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SPRIEDUMS

Rīgā 2013.gada 22.novembrī

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:

                                  senatore referente I.Garda

                                  senators Z.Gencs

                                  senators N.Salenieks

 

rakstveida procesā izskatīja civillietu sakarā ar atbildētāja G.R. kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas
2011.gada 19.decembra spriedumu SE „BTA Insurance Company” prasībā pret G.R. par zaudējumu atlīdzības piedziņu.

 

Aprakstošā daļa

[1] SE „BTA Insurance Company” (iepriekšējais nosaukums - Apdrošināšanas akciju sabiedrība „BTA”) 2009.gada 29.jūnijā cēlusi
tiesā prasību pret G.R. par zaudējumu atlīdzības Ls 2092 piedziņu.

Prasībā norādīti šādi tālāk minētie apstākļi un argumenti.

[1.1] Starp prasītāju kā apdrošinātāju un J.Ā. kā apdrošinājuma ņēmēju 2008.gada 25.jūnijā noslēgts nekustamā īpašuma /adrese A/,
apdrošināšanas līgums (apdrošināšanas polise Nr./numurs/). Līgumā kā apdrošinātais (atlīdzības saņēmēja) norādīta AS „SEB
banka” (iepriekšējais nosaukums - SEB Latvijas Unibanka).

J.Ā. 2008.gada 28.augustā paziņojis apdrošinātājai par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos un pieprasījis apdrošināšanas
atlīdzības Ls 2092 izmaksu, norādīdams, ka 2008.gada 26.augustā viņam piederošais dzīvoklis /adrese A/, appludināts. Saskaņā ar
dzīvojamās mājas apsaimniekotāja SIA „SĪ Purvciema apsaimniekotājs” 2008.gada 26.augusta aktu Nr.SĪPA-01/0808-A, apsekojot
dzīvokli /adrese A/, konstatēts, ka tas appludināts no augstāk esošā dzīvokļa /adrese B/, Rīgā, kura īpašnieks ir G.R..

Pamatojoties uz AS „SEB banka” rīkojumu, prasītāja izmaksājusi J.Ā. apdrošināšanas atlīdzību Ls 2092.

[1.2] Pieļaujot kaimiņa dzīvokļa appludināšanu, atbildētājs G.R. nav rīkojies atbilstoši likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.pantam, tādēļ
viņš ir atbildīgs par zaudējumu nodarīšanu citam dzīvokļa īpašniekam. Tā kā apdrošinātais saņēmis no prasītājas apdrošināšanas
atlīdzību Ls 2092, saskaņā ar likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 40.panta pirmo daļu apdrošinātajai ir tiesības regresa kārtībā
prasīt šīs summas atmaksu no atbildīgās personas.

Konkrētajā gadījumā prasītāja 2008.gada 8.oktobrī nosūtījusi atbildētājam pretenziju par zaudējumu atlīdzību, pieprasot līdz
2008.gada 22.oktobrim samaksāt Ls 2092, taču noteiktajā termiņā atbildētājs samaksu nav veicis. Tā vietā atbildētājs paziņojis, ka
nav atbildīgs par nodarītajiem zaudējumiem, jo ūdens noplūde radusies santehnikas nepienācīgas montāžas dēļ dzīvojamās ēkas
celtniecības laikā, un tādēļ prasītājai jāvēršas pie dzīvokļa pārdevējas SIA „n/a”. Šāds atbildētāja arguments nav pamatots, līdz ar to
no atbildētāja par labu prasītājai piedzenama zaudējumu atlīdzība Ls 2092.

[1.3] Prasība pamatota ar Civillikuma 1084., 1773., 1775., 1759. un 1779.pantu, likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7. un 15.pantu un
likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 40.panta pirmo daļu.

 

[2] Ar Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas 2010.gada 2.marta spriedumu prasība noraidīta.
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[3] Izskatījusi lietu sakarā ar prasītājas apelācijas sūdzību, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar 2011.gada 19.decembra
spriedumu prasību apmierinājusi un piedzinusi no atbildētāja par labu prasītājai zaudējumu atlīdzību Ls 1758,25 un tiesas izdevumus
Ls 226,29, kā arī par labu valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 3,24, bet pārējā prasības daļā par zaudējumu atlīdzības
Ls 333,75 piedziņu tiesvedību izbeigusi.

