
 

Lieta Nr.C29555111

SKC – 1769/2013

SPRIEDUMS
Rīgā 2013.gada 29.novembrī

 

Latvijas Republikas Augstākās tiesas Senāts šādā sastāvā:

senators referents V.Maksimovs

            senatore A.Briede

            senatore E.Vernuša

 

rakstveida procesā izskatīja /pers. A/ pārstāvja kasācijas sūdzību par Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2012.gada
20.novembra spriedumu Rīgas pašvaldības SIA „n/a” prasībā pret /pers. A/ par darba līguma izbeigšanu.

 

Aprakstošā daļa

 

[1] Starp Rīgas pašvaldības SIA „n/a” un /pers. A/ 2002.gada 27.novembrī noslēgts darba līgums, ar kuru /pers. A/ pieņemts darbā par
autobusa vadītāju uz visiem maršrutiem un visu maršrutu autobusiem.

 

[2] Rīgas pašvaldības SIA „n/a” 2010.gada 23.februārī cēlusi tiesā prasību pret /pers. A/ par darba līguma izbeigšanu, norādot, ka
2011.gada 8.janvārī atbildētājs, veicot darba pienākumus, pasažierim izkāpšanai neatvēra autobusa priekšējās durvis un nekorekti
izturējās pret pasažieri, par ko tika saņemta pasažiera sūdzība, tādējādi pārkāpis autobusa vadītāja amata apraksta 5.6.1., 6.17.,
8.2., 8.17., 8.18.punktu un Rīgas pašvaldības SIA ,,n/a” darba kārtības noteikumu 6.1., 6.3.2.punktu. Savos paskaidrojumos atbildētājs
pārkāpumu atzinis. Izvērtējot /pers.A/ iepriekšējo darbu, konstatēts, ka viņš minēto darba kārtību pārkāpis vairākkārt.

Prasītāja uzskata, ka amata apraksta un Rīgas pašvaldības SIA ,,n/a” darba kārtības noteikumu neievērošana atzīstama par būtisku
pārkāpumu, jo nav pieļaujama situācija, kad sabiedriskā transporta vadītājs, vadot transportlīdzekli, nekorekti izturas pret pasažieri,
ņirgājas par to.

Izpildot Darba likuma 110.panta noteikumus, Rīgas pašvaldības SIA ,,n/a” 2011.gada 21.janvārī lūdza arodbiedrības piekrišanu /pers.
A/ atlaišanai, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu. 2011.gada 26.janvārī saņemta arodbiedrības „LABA”
atbilde, kurā norādīts, ka arodbiedrība nedod piekrišanu darba tiesisko attiecību izbeigšanai ar darbinieku. 

Prasība pamatota ar Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktu un 110.panta ceturto daļu.

 

[3] Ar Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas 2012.gada 7.marta spriedumu prasība noraidīta.

 

[4] Izskatījusi lietu sakarā ar Rīgas pašvaldības SIA „n/a” apelācijas sūdzību, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija ar
2012.gada 20.novembra spriedumu prasību apmierinājusi, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kas nodibinātas ar 2002.gada
27.novembrī noslēgto darba līgumu starp Rīgas pašvaldības SIA „n/a” un /pers. A/, pamatojoties uz Darba likuma 101.panta pirmās
daļas 1.punktu. Tiesa nospriedusi piedzīt no /pers. A/ par labu Rīgas pašvaldības SIA „n/a” tiesas izdevumus Ls 103,30 un par labu
valstij ar lietas izskatīšanu saistītos izdevumus Ls 5,34.

Spriedums pamatots ar tālāk minētajiem argumentiem.
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[4.1] Lietā nav strīda, ka /pers. A/ pieņemts darbā Rīgas pašvaldības SIA „n/a” par /amats/.

[4.2] Prasītāja atbilstoši Darba likuma 125.pantam ir pierādījusi, ka darba līguma uzteikums ir tiesisks un pamatots.

