs kritērijus,pēc kuriem noteikt ne-

uzmanību personas Vispirms jāņom vērā tā3darbī-

bas raksturs,kuras rezultātā kaitējums nodarīts. Dažāds ir

to prasēbu raksturs un apjous,ko,piomčram,drīkst izvirzīt

ārstam un medicīnas māsai.Ar vienu kritēriju viņu neuzma-

nību vrrtet novar. Otrkārt,jāņem vērā konkrētie objoktīvie

upst'ucļi.kuros norisinājusies kaitējuma nodarītajā darbī-

ba. Treškārt, jāņem vērā tiesībpnrkāpēja individuālās īpat-

nības, viņa iizLskā un garīga attīstība,kvalifikācija,dzl -

ves pieredze utt. bada individuāla konkrēta pieeja,vērtē -

jot ticstbpārkāpeja t ,vešano3,tiok plaši atzīta tiesu prak-

se. Lai atšķirtu rupju neuzmanību no vieglas neuzmanības
,

j'tvad'is no to not<.-i<.un)u rakstura,kurus nav ievērojis tie -

sibpūrkapcjs. Jo viņš nav ievērojis mLnimalus piesardzības

notuiKumus.viņa rīcību ir kvalificējama kā rupja neuzmani -

ba. Nosakot neuzmanības ioru-u,jāvadās no liet 3 apstākļiem,

atKut ibā no kon.:reti tiosībpārkāpčjam bija iespēj .ns

paredzēt savas darbības sekas. Jo šādus iespējas bija lie-

l"..as,jo smugnku ir neuzmanībai iorma.

i/ H.l .HoBMUKMr,J!.A.JIynu,O6Ņee yneHne oč o6H3aTej!hCTße,

M.,10h0,CTp.^27.
2/ r.C.AHTMMonoB,MnaycHMC BHHM noTepneßuiero nnn rpajtmaH-

CKOM npnBonapy))!CWMM,M.,i9SO,CTp.JOI.
rpaxjancKoe npaßO,i.,Jt.,i^\)B.c.46<:.
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Tā kā civiltiesiskās atbildības subjekti līdzās pilso -

ņiem ir organizācijas,tad rodas jautājums,kā saprotama or-

ganizāciju vaina. Organizācijas darbība izteicas tās orgā-

nu darbībā,to pilsoņu darbībā,kas veido šīs organizācijas

dalībnieku kolektīvu. Tāpēc arī to personu vaina kaitējuma

nodarīšanā ir uzskatāma par pašas organizācijas vainu. To-

mēr darbinieku vaina būs pašas organizācijas vaina tikai

tad,ja viņi ir darbojušies savas kompetences ietvaros, ja

viņi ir izpildījuši savus darba (dienesta) pienākumus.šāds

secinājums izriet no CX 466.p. Organizācijas vainas iespē-

jamība raksturo vainas īpatnību civiltiesībās atšķirībā no

krimināltiesībām. Pēdējās vaina ir attiecināma tikai uz

pilsoņiem.
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IV. Organizācijas atbildība par tās darbinieku

nodarītu kaitējumu (CK 466.p.)

Agrāka civilā likumdošana nepazina vispārēja rakstura

normu,kas reglamentētu organizācijas atbildību par tās or-

gānu,strādnieku un kalpotāju nodarītu kaitējumu citai per-

sonai,izpildot savus darba pienākumus. Organizācijas at-

bildība bija noteikta tikai Ipašor gadījumos (kaitējuma no-

darīšana paaugstinātas bīstamības sfērā,valsts orgānu at-

bildība par amatpersonu nodarītu kaitējumu,kaitējuma atlī-

dzināšana veselības bojājuma gadījumā). Tāpēc organizāci -

jas atbildības jautājumā tiesu praksē bija zināmas neskai-

drības. Vispirms tas izpaudās,nosakot organizācijas vainu.

Nerauija šaubas juridiskas personas orgānu (administrāci-

jas) vaina. Juridiskas personas orgāna nodarītu kaitējumu

tiesu praksē un civiltiesību teorija vienmēr uzskatīja par

pašas juridiskas personas nodarītu kaitējumu. Citāds bija

uzskats par kaitējumu,kas nodarīts pārējo organizācijas

darbinieku vainas dēļ. Lai pamatotu organizācijas atbildī-

bu šajos gadījumos,tika izvirzīta samērā sarežģīta juri -

diska konstrukcija par administrācijas vainu darbinieka iz-

vēlē un viņa uzraudzīšanā. Pēc šādas konstrukcijas organi-

zācijas atbildībabūtība bija atbildība par citas personas

darbībām. Organizāciju no atbildības varēja atbrīvoties
,

pierādot, Ka tās administrācija nav vainīga darbinieka iz -

velē vai uzraudzīšanā.

Civiltiesiuu teorija su-to gadu sākumā jau izveidojās

noteikts viedoklis,ka ne tikai organizācijas administrā -

cijas darbība,bet arī organizācijas visu darbinieku - kal-

potāju un strādnieku darbības,kas saistītas 'ir darba pie-
-1

nākumu veikšanu,veido pašas organizācijas darbību.

bii tiesībzinttncs atzinums tika ievērots,izstrādājot

jauno civilo li.i.Uj-.do: anu. Pamatu 08.p.111 d. un CX 46b.p.

vispārīgā forma reglamentē orguiilzācijas pion3a.ujuu atll-

rpemnaHCKoro npa8a,M.,i950,CTp.206;
B.M.CepcOpoBCKMM.CoBeTCKoe rp&tmaHCKoe npaao.vneCHHK ann

rpn.n n;Kr)j:,.!.,[9f'(J,CTp.s2:)'J.A.'pj!ei!n:pm,o6H3aTejīßCTßa ns

npHUMHenMn Bpexa M.,1951,CTp.i12; u.C.Hoģxpe,(JTBeTCTBeH
oerb no coBCTCKOMy rpaxmaHCKOMy npa8y,Jt.,1955,CTp.63-68.



dzināt kaitējumu,Kas nodarīts viņas darbinieku vainas dēļ,

tiem izpildot savus darba (dienesta) pienākumus, šī norma

piemērojama visos kaitējuma nodarījuma gadījumos neatkarī-

gi no tā,vai organizācijas atbildība iestājas arī pēc kāda

cita civilkodeksa panta,piemēram,CK 4b9.,479*u.c.pantiem,

iīo CX 466.p. sc"innms,ka organizācijas vaina var izpausties

kā administrācijas,tā ari jebkura organizācijas darbinieka

vainojamā uzvedībā t;:d,ja tā notikusi,izpildot darba (die-

nesta) pienākumus. Neatkarīgi no uarbinioka dienesta stā-

vokļa un viņa izpildiml darsa vina vaina ir uzskatāua par

pašas organizācijas vainu. Pēc kPFbR Augstākās Tiesas Plē-

numal367-g. 7*febru:ra lēmuma norādījuma organizācijas at-

bildība rodas gan tad,kad kaitējumu,izpildot darba pienāku-

mus, nodarījusi tās pastāvīgie strādnieki,gan arī tad,kad to

nodarījusi ārStata darbinieki.

Svarīgs organizācijas atbildības priekšnoteikums ir cē-

loniskais sakars starp nodarīto kaitējumu un darbinieka

darbību,izpildot dienesta pienākumu. Vispirms nepieciešams

konstatēt,kādas darbības ietilpst dienesta pienākumos. Par

dienesta pienākumu izpildīšanu nevar uzskatīt jebkuru dar-

bību,ko darbinieks veic,atrodoties organizācijas teritori-

jā darba laikā, darbinieks šādos apstākļos var veikt ari

darbības,kas neietilpst viņa dienesta pienākumos (piemč -

ram,izpildīt sabiedriskas organizācijas biedra pienākumus).

Tāpēc atzīstams par pareizu tieslbzinatnē izteiktais vie-

doklis,ka attiecībā uz kaitējuma nodarīšanu un atlīdzina -

čanu CX 466.p. izpratnē ir jāvadās no šaurāka darba pienā-

kumu izpildes jēdziena nekā darba tiesībās, oh tāpēc orga-

nizācijai atbildība uzliekama tikai tad,ja kaitējums noda-

rīts ar darbinieka tādu darbību,kuras veikšanai viņš pie—

ņemts darbā vai kuru viņam uzdevusi veikt administrācija.

Tāds ir ari PSRS Augstākās Tiesas viedoklis. Ka noradīts

PSRŠ Augstākās Tiesas Plēnuma 196^.g.23.0kt0bra lēmumā "Par

tiesu praksi prasībās par kaitējuma atlīdzināšanu" 3*P*,tad

npaKTsma no WJ!aM o MūMernemm Bpejļa,
B KOMMeHTapHP cyAe6HoP npaKTMKH no

CKHM 3a 1962 roA,M.,I9bS,CTp.K-9; n,l!onej!hCKHn,t)T-
BeTCTBeHHOCTB opraHusamm 3a no BHne cc

paobTnzKOß, "CoBeTCKM BCTKU&r 1965 r. 6,crp.20.
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organizācija neatbild par kaitējumu,kaut tas nodarīts tās

darbinieka vainas dēļ,ja tam nav sakara ar šo darbinieku

darba pienākumu izpildi. Praksē 6trīdīgs ir jautājums par

to,vai organizācijai var uzlikt pienākumu atlīdzināt tādu

kaitējumu,ko nodarījis šīs organizācijas darbinieks gan

darba laikā un darba vietā un pat sakarā ar darba pienākumu

veikšanu,bet kas izdarīta huligānisku vai personisku motī-

vu dēļ,afekta stāvoklī u.tml. Piemēram, Celtniecības pār -

valdē par ekskavatoristiem uz viena ekskavatora mainos strā-

dāja pilsoņi F.un V. i.aiņas nodošanas laikā F.piekāva V.tā-

pēc,ka pēdējais neesot sagatavojis ekskavatoru darbam derī-

gā stāvoklī. Tā rezultātā V. uz laiku zaudēja darba.spējas.

Tiesa kaitējuma atlīdzību piesprieda nevis no Celtniecības

pārvaldes,bet gan no F.

Tomēr šādos gauījumos ir nepieciešams ļoti uzmanīgi kon-

statēt organizācijas darbinieka rīcības sakaru ar viņa dar-

ba pienākuma izpildi. Piemēram, Cēsu rajona L/a "Komunisma

ceļš" brigadieris Prauiitis,izpildot savus dienesta pienā-

kumus, sastrīdējās ar kolhoznieci Ķepīti par ganībām. Strīda

laikā Prauiitis uzbruka Ļepltei,nodarot tai smagus miesas

bojājumus,kā rezultātā viņa kļuva par I grupas

čajā konkrētajā gadījumā Praullša darbībai,kuras rezultātā

kaitējums nodarīts,ir ļoti ciešs sakars ar dienesta pienā-

kumu izpildi,un Latvijas PSK Augstākās Tiesas Civillietu

tiesas kolēģijas vic oklis bija tads,ka pienākums atlīdzi-

nāt kaitējumu cietušajai personai uzliekams organizācijai,

bet nevis tēs Līdzīgus norādījumus var sastapt

arī PgaJ Augstajās 'iicsas praksē.

Tā,piemēram,Celtniecības montāžas pārvaldes Nr.43 "Akau-

sahstroj" strādnieks Stoibirev3,atrazdamies rūpnīcas teri-

torijā,darba laikā patvar īgi piesēdās pie automašīnas s*t ī-

res vb braucot nodarīja bojājumus priekša stāvoSai automa-

šīnai. Kad celtniecības iecirkņa meistars Sorokins Stolbi-

revam par* to aizrādīja,pēdējais ar ķieģeļa gabalu iesita

viņaia pa galvu. .Jakropļojuma rezultātā Sorokins zaudēja

i/ "CoBeTCKan r'CTMnnn" L!l6sr. # 6,CTp.20.
2 / Latvijas PgR Augstākos Tiesas Civillietu tiesas kolē-

ģijas Jieta Nr. TJb'/.g.
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100 % arodnieciskās darba spējas un atzīts par I grupas in-

validu. Sorokins iesniedz tiesā prasību prec CI.T - 43 par

kaitējuma atlīdzību,un tautas tiesa prasību apmierināja.Lie-

ta tika daudzkārt skatīta dažādās tiesu instancēs un beidzot

to pēc PSRS Augstajās Tiesas Priekšsēdētāja protesta skatīja

PSRS Augstākās -iesas Plēnums,kurš atzina,ka - atbildība par

Sorokinam nodarīto kaitējumu uzliekama CLIP - 4s. Kazahijas

PSR Augstākā Tiesa savu lēmumu par Sorokina prasības norai-

dīšanu bija pamatojusi ar to,ka C.L - 43 strādnieks Stolbi-

revs kaitējumu Sorokinam nav nodarījis sakarā ar darba pie-

nākumu izpildīšanu,jo viņš,pārkāpjot darba disciplīnu,fak -

tiski bija pārtraucis savu darba pienākumu izpildi un tajā

laikā iesita Sorokinam pa galvu, šādu secinājumu PSRS Augs-

tākās Tiesas Plēnums atzina par nepareizu sekojošu apstākļu

dēļt "CLLP -43 strādnieks Stolbirevs kaitējumu meistaram So-

rokinam nodarījis darbadienas laikā,darba vietā un atbildot

uz Sorokina pamatotu aizrādījumu,kas attiecas uz Stolbireva
-i

pienākumu izpildi". Te Augstākās Tiesas Plēnums saskata

darbinieka vainu,tam izpildot darba pienākumu. r*SRS Augstā-

kās Tiesas Plēnums atzinis organizācijas atbildību arī ta-

jā gadījumā,kad organizācijas darbinieks aiz huligāniskiem

motīviem darba laikā sašāvis cietušo.^

Ja kaitējums nodarīts,izpildot darba pienākumus,orgāni -

zācijai jāatbild neatkarīgi no tā,vai darba pienākumi veikti

tieši tā,kā tas bija uzdots darbiniekam,vai pretēji no-

rādījumiem. Svarīgi tikai,lai darbība uūtu vērsta uz admini-

strācijas uzdoto pienākumu izpildīšanu. Juridiskajā litera-

norādīts,ka organizācijai atbildība rudas ari par tā-

du kaitējumu,kas nodarīts pēc šīs organizācijas,izpildot

darba pienākumus sabiedriskā kārtā,lai gan tieši šūds gudī-

jums CX 466.p. nav paredzēts, Atbildētājs r.eit ir orgāni -

zācija,kas sabiedrisko uzdevumu devusi.Protams,atbildība

1/iļeJio no HCKy CopoKKHa i'.ĪI. X CMV * 43.nocT.t:.neHVMa Bepx.
Cyga CCCP OT 2 anpejin 1965 r.EDjmeTeHh nepx, Cyxa CCCP,
Ī967, * ~cTp.i4-I5;

2/ilejK) no HCKV 3.A.CTenaiMH 0 BO3MemeHHH Bpeaa, HcmeTem

bepx.Cyxa CCCP,I966 r. # 2,cTp 18-19.

npaKimta no xe.naM 0 Bo3MetneHHw

B KH: cvAečHoP npaKTBKH no

rpajmaHCHZM Eej:aA! 3a 1962 r0a.M.,1963,CTp.11-12.
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organizācijai varētu rasties tikai tad,ja darbība izpildī-

ta attiecīgās organizācijas vārdā.

. īpaši jāapskata ārstniecības iestāžu ntbildrbn par kai-

tējumu.kas nodarīts nepareizas ārstēšanas rezultātā. Lai gan

ārstniecības iestādes ir valsts iestādes,tomēr sakarā ar to,

ka to darbība medicīniskās palīdzības sniegšanā nav kvalifi-

cējama kā darbība administratīvās pārvaldes sfērā,atbildība

par kaitējuma nodarīšanu iestājas pēc CX 4bu.p.noteikumiem.

Agrukā likumdošana (KPFSR 1922.g.civilkodekss ) nepazina

ārstniecības iestāžu atbildību par kaitējuma nodarīšanu ne-

pareizas ārstēšanas rezultātā,lai gan tiesību zinātne šis

1
jautājums tika atrisināts pozitīvi.

Spēkā esošā likumdošana,kas nosaka organizāciju atbil-

,dlbu vispār,līdz ar to reglamentē ārstniecības iestāžu at-

šī veida atbildības īpatnību nosaka tas,ka medicī-

niskās palīdzības sniegšana ir ļoti specifiska veida darbī-

ba. Nevar,piemēram,būt runa par ārstniecības iestādes atbil-

dību par kādas ķermeņa daļas amputēšanu,kas izdarīta nolūkā

glābt cietušā dzīvību,lai gan hirurgiskās operācijas rezul-

tātā cietušais zaudē darba spējas. Ārstniecības iestādes

darbinieku darbības prottiesiskums un vaina ir vērtējami,ie-

vērojot šo iestāžu darba specifiku. Ja nav šaubu par rupju

ārstēšanas noteikumu pārkāpšanu kā prettiesisku darbību,tad

daudz grūtāk jau ir kvalificēt kā prettiesisku darbību ārata

kļūdu diagnozes noteikanā vai nepareizā ārstēšanā,kas var

būt atkarīga no slimnie-a organisma individuālajām īpatni -

bām. Latvijas PSR tiesu praksē ir sastopama ārstniecības ie-

stāžu atbildība pur kaitējumu,kas nodarīts nepareizas āra -

tčšanao rezultātā. Tā,piemēram,Latvijas PSR Augstākās Tiesas

Civillietu tiesas kolēģija apmierinājusi M.Vanrgas prasību

par kaitējuma atlīdzību pret Rēzeknes Centrālo slimnīcu,
3

ļo

Laltas slimnīcas ārsta P. nepareizas ārstēšanas rezultātā

jiMHOc-rn,

Ē KH.:bonpocH coßeTCKoro rpaimancKoro npaßa B npaKTHM cy-

jļa w apeMTpaxa,fL,H3R.Mry,l96o,cTp.4l4-117.
2) J!.MaPRaHMK,QTBeTCTBeHHOCT& Mexnm!HcKnx ynpexwHnH sa ge-

Ha.ņjiexam';e J'eMeHMe,"UoD.HCTMUHH" 1967 r.# 16,cip.12-13.

3) Latvijas Ji)H Augstākās Tie3as Civillietu tiesas kolēģi-

jas spriedums lietu T)bb.g.
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M.Vanagai izveidojās labā priekšpleca mīksto audu nekroze,

un viņa zaudēja darba spējas.

Nepareiza ārstēšana var notikt ari bez ārsta vainas,pat

tad,ja viņš godprātīgi izturas pret saviem pienākumiem.Ne-

pareizu ārstēšanas metožu lietošana var notikt ārsta nepie-

tiekošas pieredzes dēļ,kas gan ne vienmēr ir pamats ārst -

niecības iestāžu atbrīvošanai no kaitējuma atlidzināšans.

Valsts iestāžu atbildība par kaitējumu,kas nodarīts

ar viņu amatpersonu darbību. (CX 467.p.)

Civilās likumdošanas pamatos un Civilkodeksā īpaši ir

reglamentēta valsts iestāžu atbildībapar to amatpersonu no

darīto kaitējumu administratīvās pārvaldes laukā ar neparei-

zām dienesta darbībām. KPFSR 1922.g. CX 407.p. ļoti ierobe-

žoja valsts iestā<u atbildību. Par šada veida kaitējumu vai

ata iestādes faktiski neatbildējama vien speciālā likumā

nebija noteikts citādi, badai atbildībai bija izņēmuma rak-

sturs.

Jaunā civilā likumdošana (Pamatu 89.p.,CK 467.p.) prin -

cipiāli grozīja valsts iestādu atbildību,to ievērojami pa-

plašinot, ja ar valsts iestāžu amatpersonu nepareizu dienes-

ta darbību administratīvās pārvaldes laukā nodarīts kaitē -

juma pilsoņiem. ČI novella ir vērsta uz padomju pilsoņu in-

terešu aizsardzības paaugstināšanu, t'čc CX 1 d.vāļ-

āts iestādes tagad atbild par nodarīto kaitējumu uz vispa -

rlgiem pamatiem,ja vien citādi nav noteikts speciālā liku-

mā. Pagaidām ne Civilās likumdošanas pamatos,ne Civilkodek-

sā nav speciālas normas,kas izslēgtu vai ieip>bežotu valsts

iestāžu atbildību. Vienīgais izņēmums ir CX 468.p. par ie -

priekšējās izmeklēšanas,prokuratūras un tiesu iestāžu amat-

personu nodarīto kaitējumu.

Kādos gadījumos atbildība iestājas pēc CX 4u'/.p.? Likum-

devējs te noteicis tikai valsts iestāžu atbildibu por kai-

tčjumu,ko nodarījušas čo iestāžu amatpersonas ar nepareizu

dienesta dtrblbu administratīvās pārvaldes laukā. Ka redza-

ms,tas ir ļoti specifisks atbildības gadījums. Civilkodeksā

ir norādīts tikai par valsts iestādu,bet ne sociālistisko

organizāciju atbildibu vispār.nomēr juridiskajā literatūra'

1) hoM..-ehTapnf X ĪH PCPCP,^.,t966,c.52J
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valsts iestādes tiek tulkotas paplašināti,uzskatot par tā-

dām CX 4b7.p. nozīmē kā valsts organizācijas,kas realizē

administratīvās pārvaldes darbību,tā arī uzņēmumus un citas

organizācijas,kad tām uzlikts veikt pienākumus administrē-?

tīvās pārvaldes sfērā.

Pēc CX 467.p. valsts iestādes atbildība iestājas tikai

tad,ja kaitējuma tiešais nodarītājs ir iestādes amatperso-

na,bet nevis jebkurš tās darbinieks. Te saskatāma ļoti lie-

la atšķirība no CX 466.p.,pēc kura tiešais kaitējuma noda-

rītājs varēja but jebkuršjdarbinieks; Saskaņā ar PSRS Augs-

tākās Tiesas Plēnuma 19b3.g.23-oktobra lēmuma sniegto li-

kuma izskaidrojumu tajos gadījumos,kad kaitējumu nodarīju-

mi valsts iestāžu darbinieki,kuri nav amatpersonas, valsts

iestāde*, atbild tāpat kā citas organizācijas pēc CX 4bb.un

Civilkodekss nesatur amatpersonas jēdzienu. Tāpēc

CX 4u7.p. ir piemērojams tas amatpersonas jēdziens,ko dod

XX 162.p.

Pēc CX 4e//.p. atbildība iestājas tikai par darbībām ad-

ministratīvās p-trvaldcs laukā. Valsts iestādes un jo vairāk

citas valsts or/anir.āci.jasveic dažāda veida darbības,kā

saimnieciski - teinīiska rakstura,tā administratīvas - pār-

valdes rakstura laruiuss. Ja kaitējums nodarīts,valsts ie-

stādu darbiniekiem veico. pirmā veida darbības,tad neatka-

rīgi no tā,<as ir tiešais kaitējuma nedarītājs - amatper -

oona vai cits darbinieks - atbildība iestājas pēc vispārī-

gajiem noteikumiem ( CX 4bu.un 4e9.p.p.). Piemēram,valsta

iestādes amatpersona,dodoties izpildīt dienesta pienākumus,

nodarījusi veselības kaitējumu pilsonim ar iestādes tran-

sporta līdzekli, šajā gadījumā atbildēs gan iestāde,jo kai-

tējums nodarīts ar tas automašīnu,bet tā atbildēs pēc CX

4e?9.p.,j0 kaitējums nav nodarīts ar administratīva rakstu-

ra darbībām.

CX 4b7.p. ir domāts kaitējums,kas nodarīts tikai ar dar—

bibam administratīvas pārvaldes laukā. Izpildot šāda veida

darbības,valsts iestādes stājas administratlvi-tiosisicajās

attiecībās ar pilsoņiem vai citām organizācijām,un tiem ir

jāpakļaujas valsts iestudēs rīkojumiem. Un,beidzot,atbildī-

ba pēc CX 4b/.p. iestājas tikai tad,ja kaitējums nodarīts

ar amatpersonas nepareizu dienesta darbību.Ja kaitējums no-
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darīts ar pareizu dienesta darbību,tad nav pamata uzlikt

valsts iestādei pienākumu atlīdzināt kaitējumu. Tādi ir spe-

cifiskie priekšnoteikumi atbildībai pēc CX 4b'/.p.

CX 467.p. ir noteikta dažāda atbildība valsts iestādēm

atkarībā no tā,kas ir cietušais - pilsonis vai juridiska

persona. Ja cietušais ir pilsonis,tad saskaņā ar CX 467.p.

I d. valsts iestādes atbildība iestājas uz vispārējiem pa-

matiem pēc CX 465.-466.p.p.,ja vien citādi nav noteikts

speciālā likumā. Par kaitējumu,kas ar CX 467.p. minētām

darbībām nodarīts organizācijām,valsts iestādes atbild li-

kumā noteiktā kārtībā. Valsts iestāžu atbildības vispārī -

gie un speciālie priekšnoteikumi,kā tas secināms no CX 467-

---p. II d.,paliek iepriekšējie. Speciālos likumos ir tikai

noteikta valsts iestāžu atbildības kārtība, šie speciālie

likumi nevar ierobežot tos vispārīgos atbildības priekš -

noteikumus,kas noteikti CX 465.p. speciāli likumi,kas

noteic valsts iestāžu atbildības kartību par CX 4b7.p. pare

dzētā kaitējuma nodarīšanu organizācijām,ir. I)Sakopotais

likums par rekvizīcijām un konii6kācijām,kas apstiprināts

ar VCIK un KPFSR TKP lēmumu 192/.g.26.martā (KPFSR Lik.kr.

1927- Xr.38.,248.p.); 2)VCIK un KPFSR TKP lēnums no 1928.g.