Tāpat tiesa noteikusi prasītājai tiesības par laiku līdz sprieduma izpildei saņemt no atbildētāja likumiskos 6% gadā no piedzītās, bet
nesamaksātās summas.

Spriedums pamatots ar tālāk norādītajiem argumentiem.

[3.1] Prasītājas pārstāvis tiesas sēdē atteicies no prasības daļā par zaudējumu atlīdzības Ls 333,75 piedziņu, tādēļ atbilstoši
Civilprocesa likuma 223.panta 4.punktam tiesvedība šajā prasības daļā izbeidzama.

[3.2] Lietā nav strīda, ka J.Ā. ir dzīvokļa /adrese A/, īpašnieks, savukārt atbildētājam pieder dzīvoklis /adrese B/, kas atrodas virs
minētā dzīvokļa.

Saskaņā ar dzīvojamās mājas /adrese C/ apsaimniekotājas SIA „SĪ Purciema apsaimniekotājs” 2008.gada 26.augustā sastādīto aktu
Nr.SĪPA-01/0808-A konstatēts, ka šajā mājā esošais dzīvoklis /adrese A/ 2008.gada 22.augustā appludināts no atbildētājam
piederošā dzīvokļa /adrese B/. No lietas materiālos esošā SIA „Izitek” 2008.gada 29.augusta apskates protokola redzams, ka
appludinātajā dzīvoklī ir bojāti griesti, sienas, grīda un durvis. Minētajā apskates protokolā norādīts, ka bojājumu cēlonis pēc īpašnieka
vārdiem ir plūstošs ūdens no dzīvokļa /adrese B/ (plīsis cauruļvadu savienojums). Pastāvot šādiem apstākļiem, secināms, ka J.Ā.
dzīvokļa īpašumā griestu, sienu, grīdas un durvju bojājumi radušies, atbildētājam piederošajā dzīvoklī plīstot cauruļvadu savienojumam.

[3.3] Starp pusēm ir strīds, vai atbildētājs ir atbildīgs par noplūdušajā dzīvoklī radītajiem bojājumiem un viņa pienākumu atlīdzināt
nodarītos zaudējumus.

Atbildētājs nepiekrīt, ka viņš ir vainojams dzīvokļa appludināšanā, jo ūdens caurule viņam piederošajā dzīvoklī ir plīsusi zem grīdas
sakarā ar T-veida santehnikas savienojuma nekvalitatīvu montāžu dzīvojamās mājas celtniecības laikā, par ko atbildīga dzīvokļa
pārdevēja SIA „n/a”. Tajā pat laikā atbildētājs nav apstrīdējis, ka minētais T-veida santehnikas savienojums ir demontēts viņam
piederošajā dzīvoklī un funkcionāli pieder dzīvoklim, līdz ar to atbilstoši likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 15.pantam par tā lietošanu tādā
veidā, lai netiek traucēti citi dzīvokļu īpašnieki, ir atbildīgs atbildētājs. Proti, atbildētājs ir atbildīgs par dzīvokļa īpašumā esošo ūdens
cauruļu tehnisko stāvokli un to remontu.

Līdz ar to atbildētāja kā dzīvokļa īpašnieka neattaisnojamā darbība (bezdarbība) un vainojamība zaudējumu nodarīšanā izriet no
likuma „Par dzīvokļa īpašumu” 7.panta, jo viņš nav nodrošinājis sava dzīvokļa daļas, tas ir, ūdens caurules uzturēšanu tādā tehniskā
stāvoklī, lai nepieļautu traucējumu zem viņa dzīvokļa esošā dzīvokļa īpašniekam ar ūdens noplūdi. Bezdarbība, nenodrošinot ūdens
caurules pienācīgu tehnisko stāvokli, ir cēloniskā sakarā ar ūdens noplūšanu, tādēļ nav pamata uzskatīt, ka zaudējumu cēlonis būtu
nejaušs notikums vai nepārvarama vara.

[3.4] Lai pierādītu zaudējumu apmēru, prasītāja iesniegusi SIA „Izitek” 2008.gada 5.septembrī sastādīto remonta darbu tāmi, kā arī
zaudējumu aprēķinu.

Kā atzīts judikatūrā, remontdarbu tāmē atspoguļotais nepieciešamo līdzekļu apmērs, lai bojātā lieta atgūtu savu iepriekšējo stāvokli, ir
kritērijs, pēc kura iespējams noteikt, kādā apmērā mantas īpašniekam nodarīti zaudējumi tagadējās mantas samazinājuma veidā
(Augstākās tiesas Senāta 2008.gada 29.oktobra spriedums lietā Nr.SKC-332).