[4.3] Konstatēts, ka 2011.gada 8.janvārī atbildētājs vadīja autobusu maršrutā Nr. /numurs/ virzienā uz Mežaparku un, iebraucot
pieturvietā „2.šķērslīnija”, neatvēra visas durvis, bet pārmaiņus atvēra transporta līdzekļa priekšējās un vidējās durvis, liekot
pasažierei vairākas reizes pārvietoties transporta līdzekļa salonā starp autobusa pirmajām un otrajām durvīm, par ko tika saņemta
pasažieres 2011.gada 11.janvāra sūdzība. Tādējādi atzīstams, ka atbildētājs 2011.gada 8.janvārī ir rīkojies pretēji autobusa vadītāja
amata apraksta 5.6.1., 6.17., 8.2., 8.16. un 8.18.punktam, kā arī Rīgas pašvaldības SIA „n/a” darba kārtības noteikumu 6.1. un
6.3.2.punktam.

[4.4] Nepamatots ir atbildētāja paskaidrojumos norādītais, ka visas problēmas saistītas ar to, ka durvis atveras un aizveras ar
nokavējumu. Ņemot vērā tiesas sēdē noskaidroto un prasītājas norādīto, ka šāda aizkavēšanās drīkst būt līdz divām sekundēm, šādā
laikā nevar pāriet pie citām durvīm. 

[4.5] Rīgas pašvaldības SIA „n/a” darba kārtības noteikumu 11.2.punktā norādīti atsevišķi darba līguma un darba kārtības noteikumu
pārkāpumi, kas uzskatāmi par būtiskiem pārkāpumiem. Lai gan neviens no darba kārtības noteikumu 11.2.1., 11.2.2., 11.2.3. un
11.2.4.punkta pamatiem nav tieši saskatāms atbildētāja izdarītajā pārkāpumā, taču atbildētāja rīcība, neatverot visas durvis, bet gan
pārmaiņus atverot transporta līdzekļa priekšējās un vidējās durvis, tādējādi liekot pasažierei pārvietoties transporta līdzekļa salonā, lai
izkāptu no tā, ir uzskatāma par necieņas izrādīšanu pasažierei, kas saistāma ar darba kārtības noteikumu 11.2.1.punkta pārkāpumu.

Šāda secinājuma pamatā ir Rīgas pašvaldības SIA „n/a”, kā sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējas, un Rīgas domes
noslēgtā Deleģēšanas līguma 10.1.punktā noteiktais, ka pārvadātājs šajā līgumā noteiktajā kārtībā un apjomā apņemas nodrošināt
pilsētas sabiedriskā transporta maršrutu tīklā iespējami labākos drošības, komforta, pieejamības, regularitātes un ātruma apstākļus.

[4.6] Izvērtējot izdarīto pārkāpumu, kā arī darbinieka personiskās īpašības un līdzšinējo darbu saistībā ar darba noteikumu pārkāpumu,
darba devējas secinājums par pārkāpuma būtiskumu ir pamatots. To apstiprina prasītājas norādītie apstākļi un tas, ka prasītājai,
saņemot /pers. E/ sūdzību, bija jāveic iekšējā dienesta pārbaude, tādējādi noslogojot darbiniekus, kā arī sabiedrībai un pasažieriem
tika radīts negatīvs tēls par prasītāju, kā pakalpojumu sniedzēju, kas saistīti ar nelabvēlīgu seku iestāšanos darba devējai.

Ievērojot minēto, par nepamatotu atzīstams pirmās instances tiesas secinājums, ka prasītājai nekāds kaitējums un zaudējumi nav
nodarīti.

[4.7] Par nepamatotu atzīstams pirmās instances tiesas spriedumā norādītais, ka /pers. E/ 2011.gada 1.novembra iesniegumā tiesai
sniegtās liecības nav vērtējamas kā pierādījums lietā atbilstoši Civilprocesa likuma 95.panta pirmās daļas, 169.panta un 170.panta
trešās daļas noteikumiem.

Lai gan /pers. E/, uz kuras iesnieguma pamata tapis ziņojums, tiesas sēdē nav nopratināta kā lieciniece, atzīstams, ka 2011.gada
2.novembrī tiesā saņemtais viņas iesniegums, kurā vēlreiz norādīti tie paši apstākļi, kas 2011.gada 11.janvāra iesniegumā, ir
vērtējams kā pierādījums atbilstoši Civilprocesa likuma 92.pantam.