16.janvāra "Par atbildību par zaudējumiem,kas nodarīti ar

varas orgānu nelikumīgu iejaukšanos kooperatīvo organizā -

ciju darbībā" (KPFSR Lik.kr.l92B. Nr.11., 101.p.). či lē -

muma 4.p. uzliek varas orgāniem pienākumu atlīdzināt koo -

peratīvajai iestādei nodarīto kaitējumu,ja tas nodarīts ar

šī orgāna amatpersonu nepareizu dienesta darbību,pa šo

amatpersonu atbildība noteikta kriminālā vai disciplinārā

kārtībā. 3)Nolikums par valsts jūras ločiem (PSRS CIK un

TKP 1934.g. 17-oktobra lēmums. PSRS Lik.kr.l934.g. Nr. 53-

---410. p.). 6ī Nolikuma 7*P* noteic valsts atbildību par avā-

riju,kas nodarīta valsts jūras loča vainas dēļ. Tikai šī

atbildība ierobežota attiecīgās ostas avārijas fonda ap-

mērā,kas izveidots,atskaitot 10 % no loču nodevas summas.

Atšķirīgi no CX 467.p* ir noteikumi par izzinās,iepriek-

šējās izmeklēšanas,prokuratūras un ciesu iestāžu amatper-

sonu odarītā kaitējuma atlīdzināšanu (CX 468.p.).

Kā redzama no ?K 463.p.,tad par minēto valsts iosb&iu
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amatpersonu nepareizu dienesta darbību nodarīto kaitējumu

šo iestāžu atbildība ir tikai likumā speciāli noteiktajos

gadījumos un apmērā. Speciāls likums var noteikt citādu at-

bildības pamtu un arī atbildības apmēru nekā pēc vispārē-

jās kārtības ( CX Pagaidām šāds 3pcciāls li-

kums včl nav izdots,un tāpēc praksē nav pilnīgi skaidra uz-

skatamai un kādā apmērā uzliekama atbildība minētajām ie-

stādēm. Juridiskajā literatūrā šis jautājums vēl samērā maz

analizēts.^

Dokučājevs strādāja par milici Sverdlovskas dzelzceļa mi-

licijas nodaļā. Dežūras laikā viņš nelikumīgi aizturēja pils.

Loktevu un nodarīja tam miesas bojājumus,par ko Dokučājevs

tika saukt3pie kriminālatbildības. Loktevs iesniedza tiesā

prasību par kaitējuma atlīdzību. Tautas tiesa piesprieda no

Dokušājcva zaudējuma atlīdzību. Skatot lietu pēc PSRS Ģene-

rālprokurora vietnieka protesta,KPFSß Augstākās Tio3as Ci-

villietu tiesas kolēģija norādīja,ka kaitējums Loktevam no-

darīts ar Dokuēājeva nelikumīgām dienesta darbībām. Tāpēc

atbildība par kaitējuma nodarīšanu uzliekama Sverdlovskas

dzelzceļa milicijas nodaļai,kurā Dokučājevs strādāja.
Faktiski sakara ar speciāla likuma trūkumu CX 4bS.p. mi-

nētās iestādes par kaitējuma nodarīšanu neatbild. Saskaņā ar

CX 468.p. atbildības subjekti ir likumā stingri noteiktas

valsts iestādes - izziņas, iepriek.'ējās izmeklēšanas un tie-

su iestādes,- kuru funkcijas ir ļoti specifiskas un atšķi-

rīgas no valsts iestā.u veicamajām administratīvās - pārvei-

dos darbībām,lai gan ari pudējā3 ietilpst,piemēram,milicijas

darbiuas sfērā. CX 4b6.p. gan tieši nenoteic amatpersonu to

dienesta darbību raksturu,par kuram var* iestāties atbildība

pēc LI panta. Tomēr jāsecina,ka likumdevējs domājis tikai

šīm vulsts iestādēm specifiskās izziņas,ieprie.ščjās izmek-

lēšanas un tiesvedības darbības,bet nevis administratīvās

pārvaldes darbības,par kuru nepareizu veikšanu atbildībaarī

1/B.M.CaBMUKnB,M.A.'I'jieKtunn.,O6MMymecTBeHHoHOTneTCTBeHHOCTH
3a Bpe,ņ,npmMnnHHHP .noJiKHOCTHKMH jiMuaMM opranoß Eo3namui,

npenßapHTCjTbHoro H cyßa,"(Joß.rocyß.n
npa80",1966,# 7,ci-p.il-18; BpeRa.npH-

HMUeHHOTO HenaKOHHHMK RePCTBHUMM paOOTHMKa MMJIMUHH, COB.

rocya.n np.i80",1967, # I,cTp. 06 HMvutecTßeHHoM OT-

BeTCTneHHOCTM cyAe6HHX n opraHOß 3a

HH? Bpeß,"Coß.rocyH.n 2,CTp.j* 129-132.
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šim iestādēm iestājas pēc CX 467.p.

Atbildība pēc CX 468.p. būtu speciāli nosakāma par tām

specifiskajām dienesta darbībām ,ko veic minēto iestāžu

amatpersonas,Kā,piemēram,nepamatota notiesāšana,aizturēša-

na un tml.,ja ar to nodarīts mantisks kaitējums. Juridiska-

jā literatūrā ir izteikts viedoklis,ka šajos gadījumos kai-

tējums jāatlīdzina neatkarīgi no amatpersonas vainas kaitē-

juma nodarīšanā, bajos kaitējuma atlīdzināšanas gadījumos

nav pamata noteikt minēto iestāžu ierobežotu atbildību.

Valsts iestādes,kas saskaņā ar CX 4^6.,40?.,468.p.p. ir

atlīdzinājušas cietušajam kaitējumu,ir tiesīgas iesniegt re-

gresa prasījumu par materiālā zaudējuma atlīdzināšanu no

tiem darbiniekiem,kas tieši vainīgi kaitējuma nodarīšanā

cietušajam. Šis materiālās atbildības nosacījumus un apmēru

regulē darba likumdošana ( DLX 83.-83^.p.p.). .

1) B.M.CaBHtaO!Ž,E.A.SJīeH!BHH, OGHMVŅeCTBeHHOB OTBeTCTBCHHOCT!!

3& Bpag.npHTHHeHHHB W?HOCTHMMZ JIHuaMZ "(JOB.roCVE.
H npa80',1966,* 7,cTp.14.
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V. Atbildība par paaugstinātas bīstamības avota

nodarītu kaitējumu.(CK 469.p.)

Paaugstinātas bīstamības sfērā nodarītais kaitējums ir

viens no visvairāk sastopamiem kaitējumu nodarīšanas vei-

diem,kamdēļ ari šis jautājums ir daudz pētīts padomju ci-

viltiesību zinātnē. Čai problēmai veltīti arī vairāki mo-

.
1

nografisni pētījumi.

Lai labāk saprastu šī veida civiltiesiskās atbildības

specifiku,šīs atbildības piemērošanas sfēru,vispirms ir

jāapskata paaugstinātas bīstamības un tās avotu jēdziens.

CX 469.p. ir noteikta atbildība organizācijām un pilso-

ņiem,kuru darbība saistīta ar paaugstinātu bīstamību ap-

kārtējiem, par kaitējumu,ko nodarījis paaugstinātas bīsta-

mības avots. Tomēr likumdevējs tuvāk nepaskaidro,kas jāsa-

prot ar paaugstināti bīstamu darbību apkārtējiem un paaug-

stinātas bīstamības avotu. Likumā nav dots to sociālistis-

ko organizāciju un pilsoņu izsmeļošs uzskaitījums,kuru

darbība saistīta ar paaugstinātu bīstamību. Lai praksē pa-

reizi norobežotu atbildību pēc CX 4bs* un 4u9.p.p.,1r se-

višķi svarīgi noskaidrot,ko likumdevējs saprot ar paaugs-

tinātas bīstamības avotu. Tāpēc civiltiesību teorijas uz-

devums ir izstrādāt vispārēju kritēriju,ar kura palīdzi -

izšķir,vai konkrētais darbības veids ir saistīts ar pa -

augstinātu bīstamību apkārtējiem vai ne.

Juridiskajā litoratūrā izvirzītas vairākas koncepcijaa

par paaugstinātas bīstamības avota jēdzienu. Visplašāk at-

zīta padomju civiltiesībās ir koncepcija,saskaņā ar kuru

paaugstinātas bīstamības avots ir noteikta veida darbība.

B.Antimonovß atzīmē,ka paaugstinātas bīstamības avots vien-

mēr ir darbība vai darbību sistēma,tas ir ilgstoša darbl-

p
ba,bet nevis lieta vai darbības trūkums. Līdzīga viedok-

lis ir ari un V.Verdņikovam.^
Pēc otras pazīstamākās koncepcijas paaugstinātas blata-

ļ/ B.C.AHTKMOHOB,rpaxRaHCKaH OTBeTCTBOHHOCTB 3a Bpeg,npHim

HeHHHB HCTcmHHKOM noBHMHHoP onacHocTH,M.,I9S2;O.A.KpacaB-
SHKOB.BosMemeHHe Bpeaa.npnunHeHHoro HCTOHHHKOM noßHmeHHon

onacHocTH,M.,l966.
2/ b.C.AHTMMOHOB,rpnxxaHCKaH OTBeTCTBeHHOCTB sa Bpen

CTp.iOO.
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mlbas avots ir nevis cilvēka darbība kādu noteiktu lietu

izmantošanā,bet gan zināma veida lietas vai to īpašības.

Tā J.Fleišica ar paaugstinātas bīstamības avotu saprot lie-

tu īpašības vai dabas spēkus,kuri pie sasniegtā tehnikas

attīstības līmeņa pilnīgi nepakļaujas cilvēka kontrolei.

L.Maidaņikovs r. _. - .
tn N.Sergejeva ar paaugstinātas bīstamības

avotu saprot lietas,iekārtas,kas atrodas ekspluatācijas
2

*

procesā. Liinētie autori gan parāda zināmu nekonsekvenci

sava darba otrajā izdevumā,uzskatot,ka tie vai citi prie-

kšmeti paši par sevi miera stāvoklī nav paaugstinātas bī-

stamības avoti. Par tādiem tie kļūst kustībā. Bez tam pa-

augstinātas bīstamības avoti ir tadi darbības veidi kā

elektriskās,ķīmiskās vai citas enerģijas izmantošana.

4 5
Līdzīgu viedokli ieņem K.Jaičkovs un A.Gobčaks. Pēdē-

jais ar bīstamības avotu saprot tādus ma-

teriālus objektus,kuru īpašības rada cilvēkam paaugsti-

nātu kaitīgumu,šos objektus izmantojot. Zināmā mērā šai

koncepcijai pieslejas O.Krasavēikovs^,saprotot ar paaugs-

tinātas bīstamības avotiem materiālās pasaules priekšme-

tus,ražošanas rīkus un līdzekļus,kam piemīt īpaši speci-

fiski kvantitatīvi un kvalitatīvi stavikļi.kuru rezultātā

to valdīšana,lietošana,radišana,glabāšana,transportēšana

utt. zināmos laika un telpas apstākļos saistīta ar paaugs-

tinātu bīstamību apkārtējiem. Tādejādi padomju civiltieal-

bu teorijā ir divas pamatkoncepcijas attiecībā par paaugs-

tinātas bīstamības avotek jēdzienu. Viena paaugstinātas bī-

stamības avotu saskata noteikta veida darbībā,vai darbībā

ar noteikta veida lietām, otra - pašās lietās,vai to spe-

3/ Civiltiesības,l., LVl,itīgā,l94b,424.lpp.
4/ CoB-eTCKoe rpaagaHCKoe npaBo,TOM 2,M.,1965,crp.343.
1/ E.A.sjieHnmn,o6H3aTe.7B>CTßa H3 Bpega n 13 Heoc-

HOBaTejn,Horo očorameHM,M.,M.,l9sl,CTp.l32.
2/ JĪ.A.Ma?EaHHK,H.iu.Cepreeßa,MaTepKajrßnaH OTBe-rcTBeHHOCTh

3a noßpezEeHHe 3R0p088H,M.,1953,(rp.25.
3/ JT.A.MaFEaHHK.HJO.CcpreeBa.MaTepHajīBHaH OTBeTCTßennocTt
3a noßpeaßeHHe 3Wp08M,M.,1962,CTp.34,?6.

B CBH3H C nOTepeP 3EOPOBLH,
M. 1964,cTp,65.

5/ noHHTHH HCTOSHHKa noßmncHHoH onacHOCTH B

rpawaHCKOM npaße, "npaBOBeEeHHe",I964,% 2,CTp.144-145.
6/ MCTOSHHKOM

noamoeHHoP 0nacn0cTU,M.,1966,M.,CTp.34.
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cifiskās īpašībās,kas var izpausties šo lietu ekspluatāci-

jas procesā.Kura no tām tuvāka patiesībai?

Vispirms jau jāatzīmē,ka spēkā esošā likumdošana (CX

469.p.) nedod pietiekamu pamatu uzskatīt darbību par pa -

augstinātas bīstamības avotu.šajā pantā gan ir runa par

darbību,kas saistīta ar paaugstinātu bīstamību apkārtējiem.

Taču līdzēs tam tiek lietots tāds termins kā paaugstinātas

bīstamības avots. Likumdevējs nenorāda,ka darbība ir

šis avots,bet tikai nosaka,ka šī darbība saistīta ar pa -

augstinātu bīstamību. Avots ir tas,no kā darbība iegūst pa-

augstināti bīstamo raksturu,un šie avoti ir no apskatāmās

darbības neatkarīgi,kas var eksistēt paši par sevi patstā-

vīgi. Tas,ka par paaugstināti bīstamu likums nosaka tikai

tādu darbību,kura saistīta ar noteiktas kategorijas lietu

izlietošanu,liek vērst uzmanību uz to,ka paaugstinātas bī-

stamības avots jāmeklē šis kategorijas lietas,sakarā ar Šo

lietu īpašībām. Tāpēc ari pēdējais viedoklis pelna lielāku

ievērību. Nepareizi ir apgalvot,ka lietas pašas par sevi

nav bīstamas,nā to dara B.Antimonovs. Lietas ir ļoti dažā-

das. Tādas kā,piemēram,elektriskā enerģija,stipras indes,

plēßīgi meža zvēri arī paši par sevi ir ļoti bīstami .Bet

pašas par sevi pat ar visbīstamākajām īpašībām tās nerada

civiltiesisku atbildību par kaitējuma nodariSanu,ja nav tie

slbu subjekta,kura darbība ir saistīta ar šādu objektu iz-

mantošanu.Piemēram, ā kaitējumu nodarījis plēsīgs zvēra

moža,nevienam nebu3 atbildības par kaitējama nodarījumu.

Jā Sads kaitējums tiks nodarīts zooloģiskajā dārzā,atbil-

dība radīsies, jo te ir civiltiesību subjekts -zooloģiskais

dārzs-,kas nodarbojas ar šī objekta valdīšanu. Ir lietas,

kuras paaugstināti bīstamas pašas par sevl,r-i ir tādas,ku-

ras iegūst paaugstinātu bīstamību ekspluatācijas procer .

Bet šim apstāklim nav būtiskas nozīmes,lai kvalificētu vie-

nu vai otru objektu kā paaugstinātas bīstamības avotu. Pa-

reizs ir viedoklis,ka kādas noteiktas objekta specifiskas

īpašības* ātrums,milzīgs svars,neiespēja momentāli apturēt*

plēsīgums utt. padara attiecīgo objektu par paaugstinātas

bīstamības avotu,jo tieši šis specifiskās īpašības nav ie-

spējams pakļaut pilnīgai cilvēka kontrolei. Un taa rada
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augstu iespējamības pakāpi kaitējuma nodarīšanā. Bet tā kā

lietas īpašības nevar eksistēt atrauti no pašas lietas,tad

par paaugstinātas bīstamības avotu ir jāuzskata paši objek-

ti,kuriem šīs īpatnības zināmā stāvoklī piemīt.Tāpēc var

runāt par paaugstinātas bīstamības avota valdītāju kā par

zināma objekta vai lietas valdītāju..

Tātad par paaugstinātas būstamības avotu ir jāuzskata

objekti,lietas,kas sakarā ar tām piemītošajām specifiska-

jām .īpašībām,kuras pilnīgi nav iespējams pakļaut cilvēka

kontrolei šo objektu ekspluatācijas procesā,rada paaugsti-

nātu bīstamību apkārtējiem.Kā paaugstinātas bīstamības

avoti no tiesību viedokļa šie objekti kļūst tikai tad, kad

tie atdodas kādas noteiktas personas valdījumā.

Kādi ir paaugstinātas bīstamības avotu atsevišķie veidi?

Tāpat kā attiecībā uz paaugstinātas bīstamības avota jē-

dzienu,tā atī uz to klasifikāciju likumdošana atbildi ne-

dod. Un tas ir saprotams,jo zinātnes un tehnikas straujā

attīstība rada aizvien jaunus paaugstinātas bīstamības avo-

tu veidus,kurus likumdevējs nav spējīgs paredzēt. Tāpēc li-

kumdošanā nav sniegta ne paaugstinātas bīstamības avotu

veidu klasifikācija,ne to uzskaitījums. CX 4b'ļ).p. sniedz

tikai to personu piemērveida uzskaitijumu,kam var uzlikt

atbildību par paaugstinātas bīstamības avota nodarīto kai-

tējumu.

Pats pirmais šajā uzskaitījumā ir transporta organizāci-

jas.Tomēr ne visa transporta organizācijas darbība ir uz-

skatāma par paaugstināti bīstamu apkārtējiem. Piemēram,bi-

ļešu pārdošana stacijā nemaz nav saistīta ar paaugstinātu

bīstamību. Transporta organizācija atbild pēc CX 4b9.p.ti-

kai tad,ja kaitējums nodarīts ar transporta līdzekli tā

kustībā,vai ja kaitējums radies kādu mehānisko vai automā-

tisko ieroču darbības rezultātā.

Rūpniecības uzņēmumu darbība tāpat ne vienmēr ir kva-

lificējama par paaugstināti bīstamu.Tāda ir tikai uzņēmu-

ma darbība sakarā ar mašīnas,ierīces,automāta lietošana.

Literatūrā ir mēģināts kvalificēt dažādus paaugstinā-

tas bīstamības avotu veidus atkarībā no tās enerģijas for-

mas,ko ietver sevī materiālās pasaules priekšmeti. Vadoties
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1
Vadoties no šī kritērija,O.Krasavčikovs,piemēram,ieLala

paaugstinātas bīstamības avotus šādās grupās; Dfiziskie

(mehāniskie,elektriskie,siltuma),2) iiziski-ķīmiskie (ra-

bioloģiskie (zooloģiskie,mikrobioloģiskie),

4) ķīmiskie (indīgie,sprāgstošie,ugunsnedrošie).

Tiesību subjekti civiltiesiskajā attiecībā.kas radusies

sakarā ar paaugstinātas bīstamības sierā nodarīto kaitējumu

šajā saistību tiesiskajā attiecībā ir zināmas īpatnības,

salīdzinot ar vispārējo noteikumu,ka atbildētājs ir kaitē-

juma tiešais nodarītājs. No CX 469.p. redzam-,,ka atbildīgi

ir organizācijas un pilsoņi,kuru darbība saistīta ar paaug-

stinātu bīstamību apkārtējiem,jeb kā teikts tālāk "paaugsti

nātas bīstamības avota valdītāji".Kas tad tie ir? Vispirms

dažas piezīmes no terminoloģijas viedokļa. Latviešu juri -

diskajā terminoloģijā vārds "valdījums" apzīmē tikai vienu

no īpašumtiesību elementiem, turpretī krievu juridiskajā

terminoloģijā ar vārdu arī īpašumu. Tā kā

CX 469.p. krieviskajā tekstā ir termins "B-najļeJieul

Ka noBHmeHHoM on.CHOCTH" ,tad latviski vpr runāt ne ti-

kai par paaugstinātas bīstamības avota valdītāju,bet

par īpašnieku. Taču,lai pārāk nesarežģītu tiesību nor:::^,li-

kumdevējs lieto vienu terminu "valdītājs",kas uzskatāms par

stingri nosacītu,konvencionālu terminu. Tiesu praksē viņus

sauc arī par īpašniekiem. Ka redzams no CX 469.p. ar val-

dītāju jāsaprot gan sociālistiskas organizācijas,gan ari

pilsoņi,kas apveltīti ar civilo tiesībspēju un rīcībspēju.

Taču ar to vēl ir par maz. Lai noskaidrotu,kas pēc CX 469*

panta uzskatāms par paaugstinātas bīstamības avota valdi -

tāju,ir nepieciešams zināt paaugstinātas bīstamības avota

valdītāja attieksmi pret šo avotu no liettiesisko elementu

viedokļa, jo paaugstinātas bīstamības avots var atrasties

gan paša īpašnieka valdījumā,gan ari citas personas liku -

migā valdījumā pēc īres,glabājuma vai kāda cita līguma,gan

arī citas personas nelikumīgā valdījumā (piemēram,patvaļī-

gi paņemts transporta līdzeklis).Kā redzams,tad dažāda ir

minēto personu attieksme pret paaugstinātas bīstamības avo-

a) O.A.KpacaBiHKOB,Bo3MemeHMe HCTOHHHKOM

noBHMeHHoR onacHOCTM,M.,I966,CTp.34 H enea.



44

tu no īpašumtiesību viedokļa. Svarīgi ir noskaidrot,vai at-

bildība par nodarīto kaitējumu ir uzliekama tāda paaugsti-

nātas bīstamības avota īpašniekam,kuram nav valdījuma tie-

sību,un otrādi,vai jāatbild personai,kurai nav īpašuma tie-

sību,bet ir valdījums,un beidzot,vai iespējama abu šo tie-

sību subjektu kopīga atbildība?

CX 469.p. tieši nedod paaugstinātas bīstamības avota

valdītāja jēdzienu. To mēģinājis sniegt PSRS Augstākās Tie-

sas Plēnums savā 1963*g* 23* oktobra lēmumā (5.p.). Saska-

ņā ar to "par paau(Ttinātas bīstamības avota valdītāju jā-

uzskata organizācija vai pilsonis,kas ekspluatē paaugsti-

nātas bīstamības avotu tāpēc,ka viņam uz to pieder īpašu-

ma tierības vai operatīvās pārvaldīšanas tiesības,kā arī

uz citiem pamatiem (piemēram,pēc īres,nomas līguma vai

pilnvaras,tāpat sakarā ar kompetentu iestāžu rīkojumu par

paaugstinātas bīstamības avota nodošanu organizācijai pa-

gaidu lietošanā)".

Neapšaubāmi,ka par paaugstinātas bīstamības sfērā noda-

rīto kaitējumu visvairāk atbild organizācijas,jo mūsu val-

stī ir sociālistiskais īpašums uz ražošanas līdzekļiem. Ja

paaugstnātas bīstamības avota valdītājs ir sociālistiska

valsts organizācija,tai ir operatīvās pārvaldīšanas tiesī-

bas, ja kooperatīvā vai sabiedriskā organizācija - tai ir

īpašuma tiesības. Tomēr visos gadījumos sociālistiska or-

ganizācija atbild tikai tad,ja viņa ekspluatē paaugstinā-

tas bīstamības avotu. Tam ir svarīga nozīme,jo iespējama

paaugstinātas bīstamības* avota nodošana citas organizāci-

jas valdījumā uz līguma vai cita tiesiska pamata.Un tad,

lai gan pārvaldīšanas vai īpašuma tiesības ir

vienai organizācijai,atbildīga par kaitējuma nodalīšanu būs

cita organizācija - tā,kura ekspluatē paaugstinātas bls -

tamlbas avotu.

Tādējādi organizācija,kurai paaugstinātas bīstamības

avotß uz laiku nodots valdijumā,uzskatāma par tā valdītā-

ju CX 469.p* nozīmē,un īpašnieks vai operatīvais pārvaldī-

tājs pilnīgi atbrīvojas no kaitējuma atlīdzināšanas pienā-

kuma. Turpretī tajos gadījumos,kad paaugstinātas Olstamī -

bas avota ekspluatācijā piedulās abi valdītāji,viņi cietu-

šajam atbild aolidšri.
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Attiecība uz sociālistiskajām organizācijām jāņe-ļ vēra

vēl viena īpatnība,proti,ir jāatšķir organizācijas kā pa-

augstinātas bīstamības avota valdītāja un organizācijas

darbinieka kā kaitējuma tiešā nodarītāja atbildība. Kaitē-

juma atlīdzināšana cietušajam ir organizācijas pienākums,

bet nevis to personu pienākums,kuras uz darba tiesisko at-

tiecību pamata ar šo organizāciju veic paaugstinātas bīs-

tamības avota ekspluatāciju. PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma

1963.g. 23*okt.lēmuma s*P* norādīts,ka netiek atzīta par

paaugstinātas bīstamības avota valdītāju un .enes atbildī-

bu par cietušajam nodarīto kaitējumu persona,kas valdījusi

paaugstinātas bīstamības avotu,būdama ar šī avota valdītā-

ju attiecības (šoferis,mašīnists,strādnieks

pie darmašīnas u.tml.). Jānorāda,ka šeit runa var būt ne

tikai par darba*tiesiskām attiecībām,bet arī par biedra stā-

vokli kooperatīvā organizācija. Ja ar paaugstinātas bīsta-

mības avota ekspluatāciju nodarbosies kolhoznieks,cietuša-

jam atbildēs kolhozs kā paaugstinātas bīstamības avota

valdītājs.

Tomēr,atlīdzinājis cietušajam kaitējumu paaugstinātar

bīstamības avota valdītājs iegūst tiesības pēc CX

I d. darba likumdošanā (DLX 83.- ro-

bežās regresa kārtībā piedzīt cietušajam izmaksātas sum-

mas. Kolhoza biedrs regresa kartībā atbild pēc CX 46*?.p.