Tādējādi prasītāja ir pierādījusi konkrētu zaudējumu apmēru, ko veido J.Ā. piederošā dzīvokļa vērtības samazinājums.

[3.5] Konkrētajā gadījumā konstatējami visi Civillikuma 1775., 1779.pantā noteiktie zaudējumu atlīdzībai nepieciešamie
priekšnoteikumi, proti, nodarītāja prettiesiska rīcība, zaudējumu esamība un cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un
zaudējumiem. Turklāt no Civillikuma 1646. un 1649.panta izriet, ka civiltiesiskā atbildība par deliktu (neatļautu darbību) iestājas pat
par vieglu neuzmanību, tas ir, par rūpības un čaklības trūkumu, kāda vispār jāievēro krietnam un rūpīgam saimniekam.

Pastāvot šādiem apstākļiem, atbilstoši likuma „Par apdrošināšanas līgumu” 40.panta pirmajai daļai no atbildētāja par labu prasītājai
piedzenama zaudējumu atlīdzība Ls 1758,25.

[3.6] Pirmās instances tiesa, noraidot prasību, balstījusies uz Latvijas neatkarīgo ekspertu asociācijas 2008.gada 9.decembra
ekspertu komplekso atzinumu Nr.727, kurā secināts, ka T-veida santehnikas savienojuma bojājums (plaisa) radies santehnikas
nepienācīgas montāžas dēļ dzīvojamās ēkas celtniecības laikā, vītņsavienojuma blīvēšanai izmantojot linu pakulu pārlieku daudzumu.

Prasītāja apelācijas sūdzībā pamatoti norādījusi, ka minētais atzinums lietas materiāliem pievienots, pārkāpjot Civilprocesa likuma
normas par pierādījumiem, jo pirmās instances tiesa atbilstoši Civilprocesa likuma 121.panta pirmās daļas noteikumiem ekspertīzi
par atbildētājam piederošajā dzīvoklī esošās ūdensvada caurules bojājumu cēloņiem nav noteikusi. Tādēļ prasītājai nav bijusi iespēja
pieteikt noraidījumu ekspertiem, turklāt pirms ekspertīzes veikšanas eksperti nav brīdināti par atbildību. Tāpat eksperta atzinumā nav
norādes, ka atbildētāja dzīvoklis ir apsekots. Apstāklis, ka personām, kas veikušas ekspertīzi ir izsniegti Latvijas neatkarīgo ekspertu
asociācijas sertifikāti, nepierāda šo personu speciālās zināšanas būvniecībā un tehniskajā apsekošanā. Līdz ar to iesniegtais
ekspertu kompleksais atzinums nav iegūts likumā noteiktajā kārtībā un tādēļ to nevar izmantot kā pierādījumu.

[3.7] Nepelna ievērību atbildētāja argumenti, ka dzīvokļa appludināšanā vainojami ēkas celtnieki, tas ir, SIA „n/a”, jo ūdens caurules
bojājums radies santehnikas nepienācīgas montāžas dēļ dzīvojamās mājas celtniecības laikā. Tāpat nav pamatots pirmās instances
tiesas secinājums, ka aplietā dzīvokļa īpašniekam prasība par zaudējumu piedziņu jāceļ pret personu, kura atbildētājam dzīvokli
pārdeva, jo J.Ā. nav starp atbildētāju un SIA „n/a” noslēgtā pirkuma līguma dalībnieks un uz šī līguma pamata viņam nerodas prasījuma
tiesības pret līguma dalībniekiem.
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[4] Par minēto spriedumu atbildētājs iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā lūdzis spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai
apelācijas instances tiesā.

Sūdzībā norādīti šādi tālāk minētie argumenti.