[4.8] Atbilstoši /pers.E/ iesniegtajā sūdzībā un iesniegumā norādītajam atbildētāja rīcība uztverama kā apzināta rīcība un ņirgāšanās
par pasažieri, kuras dēļ pasažiere jutās aizskarta. Pirmās instances tiesas secinājums, ka atbildētājs nav atbildīgs par citu pasažieru
reakciju, nav pamatots, ņemot vērā, ka šāda situācija bija radusies atbildētāja rīcības rezultātā un tikai apliecina aizskāruma
esamību. 

[4.9] Pamatots ir pirmās instances tiesas secinājums, ka, uzsakot darba līgumu saskaņā ar Darba likuma 101.panta pirmās daļa
1.punktu, prasītājai nav tiesību ņemt par pamatu atbildētāja iepriekšējos pārkāpumus (2010.gada 7.jūlijā ieradās darbā alkohola
reibuma stāvoklī; 2009.gada 17.martā un 12.jūnijā smēķēja autobusa vadītāja kabīnē; 2010.gada 18.martā izbrauca reisā bez gaismu
atstarojošās vestes; 2010.gada 26.martā vadīšanas laikā sarunājās ar nepiederošu personu, kuru izlaida no autobusa ārpus
pieturvietas) par kuriem viņš jau ir sodīts, ja tas ir vienīgais uzteikuma pamats.

Ceļot prasību par darba līguma izbeigšanu pēc Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punkta, prasītāja saskaņā ar šā panta otro
daļu ir konstatējusi, ka atbildētājs regulāri pārkāpj darba kārtību un gada laikā pirms 2011.gada 8.janvāra viņam bijuši vairāki darba
kārtības pārkāpumi, tādēļ atzinusi, ka atbildētājs darbu izpilda pavirši un pret darba tiesisko attiecību jautājumiem izturas bez
pienācīgas atbildības.

Ņemot vērā minēto, prasītājai ir tiesības, nosakot soda smagumu atbildētājam par izdarīto pārkāpumu, ņemt vērā agrāk izdarītos
pārkāpumus, kas kopumā liecina par darbinieka attieksmi pret darba pienākumiem.

 

[5] Par minēto spriedumu /pers. A/ pārstāvis iesniedzis kasācijas sūdzību, kurā lūdzis spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai
izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

Kasācijas sūdzībā norādīti šādi argumenti.

[5.1] Nevienā no Rīgas pašvaldības SIA „n/a” darba kārtības noteikumu 11.2.1, 11.2.2., 11.2.3., 11.2.4.punktiem, kuru pārkāpums
nepārprotami atzīstams par būtisku, nav konkrēti nostiprināts, ka atbildētāja darbība (visu durvju vienlaicīga neatvēršana) būtu
atzīstama par būtisku darba kārtības noteikumu pārkāpumu.

[5.2] Lietā nav pierādījumu, ka pēc minētā gadījuma prasītāja būtu pazaudējusi kaut vienu klientu un atbildētājs būtu radījis negatīvu
prasītājas tēlu. Tāpat nav pierādīts, ka /pers. E/ vairs neizmanto prasītājas pakalpojumus.
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[5.3] Tiesai nav pamata ņemt vērā rakstisku /pers. E/ iesniegumu ar situācijas apstākļu izklāstu, jo lieciniece nav apliecinājusi tiesas
priekšā, ka ir brīdināta par sekām, sniedzot nepatiesas liecības.

[5.4] Spriedumā nekas nav minēts par „zaudējumu” apmēriem. Savukārt, lai varētu atzīt, ka prasītājai tik tiešām nodarīti zaudējumi,
jākonstatē visi priekšnosacījumi, kurus prasa Civillikums, proti, kādas personas prettiesiska rīcība un vaina, zaudējumu esamība un to
konkrēts apmērs, cēloniskais sakars starp prettiesisko rīcību un zaudējumiem.

Lietas materiālos nav neviena pierādījuma par to, kādi prasītājas darbinieki bija un vai bija papildus noslogoti, cik liela bija viņu
papildus noslogotība, kādu naudas summu prasītāja novirzīja, lai novērstu atbildētāja it kā prettiesisku rīcību. Līdz ar to, izskatot minēto
lietu, nav pamata balstīties uz faktu, ka prasītājai it kā būtu nodarīti zaudējumi.