Organizācijas darbinieka atbildība ir ļoti atšķirīga

no pašas organizācijas atbildības. Ja organizācija pēc CX

469.p. atbild neatkarīgi no vainas (izņ mot pčc CX 479*P*

notein.umiem),tad organizācijas darbinieks regresa kārtībā

atbild tikai tad,ja viņš ir vainīgs kaitējuma nodarīšanā.

Paaugstinātas bīstamības avotu valdītāji ir arī pilsoņi,

kam īpašumā pieder mehāniskā transporta līdzekļi vai citi

paaugstinātas bīstamības avoti (būves,plēsīgi zvēri v.c).

Ja šāds paaugstinātas bīstamības avots pēc līguma ir no -

dots citas personas valdījuma,tad par kaitējumu atbild SI

pēdējā persona,ja viņa avotu ekspluatē viena. Turpretī pa-

augstinātas bīstamības avota nodošana citai personai bez

likumā noteiktā kārtībā noformēta līguma rada īpašnieka un

faktiskā valdītāja solidāro atbildību.
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Paaugstinātas bīstamības avots dažreiz var nonākt kādas

citas personas nelikumīgā valdījumā, šāda valdītāja rīcība

avota iegūšanā ir prettiesiska. Un,ja ekspluatējot paaugs-

tinātas bīstamības avotu tiks nodarīts kaitējums,tad at -

bildība uzliekama nelikumīgajam valdītājam. Tomēr likumde-

vējs izšķir divus gadījumus atkarībā no paša paaugstinātas

bīstamības avota likumīgā valdītāja uzvešanās. Ja avots ir

izgājis no viņa valdījumahez viņa vainas,tad atbildība par

kaitējumu uzliekama tikai nelikumīgajam valdītājam (CX 469.

p. II d.).Tā,piemē-am,L/a "Baltija
" traktorists Šulcs

piebrauca ar traktoru pie Valgales veikala.šulcs iegāja

veikalā,atstājot traktoru iedarbinātu,pie kura palika pie-

kabinē'jājs Ratnieks. Aiz huligāniskiem motīviem pils.Pohe-

vicr uzbruka Ratniekam,iesita pa seju un nogāza gar zemi,

patvarīgi paņēma traktoru un,izbraucis uz ceļa,sabrauca

pilsoni Krūzi,kas iereibis gulēja uz ceļa. Tā rezultāta

Krūze kļuva par II grupas invalīdu. Talsu rajona tautas

tiesa atzina,ka atbildība uzliekama paaugstinātas bīstamī-

bas avota īpašniekam - L/a "Baltija".Latvijas PSR Augstākās

Tiesas Civillietu tiesas kolēģija turpretī uzskatīja,ka

paaugstinātas bīstamības avota īpašnieks nevar atbildēt

par avota nodarīto kaitējumu,jo trešā persona pretēji īpaš-

nieka veiktajiem pasākumiem prettiesiska ceļā bija ieguvu-

. .
1

si šo avotu.

Citādi ir tajos gadījumos,kad paša likumīgā valdītāja

vainas dē
+ paaugstinātas bīstamības avots izgājis no viņa

valdījuma.Tad ir pamats uzlikt atbildību kā likumīgajam,tā

arī nelikumīgajam valdītājam,ievērojot to,cii: katrs vainī-

gs (CX 469.p. 111 d.).Piemēram,īpašnieks atstājis uz ielas

bez pietiekamas uzraudzības transporta līdzekli,kuru pat -

vārīgi paņēmusi kāda trešā persona un nodarījusi kaitēju-

mu. Šajā saskaņā ar CX 469.p. 111 d.paaugstinātas

bīstamības avota valdītājam un tiešajam kaitējuma nodarī-

tajam uzliekama daļējā atbildība, šāda atbildība izriet

tieši no likuma,un tāpēc nevar piekrist K.Jaičkova seci -

najumam,ka te iespējama EOiidara atbildība.

I)Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļet§nB,l963'g*-Hi-3--37-l

M.,1964,cip.112.
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Kreditors šajā tiesiskajā attiecībā var būt gan pilso-

nis,gan organizācija. Cietušie pēc CX 469.p. tiešās nozī-

mes ir "apkārtējie". Tomēr,ekspluatējot paaugstinātas bī-

stamības avotu,var ciest ne tikai apkārtējie,bet arī tie,

kas piedalās šī avota ekspluatēšanā. Piemēram,automobīļa

avārijā veselības bojājums var rasties gan pasažierim,gan

gājējam,kas atradies uz ielas,gan arī transporta organi-

zācijas darbiniekam šoferim,kasierim).

Pēc CX 469.p.kaitējuma atlīdzināšanu no automobīļa

valdītāja varēs prasīt tikai pasažieri un gājēji,bet ne-

vis šoferis un kasieris,ko apdrošinājis automašīnas val-

dītājs,so personu tiesības uz kaitējuma atlīdzību nosaka

pēc CX 479.p.^
Atbildības priekšnoteikumi ,ja kaitējuma nodarīts pa-

augstinātas bīstamības sfērā. Ja pēc vispārīga noteikuma

atbildība par nodarīto kaitējumu rodas,pastāvot trim fak-

toriem - kaitējuma nodarījuma prettiesigumam,cēloniska-

jam sakaram un vainai -,tad paaugstinātas bīstamības sfē-

rā nodarītais kaitējums saskaņa ar CX atlīdzināma,

obligāti pastāvot tikai diviem pirmajiem priekšnoteikumi, cm,

tas ir,lai kaitējuma nodarījums būtu prettiesisks un uūtu

cēloniskais sakars starp paaugstināti bīstamo darbību un

nodarīto kaitējumu. Pats par sevi saprotams,ka paaugsti -

nātas bīstamības avota valdītāja atbildībabūs arī tad, ja

kaitējums nodarīts viņa vainas dēļ. Tomēr pēc CX 469.p.vi-

ņa atbildība iestājas neatkarīgi no vainas. Tādējādi at-

bildība pēc CX 4b9.p. ir daudz plašāka par atbildību pēc

CX 465.p.

Atbildība neatkarīgi no vainas ir noteikta tamdēļ, lai

pamudinātu paaugstinātas bīstamības avota valdītāju stin-

gri ievērot šo objektu ekspluatācijas noteikumus,lai viņi

izlietotu visus iespējamos drošības tehnikas noteikumus

un maksimāli samazinātu kaitējuma nodarīšanas iespēju.Dar-

bība.kas saistīta ar paaugstinātas bīstamības avota val-

dīšanu un lietošanu,ir sabiedriski derīga un nepieciešama.

Bet,ja šādas darbības rezultātā citai personai tiek noda-

rlts kaitējums,nebūtu taisnīgi sekas par nodarīto kaitčju-

-1) Tuvāk par to sk.IX nodaļā.
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mv uzlikt cietušajam. Taisnīgāk,ja šīs sekas cieš paaug-

stinātas bīstamības avota valdītājs,lai gan ari viņš nav

vainīgs. Tātad atbildība pēc CX 469.p.ir neatkarīgi no pa-

augstinātas bīstamības avota valdītāja vainas; tā ir uz -

skatāma kā izņēmums no vispārīgā civiltiesiskas atbildības

principa. Tā šo atbildību juridiskajā literatūrā traktē

vairāki ļoti pazīstami civilisti.

Nav nekāda pamata šo izņēmumu no vispārīgās atbildības

kārtības paplašināt,izvirzīt.to kā patstāvīgu atbildības

principu,uzskatīt,ka civiltiesiska atbildībapar kaitēju-

ma nodarīšanu balstās uz diviem dažādiem principiem, at -

bildību par vainu un atbildību neatkarīgi no vainas,kā tas

2
it kā esot pēc dažu civilistu domām. Pēdējā laikā juri-

diskajā literatūra no jauna tiek izvirzīts viedoklis,kas

atbildību pēc CX 469.p. pamato ar risku - likumā noteiktu

pienākumu uzņemties uz sevi neizdevīgās mantiskās sekas
,

kas rodas kaitējuma nodarīšanas rezultātā bez paaugstinā-

tas bīstamības avota valdītāja Riska koncepcija

padomju civiltiesību teorijā bija pazīstama jau divdesmi-

tajos gados.

Apstākļi,kas atbrīvo paaugstinātas bīstamības avota

valdītāju no kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma.Lai gan

atbildība par paaugstinātas bīstamības sfērā nodarītu kai-

tējumu ir daiidz plašāka par atuildību pēc vispārējiem pa-

matiem,tomēr tā nav neierobežota. CX 469-P* ir noteikti

tie apstākļi,kas atbrīvo.paaugstinātas bīstamības avota

I/ O.C.Mo#<pe.OTBeTCTBeHHOCTh no coBeTCKOMy
npa8y,jķ.,1955,cTp.29; ero 3Ke:CoBeTCKoe

80,n.,J1. 1961,cip.477; no coBeTCKOMy
rpaxEaHCKOMy npa8y,Xap8K08,1960,cip.244,250; T.K.MaTBe-

eB.BnHa B coBeTCKOM nnaBe,KHeB,I9SS,ap.II7;
K3 npmjHHeHHH H as He-

ocHOßaTejrLHoro očoranļeHHH,!!. ,cTp.75,79-"0.
2/ OTBeTCTBeiIHOCTB 3a

HCTOIHKKOM lIOBHMieMHORonacnocTM,M.,i9-)2,CTp.32;
oTBeTCTBeHHocTB

3a noßpeameHHe 3,nopoßM,
Ma o6H3aTejn<CTßa M3 n coBeTCKOM npaße,
B KH.: BonpocH npaßa,nn,i.'.lTy,M.,t9s7,CTp.
170-171.

3/
KOM nnBHUJeHHoP on^cnocTK,'!.,l966,eit'.ī42-151.
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valdītāju no kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma. Tādi ir

divi:l) paša cietušā nolūks un 2) nepārvarama vara- Paša

cietušā nolūks,kas veicinājis kaitējuma nodarīšanu viņam,

tāpat arī nepārvarama vara izslēdz paaugstinātas blstamfbaa

avota valdītāja atbildību tāpēc,ka tie ir faktori,kuri lī-

dzās paaugstināti bīstamai darbībai ir nodarītā kaitējuma

cēloņi. Cietušā vaina ir subjektīvs faktors,kas ir atkarī-

gs no paša cietušā. Kādis cietušā vainas formas ir pamats

kaitējuma nodarītāja atbrīvošanai no atbildības? KPFSR

gada CX 404.p. noteica,ka gan cietušā nolūks,gpn ari rupja

neuzmanība atbrīvo paaugstinātas bīstamības avota valdītā-

ju no atbildības. Spēkā esošā CX 4&9.p.1 d.ir norādīts ti-

kai uz cietušā nolūku. Tādējādi pēc likuma tieša norādīju-

ma cietušā rupja neuzmanība vairs it kā nav apstāklis,kaa

atbrīvo paaugstinātas bīstamības avota valdītāju no atbil-

dības.

Juridiskajā literatūrā par cietušā rupjas neuzmanības

nozīmi bija izteikti divi pretēji viedokļi. Daži autori

(galvenokārt tiesas un prokuratūras darbinieki) vadījās no

apsvēruma,ka CX 4b9.p. atšķirībā no 19Ž2.g. CX 404.P.vaira

nenorāda uz cietušā rupju neuzmanību,un tātad likumdevēju

E'rķis ir bijis paplašināt paaugstinātas bīstamības avota

valdītāja atbildību. Tāpēc paša cietušā rupja neuzmanība,

uz kuru norādīts CX 485*P* I d.,var tikai samazināt kai-

tējuma atlīdzības aomēru,bet nevis pilnīgi atbrīvot paaug-

stinātas bīstamības avota valdītāju no atbildības.

Praksē un juridiskajā literatūrā tagad tomēr ir nostip-

rinājies otrs viedoklis,proti,- arī cietušā rupja neuzma-

nība var pilnīgi izslēgt paaugstinātas bīstamības avota vai'

dltāja Či viedokļa aizstāvju galvenais argumen-

1/ H.rycen,ucnoßu rpanuiaMCKoro Cotosa CCP H

cotO3HHX pec!:yčjMK M neKOTopne Bonpocu cyae6HoM npaKTHKH,
TDJi.neTenß BepxoßHoro CyjtaCCCP", 1,CTp.30-31; B.
3aMHTHn,HoBoe rpajtmancKoe n rpaxmaHCKO-DpoīīeccyajißHoe sa-

B 5,c.49.
2/ coßeTCKoro rpajmaHCKoro

saKOHORaTejucTBa, 19b2,CTp.105-166;
KHP KOMi-AeHTapK*!KĪ*K PCPCP.M.,1966,CTp.527;
H.lO.Cepreeßa.MaTepHajīßHan oTBeTCTBeHHocTB 3a

3R0p088H,M.,1962,CTp.94; O.A.KpacaBMHKOB,Bo3MemeHne Bpe-

HCTOTHMKOM noBHmeHHoB onacHOCTH,M.,I966,
CTp.!4B.
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ts ir taa,ka CX 485.p. ir universāla rakstura imperatīva

norma,kaa attiecas uz visiem kaitējuma nodarījuma gadīju-

miem un tamdēļ pimērojama kopa arī ar CX 469-p. Šis pēdē-

jais viedoklis ir atzīstams par pareizāku un tas ir prak-

tiskāks, jo cietuča vaina nolūka forma praksē ir ļoti reti

sastopama. Visparastākā cietuša vainas forma ir rupja ne-

uzmanība. Latvijas PSR Augstākās Tiesas Plēnums savā 1966.

gada 29.sept.lēmuma tieši norādījis,ka CX 48$.p. I d.no-

teikumus piemēro ari lietas par kaitčjuma atlīdzināšanu
,

kas paredzēta pēc CX 469.p. Tomēr nevar noliegt,ka tik

svarīgu jautājumu vajadzēja atrisināt likumdošanas ceļa ,

lai novērstu tik dažādus likuma tulkojumus.

Nepārvarama vara ir otrs faktors,kas pilnīgi atbrīvo

paaugstinātas bīstamības avota valdītāju no nodarītā kai-

tējuma atlīdzināšanas pienākuma,jo šādā gadījumā kaitējuma

tiek nodarīts ka divu faktoru - gan ar paaugstinātu bīsta-

mību saistītas darbības,gan nepārvaramas varas - kopējs

rezultāts. Par senam,kas radušās tixai sakarā ar nepārva-

ramas varas darbību no analizējamo saistību viedokļa ne-

atbild neviens.

Civilkodeksā ar nepārvaramas varas jēdzienu sastopa-

mies trijos pantos: 87*.426.1 d.,469. I d. Lai gan civi-

lā likumdošana nedod nepārvaramas varas definīciju,tomēr

no CX 87*p. var secināt,ka nepārvarama vara ir konkrētos

apstākļos ārkārtīgs un nenovēršams notikums. Te ir uzsvēr-

tas nepārvaramas varas divas pazīmes - ārkārtīgums un ne-

atvairāmIba konkrētos apstākļos. Saistībās no kaitējuma

nodarīšanas jāatzīmē vēl treša nepārvaramas varas pazīme,

proti,nepārvaramas varas sakars ar kaitējuma nodarītajā

darbību. No šī viedokļa nepārvarama vara ir tads apstāklis,

kas parasti ir attiecībā pret paaugstinātas bīstamī-

bas avota valdītāja darbību. Nepārvarama vara attiecībā

pret šo darbību ir jebkurā gadījumā ar-to nesaistīts fak-

tors. NĢ_atbildlgās personas viedokļa nepārvarama vara ir

neparedzams apstāklis,lai cik liela būtu šīs personas uz-

manība un modrība. Visbiežāk par nepārvaramo varu CX 469.

panta nozīmē tiek uzskatītas atihiskas parādības,dabasspč-

ki,kas nepakļaujas cilvēka darbībai, šādās stihiskās parā-
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dibās arī visspilgtāk izteicas nepārvaramas varas objektī-

vais ārējais raksturs.Varbūt tāpēc arī literatūrā ir iero-

sināts tuvināt jēdziens "nepārvarama vara" un "stihiakea

parādības". Tomēr ar nepārvaramu varu ir jāsaprot ne tikai

dabasspēku izpausmes, bet arī cilvēku darbības,piemēram,ka-

radarbība.No otras puses,pēc sava rakstura stihiakaa parā-

dības praksē ne vienmēr tiek atzītas par nepārvaramu varu,

jo tās iespējams paredzēt un attiecīgi sagatavoties,lai iz-

vairītos no to postošām sekām. Nepārvaramas varaa jēdzient

ir plašāks par stihisku parādību jēdzienu, un nav vajadzī-

bas tos abus apvienot,vai arī atteikties no nepārvaramas

varas jēdziena.

Tātad nepārvarama vara ir objektīvs apstāklis,kas nav

atkarīgs ne no paaugstinātas bīstamības avota valdītāja,ne

'no cietušā gribas.

Nepārvarama vara ir ārkārtiĶs apstāklis,notikums - gan

sakarā ar to,ka tas notiek reti,izņčmujmveidā,gan sakarā ar

to,ka tas izpaužas ar neparasti lielu spēku u.tml. Ārkār-

tīgs notikums tikai tad tiek kvalificēts kā nepārvarama va-

ra,ja ārkārtīgums izpaužas ar milzīgu spēku (zemestrīces,

viesuļvētras,plūdi un tamlīdzīgas stihiskas nelaimes).

Nākošā nepārvaramas varas pazīme ir tās nenovēršamlba

konkrētajos apstākļos. Nepareizi būtu uzskatīt par nepār-

varamu varu tikai tādus apstākļus,ko vispār nevar novērāt.

Tas ļoti sašaurinātu nepārvaramas varas jēdzienu un ļoti

paplašinātu atbildību neatkarīgi no vainas,jo tādu apstāk-

ļu,kas vispār nenovēršami,patreizējā sabiedrības attīstī-

bas posmā ir ļoti maz un to skaits pakāpeniski aamazināa.

Ar cilvēka zināšanu attīstību stihiskas nelaimßS,kas senāk

bija nepārvaramas,tagad dažkārt iespējams pārvarēt.Tāpēc

runa var b t par nepārvaramas varas nenovēršamlbu konkrē-

tam tiesību subjektam - paaugstinātas bīstamības avota

valdītājam. Un šajā zinā nevar vienādas praaības izvirzīt

pilsonim un organizācijai,vai arī dažādām organizācijām,

jo tādi apstākļi,kas mam tiesību subjektam nav novēr -

šami,citam ir samērā viegli novēršami. Tāpēc nepārvaramas

varas jēdziens ir relatīvs.

oTBeTCTneHHOCTB 3a Bpea,npHHHT

H6HHH'! nOß!J)'!ennoP onacHOCTH,?'.,I9S2,CTp.I49.
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Juridiskajā ir izteikts viedoklis,ka nepār-

varama vara nav jāņem všrā tajos gadījumos,kad paaugstnā -

tas bīstamības avota valdītājs ir vainīgs kaitējuma noda -

rīšanā.

Vēl plašāka atbildība nekā CX 469.p. ir noteikta PSRS

Gaisa kodeksa 101.p. gaisa transporta organizācijām par

veselības bojājuma vai nāves sagādāšanu pasažierim lidma-

šīnas startē,lidojuma vai nosēšanās laikā,kā arī pasažie-

rim iekāpjot vai izkāpjot no lidmašīnas, šajos gadījumos

pat nepārvarama vara neatbrīvo gaisa transporta organizā-

ciju no kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma. Vienīgais ap-

stāklis,kas atbrīvo gaisa transporta organizāciju no at -

bildības,ir paša cietušā vaina.

D CoBeTCKoe rpajĻHaHCKoenpaßO,T.2,M.,K6s,cTp,347.
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VI. Atbildība par nepilngadīgu un rīcībnespējīgu

personu nodarītu kaitējumu.(CK 472.-475.p.p.)

Pienākums atlīdzināt kaitējumu parasti ir tai personai,

kura kaitējumu nodarījusi,vienalga,vai tā ir pilsonis vai

organizācija. Tomēr atbildību par nodarīto kaitējumu var

uzlikt tikai pilnvērtīgam civiltiesiskās attiecības subjek

tam - tādam,kam ir tiesībspēja un rīcībspēja.Attiecībā uz

kaitējuma nodarījuma radītajām saistībām rīcībspēja pil-

nīgi iztrūkst nepilngadīgajiem vecumā līdz 15 gadiem, kā

arī tiem pilsoņiem,ko gara slimības vai plānprātības dēļ

tiesa atzinusi par rīcībnespējīgiem (CX 15*p*)* Tieši tā-

pēc,ka spēja atbildēt par nodarīto kaitējumu ir viena no

pilsoņa civilās rīcībspējas izpausmes vaidiem,atbildība

par kaitējumu nav uzliekama rīcībnespējīgām personām.

Kā zināms,viens no civiltiesiskās atbildības priekšno-

teikumiem ir kaitējuma nodarītāja vaina,bet rīcībnespējī-

ga persona nespēj vadīt savu darbību,nespēj saprast tās

nozīmi un paredzēt savas darbības sekas. Šādas personas

nevar uzskatīt par vainīgām kaitējuma nodarīšanā. Varētu

iebilst,ka civiltiesībās izņēmuma veidā ir pazīstama at-

bildība neatkarīgi no vainas. Tāpēc šajā sakarā ir jāno -

rāda vēl viens apstāklis,ko likumdevējs ievērojis,nosakot

atbildību par rīcībnespējīgas personas nodarīto kaitējumu.

Proti,civiltiesiska atbildība ir mantiska atbildība
,

bet

pašiem rīcībnespējīgajiem,kas ir vai nu nepilngadīgie ļldz

15 gadiem,vai rīcībnespējīgi gara slimības vai plānprātī-

bas dēļ,parasti nav līdzekļu kaitējuma nolīdzināšanai. Tā-

pče kaitējuma atlīdzināšanas pienākuma uzlikšana rīcībne-

spējīgajam faktiski nenodrošinātu cietušā intereses,viņš

nevarētu saņemt kaitējuma atlīdzību. Minēto apstākļu dēļ

vispārīga kaitējuma atlīdzināšanas kartība šajos gadlju -

mos nav piemērojama. Tamdēļ,lai panāktu nodarītā kaitēju-

ma atlīdzināšanu cietušajam un lai tiktu realizēts tie -

slbu audzinošais raksturs,lietderīgi ir noteikt īpašu kār-

tību,ka Kaitējums jāatlīdzina nevis pašam kaitējuma noda-

rītajam, bet gan tai personai,kurai rīcībnespējlgaia jāuz-

rauga, jās personas uzdevuma ir gādāt par to,lai

rīcībnespējīgais kaitējumu nenoderītu,bet,ja,neraugotiea
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uz visu to,kaitējums nodarīts,tad atlīdzināt kaitējumu.

Tie ir trīs faktori - vainas un mantas trūkums pašam rīcīb-

nespējīgajam un uzraudzīšanas pienākums citai personai, -kas

noteic kaitējuma atlīdzināšanas īpatnības,ja kaitējumu no-

darījis rīcībnespējīgais vai nepilngadīgais.

Atbildība par kaitējumu,ko nodarījis 15 Kadu vecumu ne-

sasniedzis nepilngadīgais (CX 472.p.). Nepilngadīgie,kas

vēl nav sasrieguši 15 gadu vecumu,paši neatbild par noda-

rīto kaitējumu.Saskaņā ar CX 472.p. par kaitējumu atbild

tās personas,kam nepilngadīgais jāuzrauga. Tādas ir: viņa

vecāki (adoptētāji),aizbildņi vai arī mācību,audzināšanas

vai ārstniecības iestādes (ja nepilngadīgais nodarījis kai-

tējumu, laika,kad viņš atradies šīs iestādes

Ar vecākiem saprotamas personas,kuru radniecības fakts li-

kumā paredzētā kārtībā konstatēts ar civilstāvokļa aktu

ierakstiem.Tāpat ari adopcijai un aizbildnībai jābūt nodi-

binātai likuma noteiktā kārtībā.

Nosakot civiltiesiskas atbildības īpatnības šajā gadī-

jumā,likumdevējs nav noteicis izņēmumu attiecībā Uz atbil-

dības priekšnoteikumiem. Lai minētajam personām rastos at-

bildība, jābūt visiem vispārīgajiem atbildības priekšnotei-

kumiem. No CX 472.p. tieši izriet,ka tajā norādītās perso-

nas neatbild, ja tās pierāda,ka kaitējums nav radies viņu

vainas dčļ.bīs personas atbilu par savu vainu. Ko saprast

ar vecāku,aizbildņu utt. vainu? Jāatzīst,ka likuma formu -

lējums "kaitējums nav radies viņu vainas dēļ" nav visai

precīzs,jo kaitējuma tiešie nodarītāji ir šo personu uz-

raugāmie nepilngadīgie. Tāpēc tieša nozīmē nevar runāt par

vecāku vai citu atbildīgo personu vainu kaitējuma nodari -

Sanā. Kā tas daudzkārt norādīts juridiskajā literatūra,ru-

na ir par cita veida vainu,proti,ka vecāki,aizbildņi,at -

tiecīgā.. nav veltījuši nepieciešamo uzmanību ne-

pilngadīgo personu uzraudzīšanā,ka rezultāta viņi nav no-

vērsuši kaitējuma nodarīšanas iespēju.l Tātad atbildīgās

)
K.K.H!nKOB,npaBa,BO3HMKaK)mKe B CBH3H C nOTepeM 3^OpOBBH,
M.,1964,crp.93; uz nptmptHeHHH

Bpejļa M H3 očora^eHKH.M.,l9sl.cip.los:
CoBeTCKoe

O.C.Mo&pe.CoBeTCKoe npaBO,II,Ji.,I96i,CTp.
486-4881
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personas vaina izpaužaa nevis kaitējuma nodariSānā,bet gan

nepilngadīgo nepienācīga uzraudziSana.Bet tā Kā netieši

tomēr šis darbības rezultātā kaitējums tiek nodarīta,likum-

devējs norāda uz atbildīgās personas vainu kaitējuma noda-

rīšana. Te ir viaai interesanta atbildības konatrukcija,jo

kaitējuma tiešais nodarītājs ir viena persona,bet vainīga

kaitējuma nodarīšanā ir otra persona.