[4.1] Apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma 1779., 1775. un 1774.pantu, jo kļūdaini atzinusi, ka atbildētājam ir
pienākums atlīdzināt nejaušu zaudējumu. Kā izriet no sprieduma satura, tiesa apmierinājusi prasību, jo atzinusi, ka atbildētājs pieļāvis
bezdarbību (nav uzturējis plīsušo cauruli labā tehniskā stāvoklī), kas ir cēloniskā sakarā ar ūdens noplūšanu. Taču lietā nav strīda, ka
plīsusī ūdens caurule bija iebetonēta grīdā, tādēļ, lai atrastu bojāto vietu bija jāizsauc meistars un jāuzlauž grīda. Turklāt atbildētājs
tikai 2008.gada 10.aprīlī iegādājās dzīvokli jaunuzbūvētajā daudzdzīvokļu mājā. Pastāvot šādiem apstākļiem, nav saprotams, kādā
veidā atbildētājs, sapratīgi rīkojoties, varēja novērst zaudējumus, ja viņam par defektiem cauruļu montāžā nekas nebija zināms.

[4.2] Apelācijas instances tiesa pārkāpusi Civilprocesa likuma 96.panta piekto daļu un 97.panta pirmo daļu. Neskatoties uz lietas
materiāliem pievienoto Latvijas neatkarīgo ekspertu asociācijas 2008.gada 9.decembra ekspertu komplekso atzinumu Nr.727, tiesa
minēto dokumentu izslēgusi no pierādījumu loka. Apelācijas instances tiesa ignorējusi apstākli, ka šo atzinumu kā rakstveida
pierādījumu pieņēmusi pirmās instances tiesa, tādēļ tas bija jāvērtē atbilstoši Civilprocesa likuma 97.panta pirmajai daļai kopsakarā
ar pārējiem lietas materiālos esošajiem pierādījumiem.

 

[5] Prasītāja nav iesniegusi rakstveida paskaidrojumus sakarā ar kasācijas sūdzību.

 

Motīvu daļa

[6] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas sūdzībā, kā to nosaka Civilprocesa likuma
473.panta pirmā daļa, Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesas spriedums atceļams un lieta nododama jaunai izskatīšanai
apelācijas instances tiesā.

 

[7] Senāts piekrīt kasācijas sūdzībā minētajiem argumentiem, ka apelācijas instances tiesa nepareizi piemērojusi Civillikuma 1774.,
1775. un 1779.pantu, pārkāpusi Civilprocesa likuma 97.pantu, kas novedis pie kļūdainiem secinājumiem par atbildētāja pienākumu
atlīdzināt zaudējumus.

[7.1] Civillikuma 1773.pants iedala zaudējumus trijos veidos pēc to saistības ar rašanās cēloni:

„Zaudējums ir tiešs, kad tas ir prettiesīgas darbības vai bezdarbības dabiskās un nepieciešamās sekas, netiešs - kad tas cēlies,
sagadoties sevišķiem apstākļiem vai attiecībām, nejaušs - kad tā cēlonis ir nejaušs notikums vai nepārvarama vara.”

Atbilstoši Civillikuma 1775.pantā nostiprinātajam vispārējam principam katrs zaudējums, kas nav nejaušs, ir jāatlīdzina, proti, gan
tiešs, gan arī netiešs. Ar terminu „netieši zaudējumi” tiek apzīmēti zaudējumi, kas no cēlonības viedokļa ir radušies vairāku vienlaicīgi
darbojušos vai viens otram sekojošu cēloņu ietekmē. Starp tiem var būt cēloņi, kas nav saistīti ar atbildētāja prettiesisku rīcību.
Saskaņā ar Civillikuma 1774.pantu nejaušs zaudējums nevienam nav jāatlīdzina.  

Kā atzīts juridiskajā literatūrā, nejaušu zaudējumu nākas ciest tam, kam viņš ir radies, ja vien zaudējumu risku nav uzņēmusies
apdrošināšanas sabiedrība, līgumpartneris vai vispār kāda trešā persona (sk. K.Torgāns. Saistību tiesības I daļa. Mācību grāmata. -
Rīga: Tiesu namu aģentūra, 2006, 243. lpp.).

[7.2] Kā redzams no lietas materiāliem un apstrīdētā sprieduma satura, apelācijas instances tiesa konstatējusi un par to nepastāv
strīds, ka 2008.gada 22.augustā dzīvoklis /adrese A/, par kuru bija noslēgts brīvprātīgās apdrošināšanas līgums, tika appludināts no
atbildētājam piederošā dzīvokļa /adrese B/, turklāt ūdens noplūde bija notikusi no betona grīdā iebetonētās ūdens caurules
savienojuma vietas montāžas defektu dēļ (lietas 34.lpp.).