[5.5] 2010./2011.gada Senāta tiesu prakses apkopojumā lietās par individuālajiem darba strīdiem norādīts, ka Darba likuma
101.panta pirmās daļas 1.punkts piemērojams, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla nav ievērojis darba līgumu vai noteikto darba
kārtību un šis pārkāpums ir būtisks, nevis formāls. Darba kārtības noteikumu pārkāpumu, ar kuru prasītāja pamato savu prasību, nevar
atzīt par būtisku, tas ir, formāls. Senāts ir norādījis, ka Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punkts paredz konstatēt, pirmkārt, bez
attaisnojoša iemesla izdarītu pārkāpumu un, otrkārt, tā būtiskumu. Pārkāpuma būtiskuma izvērtēšana, savukārt, ir saistīta ar Darba
likuma 101.panta otrajā daļā noteikto, ka, lemjot par iespējamo darba līguma uzteikumu, darba devējam ir pienākums izvērtēt izdarītā
pārkāpuma smagumu, apstākļus, kādos tas izdarīts (..).

Līdz ar to, vērtējot lietā esošos pierādījumus saskaņā ar Civilprocesa likuma 97.panta noteikumiem, tiesa izdarīja neloģiskus dzīvē
gūtiem novērojumiem neatbilstošus secinājumus.

 

[6] Paskaidrojumos sakarā ar iesniegto kasācijas sūdzību Rīgas pašvaldības SIA „n/a” norādījusi, ka tā nav pamatota un noraidāma.

 

Motīvu daļa

 

[7] Pārbaudījis sprieduma likumību attiecībā uz personu, kas to pārsūdzējusi, un attiecībā uz argumentiem, kas minēti kasācijas
sūdzībā, kā to nosaka Civilprocesa likuma 473.panta pirmā daļa, Senāts atzīst, ka Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas
2012.gada 20.novembra spriedums atceļams.

 

[7.1] Kā izriet no pārsūdzētā sprieduma, apmierinot prasību, Civillietu tiesas kolēģija piešķīrusi ticamību lietā esošajai 2011.gada
11.janvāra telefoniski iesniegtajai sūdzībai no klientes (sk. lietas 67.lpp.), kas reģistrēta kā iesniegums Nr.45 (sk. lietas 26.lpp.) un
liecinieces /pers. E/ 2011.gada 1.novembra iesniegumam, kurš tika adresēts tiesai, bet iesniegts prasītājai (sk. lietas 67.lpp.).

Atbilstoši Civilprocesa likuma 92.pantam pierādījumi lietā ir ziņas, uz kuru pamata tiesa nosaka tādu faktu esamību vai neesamību,
kuriem ir nozīme lietas izspriešanā. Savukārt Civilprocesa likuma 93.panta pirmā daļa noteic, ka katrai pusei jāpierāda tie fakti, uz
kuriem tā pamato savus prasījumus vai iebildumus. Tādējādi tiesa pati pierādījumus neievāc, bet pamato savu spriedumu uz lietas
dalībnieku iesniegtajiem pierādījumiem. Citiem vārdiem, tiesai, izskatot lietu, jānoskaidro lietas apstākļi, kuri ietilpst pierādīšanas
priekšmetā - prasības pamata fakti un atbildētāja iebildumu pamata fakti (meklējamie fakti) (sk. Civilprocesa likuma komentāri.
Trešais papildinātais izdevums. Autoru kolektīvs. Prof. K.Torgāna vispārīgā zinātniskā redakcijā. Rīga: Tiesu namu aģentūra,
2006, 32.lpp.).

Kā, raksturojot pierādījumu novērtēšanas būtību, atzīts tiesību doktrīnā, pierādījumu novērtēšanas noteikumi (..) uzliek tiesai
pienākumu sīki iedziļināties katra pierādījuma būtībā, salīdzinot to ar citiem un piešķirt tam to nozīmi, kādu tas pelna pēc savas
iekšējās vērtības (sk.Bukovskis V. Civīlprocesa mācību grāmata.-Rīga: Autora izdevums, 1933, 349.lpp.).

Ievērojot minēto, tiesai pušu iesniegtie pierādījumi vērtējami to kopumā. Citiem vārdiem, tiesa nevar izvēlēties, kurus pierādījumus
vērtēt, bet kurus atstāt bez vērtēšanas, līdz ar to pierādījumus, kas pieņemti, tiesai ir pienākums pakļaut izvērtējumam.