Izejot no minētā,ir iespējams saskatīt vecāku vai aiz-

bildņu vainu ne tikai pašā kaitējuma nodarlšanaa bridi,bet

ari pirms kaitējuma nodarīšanas. Vaina te izpaudusies ne-

pienācīgā, sliktā Šadu vecāku vainas traktē-

jumu sniedz ari KPFSR Augstākās Tiesas Plēnuma 1967.g. 7.

februāra lēmuma 5.p. Sakarā ar to vecākiem vai aizbildņiem

ir jāatbild ari tad,ja viņi nepilngadīgā uzraudzību bija

uzticējuši citam personām,kuru tiešā uzraudzībā kaitējuma

nodarīšanas bridi nepilngadīgais etradiea. Vaina te izpau-

žas nepienācīgā personas izraudzīšanā,kam viņi uzticējuši

nepilngadīgo uzraudzīt. Var rasties jautājums,kuram no ve-

cākiem jāatbild,ja vecāki pastāvīgi dzīvo šķirti un bērna

atrodas pie viena no viņiem. Ja vadītos tikai no radniecī-

bas fakta,tad nebūtu pamata vecāku atbrīvošanai no atbil -

dlbaa tajos gadijumos,kad tie dzīvo atsevišķi no bērniem un

faktiski neveic bērna audzināšanu. Tomēr jāšaubās,vai šāds

atrisinājums atbilstu civiltiesiskās atbildības uzdevumiem.

Taa būtu izņēmums no atbildības par vainu,kas nepieciešama,

piemērojot CX 472.p. j-<ai gan,stingri ņemot,saskaņā ar PSRS

un savienoto republiku laulības un ģimenes likumdošanas

pamatu 18.p. abu vecāku pienākums ir rūpēties par bērna

audzināšanu,tātad ari uzraudzīšanu neatkarīgi no tā,vai vi-

ņi dzīvo kopā ar bērnu vai ne. KPFSR Augstākas Tiesas vie-

doklis ir tāds,ka jāatbild ari tam no vecākie ,kas dzīvo

atsevišķi no Ka radzms no CX 472.p.,tad likumde -

včjs ir noteicis vienādu atbildības kritēriju vecākiem,aiz-

bildņiem un organizācijām - atbildībupar vainu,un noraidi-

L.C.AHTHMOHOB,SHa*ieHHe BMHb noTepneßļuero npM

npaßonu ,M..1950,crp.ī 02; Jl.A.^aß^aHMK,H.iO.Cepre -

eßa.MaTepnajißHaH oTBeTCTBennocTB 3a noßpexjļeHMe 3ji.opoßßH,

M.,1962,c;p.78; npaßO,
,cTp.4BB.

2/ npaKTHKe nom* TK PM€P,peryjmpy-
**{zx nneaa, CoßeTcnan ccrMUHn? J9G7,J# B,erps.
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jis juridiskajā literatūrā izvirzīto viedokli par vecāku

paaugstinātu atbildību, neatkarīgi no vainas.

Mācību,audzināšanas vai ārstniecības iestāžu vaina pēc

vispārīgiem noteikumiem par organizāciju atbildību ir šo

iestāžu darbinieku (skolotāju,audzinātāju,medicinisko dar

binieku)vaina. Atšķirībā no vecāku vainas jēdziena attie-

cībā uz organizācijām nevar runāt par t.s."iepriekšējo

vainu". Organizācijai jāatbild tikai tad, ja nepilngadī -

gals kaitējumu nodarījis tajā laikā,kad viņš faktiski at-

radies mācību,audz-nāšanas vai ārstniecības iestādes uz-

raudzībā. Vaina nepienācīgā uzraudzībā var izpausties ti-

kai kaitējuma nodarīšanas brīdī. Ir iespējama,kā tas no-

rādīts KPFSR Augstākās Tiesas Plēnuma 19b7.g. 7*februāra

lēnrimā,arī vecāku (aibildņu) un organizāciju kopīga at -

bildība pēc daļējās atbildības principa,ja kaitējums no-

ticis gan vecāku un aizbildņu,gan arī organizācijas vai-

nas dēļ.

T& kā CX 472.p. norādīto personu atbildība balstās uz

viņu pašu vainu (jo nepilngadīgie,kas kaitējumu nodarī -

juši,nav vainīgi),tad vecāku,aizbildņu,kā arī minēto ie-

stāžu atbildība ir patstāvīga civiltiesiska atbildība.

Tāpēc saskaņā ar CX 489*p* II d.šīm personām nav tiesī -

bas cietušajam atlīdzinātās summas piedzīt regresa kār-

tībā no tiešā kaitējuma nodarītāja arī tad,kad nepilnga-

dīgajam pašam būs radušies līdzekļi,vai kad viņš būs sa-

sniedzis pilngadību. Kaitējuma atlīdzība,kas izteicas

ilgstošos periodiskos maksājumos,jāpilda pēc CX 472.p.at-

bildīgajām personām arī tad,kad pats kaitējuma nodarītā-

js jau saL .iedzis pilngadību. Kaitējuma atlīdzināšanas

pienākums uz tiešo kaitējuma nodarītaju nepāriet,jo kai-

tējuma nodarīšanas brīdī viņa rīcībā nav bijusi vaina.

Ļoti līdzīga šai atbildībai ir atbildībapar kaitēju-

mu,ko nodarījis par rīcības nespējīgu.atzīts pilsonis

CX 474.p. Kaitējuma tiešais nodarītājs ir persona,kas

tiesas ceļa atzīta par rīcības nespējīgu un kam likumā

1 )B.C.TaaeBocHH,OTDeTCTBeHnocTh po;mTejie**r 3a
HKHeHHHH WTLMn,"CoB.roc. H 4; T.M.

'

CBepßnoß,OxpaHa HHTepecoa B coBeTCKOM rpaBmaH-
CKOM a ceMenHOM npare,M.,l9bs,CTp.l4l-144.
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noteiktā kārtībā nodibināta aizbildnība.Lai gan šī norma

būtu jātulko plašāk,attiecinot to ua personām,kuras kai-

tējuma nodarīšanas brīdī ir garā slimas,bet vēl nav atzī-

tas par rīcības nespējīgām.

Salīnzinot ar CX 4'/2.p. noteikumiem ,šajā gadījumā šau-

rāks ir to personu loks,kam uzliekama atbildība. CX 474.p.

norāda tikai uz aizbildņiem vai organizācijām,kam rīcības

nespējīgais jāuzrauga- Tā kā tiešais kaitējuma nodarītājs

šādos gadījumos parasti ir persona,kas sasniegusi pilngaaī-

bu,tad,protams,nebūtu loģiski uzlikt atbildība vecākiem

vai adoptētājiem. Kaitējums ir jāatlīdzina aizbildnim vai

organizācijai,kam rīcības nespējīgais bija jāuzrauga.

CX 474.p. minētās organizācijas parasti ir ārstniecības

iestādes,psihoneirologiskās slimnīcas,kurās garā slimie

uzturas. Pēc CX 474.p. aizbildņu un organizāciju atbildība

ir patstāvīga,un tas izslēdz vēlāku regresa prasību pret

tiešo kaitējuma nodarītāju,piemēram,tad,ja viņš izveseļo -

tos.

Atbildība par ''aitējumu.ko nodarījuši nepilngadīgie ve-

cumā no 15 līdz 18 nadiem.(CK 473.p.). atbildība

ir atšķirīga no augstāk minētās. Saskaņā ar civilo likun -

došanu šādu nepilngadīgo rīcībspēja ir ierobežota darījumu

sfērā (CX 13.p.),taču spēja atbildēt par nodarīto kaitēju-

mu viņiem piemīt pilnā apjomā (CX 473*P* I d.). Līdz ar to

uz viņiem pilnā mērā attiecināms civiltiesiskās vainas jē-

dziens,un viņu atbildība par nodarīto kaitējumu ir pilnīgi

patstāvīga. Tomēr nepilngadīgie šajā vecumā parasti ir mā-

cības iestāžu audzēkņi,kam vēl nav savas izpeļņas vai pie-

tiekamas mantas kaitējuma atlīdzināšanai. Hinētais un ari

tas apstāklis,ka nepilngadīgie vēl zināmā mērā pakļauti

vecāku va- aizgādņu uzraudzībai,nosaka atbildības īpatnī -

bas šajā gadījumā. Proti,nepilngadīgā vecākiem,adoptētā -

jiem vai aizgādņiem var uzlikt pienākumu atlīdzināt kaitē-

jumu.

Pēc CX 474.p. ir šaurs to personu loks,kurām,nes -

kaitot pašu kaitējuma nodarītāju,uzliekams kaitējuma atlī-

dzināšanas pienākuma, s&das personas ir nepilngadīgā vecā-

ki un aizgādņi. lestāžu atbiLdiba te vairs nav paredzēta,
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lai gan diezin vai jāŠaubas,ka mācību iestādēm ir pienākums

šādu nepilngadīgo uzraudzīt. Otrs raksturīgākais momenta

šai atbildībai ir taa,ka pats nepilngadīgais ir patstāvīgs

atbildības subjekts,un tāpēc vecāku un aizgādņu atbildībai

ir aubsidiārs (papildus) raksturs,kas tieši secināms no CX

473-P* Tikai tad,ja nepilngadīgajam pašam nav pietiekamas

mantas vai izpeļņas,rodas vecāku un aizgādņu atbildība,pie

kam tikai tajā daļā,ko nespēj atlīdzināt pats nepilngadī -

gala. Kā norādīts PSRS Augstākās Tiesas 196$.g.23.okt.Plē-

numa lēmumā,tiesām pēc savas iniciatīvas ir jāpieaicina

lietā kā līdzatbildētājus piedalīties nepilngadīgā vecākus

vai aizgādņus un jāpiespriež summas kā no nepilngadīgajiem,

kuri vainīgi kaitējuma nodarīšanā,tā arī no viņu vecākiem

vai aizgādņiem.

Tāpat kā pēc CX 472.p., arī šeit vecāku un aizgādņu at-

bildība pamatojas uz viņu vainu nepilngadīgo nepienācīgā

uzraudzīšanā. Kā norāda J.Fleišica, te ir dašādi atbildī-

bas pamati - nepilngadīgais atbild par savu vainu kaitēju-

ma nodarīšanā,bet vecāki un aizgādņi atbild par savu vainu

nepilngadīgo nepienācīgā uzraudzībā. Lai rastos vecāku un

aizgādņu subsidiārā atbilaiba,vienmēr ir nepieciešama viņu

vaina. Taču šīs vainas esamība ne vienmēr izraisa subsidi-

āro atbildību,jo pirmām kārtām par nodarīto kaitējumu at -

bild pats nepilngadīgais.

Vecāku un aizbildņu subsidiārā atbildība saskaņā ar CX

473-P* II d. izbeidzas: I)kad kaitējuma nodarītājs sasnie-

dzis pilngadību,vai 2) kad nepilngadīgajam jau pirms piln-

gadības sasniegšanas ir radusies kaitējuma atlīdzināšanai

nepieciešai i manta vai izpeļņa. Arī no šī viedokļa vecāku

vai aizgādņu atbildība ir ierobežota atšķirībā no CX 472.

p. noteikuma,kad vecāku vai citu personu atbildība paliek

pēc tam,kal kaitējuma nodarītājs sasniedzis pilngadību.

Tā kā vecāku un aizgādņu atbildība ir atbildība par aavu

vainu,viņi nav tiesīgi regresa kārtība piedzīt no tiešā

kaitējuma nodarītajā tās summas,kas izlietotas kaitējuma

atlīdzināšanai (CX 469.p.).

Izņēmums no vecāku un aizgādņu subsidiāras atbildības

M3 X H3 He-
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ir atbildība par kaitējumu,ko nepilngadīgais ir nodirījis,

izpildot savus darba (dienesta) pienākumus,ja viņš strādā.

Par šo kaitējumu atbild attiecīgā organizācija pēc CX 466.

p. PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 1963-g. 23.okt.lēmuma 15.

p. ir atrisināts jautājums par atbildību tajos gadījumos ,

kad Kaitējums nodarīts ar vairāku nepilngadīgo darbībām.

Pašiem nepilngadīgajiem pret cietušo ir solidāra atbildi -

ba,taču vecāku vai aizgādņu subsidiārā atbildība,ja šiem

nepilngadīgajiemir dažādi vecāki vai aizgādņi,notiek pēc

daļējās atbildības principa,t.i. vecāki vai izgādņi atbild

tikai par savu bērnu vai aizbilstamo tiesas noteiktajā da-

ļa. No minēta Plēnuma lēmuma 15*P* var secināt,ka vecāku

vai aizgādņu atbildība rodas tikai tad, ja kaitējumu nodarī-

jis 15 gadu vecumu sasniegušais nepilngadīgais,t.i. tikai

attiecība uz subsidiarās atbildības gadījumiem. Ja kaitē -

jumu nodarījuši kopīgi vairāki nepilngadīgie vecuma lūdz

13 gadiem (CX 472.p.),tad viņu vecākiem ir solidāra atbil-

dība.

Zināmā mērā trva atbildībai par rīcībnespējīgo personu

nodarīto kaitējumu ir atbildība par kaitējumu,ko nodarījis

pilsonis,kas nav spējīgs saprast savas darbības nozīmi (CX

475.P.). Pats kaitējuma nodarītājs šajā gadījumā ir pilnī-

gi rēcībspējīgs pilsonis,ka3 sasniedzis 18 gadu vecumu un

nav atzīts par rīcībnespējīgu. Taēu kaitējums ir nodarīta

tādā situācija,kad kaitējuma nodarītājs nav bijis spējīga

saprast savas darbības nozīmi vai vadīt savu darbību. Kai-

tējuma nodarījuma brīdī šo personu kvalificēt kā

vainīgu kaitējuma nodarīšana. Zināma līdzība te saskatāma

ar šādu personu slēgtajiem darījumiem (CX 55.p.),kuri tiek

atzīti par spēkā neesošiem. Ta3 liocina,ka likumdevējs šā-

das paraktas gribai nepie.juridisku nozīmi.

No otras puses,ari pašam cietušajam ir jābūt uzmanīgam,

lai novērstu iespējamā kaite jtjaa nodarīšanu. Šis momenta

it sevišķi jāuzsver,kad cietu ais nācla saskarē ar peraonu,

kura nevar saprast savu darbību un to vadīt. Tāpēc likum-

devēja principiālaia viedoklis ir tāds,ka kaitējuma nodarī-

tajā neatbild par nodarīto kaitējumu,ja viņš tajā bridi bi-

jiB garīgas darbības traucējuma stāvoklī. Tomēr li-
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kumdevējs piešķir sevišķu nozīmi tiem cēloņiem,kas rddTjnii

rīcībspējīgai personai tādu stāvokli,ka viņa nespēj vad!t

savu darbību un nesaprot tās nozīmi. Ja šāds cēlonis ir al-

kohola vai narkotisko vielu lietošana,t.i.,kad pilsoni* gp-
zināti sevi novedis līdz šādam garīgas darbības traucč?a*na.

atāvoklim,civiltiesiskā atbildība par nodarīto kaitējumu*

rodas pēc vispārīgiem noteikumiem. Pamats šādai atbildībai

J.r paša kaitējuma nodarītāja vaina, jo viņš pats sevi neve-

dīs līdz tādam stāvoklim.

CX 475.p. nav piemērojams tajos gadijumos,kad kaitējums

jāatlīdzina neatkarīgi no vainas,piemēram,ja kaitējums no-

darīts paaugatinātas bīstamības sfēra. Tieši šads norādi -

jums ir KPFSR Augstākās Tiesas Plēnuma 1967.g. 7.februāra

lēmuma b.p. Taa ari pilnīgi aaprotams,jo šādas atbildības

gadījumā atkrīt tas subjektīvais atbildības prieķšnoteiku-

ms,uz kuru balstīts CX 475.p.
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VII. Atbildība par vairāku personu kopīgi nodarītu

kaitējumu

Nereti cietušajam kaitējums tiek nodarīts vairāu perso-

nu dartības rezultātā. Tā kā šādu kaitējumu izsaukuši vai-

rāki cēloņi,tad tas nosaka zināmas īpatnības kaitējuma at-

līdzināšanā.

Visbiežāk ar vairēku personu kopīgi nodarītu kaitējumu

sastopamies tad,kad vairākas personas kopīgi izdarījušas

noziegumu,piemēram,izlaupījušas sociālistisko īpašumu,no -

darījušas miesas bojājumus kādam pilsonim utt.,vai arī

vairāku transporta līdzekļu avārijas rezultātā,kad cietušā

veselībai vai mantai nodarīts bojājums,saduroties diviem

vai vairākiem transporta līdzekļiem. Vai arī,piemēram,kad

persona sakarā ar transporta līdzekļu avārijā dabūtiem ie-

vainojumiem tiek nogādāta slimnīcā,kuras personāla nepa -

reizas rīcības rezultātā kaitējuma nodarījums cietušajam

palielinās. Tomēr ne visos gadijumos,kad kaitējums cietu-

šajam nodarīts vairāku personu darbības rezultātā,rodas

vienāda atbildība. Tā var būt dažāda atkari-ā no tā,kā iz-

veidojušies atbildības objektīvie (cēloniskais sakars) un

subjektīvie (kaitējuma nodarītāja vaina,cietušā vaina)

priekšnoteikumi.

Vispirms vairāku personu darbībai ir jābūt cēloniskā

sakara ar nodarīto kaitējumu. Tomēr vairāku personu darbī-

bas cēloniskais sakars ar cietušajam nodarīto kaitējumu var

izteikties dažādi. Taa var izveidoties tādējādi,kad iespē-

jams konstatēt katra kaitējuma nodarītāja darbības cēlonis-

ko sakaru ar atsevišķi nodarīto kaitējumu. Šādā gadījumā

nevar runāt par vairāku personu kopīgi nodarītu kaitējumu.

Sakarā s to šajā gadījumā pastāv vairāku kaitējuma noda-

rītāju daļēja atbildība. Tas attiecas arī uz vairāku per-

sonu nodarīto nevienveidlgo kaitejumu.Piemčram,vairakaa per-

sonas nodarījušas kaitējumu - viena nodarljuai miesas bojā-

jumu,otra - piesavin juaies cietuša manlaa. PSRS Augstākāa

tiesas Plēnuma 1954.g. 28.maija lēmuma "Par tieau prakai,

piedzenot materiālo zaudējumu,kas nodarīta ar noziegumu"^no-
1) CčopHHK nocTaHOBJieHMn i pxoßHoro Cvjm CCCP.I924
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radījis,ka solidāra atbildība nepamatoti tiek uzlikta per-

sonām,kas notiesātas gan vienā lietā,bet par patstāvīgiem

noziegumiem, šādos gadījumos nav kopīga kaitējuma nodarīju-

ma, jo katras personas darbība ir atsevišķā cēloniskā saka-

rā ar patstāvīgu kaitējuma daļu. Šāda gadījumā katrs kai-

tējuma nodarītājs atbild cietušajam nodarītā kaitējuma da-

ļas apmērā. Citādi ir tajos gadījumos,kad vairāku personu

darbība kopīgi nodara kaitējumu. Tas nozīmē,ka visu kaitē-

juma nodarītāju darbība ir kopīgā cēloniskā sakarā ar np-

darlto kaitējumu,krr nav iespējams norobežot katras per-

sonas darbības atsevišķu cēlonisko sakaru ar kādu noteiktu

kaitējuma daļu. Tāpēc te kaitējums ir vairāku personu ko -

pigs, nedalīts rezultāts,bet nevis vairāku atsevišķu kaitē-

jumu summa.No cēloniskā sakara viedokļa kopīgi nodarīts

kaitējums var rasties vairāku personu vienlaicīgu darbību

rezultātā,ka,piemēram,kaitējums divu transporta līdzekļu

kopīgas avārijas rezultātā. Kopīgs kaitējums var rasties

ar vairāku personu dažāda laika izdarītam darbībām. Tāpēc

nav nozīmes tam apstāklim,vai kaitējuma nodarītaji bija

iepriekš vienojušies par kaitējuma nodarīšanu,vai to noda-

rījuši neatkarīgi viens ne otra. Ja kaitējums no cēlonis-

kā sakara viedokļa ir kvalificējams ka kopīgi nodarīts,tad

aaskanā ar CX 476.p. kaitējuma nodarltaji cietušajam at -

bild solidāri.

šis ir viens no tiem saistību tiesību gadījumiem,kad

pēc CX 216.p. noteikumiem solidārais pienākums reglamen-

tēts likuma. Tas ir noteikts galvenokārt cietuša interešu

maksimālai aizsardzībai. Kaitējuma nodarītāju solidārais

pienākums saskaņā ar CX 217*P* izteicas tādējādi,ka cietu-

šais ir tiesīgs prasīt kaitējuma atlīdzību kā no visiem

kaitējuma nodarītajiem kopīgi,tā arī no katra atsevišķi,pie

tam kā visa parada apmēra,tā ari kādā daļa,līdz kamēr viņš

saņēmis kaitējuma pilnīgu atlīdzību. Pēc tam cietušā tiesī-

bas pret kaitējuma nodarītajiem izbeidzas neatkarīgi no tā,

kādā apjoma katrs kaitējuma nodarītājs ir atlīdzinājis kai-

tējumu cietušajam.

Solidārā atbildībakopīgi nodarīta kaitējuma gadījumos

ir uzliekama tāpēc,ka kaitējuma ir vienots,nedalīta kaitē-

juma nodarītāju darbības rezultāta,kur noteikt atsevišķas
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kaitējuma daļas praktiski nav iespējams. Tomēr vairfku per-

sonu atbildība par kopīgi nodarīto kaitējumu ir atkarīga

arī no atbildības subjektīvā priekšnoteikuma - kaitējuma no-

darītāju vainas. Ja atbildība rodas pēc CX 46*?.p.,tad ta

iespējama,tikai pastāvot kaitējuma nodarītāja vainai.Tāpēc,

ja kāas no kaitējuma nodarītajiem nav vainīgs,uz viņu so-

lidārā atbildība neattiecas,jo viņš vispār nenes atbildību

par kaitējuma nodarīju, i.

Ja likumā ir noteikta kaitējuma nodarītāja atbildība ne-

atkarīgi no vainas (CX 469*p<),solidārā atbildība var ras-

ties kā tad,kad visu Kaitējuma nodarītāju darbībā nav vai-

nas,tā ari tad,ja viens no viņiem ir vainīgs,bet citi ne.

Izņēmums no solidārās atbildības ir noteikts PSRS jūras

tirdzniecības kuģniecības kodeksa 257*p* II d.,aaakaņa ar

kuru vairāku kuģu īpašnieku atbildība cietušā (trešās per-

sonas,kravas īpašnieka )priekša ir "bez solidāras atbildī-

bas".

CX 476.p. noteiktā vairāku kaitējuma nodarītāju solidā-

rā atbildība izrāj la jautājumu par solidāro atbildētāju

savstarpējam iekšējām attiecībām pēc tam,kad Kaitējums cie-

tušajam atlīdzināts. Tas parasti ir tajos gadījumos,ja Hds

AiO kopīgā kaitējuma nodarītajiem ir atlīdzinājis kaitējumu

cietušajam,atbrīvojot pārējos kaitējuma nodarītājus no at-

bildības pret cietušo. Pēc CX 219-p. II d. šādam kaitējuma

nodarītajam ir regresa prasījuma tiesības pret katru no pā-

rējiem kaitējuma nodarītajiem vienlīdzīgās daļās,ja likuma

vai līgumā nav noteikts citādi. Ka redzams,likumdevēja ga-

lugalā vadās no visu kopīgā kaitējuma nodarītāju vienlīdzī-

gas atbildības,neizslēdzot ari citādu atrieinājumu,kā taa

ir,piemēram,PSßS jūras tirdzniecības kugnieclbaa kodekaa

255* un 25/.p.p.,kad regresa prasībās sakarā ar cietušajam

atlīdzināto kaitējumu viens kuģis atbild otra priekšā ne

vienlīdzīgās daļās,bet gan samērīgi katra kuģa vainas pa-

kāpei.
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VIII. Kaitējuma atlīdzināšana cietušajam

(vispārīgi noteikumi)

Kaitējuma nodarīšana var radīt ne tikai civiltiesiskās

sekas,bet zināmos gadījumos arī kriminālo un administratī-

vo atbildību. Katras šīs atbildības apmērs ir atkarīgs no

dažādiem faktoriem. Kas attiecas uz civiltiesiskās atbil -

dlbas apmēru,tad jāievēro,ka civiltiesiskā atbildība ir

mantiska atbildība un tās uzdevums ir pilnīgi apmierināt

no kaitējuma nodarīšanas cietušās personas intereses,no-

drošināt viņai mantiskā zaudējuma atlīdzību. Tāpēc,nosanot

kaitējuma atlīdzības apmēru,jāvadās no cietušajam nodarītā

kaitējuma apmēra. Neatkarīgi no tā,vai un kādu sodu saņems

kaitējuma nodarītājs,cietušajam nodarītais kaitējums ir jā-

atlīdzina pilnīgi. Juridiskajā literatūrā nereti tiek pa-

svītrots kaitējuma pilnīgas atlīdzības princips, šis prin-

cips ir ietverts ari CX 46$.p.("kaitējums jāatlīdzina pil-

na apjomā tai personai,kas kaitējumu nodarījusi").