Konkrētajā gadījumā starp pusēm pastāv strīds par to, vai dzīvoklim /adrese A/ nodarītie zaudējumi sakarā ar tā appludināšanu ir
cēloniskā sakarā ar atbildētāja neattaisnojamu darbību, proti, vai atbildētājam iestājas pienākums atlīdzināt šādus zaudējumus,
respektīvi, vai viņš, nezinot par santehnikas cauruļu, kas bija iebetonētas betona grīdā, montāžas defektiem, varēja un viņam
vajadzēja paredzēt šādus zaudējumus.

Līdz ar to tiesai bija jāizlemj jautājums par netiešu zaudējumu nošķiršanu no nejaušiem zaudējumiem (Civillikuma 1773. un
1774.pants).

Taču Civillietu tiesas kolēģija, nesaistot zaudējumus ar to rašanās cēloni, aprobežojusies ar konstatējumu, ka tieši atbildētāja
neattaisnojama bezdarbība, kas izpaudusies kā viņam piederošā dzīvokļa daļas, tas ir, ūdens caurules uzturēšanas nenodrošināšana
pienācīgā tehniskā stāvoklī, bijusi par pamatu zemāk esošā dzīvokļa /adrese A/ nopludināšanai, nodarot tā īpašniekam zaudējumus
Ls 2092 apmērā

Tajā pat laikā, nepastāvot strīdam par to, ka atbildētājs tikai 2008.gada 10.aprīlī nopirka jaunuzbūvētajā daudzdzīvokļu mājā dzīvokli,
kurā izpildītajiem būvdarbiem bija noteikts garantijas termiņš 24 mēneši no pirkuma līguma parakstīšanas brīža (līguma 4.11.punkts),
un tā paša gada augustā viņam piederošajā dzīvoklī, lai atrastu ūdens noplūdes vietu, tika uzlauzta betona grīda un demontēta tajā
iebetonētā bojātā ūdens caurules savienojuma vieta, apelācijas instances tiesa spriedumā nav devusi vērtējumu šiem būtiskajiem
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apstākļiem, kā arī argumentējusi, kādā veidā, pastāvot šādiem apstākļiem, atbildētājs varēja nodrošināt ūdens caurules savienojuma
vietas uzturēšanu tādā tehniskā stāvoklī, kas izslēgtu ūdens noplūdi no grīdā apslēptas caurules. Tāpat apelācijas instances tiesa,
uzlikdama atbildētājam pienākumu atlīdzināt zaudējumus, nav atspēkojusi pirmās instances tiesas secinājumus, ka konkrētajā
gadījumā ūdens noplūdes cēlonis nav saistīts ar atbildētāja prettiesisku rīcību, jo apslēptos dzīvojamās mājas celtniecības defektus
viņš nevarēja nedz savlaicīgi paredzēt, nedz veikt pasākumus to novēršanai, vēl jo vairāk attiecībā uz celtniecības laikā grīdā apslēptu
(iebetonētu) ūdens cauruli.

[7.3] Kasācijas sūdzībā pamatoti norādīts, ka apelācijas instances tiesa, lemjot jautājumu par to, vai atbildētājam ir pienākums
atlīdzināt zaudējumus regresa kārtībā apdrošinātājam, nav vērtējusi pirmās instances tiesā gan pēc prasītājas, gan atbildētāja lūguma
lietas materiāliem kā rakstveida pierādījumu pievienoto Latvijas neatkarīgo ekspertu asociācijas 2008.gada 9.decembra ekspertu
komplekso atzinumu Nr.727 (lietas 41.-44., 56.-63.lpp.), kuru pēc būtības neviena no pusēm neapstrīd.

Gluži pretēji, apelācijas instances tiesa šo dokumentu izslēdza no pierādījumu loka, jo lietā nav bijusi nozīmēta attiecīga ekspertīze,
tātad ekspertu atzinums nav iegūts likumā noteiktajā kārtībā. Šāds tiesas secinājums ir pretrunā vispārējiem noteikumiem par
pierādījumiem, tostarp pierādījumu jēdzienam (Civilprocesa likuma 92.pants), pierādījumu attiecināmības (Civilprocesa likuma
94.pants) un pierādījumu pieļaujamības (Civilprocesa likuma 95.pants) jēdzieniem, kā arī Civilprocesa likuma 17.nodaļā norādītajiem
pierādīšanas līdzekļiem, kādi izmantojami civilprocesā.