Pārbaudāmā spriedumā sniegtais pierādījumu izvērtējums, Senāta ieskatā, iepriekš norādītajiem kritērijiem neatbilst.

 Kā redzams no sprieduma argumentācijas, apelācijas instances tiesa par rakstveida pierādījumu, kas vērtējams atbilstoši
Civilprocesa likuma 92.pantam, atzinusi prasītājas iesniegto /pers. E/ 2011.gada 2.novembra iesniegumu, kurā vēlreiz norādīti tādi
paši apstākļi kā 2011.gada 11.janvāra telefoniski iesniegtajā sūdzībā. Faktu, ka viņa nav nopratināta kā lieciniece, tiesa atzinusi par
nenozīmīgu.

Senāts piekrīt kasācijas sūdzības argumentam, ka tiesai nebija pamata ņemt vērā rakstisku /pers. E/ iesniegumu ar situācijas
apstākļu izklāstu, jo /pers. E/ kā lieciniece nesniedza liecību Civilprocesa likuma 170.pantā norādītajā kārtībā, nav brīdināta par
Civilprocesa likuma 169.pantā noteikto liecinieka atbildību.

No pirmās un apelācijas instances tiesas sēdes protokoliem (sk. lietas 69., 73., 105. un 106.lpp.) redzams, ka tiesa vairākkārt ir
atlikusi lietas izskatīšanu, lai nopratinātu tiesas sēdē liecinieci /pers. E/.

Savukārt, kā redzams no 2012.gada 5.novembra tiesas sēdes protokola (sk. lietas 106.lpp.), lieciniece /pers. E/ tiesas sēdē nav
nopratināta, jo prasītājas pārstāvis šo lūgumu vairs neuzturēja.
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Civilprocesa likuma 95.pants nosaka, ka tiesa pieļauj tikai likumā noteiktos pierādīšanas līdzekļus, turklāt faktus, kurus saskaņā ar
likumu var pierādīt tikai ar noteiktiem pierādīšanas līdzekļiem, nevar pierādīt ne ar kādiem citiem pierādīšanas līdzekļiem.

Liecinieka liecības kā pierādīšanas līdzeklis saskaņā ar Civilprocesa likuma 105.pantu ir pieļaujamas par faktiem, kas zināmas šai
personai. Pie apstākļiem, kad /pers. E/ nav tiesas sēdē sniegusi liecības par viņai zināmiem faktiem, nav pamata atzīt, ka 2011.gada
1.novembra iesniegumā un 2011.gada 11.janvāra sūdzībā norādītais ir šīs personas sniegtās ziņas, jo ne tikai nav pārbaudīta šajos
dokumentos minēto ziņu avots, tas ir, tās personas identitāte, kura ir sniegusi šīs ziņas, bet arī nav pārbaudīta šo ziņu izcelsme.
Apelācijas instances tiesa 2011.gada 1.novembra iesniegumā un 2011.gada 11.janvāra sūdzībā norādītajiem apstākļiem ir piešķīrusi
ticamību, neizvērtējot šos pierādījumus atbilstoši Civilprocesa likuma 97.pantam, kas varēja novest pie lietas nepareizas izspriešanas
un ir pamats tiesas sprieduma atcelšanai.

[7.2] Apelācijas instances tiesa atzinusi, ka darba līgums ar atbildētāju izbeidzams, pamatojoties  uz Darba likuma 101.panta pirmās
daļas 1.punktu.

Atbilstoši Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktam darba devējam ir tiesības rakstveidā uzteikt darba līgumu, vienīgi
pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai
līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto
darba kārtību.

Tātad minētā tiesību norma piemērojama, ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla nav ievērojis darba līgumu vai noteikto darba kārtību
un šis pārkāpums ir būtisks, nevis formāls.

Darba likuma 101.panta pirmās daļas 1.punktā lietotais jēdziens „būtiski” ir ģenerālklauzula, kuras aizpildīšana ar saturu ir atstāta
tiesību piemērotāju ziņā. No norādītā secināms, ka vispirms darba devējam ir jāizvērtē, vai pārkāpums ir būtisks, bet strīda gadījumā
tiesai ir pienākums pārbaudīt, vai darba devējs pareizi šo jēdzienu piemērojis konstatētajiem apstākļiem. Turklāt, lai pārkāpumu atzītu
par būtisku, darba devējam ir jāspēj pierādīt, ka līguma vai noteiktās darba kārtības noteikumu ignorēšana darba devējam ir radījusi
vai, sagadoties citiem apstākļiem, varēja radīt zaudējumus vai ietekmēt parasto darba gaitu, vai arī radījusi vai varēja radīt citas
negatīvas sekas (sk. sal. Ingus Gailums. Darba likums. Komentāri. Tiesu prakse 3.grāmata, Rīga 2004,22.lpp.).