Lai nodrošinātu cietušajam reālu kaitējuma atlīdzināša-

nu pilnā apjomā,civilkodeksā ir noteikta,piemēram,citu

personu atbildība, ja kaitējumu ir nodarījis rīcībnespčjl -

gais,un vecāku,aizgādņu subsidiārā atbildība par nepiln -

gadīgo vecumā no 15 - 18 gadiem nodarītu kaitējumu (CX 472.

- 474.p.p.),kā arī cietušajam pienākošos maksājumu kapita-

lizācija, juridiskai personai - parādniekam izbeidzoties (CX

488.p.).

Pilnīga zaudējumu atlīdzināšana visos gadījumos nav ie-

spējama. Piemēram,ja kaitējuma nodarītājs mšrst,neatstājot

mantojumu,kas būtu pietiekams kaitējuma atlīdzināšanai. CX

485*P* II d. ir paredzēta iespēja samazināt kaitējuma at-

līdzības apmēru atkarībā no kaitējuma nodarītajā - pilßoņa

mantiskā stāvokļa. Paša cietušā vaina rupjas neuzmanības

formā var būt pamats zaudējuma apmēra samazināšanai. Pilnī-

ga zaudējuma atlīdzība netiek ievērota ari tad,ja veselības

bojājuma gtlljumā cietušajam bez darba algaa bija vēl nere-

gulāri ienākumi,kurus neņem vērā,noaakot kaitējuma alldzl-

CoBeTCKoe rparßaHCKoe npa80,11,J1.,1961,CTp.491
H cjieA.; jms -

HOCTM,M., 1965,CTp.47 n cjie^.
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bas apjomu. Taču šādi izņēmumi negroza pamatprj ncipu par

kaitējuma atlīdzināšanu pilnā apjomā, so noteikumu detali-

zētāk reglamentē CX 477*P*,saskaņā ar kuru kaitējums jāat-

līdzina naturā,nododot tādas pašas sugas un kvalitātes

lietu,izlabojot sabojāto lietu u.tml.,vai pilnīgi atlīdzi-

not nodarītos zaudējumus. Tādējādi likums nosaka divus kai-

tējuma atlīdzināšanas veidus. I)atlīdzināranu natūrā un 2)

pilnīgu nodarīto zaudējumu atlīdzinu.anu. Abi tie uzskatā-

mi par līdzvērtīgiem,atšķirībā no agrākās likumdošanas,kaa

par galveno atbildības veidu noteica agrākā stāvokļa atjau-

nošanu,t.i.atlīdzināšanu natūra.

Kaitējuma atlīdzināšana natūrā nozīmē novest cietušajam

samazināto labumu līdz tādam stāvoklim,kādā tas bija līdz

kaitējuma nodarīšanai. Ja,piemēram,bojāta cietušajam piede-

rošā lieta,tā jāizlabo atbildīgajai personai uz sava rēķi-

na. Ja lieta gājusi boja,tad atbildīgas peraonas pienākuma

ir atdot cietušajam tādu pašu lietu. Atlīdzināšana natūrā

praktiski iespējama tikai tādos gadījumos,kad bojāta vai

iznicināta cietušajam piederoša lieta,pie tam ari ne vien-

mēr. Praksē samērā reti sastopamies ar atlīdzināšanu nata-

rā šī vārda tiešā nozīmē ari tāpēc,ka cietušajam ir izda -

vlgak saņemt naudas kompensāciju par iznicināto vai sabo-

jāto lietu nekā citu tadu pašu vai līdzvērtīgu lietu,ko

viņam varētu atdot kaitējuma nodarītājs. Dažreiz tiesu

praksē pat' svarīgāko 'omcr izvirza atlīdzināšanu natūrā.

Ta tas ir PShS Augstākas Tiesas-Plēnuma 1900.g. 2b.marta

lēmuma "Par tiesu praksi kolhozu civillietās".Saskaņā ar

šī lēmuma 4.p. no personām un organizācijām,kaa patvaļīgi

apstrādājušas kolhoza zemi,patvaļīgi novākuši ražu vai aie-

nu no kolhoza zemes,kolhozam nodarītie zaudējumi ir piedze-

nami Tikai tad,ja piedziņa natūrā nav ieapējama,

jāpiespriež patvaļīgi novāktās ra&aa vai siena vērtība pēc

valsta mazumtirdzniecības cenām.

Zaudējumu atlīdzināšana. Vispirms,kaß j&aaprot ar zaudē-

jumu? levērojot to specifiku,kada ir zaudējumiem veselības

bojājuma gadijuma,likumdevējs tieši likuma dētalizēti reg-

lamentē šāda zaudējuma jčdsienu (CX 478.p.).Taēu attiecībā

1) Latvijas PSH Tiesas Biļetēna, 19^0.g.
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uz sociālistiskas organizācijas vai pilsoņa mantai nodarīto

kaitējumu zaudējuma jēdziens CX 477*p* netiek atklāts.Tāpēc

jāvadās no tā zaudējuma jēdziena,kas dots civilkodeksā sai-

stību tiesību vispārīgajos noteikumos.Sis zaudējuma jēdzie-

ns reglamentēts CX 224.p. II d.,saskaņā ar kuru zaudējumi

var izteikties divējādā veidā. I)kā kreditora izdarītie iz-

devumi,viņa mantas zudums vai bojājums,t.i. cietušā jau

esoša mantiskā stāvokļa pasliktināšanās; 2) zaudējuma sas-

tāvā ietilpst tie ienākumi,kurus kreditors būtu ieguvis,ja

parādnieks saistības būtu izpildījis, formulējums acīm-

redzot tieši domāts 1 īgumisko saistību gadījumam,jo saistī-

bās no kaitējuma nodarīšanas nevar teikt: "ja parādnieks

saistību būtu izpildījis". Nekādas parādnieka saistības

pirms kaitējuma nodarīšanas vēl nav.seit varētu runāt par

tiem ienākumiem,ko cietušais butu ieguvis,ja viņam nebūtu

nodarīts kaitējums.

Saskaņā ar CX 224.p. ir jāatlīdzina abas zaudējuma sas-

tāvdaļas. Saistībās no kaitējuma nodarīšanas nav nekādu

šaubu par izdarīto izdevumu,mantas zudumu vai bojājumu at-

līdzināšanu. Kas attiecas uz otru zaudējumu sastāvdaļu -

cietušā izpalikušajiem ienākumiem -,tad šis jautājums savā

laikā bija samērā strīdīgs saskaņā ar PSRS Augstajās Tie -

sas Plēnuma 1943*g*10.jūnija lēmuma doto izskaidrojumu,ka

1922.g.CK 117.p* par zuduša labuma piedziņu nav piemēro -

jams gadījumos,kad kaitējums radies ārpus līgumiskajām at-

tiecībām.

Juridiskajā literatūra zināmā mērā negatīva attieksme

pret zuduša labuma piedziņu savā laika bijaiO.Joffem. Ci-

-2
tāda,domājams,pareizāka nostāja bija J.FlciSicai ,kura ap-

šaubīja minēta PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma lēmuma parei-

zību. Tagad nav pamata apšaubīt CX 224.p. II d. pilnīgu

piemērošanu arī saistībās no kaitējuma nodarīšanas, sī nor-

ma atrodas vispārīgajos noteikumos par.saistībām un tāpēc

pilna mērā attiecas uz kaitējuma nodarījuma radītam saistī-

bām. Pie tt t CX 477.p. pats neatklāj īpašu zaudējuma jē -

no Bo3MemeHmo Bpejļa,J!.,l9sl,

2/ E?A.sjiei*nim,o6H3aTej!*BCTßa H3 npmHHemm H M3He-
ocnoßaTejīßHoro ooorameHM.M. ,1951 ,cTp. 177.
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dziena saturu,bet vadās no zaudējuma jēdziena,kas noteikts

CX 224.p. II d. Cietušām pienākošās atlīdzības apjomā ir

jāietver abas sastāvdaļas - gan izdarītie izdevumi,mantas

zudums vai bojājums,gan ienākumi,kurus cietušais nav guvia.

Nosakot zaudējuma otro sastāvdaļu,jāvadās no tā,kādi

patiesībā būtu cietušā ienākumi,un no tā,lai šādu ienāku*-

mu iegūšana butu bijusi cēloniski nepieciešama,ja to nebū-

tu novērsusi kaitējuma nodarīšana.

No vispārīgā noteikuma par kaitējuma pilnu atlīdzību ir

pazīstami daži izņēmumi. Viens no tiem ir saistīts ar tādu

objektīvu faktoru,ka kaitējuma nodarītāja mantiskais stā -

vokiis. jautājumā spēkā esošā likumdošana ievērojami

atšķiras no agrākās. Saskaņā ar KPFSR 1922.g. CX 411.p.,no-

sakot atlīdzības apjomu par kaitējumu,visos gadījumos bija

jāņem vērā cietušā un kaitējuma nodarītāja mantiskais stā-

voklis. Tas zināmā mcrā bija pretrunā ar zaudējuma pilnas

atlīdzināšanas principu. Abu pušu mantiskā stāvokļa salī-

dzinājums varēja radīt Kaitējuma atlīdzinājuma apjoma sa-

mazināšanu bez pietieKama pamata.Minētā norma bija zaudē -

jusi savu aktualitāti,tāpēc likumdevēja pamatoti no tās at-

teicās un izvirzīja pilnīgi jaunu noteikumu,proti,ka tiesa

var* samazināt nodarīta kaitējuma atlīdzības apjomu atkarībā

no kaitējuma nodarītāja - pilsoņa mantiskā stāvokļa. Likum-

devējs acīmredzot ir vadījies no tā apsvēruma,ka dažoa ga-

dījumos objektīvi nav iespējams atlīdzināt kaitējumu pilnā

apjomā,jo nodarītā kaitējuma apmērs var but pārāk liela,

salīdzinot ar Kaitējuma nodarītajā reālajām iespējam to at-

līdzināt. Piemērojot šo noteikumu,jāievēro,ka taa attiecaa

tikai uz pilsoņiem ka kaitējuma nodarītajiem,bet nevia uz

sociālistiskajam organizācijām,kuru mantiskais stāvoklis

vienmēr atļauj atlīdzināt kaitējumu pilnā apjomā.

No CX 40^.p. II d. redzams,ka tiesa var samazināt atlī-

dzības apjomu,bet to darīt nav tiesas pienākuma. Bez tam

tiesa var tikai pamazināt atlīdzības apjomu,bet nevia

pilnīgi atbrīvot no kaitējuma atlīdzināšanas. Uz to vēraia

uzmanību P3i<S Augstākas Tiesas Plēnuma 19b3*g* 23-okt. lē-

muma 10.p.

Otro izņēmums no kaitējuma atlīdzinAšanaa pilnā apjomā
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ir sakarā ar cietumā vainas ievērošanu. Cietušā vaina var

būt pamats,lai samazinātu kaitējuma atlīdzības apjomu,vai

arī,lai pilnīgi noraidītu prasību par kaitējuma atlīdzību,

šis ir t.s. "jauktas vainas" vai "jauktas atbildības" ga-

dījums. Tā kā pamats kaitējuma atlīdzības apjoma samazinā-

šanai ir cietušā vaina,t.i. no paša cietušā atkarīgs,sub-

jektīvs faktors,tad nedaudz tuvāk par cietuša vainas jē-

dzienu.

Cietušā vaina ir viņa psihiska attieksme pret iznarīto

darbību vai bezdarbību un sakarā ar to iestājušos rezultā-

tu. No šī viedokļa nevar saskatīt atšķirību starp kaitēju-

ma nodarītāja un cietušā vainu. Atšķirība ir tajā apstākli,

ka kaitējuma nodarītājs,būdams vainīgs,ar savu darbību

pārkāpj ne tikai objektīvās tiesības,bet aizskar cietušā

subjektīvās tiesības. Turpretī cietušais,būdams vainīgs,

ar savu darbību kaitējuma nodarītajā subjektīvās tiesības

1
nepārkāpj. Cietušā vainas nozīme saskatāma tajā apstāklī,

ka cietušais ar savu darbību ir sekmējis savu mantisko vai

nemantisko labumu iznīcināšanu vai bojāšanu,kurus viņam no-

drošina un aizsarga likums. Saudzīgi un rūpīgi izturēties

pret šiem labumiem un gādāt par to saglabāšanu,kā pareizi

atzīmē ir katra tiesību subjekta pienākums,

arī tās personas pienākums,kuras rīcībā šie labumi atrodas-

Pašam subjektīvo tiesību nesējam arī jārūpējas par to,lai

pēc iespējas sekmīgāk vērstos pret savu subjektīvo tiesību

aizskaršanu no citu personu puses. Ja cietušais nav to da-

rījis,tad tajā apstāklī var saskatīt,ka pats cietušais ar

savu vainu ir sekmējis savu pats

sev zināmā mērā nodarījis kaitējumu. Tāpēc ir nepiecie -

šams radīt neizdevīgas sekas pašam cietušajam.

Ja likuma ir runa par kaitējumu,kas radies paša cietuša

vainas dēļ,tad tas nozīmē,ka kaitējums radies kā kaitējuma

nodarītāja,tā arī paša cietušā darbības kopējs rezultāts.

Cietuša vainas tiesiskas sekas izteicas viņam atlīdzināmā

kaitējuma ar joma samazināšanas formā. Cietušā vaina tāpat

l/E.C.AHTHMOHOB,3Hat*eHne BMHH noTepneßmero npM rpajtmaHc-
KOM npaßOHapyu:eHHH,M.,l9so,cTp.l23; CoBeTCKoe rpa)*man-

e^oe-npaßo-,t.2,M.,cTp.351.
2/E.A.s*jieiīmzr*,o6H3aTejiLCTßa H3 npiMHHeHKH H K3 ae-

ocHOßaTejiLHoro o6oramennH,Vi. ,1951 ,CTp.l66.
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kā kaitējuma nodarītāja vaina var izpausties dažādās for-

mās. Atšķirībā no kaitējuma nodarītāja vainas cietušā vai-

nai tikai tad ir tiesiska nozīme,ja tā izteicas likumā

stingri prsltajā formā. Likuma ir tieši norādīts,kādas

vainas formas var but par pamatu kaitējuma atlīdzības ap-

joma samazināšanai,kāda-j - pilnīgai kaitējuma atlīdzības

noraidīšanai. Likumdevējs ir ņēmis vērā arī to apstākli
,

ka kaitējuma nodarītāja un cietušā ituēcija kaitējuma no-

darīšanas bridi ir dažāda. Kaitējuma nodarītājam parasti

labāki ir pārskatāmas tās sekas,ko var radīt viņa darbība;

turpretī cietušajam bieži vien nākas reaģēt uz kaitējuma

nodarītāja darbību iepriekš nesagatavotam. Tāpēc kaitējuma

atlīdzināšanai nav svarīga kaitējuma nodarināja vainas

forma - kaitējums ir jāatlīdzina,pastāvot ari vieglai neuz

manlbai. Cietušā vainai ir jābūt nolūka vai rupjas neuzma-

nības formā.

Cietušā vaina nolūka formā ir sastopama ļoti reti,jo pa-

šam cietušajam parasti nevar būt tieša vai netieša vēlēša-

nās veicināt sev Kaitējuma nodarīšanu. Cietušā vaina nolū-

ka formā visos gadījumos atbrīvo kaitējuma nodarītāju no

pienākuma to atlīdzināt (PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma

19b3.g. 23.okt.lēmuma T/.p.),lai gan īpaši par to ir norā-

dīts tikai CX 4^9.p. Prnusē sastopamā cietušā vainas forma

parasti ir rupja neuzmanība. Vieglai neuzmanībai nav tie-

siskas nozimea. Kāda neuzmanība ir uzskatama par rupju, taa

ir jāizšķir,ņemot vērē katras lietas konkrētos apstākļus.

Piemēram,pilsonis B.bija nostājies uz ceļa, pacēla roku,lai

šoferis apturētu kravas automašīnu.Nenogaidot,kamēr mašīna

pilnīgi apstājas,B.mēģināja ielēkt vēl ejošā automašīnā,

bet nokļuva zem mašīnas riteņiem, iiajā gadījumā B.rīcībā

bez šaubām saskatāma rupju neuzmanība.

Dažreiz normatīvos aktos un bieži vien tiesu prakaā un

juridiskajā literatūra tiek lietota termins "jaukta atbil-

dība". Praksē un literatūrā lieto ari terminu "jaukta vai-

na". &ie termini nav precīzi,jo nekādas atbildības vai

vainas jaukšanas nav. Pareizāk ir runāt par cietušā vainas

ietekmi uz viņam utlidzināmā zaudējur.-n apjomu. Pavisam ne-

pareizi ir teikt "jaukta vaina". Valr.n Kā personas subjek-
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tīvu attieksmi pret to darbību,ko persona veic,nevar jaukt

kopā ar citas personas - cietušā vainu. Nav pareizi lietot

terminu "jaukta atbildība", jo cietušais vispār neatbild,bet

atbild tikai kaitējuma nodarītājs.

Atšķirībā no cietušā nolūka,kas vienmēr ir priekšnotei-

kums kaitējama c*:lldzības noraidījumam,rupja neuzmanība

var būt pamats: I)kaitējuma atlīdzības apjoma samazināša-

nai un 2) kaitējuma atlīdzības noraidīšanai. Kā tas izriet

no CX 485*p. I d.šīs sekas iespējamas neatkarīgi no tā,vai

kaitējuma nodarītājs ir vainīgs kaitējuma nodarīšanā vai

ne. Ja kaitējuma nodarītāja atbildība rodas neatkarīgi no

viņa vainas,abu pušu vainas pakāpju salīdzināšana nav ie-

spējama. Turpretī tad, ja konstatējama ari kaitējuma neda-

rītāja vaina,atlīdzības apjoma samazināšana vai pilnīga at-

līdzības noraidīšana ir atkarīga no kaitējuma nodarītāja

un cietušā vainas pakāpes. Dažāds atkarībā no katra gadi -

juma konkrētiem apstākļiem būs atlīdzības apjoms,ja kaitē-

juma nodarītajā vaina izteiksies vieglas vai rupjas neuzma-

nības vai nolūka formā,kā arī atkarība no tā,ka izpaudusies

cietuša rupja neuzmanība,kādas tiesību,morāles vai tehnis-

kās normas viņš pārkāpis. Kaut ku.du standartizētu pieeju

šeit nav iespējams noteikt. Piemēram,kādas organizācijas

šoferis,iereibuša stāvokli braucot ar nesamazinātu ātrumu,

sabraucis kolhozam piederošo govi. Tautas tiesa šajā gadī-

jumā bija saskatījusi arī cietuša vainu,jo Kolhozs nebija

nodrošinājis lopu dzīšanu pa ceļa vienu pusi. Taču Latvijas

PSR Augstākās Tiesas Civillietu tiesas kolēģija uzskatīja,

ka šajā gadījumā piedzenama atlīdzība no automašīnas valdī-

tāja pilnā apjomā,jo pastāvējusi arī kaitējuma nodarītajā
1

rupja neuzmanība.

No CX 485*P* I d. neizriet,ka .ievērojot cietuša rupjo

neuzmanību,atlīdzināmā kaitējuma apjoms butu dalāma uz

pusēm.Atlīdzības apjoms ir atkarīgs no vienas vai abu pušu

vainas pakāpes,kas var- būt dažāda.

Cietuša vainas tāpat kā kaitējuma nodarītāja vainas jē-

dziens ir attiecināms arī uz organizācijām. Tieša liKuma

norādījuma par to gan nav,taču pie šāda secinājuma nākusi

1) Latvijas PSR Augstākās Tiesas Civillietu tiesas kolē-

ģijas lēmums lietā Nr. 5100 1953-g.
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tiesu prakse un civiltiesību levērolot CX 4&6.p.

noteikumus,var secināt,ka arī organizācijas kā cietušās

personas vaina veidojas no viņas darbinieku vainas,tiem

izpildot savus darba pienākumus. Tādējādi cietušās orga-

nizācijas vaina būs tikai tad,ja tās darbinieki ir izpil-

dījuši darbību organizācijas interesēs,bet nevis ārpus die-

nesta funkcijām .

Cietušā vainas jēdziens padomju civiltiesībās ir ciešā

sakarā ar personas rīcībspēju. Ja kaitējums nodarīts ne -

pilngadīgajam vecumā līdz 1$ gadiem vai personai,kas atzī-

ta par rīcībnespējīgu gara slimības vai plānprātības dēļ,

tad par paša cietušā vainu,protams,nevr runāt,jo no tiesī-

bu viedokļa tādas nav.*Lāds uzskats valda ari juridiskajā

Tas loģiski izriet no to civilkodeksa normu

tulkojuma,kuras reglamentē rīcībspējas noteikumus un atbil-

dibu par rīcībnespējīga pilsoņa nodarītu kaitējumu. Tāpēc

atlīdzību,ko piespriež rīcībnespējīgajam cietušajam,nevar

samazināt,pamatojoties uz to,ka viņš pats ar nolūku vai aiz

neuzmanības it kā būtu veicinājis kaitējuma nodarīšanu aev.

Tomēr tautas tiesas dažreiz nepamatoti samazina cietušajam

kaitējuma atlīdzības apjomu,uzskatot,ka pata cietušais -

rīcībnespējīgais ir vainīgo. Kūdras rūpnīcas "Olaine" dar-

binieks Vasinu iereibušā atdvokll vadīja motorvagi. Braucot

garām ciemata dzīvojamām mājam,viņš neievēroja,ka pie mc—

torvaga pieĶērāo un brauca līdz mazgadīgi bērni,to skaita

ari deviņus gadus vecais Soiovjovs,kurS ar kāju aizķēra ga-

ram braucošo ugunsdzēsēju drezīnu,kā rezultāta viņam ar mo-

torvāgi ti*a nodarīti miesas bojājumi. Rīgas rajona tautas

tiesa prasību pur zuudčjumu piedziņu sakara ar kaitējuma

nodarīšanu noraidīja,atzīstot,ka nelaimes gpUjumā vainīga

pats cietušais,un tāpēc zaudējumi nav jāatlīdzina. LPSF

Augstākas Tiesas Civillietu tiesas kolēģija aavā lēmuma no-

'/1 .C.AhTMMOHop,rpan;i.ancKnn oTBCTcrncHHOCTh 3a Bpex,npnHH-
HeHHuH McroTHMKoM nohM'ueHHoH 0nacH0cTH.M.,1952,c.217;
H.A.t'jteftHtMu.odniaTejH.cTßaMi npm!Mne":'H Bpejta n H3 Heoc-

HOBaTCjrhHoro ofSora*'K:f'HH,M.,L9hi,CTp.l7l.
2/ K.A.i-j:cKtjiMn.nMT.coH.,cTp.irļ9 ;

Hoc-i-L:;o n)*ļj!,n!)M'*Mf'eHHn"MajroJieTHHMH HecoßepmeHHO.neT-

HMM .nn!!/tM,".,f ,cTp.7; !.C.Maj!ewH,Ho3Men-eHHe Bpeaa

npM H' 3H.opr)BM HCCJ!BCp)HCHMOJ!CTH!!X,M.,I962,C.7.
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radīja,ka nepilngadīgie,kas nav sasniegusi 15 gadu vecumu,

ir rīcības nespējīgi,un tādēļ nevar atzīt tādu cietušo vai-

-1
nu,kas nav sasnieguši 15 gadu vecumu.

Sarežģītāks ir jautājums par to personu vainas nozīmi,ku

rām rīcībnespējīgais cietušais bija jāuzrauga. Kā juridis-

kajā literatūrā,tā arī tiesu praksē šis jautājums ir strī-

dīgs. Literatūta plaši atzīts ir viedoklis,ka to personu

vaina,kurām rīcībnespējīgais jāuzrauga,nav uzskatāma par

cietušā vainu un tā nevar ietekmēt kaitējuma atlīdzības ap-

p
jomu. Kaitējuma atlīdzības samazināšana faktiski nozīmētu,

ka rīcībnespējīgais cietušais atbildētu par citas personas

- tās,kurai rīcībnespējīgais jāuzrauga,-vainu. Pati par se

vi jau šāda konstrukcija nav loģiska, jo uz rīcībnespējīgo

vainas kategorija nav attiecināma.

Literatūrā ir sastopams arī otrs viedoklis. Tā,piemē -

ram,N.Haleins,vadoties no tā apsvēruma,ka mantisks kaitē-

jums, ja cietušais ir mazgadīgs,vienmēr gulstas uz vecākiem,

kuri mazgadīgo apgādā,uzskata,ka cietušais šajā gadījuma ir

nevis mazgadīgais,bet gan viņa vecāki.Tāpēc vecāxu vaina

mazgadīgā nepienācīgā uzraudzīšanā ir paša cietušā vaina,

kas ietekmē viņa paša mantiskās Citādi ir tad,

ja mazgadīgo nepienācīgi uzraudzījusi aizbildņi vai bērnu

iestāde. Pēc autora domām viņiem jāatbild solidāri ar kai-

tējuma nodarītāju. Tāpēc cietušajam,kurš no kaitējums no -

darītāja nesaņem pilnu atlīdzību,dodama iespēja iesniegt

prasību pret saviem vecākiem, badu cietušā vainas kons -

trukciju vairums padpmju civilistu noraida. Pamatots ir G.

Sverdlova viedoklis par to,ka bērnu prasība -pret vecākiem

šādos gadījumos nav domājama.^
Tiesu praksē tomēr ir sastopami lēmumi,kuros,nosakot

1/ Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens,l96b. g. Nr.4,

40.1pp.