Juridiskajā literatūrā atzīts, ka civilprocesā lietas dalībniekiem atļauts izmantot visus likumā paredzētos pierādīšanas līdzekļus savu
prasījumu un iebildumu pierādīšanai, ja vien likumā nav noteikti īpaši ierobežojumi. Eksperta atzinums ir viens no likumā noteiktajiem
pierādīšanas līdzekļiem civilprocesā. Turklāt pat tad, ja rakstiskam atzinumam, ko devis kāds lietpratējs, nevar piešķirt tiesas
ekspertīzes nozīmi, tad tas automātiski nepadara šo atzinumu par nepieļaujamu, bet tam var piešķirt rakstiska pierādījuma nozīmi (sk.
V.Bukovskis. Civilprocesa mācības grāmata, Rīga, 1933, 389.lpp.). Ja pierādījumi iesniegti un tiesa tos pieņēmusi, tad tiesai
obligāti jāpārbauda visi pieteiktie pierādījumi (Civilprocesa likuma 183.panta pirmā daļa) un jādod tiem vērtējums (sk. Civilprocesa
likuma komentāri. I daļa (1.-28.nodaļa). Sagatavojis autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna zinātniskajā redakcijā. – Rīga: Tiesu namu
aģentūra, 2011, 264., 273.lpp.).

Tāpat no Eiropas Padomes rekomendācijas Nr. R(81)7 „Par pasākumiem, kas veicina pieejamību tiesai” 8.punkta izriet, ka
dalībvalstīm jāatsakās no tām procesuālajām darbībām, kam nav lietderīga mērķa. Citiem vārdiem, procesuālo tiesību normu
ievērošana nav pašmērķis, bet katra procesuāla norma radīta, lai nodrošinātu kāda lietderīga mērķa sasniegšanu.

Kā izriet no Latvijas neatkarīgo ekspertu asociācijas 2008.gada 9.decembra ekspertu kompleksā atzinuma Nr.727 satura, atbildētāja
dzīvoklī esošā caurule bojāta tās montāžas laikā, proti, plaisa izveidojusies T-veida savienojuma montāžas laikā, vītņsavienojuma
blīvēšanai izmantojot linu pakulu pārlieku daudzumu, kas izslēdz bojājuma rašanos šī savienojuma nepienācīgas lietošanas laikā
(lietas 58.lpp.). Tādējādi minētais atzinums, kuram pirmās instances tiesa pamatoti piešķīrusi rakstiska pierādījuma nozīmi, attiecas
uz konkrēto strīdu un ir izmantojams kā pierādīšanas līdzeklis, tādēļ tas izvērtējams atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam
kopsakarā ar pārējiem pierādījumiem lietā. Veicot šo uzdevumu, atbilstoši Civilprocesa likuma 97.panta trešajai daļai tiesai
spriedumā jānorāda, kādēļ tā vienam pierādījumam devusi priekšroku salīdzinājumā ar citu pierādījumu un atzinusi vienus faktus par
pierādītiem, bet citus par nepierādītiem.

[7.4] Apkopojot iepriekš norādīto, Senāts atzīst, ka apelācijas instances tiesa, nenovērtējot visus lietā esošos pierādījumus to kopumā
un savstarpējā sakarībā, pārkāpusi Civilprocesa likuma 97.pantu un Civilprocesa likuma 193.panta piekto daļu. Minētais procesuālo
tiesību normu pārkāpums novedis pie formālas un neargumentētas Civillikuma 1774., 1775. un 1779.panta piemērošanas, tādēļ
apelācijas instances tiesas spriedumu nevar atzīt par likumīgu un pamatotu.

 

[8] Tā kā spriedums tiek atcelts, atbildētājam G.R. saskaņā ar Civilprocesa likuma 458.panta otro daļu atmaksājama samaksātā
drošības nauda Ls 200.

        

Pamatojoties uz Civilprocesa likuma 474.panta 2.punktu, Senāts

 

 

nosprieda

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2011.gada 19.decembra spriedumu atcelt un nodot lietu jaunai izskatīšanai apelācijas
instances tiesā.

Atmaksāt G.R. drošības naudu Ls 200 (divi simti latus).

Spriedums nav pārsūdzams.

 

         Senatore                                                              I.Garda

 

         Senators                                                              Z.Gencs
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         Senators                                                              N.Salenieks
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