2/ H3 npmMHeHMn
L.C.AHTKMOHOB.SHatieHMe BMHH noTepnenniero npM rpaamaHC-
KOM npaßOHapymeHMM,CTp.272; A.M.EejMKOBa,OTBeTCTBG)iHOCTB
3a BpeE,npnqnneHHH% MajiojreTHHM n HecoßepmeHHOJiCTHMM,jn!-
-uaM.M. J'63,cTp.lB; -

ajīßHan OTBeTCTBeHHocTE 3a noßpeKßenMe 3R0p08M,M.,1962.
CTp.lOO-101.

3/ H.C.MajieHH,Bo3Mem;eHMe Bpeaa npK noßpezut.eHMH 3Ropc-BhH
HecoßepmeHHo.neTHMx,M.,l962, CTp.l6-18.

4/ r.M.CßepwiOß,oxpana MHTepecoa ,ņeTeP B coBeTCKOM rpajK-
AaHCKOM H ceMeHHOM npa8e,M.,1955,CTp.l23-12:<.
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rīcībnespējīgajam cietušajam kaitējuma atlīdzības apjomu,

tiek ņemta vērā vecāku,aizbildņu vaina,kas izpaužas cietu-

šā nepienācīga uzraudzībā.

Citādi tiek atrisināts jautājums par paša cietušā vainu,

ja kaitējums nodarīts nepilngadīgajam vecuma no 1$ līdz 18

gadiem, čadas personas ir patstāvīgi atbildīgas par nodarī-

to kaitējumu,un šim apstāklim ir būtiska nozīme arī noaakot

cietuša nepilngadīgā vainu. Tikai pa*a nepilngadīgā cietušā

vaina var ietekmēt viņam nodarītā kaitējuma atlīdzības ap-

jomu.
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IX. Atbildība par kaitējumu sakarā ar pilsoņa vese-

lības bojājumu vai nāvi

īpaša vieta saistībās no kaitējuma nodarīšanas ir atbil-

dībai par pilsoņa personai nodarītu kaitējumu. Tā ir prak-

sē visplašākā kaitējuma nodarījuma radīto saistību katego-

rija, šīvcida saistībai raksturīgs ir tas,ka kaitējums vēr-

sts pret pilsoņu nemantiskajiem labumiem - viņa veselību un

dzīvību. :jādos gadījumos ir atlīdzināms nevis morālais kai-

tējums,bet gan tas mantiskais kaitējums,kas pašam cietuša-

jam vai viņa ģimenes locekļiem ir radies sakarā ar veselī-

bas atgūšanai izlietotajiem līdzekļiem vai sakarā ar to,ka

kaitējuma rezultātā cietušais daļēji vai pilnīgi zaudējis

darba spējas un vairs navar gūt tos ienākumus no darba, ko

viņš būtu guvis,ja kaitējums nenotiktu.

šīveida mantiskā kaitējuma sastāvs un tā apjoma noteik-

šana ir speciāli norādīta likumā (CX 4'/8.p.). Veselības bo-

jājums parasti ir saistīts ar vairāk vai mazai: ilgstošu

darba spēju zaudējumu,sakarā ar ko strādājošie cietušie sa-

ņem pārejošas darba nespējas pabalstus vai pensijas sociā-

lās apdrošināšanas kārtībā. Tas daudzos šīveida kaitējuma

gadījumos rada ciešu saskari 3tarp padomju darba un civilām

tiesībām,jo tādu pilsoņu materiālās nodrošināšanas funkci-

ju,kuriem nodarīts veselības kaitējums,regulē gan sociālās

apdrošināšanas institūts padomju darbu tiesībās,gan arī ci-

viltiesiskās saistības no kaitējuma nodarīšanas.

Šis apstāklis ir radījis teorētiska rakstura diskusiju

tiesību zinātnē par to saistību dabu,kuras rodas sakarā ar

strādnieku vai kalpotāju veselības bojājumu vai nāvi,ja kai

tējums nodarīts,tiem izpildot dnrba pienākumus. Ir strīds

par to,vai šīm saistībām ir civiltiesisks vai darba tiesi-

sks raksturs.

Jau tas apstāklis,ka šīs saistības reglamentē Civilās

likumdošanas pamatu un civilkodeksa normas,pasvītro šo sai-

stību civiltiesisko raksturu. Tas apstāklis,ka cietušajam

kaitējums ir radies,izpildot darba pienākumus,sakarā ar ko

viņš saņem ne tikai kaitējuma atlīdzību pēc civilkodeksa

normām,bet ari sociālās apdrošināšanas pabalstu vai pensi-

ju,nedod pamatu secinājumam,Ka šīs saistības iekļaujas dar-
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ba tiesību nozarē. Ir viegli saskatāma būtiska atšķirība

atarp pabalstu vai pensiju,ko strādniekam vai kalpotajam

no sociālās apdrošināšanas līdzekļiem piešķir darba likum-

došanā noteiktā kārtība neatkarīgi no kaitējuma nodarīta-

jā - cietuša darba vietas - vainas,un kaitējuma atlīdzī-

bu,ko pēc civilkodeksa normām cietušajam maksā tikai kai-

tējuma nodarīšanā vainīga organizācija nolūkā nodrošināt

cietušajam kaitējuma atlīdzību pilnā apjomā, šo saistību

iekļaušana darba tiesības,kā to rekomendē atsevišķi darba

tiesību speciālisti,nozīmētu sašķelt vienoto civiltieala-

kās atbildības institūtu par pilsoņa veselības bojājumu

vai nāvi. Procesuālās īpatnības,ko nosaka spēkā esoša li-

kumdošana, ir tikai tāpēc,lai vienkāršotu un atvieglotu

cietušajam nodarītā kaitējuma atlīdzības saņemšanu,un tas

nedod iemeslu uzskatīt,ka šīm saistībām ir darbatieaiaka

raksturs.

Spēkā esoša likumdošana pazīst trla dažādus atbildlbaa

gadījumus par pilsoņu veselības bojājumu vai nāvi: 1) ap-

drošinājuma ņēmēja atbildība par kaitējumu,ko viņš nodarl-

jia savam apdrošinātajam darbiniekam; 2)atbildlba par kai-

tējumu,ko apdrošinātam pilsonim nodarījusi persona,kas nav

viņa apdrošinājuma ņēmējs un ž)atbildlba par sociālajai

apdrošināšanai nepakļauta pilsoņa veselības bojājumu.

1. Apdrošinājuma sēmēju atbildība par kaitējumu,

ko viņš nod/urīji savam updrošinatajam darbiniekam

(CX W.P.)

Člveida atbildību līduša civilkodeksa normām reglamenta

ari: PSRS Augstakās Padomes iTezīdija 19*oLg. 2.okt.dekrēta

"Par kārtību,kāda izskatāmi atridi par kaitējumu,kaa uzņē-

mumiem, iestādēm un organizācijām jāatlīdzina strādniekiem

un kulpotājiem ar sakropļojumu vai citu veaellba*

bojājumu,kaa saistīta ar viņu darbu**; PSRS Miniātru Padomam

Valsts darba un darba algas komitejas un VAGP Prezidija

1961.g.22.decembri apstiprinātie "Koteikumi.kā uzņēmMad.,ie-

stādes un organizācijas atlīdzina kaitējumna.kaa strādnie-

kiem un kalpotājiom nodarīti ar sakropļojumu vai citu vese-

lības bojājumu,kaa saiatlta ar viņu darbu**\pSHS Ministru

1) turpmāk "19^1.g.22.dec.Noteikumi".
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Padomes Valsts darba un darba algas komitejas un VACP Se-

kretariāta 19&3*g. 14.janv.lēmuma Nr.l3/2 "Par kārtību,kā-

da tiek izskatīti jautājumi par kaitējuma atlīdzību,kas no-

darīts dzelzceļa transporta strādniekiem un kalpotājiem ar

sakropļojumu vai citu ar viņu darbu saistītu veselības bo-

jājumu".

Tiesību subjekti.Atbildīgs pēc CX 479.P* ir cietušā ap-

drošinājuma ņēmējs,t.i. persona,kurai ir pienākums par

darbinieku izdarīt iemaksas valsts sociālajai apdrošināša-

nai. PSRS APP 1961.g. 2.okt. dekrēts un 1961.g. 22.dcc.No-

teikumi tieši gan attiecas tikai uz uzņēmumiem,iestādēm ,

organizācijām,kas,protams,ir sakarā ar īpašu kaitējuma at-

līdzināšanas kārtību,ja kaitējuma nodarītājs ir organizā-

cija. Tomēr nav izslēgts,Ka apdrošinājuma ņēmējs vai* būt

jebkurš pilsonis,kas izdara sociālās apdrošināšanas iemak-

sas par mājkalpotāju,šoferi u.tml. Tāpēc saskaņā ar CX

479*P* cietušā apdrošinājuma ņēmēji ir gan organizācijas,

gan pilsoņi. 1961.g. 22.dcc.Noteikumu normas,izņemot tās,

kuras reglamentē strīda izšķiršanas kārtību,attiecas ari

uz pilsoņiem kā apdrošinājuma ņēmējiem. Ar organizācijām

saprotamas visas organizācijas - valsts,kooperatīvās un

sabiedriskas, ja tās izdara sociālās apdrošināšanas iemak-

sas. Pēc CX 479.p. kooperatīvās un sabiedriskās organizāci-

jas neatbild savu biedru priekšā,ja tie nestrādā šajās or-

ganizācijās uz darba līguma pamata. Piemēram,kolhozs neat-

bild par kaitējumu,kas nodarīts kolhoza biedram,bet atbild

personai,kas strādā kolhozā uz darba līguma pamata ( PSRS

Augstākās Tiesas Plēnuma 1963.g. 23-okt.lēmuma 13.p.).

Cietušie saskaņa ar CX 479.p. ir strādnieki un kalpotāji,

par kuriem kaitējuma nodarītājs izdara sociālās apdrošinā-

šanas iemaksas,neatkarīgi no tā,vai viņi strada valsts,koo-

peratīvās, sabiedriskās organizācijās vai pie atsevišķiem

pilsoņiem. Nav svarīgi,vai cietušais strādājis pastāvīgā,

pagaidu vai sezonas darbā. Tāpat nav nozīmes apstāklim,vai

kaitčjums nodarīts cietušā pamatdarba vieta,vai organizā-

cija,kurā viņš strādā amatu savienošanas kārtībā. Svarīgā-

kais faktora ir darba tiesiskās attiecības,darba līgums,sa-

karā ar ko par darbinieku izdarītas sociālās apdrošināšanas

iemaksas, jo PSRS visi strādnieki un kalpotāji ir pakļauti
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sociālajai apdrošināšanai uz tSa organizācijas rēķina,kurā

viņi strādā. Par cietušo saskaņā ar CX 479.P* nav uzskatā-

ms pilsonis,kuram kaitējums nodarīts, izpildot uzdevumu pāc

darbuzņēmuma,komisijas,uzdevuma v.c. civiltiesiska līguma

ar kaitējuma nodarītāju,jo šajā gadījumā nav darba tiesiako

attiecību. CX 479.p. neattiecas uz cietušajiem,kam veaelī-

bas bojājums nodarīts,izpildot darba pienākumu soda izcie-

šanas laika ieslodzījuma vietā,jo šfdas personas nepakļau-

jas sociālajai apdrošināšanai.

CX 479.p. ir piemērojams tikai tad,ja kaitējuma darbi -

niekam nodarīts sakara ar viņa darba (dienesta) pienākumu

izpildīšanu. Ka CX 479.p.,tā arī citi normatīvie akti tuvāk

nenoskaidro,kas jāsaprot ar darba pienākumu izpildīšanu.

Aclmreuzot te ir domāts tāds kaitējums,kas ir cāloniakā sa-

karā ar apdrošinājuma ņēmēja ražošanas vai tamlīdzīgu dar-

bību. No 1901.g. 22.dcc.Noteikumiem (1.p.) var aecināt, ka

kaitējums ir saistīts ar darba pienākumu izpildīšanu,ja tam

noticis: a) organizācijas teritorijā,b) ārpus šis organizā-

cijas teritorijas,izpildot darba pienākumus,un c) atrodotiea

šla organizācijas transporta līdzekli ceļā uz darbu vai no

darba. Jāatzīmē,ka Noteikumu I.p. redakcija nav viaai pre-

cīzāko kaitējums cietušajam var tikt nodarīta organizāci-

jas teritorija arī ārpus darba laika un neizpildot darba

pienākumus.

CX 479.p. un Noteikumu I.p.noradītā kaitējuma aaiatība

ar darbu ir jāsaprot tādējādi,ka cietušajam kaitējuma no-

darīšanas bridi ir jāveic darba pienākumi,bet nevis tam uz-

ņēmuma darbiniekam,ar kura darbību kaitējuma nodarīta.

Obligāta priekšnoteikums CX 479.P. piemērošanai ir ap-

drošinājuma ņēmēja vaina kaitējuma nodarīšanā. Vaina,kā zi-

nāms,ir viens no vispārīgajiem priekšnoteikumiem atbildībai

par kaitējuma nodarīšanu,izņemot paaugstinātas blatamībaa

avota valdītajā atbildibu pēc CX 469.p.,kaa rodas neatkarī-

gi no viņa vainas. Kas attiecaa uz CX 479.P- piemčrošanaa

sičru.tad tieši šeit kaitējuma lielākotiea arī notiek pa-

augstinātas bīstamības apstākļos (atradajot pie darbmašī-

nam vai nākot saskarē ar citiem paaugstinataa blatamībaa

avotiem,?. Un tamd ļ pēc vispārīgiem noteikumiem apdrošina-
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juma ņēmēja kā paaugstinātas bīstamības avota valdītāja at

bildībai vajadzētu iestāties neatkarīgi no viņa vainas.To-

mēr CX 479.p. kā speciāla norma nosaka izņēmumu,un atbildī-

ba apdrošinājuma ņēmējam uzliekama tikai tad,ja kaitējums

nodarīts viņa vainas dēļ. Tāpēc CX 469.p. nav piemērojams,

ja kaitējumu nodarījis cietušā apdrošinājuma ņēmējs,nerau-

goties uz to,ka kaitējums nodarīts paaugstinātas bīstamības

sfērā( PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 196j$.g. 23.0kt. lēmuma

6.p.). Tautas tiesas čo noteikumu dažreiz neievēro un ap-

mierina prasības pēc CX 409.p.,1ai gan būtu jāpiemēro CX

479.P.

Tādejādi paaugstinātas bīstamības avota valdītāja - cie-

tušā apdrošinājuma ņēmēja atbildība ir šaurāka par paaugs-

tinātas bīstamības avota valdītāja atbildību vispār.Līdz ar

to cietušais zināmā mērā atrodas sliktākā stāvoklī nekā tad,

ja viņam kaitējumu būtu nodarījis cits paaugstinātas bīsta-

mības avota valdītājs,jo tad viņš saskaņā ar CX 480.,482.un

469.p.p. saņemtu kaitējuma atlīdzību pilnā apjomā neatkarī-

gi no paaugstinātas bīstamības avota valdītāja vainas.

Apdrošinājuma ņēmēja vaina var būt jebkurā formā. Tā

var izteikties gan administrācijas bezdarbībā attiecībā uz

nepieciešamās drošības tehnikas ievērošanu,nepietiekošu

darbinieku instruēšanu,atļauju strādāt iereibušā stāvokli,

bez speciāla aizsargtērpa utt. Apdrošinājuma ņēmēja vaina

var izteikties kā tiesību,tā jebkuru tehnisko normu pārkāp-

šanā. Apdrošinājuma ņēmēja vaina saskaņā ar CX 46u.p. ir

viņa darbinieka vaina darba (dienesta) pienākumu izpildot,

drošības tehnikas noteikumus pārkāpjot utt. *

1961.g. 22.dcc. Noteikumu 2.p. ir sniegts to dokumentu

piemērveida uzskaitijums,kas var noderēt kā apdrošinājuma

ņēmēja vainas pierādījums. Tādi ir,piemēram, akts par ne-

laimes gadījumu,kas saistīts ar ražošanu; tiesas spriedums,

ar kuru notiesāta uzņēmuma amatpersona par drošības tehni-

kas noteikumu pārkāpšanu,kā rezultātā cietušajam nodarīts

veselības bojājums, bāds spriedums pierāda uzņēmuma darbi-

nieka vainu un līdz ar to paša uzņēmuma vainu kaitējuma no-

darīšanā. Tāda dokuments ir ari izmeklēšanas orgānu vai

tiesas lēmums par krimināllietas izbeigšanu sakarā ar no-
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zieguma maznozīmīgumu vai arī amnestiju. Hāds dokuments ir

lēmums par administratīvā soda uzlikšanu amatpersonām,kā

arī pavēle par disciplinārsoda uzlikšanu vainīgajiem par

nodarīto sakropļojumu.

Veselības bojājuma jēdziens. CX 479.P* un citi attiecī-

gie normatīvie akti noteic atbildību par sakropļojumu vai

citu veselības bojājumu.

Ar sakropļojumu ir saprotams ārēja spēka iespaidā radī-

ts pēkšņs veselības bojājums,parasti traumas veida. Tā var

radīt arī patalogisku procesu,piemēram,smadzeņu satricinā-

jumu,kas varbūt arī nav saistīts ar ārēji redzamu anato -

misku defektu.

Ar citādu veselības bojājumu ir saprotama saindēšanās,

apsaldēšanis,kas saistīta ar darbu,kā arī arodslimības,tas

ir tādas slimības,kuras rada darbs,kas saistīts ar noteikta

āroda kaitīgumu,kā ari tādas slimības,kas darbā ar attiecī-

gu kaitīgumu sastopamas daudzkārt biežāk nekā citos apstāk-

ļos.
1

Ārodslimības ir tādas slimības,kas rodas,darbiniekam

ilgstoši un sistemātiski atrodoties to kaitīgo faktoru ie-

tekmē,kas raksturīgi attiecīgam ārodam. Atšķirībā no sa -

kropļojuma arodslimības rodas ilgstošā laika posmā,strād-

niekam vai kalpotājam atrodoties noteiktos ražošanas apstā-

kļos (piemēram,plaušu tuberkuloze personām,kas strādā ap-

stākļos ar stipri putekļainu gaisu,balss saišu slimības

māksliniekiem - vokālistiem,lektoriem v. tml.). Praksē un

tiesību zinātnē nav vienota viedokļa par iespējamību atlī-

dzināt kaitējumu arodslimību gadījumos. Juridiskajā litera-

tūrā daudzi autori aizatāvčja viedokli,ka apdrošinājuma ņē-

mēja civiltie3iskā atbildība atlīdzināt kaitējumu virs sa-

ņemamā pabalsta vai pensi jan, darbiniekam saslimstot ar arod-

slimību,rodas tikai tad,ja konstatējama apdrošinājuma ņēmē-

ja vaina darbinieka Ja arodslimība nav iestāju-

1) Instrukcija arodslimību saraksta piemērošanai,ko apstip-

rinājusi PSRS Veselības aizsardzības ministrija un

1956.g. 1.- 2.aug. t.p. .
2) E.A.$;-eiiMHn,OcHOBHHe BonpoCH iranRaHCKoR ofBeTCTBeHHOCTH

3a noßi.exjļeHHe 3AopoßhH, yneHHe 3anncKM L,: H,8Hn.1.,1955,
CTp.27; oTBeTCTBeHHOCTB rocyAap-
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aies apdrošinājuma ņēmēja prettiesiskās darbības vai bez-

darbības rezultāta,lai gan to izsaukuši kaitīgie darba ap-

stākļi,tad runa ir par t.s. apdrošinājuma gadījumu.Līdzīgs
1

viedoklis ir ari tiesu praksē.

Likumdošanā ir paredzēts izņēmums,kad nenotiek kaitēju-

ma atlīdzināšana pēc CX 479.P* arodslimības gadījumā. To

nosaka PSRS APP 1959.g. 29.jūnija dekrēts "Par pensijas

nodrošināšanas uzlabošanu strādniekiem un kalpotājiem,kas

kļuvuši par invalīdiem sakarā ar arodslimību pneimokonio-

zi". Saslimstot ar pneimokoniozi (silikozi,antrakozi,si-

dero-silikozi utt.,t.i. plaušu slimībām,kas rodas,ieelpo-

jot dažādus putekļus),strādnieki un kalpotāji saņem liela

apmēra pensijas uz atvieglotiem noteikumiem. Tāpēc saslim-

šana ar minēto arodslimību ir uzskatāma par apdrošinājuma

gadījumu,sakapā ar ko apdrošinājuma ņēmējam nerodas papil-

dus atbildība pēc CX 479*p. šāds izskaidrojums dots PSRS

Augstākās Tiesas Plēnuma 1959.g. 19-dec.lēmumā Nr.6.

Sakropļojuma cēloniskais sakars ar apdrošinājuma ņēmē-

ja darbību parasti ir viegli konstatējams. To nevar teikt

par arodslimībām,jo pie tām pieder arī tādas slimības,kas

var rasties kā veselībai kaitīgo darba apstākļu ietekmē
,

tā ari citu apstākļu ietekmē,kas nav saistīti ar darbu. .

Lai rastos apdrošinājuma ņēmēja atbildība pēc CX 479.P*

ārodslimlbas gadījumā,nepieciešams konstatēt tādu cēlonis-

ko sakaru starp viņa darbību un arodslimību,kas izslēgtu

citu saslimšanas iespēju ar šo slimību. Tāpat nepieciešams

konstatēt apdrošinājuma ņēmēja vainu darbinieka saslimša-

nā ar arodslimību.

Sakropļojums vai citāds veselības bojājums pats par se-

vi vēl nav uzskatams par kaitējumu, jo kaitējums ir tās ne-

izdevīgās mantiskas sekas,ko rada sakropļojums,arodslimība

vai cits veselības bojājums. Ja neliela sakropļojuma re -

zultātā rodas tikai fiziskas sāpes,bet nav nekāda mantiska

CTBeHHHx 3a np*M"HeaHe njm CMepTH pa-
-6oTHHKaM,M.,I9b7,cTp.IOB; A.M.BeJLHKOBa,Bo3MemeHHe

npnqnHeHHoro vBenBeM,M.,i96I,CTp.24;
Cepreeßa,MaTepHajißHaH oTBeTCTBeHHocTB 3a noßpeKgeHze

p088H,M.,1962,CTp.66.
I/ "BnnjieTeHhßepxoßHoro CyAa CCCP",I96S r. 4,CTp.14-15.
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samazinājuma cietušajam,tad nav pamata CX 479.p. piemēroša?-

nai. Tomēr parasti sakropļojums vai citāds veselības bojā-

jums ietekmē cietušā mantisko sfēru,un tas notiek divējādi.

Pirmkārt,veselības bojājums rada pārejošu vai paliekošu

darbaspēju samazināšanu vai zaudēšanu,kā rezultātā cietu -

šais zaudē iespēju daļēji vai pilnīgi saņemt izpeļņu. Otr-

kārt,bez zaudētās izpeļņas cietušajam var rasties papildus

izdevumi,kas saistīti ar bojātās veselības atjaunošanu.

Lai noteiktu kaitējuma atlīdzības apmēru,nepieciešams

maksimāli precīzi konstatēt ar veselības bojājumu nodarītā

mantiskā kaitējuma apmēru.

Kā aprēķināms kaitējuma atlīdzības apmērs attiecībā uz

darba algas zudumu? To reglamentē: 1)1961.g. 22.dcc.Notei-

kumi (11.- 20.p.p.), 2) PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 1963-

-----gada 23.0kt. lēmuma 9--15. un 21. - 22.p.p., 3) Latvijas

PSR Augstākās Tiesas Plēnuma 1966.g.29-sept.lēmuma Nr.4 7.-

-----9.P.p.

Nosakot kaitējuma atlīdzības apmēru,ir jāievēro sekojoši

faktori: 1) jākonstatē cietušā darba alga vai darba ienāku-

mi(tām personām,kuras atlīdzību par darbu nesaņem darba **I-

gas vaidā) kaitējuma nodarīšanas brīdī; 2) jākonstatē cie-

tušā darba spēju zaudējuma pakāpe; 3) cietušajam piešķirtās

pensijas vai pabalsta apmērs,kā arī viņa izpeļņas apmērß,

ja cietušais pēc kaitējuma nodarījuma strādā; 4) paša cie-

tušā vainas ietekme.

Cietušā darba algas (darba iemākumu) noteikšana ir atka-

rīga no tā,vai darba spējas zaudētas uz laiku vai palieko-

ši. 1961.g. 22.dcc.Noteikumos nav reglamentēts jautājums

par cietušā vidējās izpeļņas noteikšanu pārejošas darba ne-

spējas gadījumā. Tas tāpēc,ka strādnieki un kalpotāji,kas

pakļauti sociālajai apdrošināšanai un kuru sakropļojums vai

cjtāds veselības bojājums ir saistīts ar darbu,sociālās ap-

drošināšanas kārtībā pārejošas darba nes;- jas gadījumā sa-

ņem pnbalstu pilnā darc i. algas apmērā. praktiski ap-

drošinājuma ņēmēja papildus atbildība par nodarītā kaitē -

juma atlīdzināšanu atkrīt. Tomēr zināra n īme šim noteiku-

mam ir tajos gadījumos,kad pārejošas darba nespējas pabal-

sts cietušajam tav izneksāts vai iešķirtais pabalßts zau-
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dējumu nesedz (tas galvenokārt attiecas uz CX 480.p. un ti-

kai izņēmuma vaidā uz CX 479.p.). šādos gadījumos,kā norā-

dīts PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 1963.g. 23.0kt. lēmuma

25*P*;Cietušajam ir tiesības iesniegt pret kaitējuma noda-

rītāju prasību par zaudējuma atlīdzināšanu. Saskaņā ar mi-

nētā lēmuma 12.p. cietušā vidējā izpeļņa ir jāaprēķina par

diviem pēdējiem kalendāra mēnešiem pirms nelaimes gadījuma.

Ja cietušais paliekoši zaudējis darba spējas,tad saskaņā

ar 19b1.g. 22.dcc.Noteikumu 12.p. cietušā vidējā izpeļņa ir

jāaprēķina par 12 kalendāra mēnešiem pirms sakropļojuma vai

cita veselības bojājuma. Nav jāņem vērā tie mēneši,kuros

cietušais vai nu slimības, atvaļinājuma,atlaišanas v.c. ap-

stākļu dēļ nav strādājis pilnu darba dienu skaitu. To vie-

tā attiecīgi ir jāaprēķina vidējā izpeļņa par tālākiem mē-

nešiem,t.i. prr 13. vai 14.utt.

Zināmas īpatnības ir tad,ja cietušais pirms veselības

bojājuma ir strādājis vairākās darba vietās,vai, ja viņš

vispār nostrādājis mazāk par gadu vai par mēnesi. Ja cie-

tušais pirms veselības bojājuma ir nostrādājis attiecīga-

jā organizācijā mazāk par 12 pilniem mēnešiem,bet divu pē-

dējo gadu laikā pirms sakropļojuma strādājis arī citās or-

ganizācijās, tad saskaņā ar Latvijas PSR Augstākās Tiesas

Plēnuma 1966.g. 29.sept.lēmuma 7.p.,aprēķinot cietušā vi-

dējo mēneša izpeļņu,jāņem vērā izpeļņa ne tikai pēdējā,bet

ari iepriekšējās darba vietās.

Ja cietušais vispār nostrādājis mazāk par 12 pilniem

mēnešiem,vidējā izpeļņa aprēķināma par visiem faktiski no-

strādātajiem pilnajiem mēnešiem,dalot kopējo izpeļņas sum-

mu ar nostrādāto mēnešu skaitu, šāda kārtība attiecināma

arī uz sezonas strādnieku vidējās izpeļņas aprēķināšanu.

Kad cietušais pirms kaitējuma nodarīšanas nostrādājis ma-

zāk par vienu mēnesi,tad viņa izpeļņa par nostrādāto laiku

dalāma ar nostrādāto dienu skaitu un iegūtā summa reizinā-

ma ar 25t4 (vidējais darba dienu skaits mēnesī).

Ir īpatnības,aprēķinot vidējo izpeļņu darbiniekiem,kuri

nesaņem darba algu (brīvo profesiju darbinieki,mājamatnie-

ki un tml.). Saskaņā ar PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma

gada 23.0kt. lēmuma 11.p. šādu personu vidējā izpeļņa tiek
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aprēķināta,dalot iepriekšējā gada ienākumu summu uz 12.Ja

divu iepriekšējo gadu laikā pirms nelaimes gadījuma cietu-

šajam nav bijis noteiktu ienākumu avotu,kaitējuma atlīdzī-

bas apmēru nosaka,pamatojoties uz izpeļņas minimumu,ko li-

kums noteicis attiecīgam apvidum.

Aprēķinot vidējo izpeļņu,jāņem vērā tas apstāklis, ka

darba spēju zudums cietušajam dažreiz var iestāties nevis

tūlīt pēc veselības bojājuma,bet gan pēc ilgāka laika.

Piemēram,pils.Vedļu 1948.g. maijā kokmateriālu sagatavoša-

nas darbos ievainoja galvā. Viņš turpināja strādāt līdz

1962.g.augustam,kad sakarā ar 1948.g. gūto ievainojumu vi-

ņu atzina par I grupas Rodas jautājums,par kādu

periodu šādos gadījumos jāaprēķina vidējā izpeļņa - par 12

mēnešiem pirms veselības bojājuma vai pirms darba spēju zu-

duma. Likumdošanā tas nav noteikts. Saskaņā ar Latvijas PSR

Augstākās Tiesas Plēnuma 1966.g. 29.sept. lēmuma 7.p. vidē-

jā izpeļņa aprēķināma pēc cietušā izvēles - par 12 mēnešiem

pirms veselības bojājuma vai par 12 mēnešiem pirms darba

spēju zaudējuma, šāds atrisinājums domāts cietušā labā, jo

iespējams,ka sakarā ar veselības bojājumu cietušais bija

spiests pāriet mazāk atalgotā darbā,lai gan darba spēju zu-

duma tūlīt pēc veselības bojājuma viņam nebija.

Kādas summas ir ieskaitāmas vidējā izpeļņā? Tajā ieskai-

tāmi visi darba algas veidi,par kuriem tiek aprēķinātas

sociālās aprošināšanas iemaksas,izņemot darba algu par

virsstundu darbu,darbu amatu savienošanas kārtībā un vien-

reizēja rakstura izmaksas (1961.g. 22.dcc.Noteikumu 13-P.)*

Arī tajos gadījumos,kad kaitējums cietušajam nodarīts dar-

bā,ko viņš veic amatu savienošanas kārtībā, zaudējumu atlī-

dzina,vadoties no izpeļņas pamatdarbā,lai gar šo atlīdzību

izmaksā tā orgāni cija,kurā cietušais strādājis amatu sa-

vienošanas kārtībā.

Aprēķinot vidējo izpeļņu,jāņem vērā procentuālās pie -

maksas un vienreizēja atlīdzība par izdienu,kā arī prēmi-

jas,ko noteic attiecīgā uzņēmuma,iestādes vai organizāci-
jas darba algas sistēma.

1) Latvijas PSR Augstākās Tiesas Civillietu tiesas kolēģi-

jas lēmums lieta Nr.2384 1966.g.
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īpatnības ir tajos gadijumos,kad cietušais veselības bo-

jājuma nodarīšanas bridi strādājis par mācekli un pirms

tam viņam nav bijusi pastāvīga izpeļņa citā specialitātē

vai amatā, šāda cietušā interesēs 1961.g. 22.aec.Noteikumu

14.p. ir noteicis,ka vidējā izpeļņa aprēķināma nevis no mā-

cekļa likmes,bet gan,vadoties no attiecīgā uzņēmuma zemā -

kās kategorijas strādnieku gabaldarba tarifa lukmes tajā

specialitātē vai amatā,kuru mācijās cietušais. Ja māceklis

strādājis pirms tam citā specialitātē vai amatā,un viņam

bijusi pastāvīga darba alga,tad pēc cietušā vēlēšanās vi-

dējo izpeļņu viņam var aprēķināt no šis darba algas. Mā-

cekļa laiks netiek ņemts vērā ari tad, ja tas daļēji iekrīt

tajos 12 mēnešos,par kuriem aprēķina vidējo izpeļņu,lai gan

kaitējuma nodarījuma bridi cietušais strādā jau noteiktā

specialitātē.

Vidējā izpeļņa aprēķināma,neievērojot nodokļu ieturē-

jumus( Latvijas PSR Augstākās Tiesas Plēnuma 1966.g.29 sept

lēmuma kaitējuma atlīdzības summas nav apliekamas

ar nodokļiem (1961.g. 22.dcc.Noteikumu 38.p-).

Otrs faktors atlīdzības apmēra noteikšanai ir cietušā

darba spēju zaudējuma pakāpe,kurai jābūt konstatētai ar

Darla ekspertīzes ārstu komisijas (DEĀK) atzinumu. Kaitē-

juma atlīdzības apmērs ir atkarīgs no ārodniecisko un vis-

pārējo darba spēju zaudējuma pakāpes. Tiesību zinātne ar

ārodn*! eciskajām darba spējām saprot spēju izpildīt darbu

savā vai tai tuvā profesijā vai specialitātē,vai spēju iz-

pildīt noteiktas kvalifikācijas darbu.Pie tam arodniecis-

kās darba spējas ir saprotamas šī vārda šaurākā nozīmē,pie-

mēram,nevis kā spēja strādāt skolotāja darbu vispār,bet

gan par noteikta priekšmeta (ķīmijas,matemātikas,fizkultū-

ras utt.) skolotāju. Juridiskajā literatūrā ir norādīts,

ka nepieciešams ievērot atšķirību starp ārodniecisko un

speciālo darba spēju,jo pirmā ir plašāka par otro. Vis-

pārējās darba spējas ir spējas izpildīt nekvalificētu dar-

bu. Kaitējuma nodarīšana var dažādi ietekmēt darba spējas.

Tā var skart pilnīgi vai daļēji tikai arodnieciskās darba

H.C.majieHH,Bo3Meūļemae Bpejļa,npnnnHeHHoro JnrmocTH,M.,
1965,CTp.74-75.
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spējas,saglabājot vispārējās,vai arī daļēji vai pilnīgi

skart vispārējās darba spējas. Vispirms vērā ņemams ārod-

niecisko darba spēju zaudējums.

Ja cietušajam daļēji palikušas arodnieciskās darpa spē-

jas,un viņš var turpināt darbu savā profesijā,nepieciešams

konstatēt tikai šo darba spēju zaudējuma pakāpi. Vispārējo

darba spēju zaudējumam šādā gadījumā nav nozīmes. Atkarībā

no ārodniecisko darba spēju zaudējuma pakāpes ir aprēķi-

nāms izpeļņas zaudējuma apmērs. Tā,piemēram,ja cietušā vi-

dējā izpeļņa bija 150 rbļ. mēnesī,tad ar palikušajām 70 %

arodnieciskajām darba spējām cietušais var strādāt Un no-

pelnīt 105 rbļ. mēnesī (70 % no 150) un viņa izpeļņas zau-

dējums ir 45 rbļ. (150 - 105).^
Ārodniecisko darba spēju pilnīgs udējums nozīmē,ka

cietušais vairs nevar strādāt savā profesijā,izpildīt kva-

lificētu darbu savā specialitātē. Tāpēc šajā gadījumā jā-

ņem vērā cietumā vispārējās darba spējas,un atlīdzības ap-

mērs aprēķināms atkarībā no tā,cik cietušajam saglabājušās

vispārējās darba spējas. Atlīdzības apmērs ir jāsamazina

par tādu summu,kādu viņš varētu nopelnīt,strādājot nekva-

lificētu darbu,atbilstoši palikušo vispārējo darba spēju

procentam. Ārodniecisko darba spēju pilnīgs zaudējums ša-

jā gadījumā vēl nenozīmē,ka cietušais būtu atbrīvojams no

pienākuma strādāt. Viņš nestrādāt,ja viņu

apmierina saņemamās pensijas un zaudējuma atlīdzības ap-

mērs. Tāpēc šajos gadījumos kaitējuma atlīdzību ietekmē

tā summa,ko viņš varētu nopelnīt,strādājot nekvalificētu

darbu,bet nevis tā summa,ko viņš faktiski nopelna,varbūt

neizmantojot pilnā apjomā saglabājušās vispārējās darba

spējas.

Piemēram,cietušais zaudējis 100 % arodnieciskās darba

spējas un 40 vispārējās darba spējas. Vidējā izpeļņa

līdz kaitējuma nodarījumam viņam bija 120 rbļ. mēnesi.Ne-

kvalificēta strādnieka minimālā darba alga - 60 mē-

1) Sis aprēķins ir vienkāršots,neņemot vērā citus fakto-

rus,kas ieCekmē atlīdzības summu.

2) PSKP CX un PSRS MP 1967.g. .^.sept.L mums "Par padomju
tautas labklājības tālākas osnugstinlšanas pasākumiem".
CH CCCP,H67 r. 23,CT.16r.
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nesi. Kā nekvalificēts strādnieks ar 60 % vispārējām darba

spējām cietušais varētu izpelnīt 36 rbļ. (60 % no 60). Tā-

pēc viņam izpeļņas zaudējums ir 84 rbļ. (120-36).

Ja cietušais ir pilnīgi zaudējis arodnieciskās un vis-

pārējās darba spējas,tad viņa darba algas zudums,ievērojot

darba spēju zaudējuma pakāpi,ir vienlīdzīgs mēneša vidējai

izpeļņai. Ja personai veselības bojājums nodarīts vairāk-

kārtīgi,tad,nosakot kaitējuma atlīdzības apmēru,jāvadās no

kopējo darba spēju zaudējuma pakāpes.

Trešais faktors kaitējuma atlīdzības apmēra noteikšanai

ir cietušajam piešķirtās pensijas vai pabalsta summa. Tā

kā cietušais ir pakļauts sociālajai apdrošināšanai,tad sa-

karā ar notikušo veselības bojājumu sociālās apdrošināša-

nas iestādes cietušajam izmaksā pabalstu vai pensiju neat-

karīgi no kaitējuma nodarītāja vainas. Tomēr pensija pa-

rasti nesedz visu darba algas zaudējumu. Saskaņā ar CX

479*p. I d. cietušajam ir jāatlīdzina kaitējums tajā daļā,

kas pārsniedz viņa saņemamo pabalsta summu vai viņam pēc

notikušā veselības bojājuma piešķirto un faktiski saņema-

mo pensiju. Nosakot kaitējuma atlīdzības apmēru,šāda pen-

sija,kā tas noteikts CX 478.p.,ir ieskaitāma pilnos apmē-

ros. Detalizētāk šo jautājumu reglamentē 1961.g. 22.dcc..

Noteikumu 16.p. un PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 1963*g.

23.0kt. lēmuma 21.p.

Nosakot kaitējuma atlīdzību,jāieskaita pilnā apjomā ve-

cuma,invaliditātes pensijas,pensija apgādnieka zaudējuma

gadījumā,izdienas un personālās pensijas,kas piešķirtas

pēc veselības bojājuma. Tādējādi pensija ieskaitāma neat-

karīgi no tā,kāds ir pensijas saņemšanas pamats. Nav jā-

ieskaita tikai tā pensija,kas cietušajam bija piešķirta un

faktiski tika izmaksāta virs izpeļņas līdz kaitējuma noda-

rīšanai.

Ja cietušais bija saņēmis pensiju jau pirms kaitējuma

nodarīšanas,bet pēc tam pensijas apmērs palielināts,tad

neatkarīgi no pensijas palielināšanas iemesla ieskaitāma

tā summa,par kuru pensija palielinājusies.

Saskaņā ar CX 478. un kaitējuma atlī-

dzību,ieskaitāma faktiski izmaksājamā pensija. Ja cietuša-
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jam darba algas zaudējums iepriekšējā piemērā bija 84 rbļ.,

tad,ieskaitot pensiju (piemēram,so rbļ.),kaitējuma atlīdzī-

bas apmērs būs 34 rbļ.(B4-50).

CX 479.p. (attiecīgi arī 480.,482.p.p.) nosaka tikai so-

ciālās apdrošināšanas pabalstu vai pensiju ieskaitīšanu.

Tomēr iespējams,ka cietušais pēc kaitējuma nodarīšanas

turpina strādāt vai nu tajā pašā vai citā organizācija.Sa-
skaņā ar

cietušā izpeļņa,nosakot kaitējuma atlī-

dzības apmēru,nav jāņem vērā. Bet dažreiz izmaksājamā atlī-

dzības summa kopā ar ieskaitāmo pensiju un izpeļņu j)ēc kai-

tējuma nodarīšanas pārsniedz cietušā vidējo izpeļņu pirms

veselības bojājuma. Tas neatbilst CX 479.un 473.p.p.jēgai.

Tāpēc saskaņā ar 1961.g. 22.dcc.Noteikumu 29.p. un PSRS

Augstākām Tiesas Plēnuma 1963.g. 23.okt.lēmuma 22.p. cie-

tušajam izmaksājama atlīdzības summa kopā ar pensiju un sa-

ņemamo darba algu pēc kaitējuma nodarīšanas, ja cietušais

turpina strādāt,nedrīkst pārsniegt viņa izpeļņu pirms kai-r

tējuma nodalīšanas. Tās darba algas summas,kas pārsniedz

šo vidējo izpeļņu,ir jāieskaita,nosakot kaitējuma atlīdzī-

bu. Tā,ja augstāk norādītajā piemērā cietušais ar 60 % is-

pārējām darba spējām nopelnītu 36 rbļ.,tad viņš saņemtu

pilnu kaitējuma stlīdzības summu,bet, ja viņš strādājot iz-

pelnīs vairāk par 36 rbļ.,tad kaitējuma atlīdzības apmērs

ir jāsamazina par to summu,kas pārsniedz 36 rbļ. Ja, piemē-

ram,cietušais strādātu un saņemtu 40 rbļ.,tad atlīdzība:,

apmērs būtu jāsamazina vēl par 4 rbļ.(4o-36) un cietušajam

but;**.
jāizmaksā tikai 30 rbļ. kaitējuma atlīdzība (34-4);,

No 120 rbļ.(vidēja izpeļņa pirms kaitējuma nodarījuma) ir

jāatskaita: 1) 36 rbļ.- summa,kādu varētu cietušais nopel-

nīt ar 60 % vispārējām darba spējām, 2) 4 rbļ.- summa,kas

pārsniedz 36 rbļ.,jo cietušais faktiski izpelna 40 rbļ.,

3) 50 rbļ. pensija. Atlikušie JO rbļ. ir jāatlīdzina pēc

CX 479-p.

Un,beidzot,pēdējais faktors,kas ietekmē atlīdzināmā kai-

tējuma apmēru,ir paša cietušā vaina saskaņa ar CX 485.p. I

d.,1961.g. 22.dcc.Noteikumu 5-p. un PSRS Augstākās Tiesas

Plēnuma 1903.g. 23.okt.lēmuma 17.P- Atkarībā no cietuša un

kaitējuma nodarītajā vainas pakāpes atlīdzības apmērs cie—
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tušajam ir jāsamazina. Līdz 1961.g. tiesu praksē un juri-

diskajā literatūrā bija dažādi uzskati par to,kāda ir kai-

tējuma atlīdzības apmēra noteikšanas kārtība,ievērojot pa-

ša cietušā vainu. Tagad šo jautājumu reglamentē 1961.g.22.

dcc. Noteikumu 17.P* Saskaņā ar to cietušā vainas pakāpei

atbilstoši jāsamazina zaudētās izpeļņas summa un no atliku-

šās summas jāatskaita pensija,kas cietušajam piešķirta un

faktiski tiek izmaksāta pēc veselības bojājuma.

levērojot paša cietušā vainas pakāpi,viņam izmaksājamās

kaitējuma atlīdzības apmērs aprēķināms sekojoši: cietušā

vidējā izpeļņa pirms kaitējuma nodarīšanas ir 120 rbļ.mē-

nesī. Cietušais zaudējis 100 % arodnieciskās darba spējas

un 40 % vispārējās darba spējas; pensijas apmērs pēc kai -

tējuma nodarīšanas - 50 rbļ.; cietušais strādā un saņem 40

rbļ.; cietušā /aina kaitējuma nodarījumā ir 25 %. Vispirms

jāaprēķina izpeļņas zaudējums,vadoties no darba spēju zau-

dējuma. Kā zināms,tas ir 84 rbļ.(l2o-36); iegūtā summa ir

jāsamazina atbilstoši cietušā vainas pakāpei,t.i. par 21

rbļ.(2s % no 84),kā rezultātā atlīdzības apmērs būs 63 rbļ

No iegūtās summas vēl jāatskaita 50 rbļ. pensija un 4 rbļ.

ko cietušais nopelna virs 38 rbļ.,tātad 54 rbļ. Cietušajam

izmaksājamās kaitējuma atlīdzības apmērs ir 9 rbļ. (63-54)

Bez darba algas zaudējuma cietušajam var rasties arī ci-

ti izdevumi bojātās veselības atjaunošanai,kuru apmērs no-

sakāmu saskaņā ar CX 478.p. un 1961.g. 22.dcc. Noteikumu 4

15.,16.p.p. un PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 1963-g* 23-

------okt.lēmuma 16.p; Tie ir izdevumi par cietušā kopšanu,papil-

dus uzturu,protēžu izgatavošanu un ārstēšanos sanatorijā

vai kūrortā un citi izdevumi.

Tie ir papildus izdevumi,kas parasti netiek segti no

darba ienākumiem un kas tāpēc ir atlīdzināmi gan paralēli

augstāk minētajiem zaudējumiem sakarā ar izpeļņas zudumu,

gan ari tajos gadījumos,kad cietušajam nav izpeļņas zau-

dējuma. Atšķirībā no darba algas zaudējuma atlīdzības,kas

notiek periodisku maksājumu veidā,papildus izdevumu atlī-

dzība var notikt arī vienreizēji (izdevumi par protēžu iz-

gatavošanu,ceļa zīme uz sanatoriju v.c). Uz šī veida at-

līdzības summām neattiecas pēc veselības kaitējuma saņēma-
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mās pensijas ieskaitīšana,kā arī CX 485.p. Id. noteikumi

par cietušā vainas ietekmi uz atlīdzības apmēru (PSRS Aug-

stākās Tiesas Plēnuma 1963-g. 23.0kt. lēmuma 16.p.j. Tomēr

saskaņā ar CX 485.p. II d. atlīdzības apmērs arī te sama -

zināms, ja kaitējumu nodarījis pilsonis. Kinētie izdevumi ir

jāatlīdzina: pirmkārt,ja DEĀK ir atzinusi,ka cietušajam at-

tiecīgie palīdzības veidi ir nepieciešami,un,otrkārt,ja

cietušais tos nav saņēmis bez maksas. Izņēmuma gadījumos

pie šīs papildatlīdzības pieskaitāmi izdevumi par motor-

ratiņu iegādi cietušajam,kad pēc DEĀK atzinuma viņam-nevar

izgatavot protēzi. Tomēr nevar piedzīt summas automašīnas

iegādei,ko cietušie dažkārt prasa. Piemēram, pie-

dalījās riteņbraukšanas sacīkstēs,ko rīkoja BSB "Trūd" Cen-

trālā Padome. Sacīkšu laikā švecovs ar galvu iedrāzās sma-

gās automašīnas aizmugurē,kā rezultātā ieguva smagus miesas

bojājumus un atzīts par I grupas invalīdu. A.švecovs cēla

prasību par darba algas un pensijas starpības piedziņu,kop-

šanas izdevumiem un 4500 rbļ. automašīnas "Moskvič" iegā-

dei. Latvijas PSR Augstākās Tiesas Civillietu tiesas kolē-

ģija prasību apmierināja,piedzenot no BSB "Trūd" Centrālās

Padomes 53,12 rbļ.mēnesī kaitējuma atlīdzību un 40 rbļ,kop-

šanas izdevumus līdz mūža beigām,kā arī 2200 rbļ. automašī-

nas "Zaporožec" iegādei. Latvijas PSR Augstākās Tiesas Pre-

zidijs, izskatot lietu pēc Augstākās Tiesas Priekšsēdētāja

vietnieka protesta daļā par 2200 rbļ. piedziņu,atcēla Ci-

villietu tiesas kolēģijas spriedumu un prasību šajā daļā

noraidīja,atsaucoties uz PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 1963

gada 23.okt.lēmuma 16.p.,saskaņā ar kuru sevišķos izņēmuma

gadījumos var uzlikt kaitējuma nodarītājam atlīdzināt tos

izdevumus,kas saistīti ar motorratiņu iegādi.^

Kaitējuma atlīdzības izmaksas kārtlbp. Līdz 1962.g. 1.

janvārim kaitējuma atlīdzības piecziņas kārtība bija vie-

nāda visos veselības bojājuma gadījumos,neatkarīgi no tā,

vai cietušais bija pakļauts sociālajai apdrošināšanai un

neatkarīgi no tā,vai kaitējuma nodarītājs bija cietušā ap-

drošinājuma ņēmējs vai ne. Šādus strīdus par kaitējuma at-

'i)Latvijas PSR Augstākās Tiesas Biļetens ,
Ir.l.

32.1pp.
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līdzības piedziņu visos gadījumos izšķīra tiesas vispārējā

civilās tiesvedības kārtībā. Tomēr šāda kārtība,kad orga -

nizācija - kaitējuma nodarītāja bija cietušā apdrošināju -

ma ņēmēja,neveicināja kaitējuma rašanās cēloņu novēršanu.

Ļoti daudzos gadījumos kaitējuma atlīdzināšana strīdus ne-

radīja. Tamdēļ tiesas kārtība te nebija nepieciešama. Sas-

kaņā ar PSRS APP 1961.g.2.0kt. dekrētu un 1961.g. 22.dcc.

Noteikumiem ir noteikta citāda kaitējuma atlīdzības iz -

maksas kārtība,to vienkāršojot un tuvinot kaitējuma noda-

rīšanas vietai.

CX 479.P- paredzētajos gadījumos strādniekam vai kalpo-

tājam nodarīto kaitējumu atlīdzina saskaņā ar cietuša darba

vietas administrācijas lēmumu. Ja cietušais nav apmierināts

ar administrācijas lēmumu,tad strīdu izšķir arodbiedrības

fabrīkas,rūpnfTas,vietējā komiteja. Cietušais vai adminis-

trācija, ja tā nav apmierināta ar arodbiedrības fabrīkas,rūp-

nīcas, vietējās komitejas lēmumu,var griezties tiesā,lai iz-

šķirtu radušos strīdu. PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 1963.

gada 23.0kt. lēmuma 7.p. noradīts,ka prasību pieteikumi šā-

dos gadījumos tiesai ir jāizskata tikai tad,ja par tādu

strīdu ir administrācijas un arodbiedrības fabrikas,rūpnī-

cas,vietējās komitejas lēmums,bet darbinieks vai ādminis-,

tracija tam nepiekrīt.

Izņēmums no Šīs kārtības ir tikai tad, ja a) attiecīga-

jā organizācijā nav arodbiedrības fabrīkas,rūpnīcas,vietē-

jās komitejas, b) kaitējumu ar kopēju rīcību nodarījuši

cietušā apdrošinājuma ņēmējs un cita persona,vai c) ja cie-

tušā apdrošinājuma ņēmējs ir pilsonis. Tad cietušajam ir

tiesības griezties tieši rajona (pilsētas) tautas tiesā.

Kas attiecas uz mantai nodarīto kaitējumu,ja kaitējumu

vienlaicīgi veselībai un mantai nodarījis cietušā apdroši-

nājuma ņēmējs,tad strīdi par šī kaitējuma atlīdzību visos

gadījumos jāizšķir tiesā neatkarīgi no tā,kādā kārtībā iz-

šķir strīdu par kaitējuma atlīdzību,kas nodarīts ar vese-

lības bojājumu.

2. Atbildība par kaitējumu,ko apdrošinātam pilsonim no-

darījusi persona.kas nav viņa apdrošinājuma ņēmējs.( CX

480.p.). Šī kaitējuma atlīdzināšanai ir zināma līdzība ar
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iepriekš apskatīta kaitējuma atlīdzināšanu,jo kaitējums ari

te nodarīts pilsonim,kas pakļauts valsts sociālajai apdro-

šināšanai un kas veselības bojājuma gadījumā saņem sociālās

apdrošināšanas pabalstu vai pensiju. Tāpēc kaitējuma atlī-

dzības apmēra noteikšana te ir analoģiska iepriekš minēta-

jai saskaņā
1961.g. 22.dcc. Noteikumu 11.- 20 .p.p. Kai-

tējuma nodarītājam ir pienākums atlīdzināt kaitējumu tikai

tajā daļā,kas pārsniedz cietuša saņemamo pabalsta summu vai

pēc veselības bojājuma piešķirto un saņemamo pensiju.

Tomēr šī kaitējuma atlīdzināšana ir būtiski atšķirīga

no augstāk apskatītā gadījuma,jo kaitējuma nodarītajā CX

480.p. paredzētajā gadījumā nav cietuša apdrošinājuma ņē -

mējs. Līdz ar to atkrīt tās kaitējuma atlīdzības piedziņas

īpatnības.kuras CX 479.p. reglamentētajam gadījumam noteica

PSRS APP 1961.g. 2.okt. dekrēts un 1961.g. 22.dcc.Noteikumi

Strīdi par kaitējuma atlīdzināšanu izšķirami tiesā,bet

nevis arodbiedrības fabriku,rūpnīcu,vietējā komiteja,jo

atarp cietušo un kaitējuma nodarītāju nepastāv darba tiešie

kās attiecības. Tāpēc arodorganizācijas kompetencē neietil-

pst šādu strīdu izšķiršana. Tā kā kaitējuma nodarītājs par

cietušo neizdara sociālās apdrošināšanas iemaksas,tad at-

krīt tas atbildības ierobežojums,ko noteic CX 479-p.tProti,

ka apdrošinājuma ņēmējs atbild tikai tad,ja kaitējums no-

darīts viņa vainas dēļ. Pēc CX 480.p. kaitējuma nodarītāja

atbildība rodas saskaņā ar vispārīgiem (t.i. CX 465.,466.,

un 469.p.p.) noteikumiem.

3. Atbildība par sociālajai apdrošināšanai nepakļauta

pilsoņa veselības bojājumu (CX 482.0.)

Kaitējuma atlīdzināšana pēc CX 482.p. notiek tajoa gadī-

jumos,kad cietušais nav pakļauts valsts sociālajai apdroši-

nāšanai. Tādi ir pilsoņi,kas nestrādā uz darba līguma pama-

ta. Cietušais var būt,piemēram,biedrtiesiskās attiecībās ar

kaitējuma nodarītāju.

Sakarā ar to,ka cietušaia nepakļaujas sociālajai apdro-

šināšanai,neizvirzās jautājums par sociālās apdrošināšanas

pabalsta vai pensijas ieskaitīšanu,par īpašu kaitējuma at-

līdzināšanas kārtību. Uz šīveida kaitējuma* atlīdzināšanu

neattiecas 1961.g. 22.dcc. Noteikumi. Kaitējuma atlīdzina-
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šana te notiek pčc CX vispārīgajiem noteikumiem (CX 465.,

466., 469.p.p.). Papildus tiem CX 482.p. reglamentē kaitē-

juma atlīdzības apmēra noteikšanu. Jebkurā gadījumā cietu-

šajam ir jāatlīdzina izdevumi,kas saistīti ar veselī-

bas atgūšanu. Citādi ir attiecībā uz kaitējumu,kas radies

aakarā ar darba spēju zaudēšanu vai samazināšanos, šāds

kaitējums principā nav jāatlīdzina,ja cietušais vēl nav sa-

aniedzia 15 gadu vecumu (CX 484.p.). Ja cietušais kaitēju-

ma nodarīšanas brīdī strādājis,tad kaitējuma atlīdzība ap-

rēķināma pēc attiecīgas strādnieku vai kalpotāju kategori-

jaa vidējās izpeļņas,t.i.,pēc principa,ka kaitējuma atlī-

dzības apmērs neapdrošinātam pilsonim nevar būt lielāks par

to,ko tiesīgs saņemt apdrošinātais. Cietušajam,kuram divu

gadu laikā pirms kaitējuma nodarīšanas nav bijis noteiktu

ienākuma avotu,kaitējuma atlīdzības apmēru nosaka,pamatojo-

ties uz izpeļņas minimumu,ko likums noteicis attiecīgam ap-

vidum (PSRS Augstākās Tiesas Plēnuma 1963.g. 23.okt.lēmuma

11.p.).

CX 482.p. II d. noteikta kaitējuma atlīdzināšana,ja kal

tčjums nodarīts kolhozniekam. Neatkarīgi no tā,kas ir kai-

tējuma nodarītājs (kolhozs,cita organizācija vai pilsonis),

cietušajam ir jāatlīdzina kā izdevumi veselības atgūšanai,

tā ari ienākumi no piedalīšanās kolhoza sabiedriskajā saim-

niecībā,kurus cietušais zaudējis. Saskaņā ar PSRS Augstākās

Tiesas Plēnuma 19^3.g. 23.okt.lēmuma 13.P* sniegto izskai-

drojui-u kolhoznieka vidējā izpeļņa ir noteicama,dalot ar 12

gada ienākumu summu,kas cietušajam aprēķināta par iepriek-

šējo saimniecisko gadu. Piemēram,Latvijas PSR Sakaru minis-

trijas Autotransporta kantora automašīna notrieca pils.J.

Kagus,kurš brauca ar velosipēdu pa šoseju Mārupes ciematā.

Čī nelaimes gadījuma rezultāta Kagus atzīts par II grupas

invalīdu. Nosakot kaitējuma atlīdzības apmēru cietušajam
,

tautas tiesa bija vadījusies no viņa vidējās izpeļņas 12

mēnešu laikā pirms nelaimes gadījuma. Latvijas PSR Augstā-

kās Tiesas Civillietu tiesas kolēģija tautas tiesas sprie-

dumu grozīja'J° tiesa
nepareizi bija aprēķinājusi vidējo iz-

peļņu.

I)LPSR Augst,Tiesas Civ.kol.lēm. lietā Nr.2708 1966.g.
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Nav jāņem vērā tie ienākumi,kas nav saistīti ar darbu
.

kolhoza saimniecībā,kā piemēram,ienākumi,ko viņš saņem no

piemājas zemes. Aprēķinot kaitējuma atlīdzību,ir jāieskai-

ta pensija,kuru cietušais saņem kolhoza biedriem noteiktās

pensijas nodrošināšanas kārtībā.

Likumā īpaši noteikta kaitējuma atlīdzināšana,ja cietu-

šais ir nepilngadīgs,kurš nav sasniedzis 15 gadu vecumu (CX

484.p.). Tā kā šajā vecumā cietušais parasti vēl nestrādā,

tad viņam nav kaitējuma sakarā ar darba spēju zaudējumu

vai samazināšanos. Tāpēc šādam cietušajam ir jāatlīdzina

tikai izdevumi,kas saistīti ar veselības atjaunošanu (CX

484.p. I d.). Ja izņēmuma veidā šāds nepilngadlc3d,s jau ir

strādājis un viņam bijusi izpeļņa,tad kaitējums atlīdzinā-

ms izpeļņas apmērā,bet ne mazāk par nekvalificēta strādnie-

ka minimālo izpeļņu šai apvidū.

Veselības bojājums,kas nodarīts nepilngadīgajam,var ie-

tekmēt viņa darba spējas nākotnē, šajā nolūkā nepieciešama

cietušā interešu aizsardzība pēc tam,kad viņš būs sasnie-

dzis 15 gadu vecumu. Sākotnēji izskatot jautājumu par kai-

tējuma atlīdzību (ja cietušais vēl nav sasniedzis 15 gadu

vecumu) tiesa vēl nevar konstatēt ne to darha apēju zaudē-

juma pakāpi,kāda cietušajam būs,sasniedzot 15 gadu vecumu,

kā arī to,vai viņam būs noteikta kvalifikācija un kāda.Sa-

skaņā ar PSRS Augatākās Tiesas Plēnuma 1963.g.23.0kt.1ēmu-

ma 14.p. norādījumu tiesai pēc vecāku vai aizbildņu prasi

bas jāpieņem spriedums,ar kuru cietušajam piešķirtas tiesī-

bas uz darba spēju zaudēšanas rezultāta radušos kaitējuma

atlīdzināšanu pēc 15 gadu vecuma sasniegšanas, šāds sprie-

dums ir pamats kaitējuma atlīdzības piedziņai nākotnē.

Cietušajam ir tiesības uz kaitējuma atlīdzību neatkarī-

gi no tā,vai viņš faktiski sācis strādāt vai ne (KPFSR

Augstākās Tiesas 1967.g. 7.febr.lēmuma 12.p.). Tā kā nav

iespējams precīzi noteikt,kādu kvalifikāciju un izpeļņu

iegūtu cietušais nepilngadīgais nākotnē,tad likumdevējs pre-

Sk.Nolikumu par pensiju piešķiršanas un izmaksas kārtī-

bu kolhoza biedriem. Latvijas PSR AugtitākāaPadomea un

Valdības Ziņotājs, 1965.g.'Nr.2.
.
.
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zumč,ka viņa ienākumi atbilst nekvalificēta strādnieka ie-

nākumiem. Saskaņā ar CX 484.p. II d. kaitējuma atlīdzība

aprēķināma atbilstoši vispārējo darba spēju zaudējuma pakā-

pei,vadoties no nekvalificēta strādnieka vidējās izpeļņas

šai apvi'ū. Ja cietušais jau sācis strādāt un ieguvis no -

teiktu kvalifikāciju,viņam kaitējuma atlīdzības apmērs pa-

lielināms,vadoties no tādas pašas kvalifikācijas darbinie-

ka vidējās izpeļņas un proporcionāli ārodniecisko darba

spēju zaudējuma pakāpei.

Tajos gadījumos,kad veselības bojājums saistīts ar cie-

tušā darba spēju samazināšanos,atlīdzība tiek izmaksāta pe-

riodiski katru mēnesi (CX 487.p.). šāda kaitējuma atlīdzī-

bas izmaksas kārtība rada iespēju saskaņā ar CX 486.p.gro-

zīt atlīdzības apmēru,ja notikušas svarīgas pārmaiņas cie-

tušā veselības stāvoklī.

Piespriestās kaitējuma atlīdzības apmēra samazināšana vai

palielināšana var notikt arī atkarībā no tā,vai cietušajam

palielinās vai samazirās valsts sociālās apdrošināšanas kār-

tībā saņemamās pensijas apmērs.

Lai nodrošinātu cietušajam iespēju saņemt kaitējuma at-

līdzību tajos gadījumos,kad izbeidzas tā juridiskā persona,

kurrt jāizdara periodiskie maksājumi sak airā ar nodarīto ve-

selības bojājumu,CK 488.p. ir noteikta cietušajam pienāko-

šos maksājumu kapitalizācija,kā arī kaitējuma atlīdzināša-

nas pienākuma uzlikšana juridiskās personas tiesību pārņē-

mējam.

Atbildība par kaitējumu,kas saistīts ar cietušā nāvi

(CX 479..480..482..485.P.P.)

Cietušā nāves gadījumā var rasties divējāda veida kaitē-

juma atlīdzināšanas pienākums. Pirmkārt,pēc paša cietušā nā-

ves paliek tās darba nespējīgās personas,kuras atradās viņa

apgādībā un saņēma no viņa eksistences līdzekļus. Ar cietu-

šā nāvi viņi līdzekļus zaudē.Mantiskais kaitējums te ir

nodarīts cietumā apgādājamiem. Otrkārt,ar cietušā nāvi var

rasties apglabāšanas izdevumi tām personām,kuras viņu apgla-

bā.

1. Kaitējuma atlīdzība sakarā ar apgādnieka zaudēšanu.

Kaitējuma atlīdzība apgādnieka zaudēšanas gadījumā ir ie-
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spējama tikai pēc tiem pašiem pamatiem,kā kaitējuma atlī-

dzība veselības bojājuma gadījumā. Tikai tad, ja pašam cie-

tušajam bija tiesības saņemt kaitējuma atlīdzību,šādas tie-

sības rodas viņa apgādājamiem. Pie tam kaitējuma atlīdzī-

ba ir attiecināma tikai uz cietušā darba vai tiem pielīdzi-

nātiem ienākumiem.

Kādām personām un kādā apmērā rodas tiesības uz kaitē-

juma atlīdzību? badu personu loks ir noteikts CX 479-P- II

d. Likumdevējs ar apgādājamiem saprot trīs dažādas personu

kategorijas: I)personas,kas faktiski atradušas cietušā ap-

gādībā; 2)personas,kuras gan faktiski nav atradušās viņa

apgādībā,bet kurām bija tiesības saņemt no viņa uzturu,un

3) cietušā bērns,kas dzimis pēc viņa nāves.

Atšķirībā no KPFSR 1922.g.CK 409.p. spēkā esošais Civil-

kodekss (479.p. II d.) zināma mērā ir paplašinājis apgādā-

jamo tiesības,jo par kaitējuma atlīdzināšanas priekšnotei-

kumu vairs netiek izvirzīts "citu eksistences līdzekļu

trūkums". Lai apgādājamiem rastos tiesības uz kaitējuma at-

līdzību,līdzās vispārīgajiem priekšnoteikumiem CX 479.p.iz-

virza divus papildus priekšnoteikumus:l)atrašanoa cietuša

apgādībā vai ari tiesības atrastiea viņa apgādība un 2)ap-

gādājamā darba nespēju.

Likumdevēja ir noteicia apgādājamo personu loku,vadoties

no kaitējuma nodarījuma radīto saistību uzdevuma Kādas ir

apgādājamo kategorijas?

Darba nespējīgās personas.kuras faktiski atradušāa cie-

tuša apgādībā. Nav svarīgi,vai cietušaia ir atradiea lau-

lības,radniecības vttieclbāa ar apgādājamo.Jebkura darba

neapējlga persona,kas faktiaki atradusies cietuša apgādība,

ir tiesīga saņemt kaitējuma atlīdzību. Bez pārdzīvojušā

laulātā un tuviem radiniekiem apgādājamie var būt arī cie-

tuša attālāki radinieki,svaiņi un no ginenea attiecību vie-

dokļa svešas personas. Tiesība saņemt kaitējuma atlīdzību

neatkarājas no tā,cik ilga ir bijis apgādības fakta.

Darba nespējīgās personas.kurām cietušā miršanas brīdī

bija tiesības saņemt no viņa uzturu,ja viņas faktiski nav

atradušās cietuša apgādībā. Kā redzams,CK 479.p. un attie-

cīgi arī 1961.g. 22.dcc.Noteikumu 10.p. atsaucas uz gimenea
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likumdošanu,kurā ir noteikta alimentējamo personu loks

(LĢALK 14.,15.,42.,42\,423.,49.,54.,55.p.p.). Šo apgādā-

jamo lokā ietilpst cietušā laulātais vai bijušais laulā-

tais. Domāta tikai likuma noteiktā kārtībā reģistrēta lau-

lība.

Bērni (arī adoptīvbērni),ja radniecības fakts ir konsta-

tēts likumā noteiktā kārtībā.Piemēram, ja ārlaulībā dzimu-

šam bērnam nav noteikta paternitāte,viņam nav tiesības uz

kaitējuma a'.lldzību,izņemot,javiņšfaktiski atradies cie-

tušā apgādībā.

šādas personas ir arī vecāki,ja viņu radniecība ar cie-

tušo ir konstatēta likumā noteiktā kārtībā.

Tiesības uz kaitējuma atlīdzību ir cietušā nepilngadī-

gajiem brāļiem un māsām,mazbērniem,kā arī viņa vectēvam un

vecaimātei No alimentācijas tiesību viedokļa šīm perso-

nām ir subsidiāras alimentācijas tiesības. Tāpēc brāļi,ma-

sas,mazbērni,vectēvs un vecāmāte tikai tad ir uzskatāmi

par apgādājamiem,ja viņiem nav citu tuvāku radinieku,no ku-

riem var saņemt uzturu. Izņēmums,ja šīs personas faktiski

atradušās lietušā apgādībā.

Cietušā bērns,kas dzimis pēc viņa nāves (nasciturus).

Likumdevējs aizsargā vēl nedzimuša bērna intereses tam ga-

dījumam,ja viņš nākotnē kļūtu par civiltiesību subjektu.

Lai nasciturus varētu uzskatīt par apgādājamo CX 479*P* no-

zīmē,ciktāl viņš faktiski vēl nav atradies cietušā apgādī-

bā, ir nepieciešama likuma paredzētā kārtībā noteikta pa-

ternitāte(pēc viņa dzimšanas). Tāds ir apgādājamo loks sa-

skaņā ar CX 479.P* II d.

Otrs papildnoteikums kaitējuma atlīdzības saņemšanai ir

apgādājamās personas darba nespēja atbilstoši CX 479.P* II

d. noteikumiem. Par darba nespējīgiem uzskatāmas personas

atkarībā no vecuma vai veselības stāvokļa.

I)NepilnĶadīKie bērni - principā līdz 16 gadu vecuma sa-

sniegšanai,jo ar šo vecumu pilnā apjoma viņiem ro as darba

tiesībspēja. Ir saskatāma zināma kolīzija paša CX 479.P.11

d. saturā, fo vienas puses,šis pants nodrošina kaitējuma

atlīdzību personām,kurām cietušā miršanas brīdī "bija tie-

sības saņemt no viņa uzturu",kādas saskaņā ar LĢALK 42.p.

ir bērniem vecumā līdz 18 gadiem. No otras puses,pēc CX
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479*p. 16 gadu vecumu sasniegušais vairs nav uzskatams par

apgādājamo,jo viņš ir darba spējīgs. Izņēmums ir tikai tam

gadījumam,ja 1b gadu vecumu sasniegušais mācās vienalga

jebkurā mācību iestādē. Tad viņš saglabā tiesības uz kaitē-

juma atlīdzību līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai.

2) Darba nespējīgas analoģiski pensijas likumdošanai ir

personas.kas sasniegušas noteiktu vecumu: sievietes vecākas

par 55 gadiem,vīrieši vecāki par 60 gadiem. Ar PSKP CX un

PSRS Min.Padomes 1967.g. 26.sept.lēmumu Šāds vecums pensijas

saņemšanai noteikts arī kolhoza biedriem.

3) Darba nespējīgi ir 1.11 un 111 grupas invalīdi - pa

invaliditātes laiku. Saskaņā ar CX 479.p. II d.tiešu norā-

dījumu apgādājama darba nespējai ir jābūt jau cietušā mir-

šanas bridi. Nav nozīmes tādai darba nespējai,kas radusies

kaut vai tūlīt pēc cietuša nāveB. Taa attiecas uz tām per-

sonām,kuras faktiski atradušās cietušā apgādība,kā ar* uz

tām,kurām bija tiealbas saņemt no viņa uzturu.

4) Pēc CX 479.p. II d.darba neapējlgām noaaclti pielī-

dzina personas,kuraa gan būtībā ir darba spējīgas,bet ku-

ras nevar strādāt sakarā ar to,ka viņām jāapkopj mirušā bēr-

ni,mazbērni,brāļi vai māsas līdz tam laikam,kad viņi būa

sasnieguši 8 gadu vecumu.

CX 479.p. II d.atšķirībā no KPFSR CX 360.P* II d.rngla-

mentč tikai apgādājamo personu loku,nenorādot,ka nosakāma

tiem pienākošās atlīdzības apmērs. Runa var būt tikai par

cietuša darba ienākumiem,precīzāk,par to cietuša darba ie-

nākumu daļu,kas apgādājamiem piekrita,vai uz kuru viņiem

bija tiesības ka ģimenes locekļiem,cietušajam dzīvam esot.

No atlīdzibaa summas vispirms jāatskaita tā daļa.kas

pienācās pašam cietušajam un tām darba apčjīgajām perao-

nam,kuras viņš apgādāja,bet kuraa neiegūst tieslbaa uz kai-

tējuma atlīdzību.

Saskaņā ar 1961.g. 22.dcc.Noteikumu 19.p.,kaa reglamen-

tē zaudējuma apmēra noteikšanu apgādājamiem,tā apgādnieka

izpeļņas daļa,kas piekrīt apgādājamām personām,ir dalāma

vienlidzīgaa daļās atbilstoši apgādājamo skaitam. Var ap-

šaubīt šādas kārtības pareizību. Nosakot atlīdzības apmēru

Cii CCC?. 1967, .*? 23 ,CT.161.
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katram apgādājamam,pareizāk būtu noskaidrot,kādu tieši ap-

gādnieka darba algas daļu saņēma vai bija tiesīgs pēc li-

kuma saņemt katrs no apgādājamiem.

No katram apgādājamam noteiktā kaitējuma atlīdzības ap-

mēra ir atskaitāma pensija,kas tam piešķirta sakarā ar ap-

gādnieka zaudēšanu. Spēkā esošā likumdošana neizvirza pra-

sību,".ai apgādājamam nebūtu citu eksistences līdzekļu. Tas

apstāklis,ka apgādājamais strādā un saņem nelielu darba

algu.vai viņam ir pensija,kas tomēr nav galvenais eksis-

tences avots,nav šķērslis kaitējuma atlīdzības saņemšanai,

šādiem apgādf-jamiem ir tiesības uz kaitējuma atlīdzību, ja

eksistences līdzekļus viņš galvenokārt saņēmis no cietušā.

Tāda ir arī Latvijas PSR Augstākās Tiesas prakse.

Strīdīgs ir jautājums par to,vai kaitējuma atlīdzības

apmērs apgādājamiem aprēķināms tikai no cietušā vidējās iz-

peļņas, jeb vai kaitējuma atlīdzībā līdzās tai ieskritāma

arī pensija,ko cietušais saņēma pirms kaitējuma nodarīša-

nas. Aprēķinot kaitējuma atlīdzību veselības bojājuma ga-

dījumā,šāda pensija netika ņemta vērā,jo ar veselības bo-

jājumu cietušajam kaitējums radās tikai attiecībā uz dar-

ba algu.

Citādi ir apgādnieka zaudēšanas gadījumā. Neņemot vērā

šo pensiju, faktiski samazinātos apgādājamo personu eksis-

tences līdzekļi,salīdzinot ar tiem,kurus viņi saņēma ap-

gādniekam dzīvam esot.Tad apgādājamie saņēma gan daļu no

apgādnieka darba algas,gan arī daļu no viņa pensijas. Tā-

pēc apgādnieka saņemtā pensija būtu jāņem vērā, aprēķinot

apgādājamam pienākošos kaitējumu atlīdzības apmēru, šāds

viedoklis izteikts arī juridiskajā literatūrā. Pretējs ir

KPFSR Augstākās Tiesas viedoklis,kas izteikts šīs tiešas

Plēnuma 1967.g. 7.febr. lēmuma )I.p. Saskaņā ar to,aprē-
ķinot

zaudējuma apmēru,jāvadās tikai no cietušā izpeļņas,

neņemot vērā citus ienākumus,t^jā skaitā ari pensiju,kura

cietušajam bija līdz kaitējuma nodarīšanai.

2. Apglabāšanas izdevumu atlīdzināšana (CX 483.P.)

Ar cietušā nāvi var rasties apglabāšanas izdevumi tām

l/ JJ neHCHn n 3apačoTKa npH BO3Me-

nļeHHH HnmrßeHnaM, "Coß.ncTnuH.nr, l966 r.,J§ 1,c.10-11.
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personām,kuras viņu apglabā. Tiesības uz šo izdevumu atlī-

dzināšanu ir vai nu mirušā pārdzīvojušam laulātam,radinie-

kiem, vai arī svešām personām,kā arī organizācijām,kurām šie

izdevumi radušies. CX 483*p. nav norādīts,kas jāsaprot ar

apglabāšanas izdevumiem. Strikti reglamentēt šo jautājumu

ari nav iespējams,jo atkarībā no konkrēta gadījuma šie iz-

devumi var būt ļoti dažādi. Atlīdzināmi pēc CX 483.p. ir

faktiskie izdevumi. Pie tam,kā tas redzams no tiesu prak-

ses, jāatlīdzina nevis visi,bet gan tikai nepieciešamie ap-

glabāšanas izdevumi (zārka iegāde,kapa vietas sagatavoša-

na,apģērbs,transporta izdevumi u.tml.). Ar CX 483*p. noteik

tajiem apglabāšanas izdevumiem nav jāsaprot pieminekļa uz-

celšana,bēru mielasta un taml. izdevumi,ko praksē dažreiz

no kaitējuma nodarītāja pieprasa.
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rpnčaHOßa,M., M3R-B0 f.iTy,1964.

Bo3Me!neHiie B 3RopoBM BoeH-

Hocnvxamnx. - CoBeTCKoe rocyßapcTßO :i 8,
c.89-95.
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jran.M.,l962, c.3-30.
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CaßHivtaH A.H. OTBeTCTBeHHOCTB rocyßapcTßeHHHx ynpexmeHHn
3a BpeK.npntmHeHHHß nx ROjamocTHHx Jinn.-
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npaKTHKH no rpaxRaHCKHM H yroROBHHM RejiaM.M.,l962,CTp.
31—56.
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12,c.39.
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' cjiy3KamHx.- 2, c.37-43.
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