Lietā nav strīda, ka atbildētājs ar savu rīcību, pēc autobusa pilnīgas apstāšanās neatvērot visas autobusa salona durvis, ir pārkāpis
amata apraksta 5.6.1.punktu.

Apelācijas instances tiesa atzinusi par pamatotiem prasītājas argumentus, ka atbildētāja rīcība, neatverot visas durvis, bet gan
pārmaiņus atverot transporta līdzekļa priekšējās un vidējās durvis, tādējādi liekot pasažierei pārvietoties transporta līdzekļa salonā, lai
izkāptu no tā, ir uzskatāma par necieņas izrādīšanu pasažierei, kas saistāma ar Darba kārtības noteikumu 11.2.1.punkta pārkāpumu.

Rīgas pašvaldības SIA „n/a” darba kārtības noteikumu 11.2.punktā noteikts, ka darba līguma un darba kārtības noteikumu būtiski
pārkāpumi ir, ja darbinieks – bez attaisnojoša iemesla ir izdarījis darbību vai pieļāvis bezdarbību radot kaitējumu sabiedrībai, t.sk.,
sabiedrībai piederošajam un lietošanā esošajam visa veida īpašumam (11.2.1.punkts); bez attaisnojoša iemesla atkārtoti gada laikā
rupjas neuzmanības dēļ ir izdarījis darbību vai pieļāvis bezdarbību, kuras kaitīgums un bīstamība darbiniekam nevarēja palikt
nezināma un kuras rezultātā sabiedrībai radās kaitējums vai nodarīti zaudējumi (11.2.2.punkts); bez attaisnojoša iemesla-nav
pakļāvies darba devēja, struktūrvienības vadītāja vai tiešā priekšnieka rakstiskam, rīkojumam (11.2.3.punkts); atsakās no alkohola
reibuma vai narkotisko un citu apreibinošo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes ārstniecības iestādē (11.2.4.punkts).

Senāts pievienojas kasācijas sūdzības iesniedzēja viedoklim, ka Rīgas pašvaldības SIA „n/a” darba kārtības noteikumu 11.2.1,
11.2.2., 11.2.3., 11.2.4.punktā minētie pārkāpumi atzīstami par būtiskiem, tomēr no šiem noteikumiem neizriet, ka atbildētāja darbība
(visu durvju neatvēršana vienlaicīgi) būtu atzīstama par būtisku darba kārtības noteikumu pārkāpumu.

Apelācijas instances tiesa, atzīstot pārkāpumu par būtisku, nav ņēmusi vērā, ka prasītāja darba līguma uzteikumā nav norādījusi
nevienu no darba kārtības noteikumu 11.2.punktā uzskaitītajiem darba līguma un darba kārtības noteikumu pārkāpumiem, kas būtu
par pamatu atbildētājam izvirzīto pārkāpumu vērtētu kā būtisku.

Turklāt lietas materiālos nav pierādījumu, kas liecinātu par tādu darbinieka pārkāpumu, kas radījis vai, sagadoties apstākļiem, varēja
radīt zaudējumus vai ietekmēt parasto darba gaitu, vai arī ir radījis vai varēja radīt citas negatīvas sekas prasītājam.

Pastāvot šādiem apstākļiem, Senāts uzskata, ka apelācijas instances tiesa spriedumu taisījusi, pārkāpjot Civilprocesa likuma 97.,
190.panta un 193.panta piektās daļas noteikumus. Līdz ar to spriedumu nevar atzīt par likumīgu un pamatotu, tādēļ tas atceļams un
lieta nododama jaunai izskatīšanai apelācijas instances tiesā.

 

[8] Tā kā spriedums tiek atcelts, /pers. A/ pārstāvim /pers. N/ saskaņā ar Civilprocesa likuma 458.panta otro daļu atmaksājama
drošības nauda Ls 200.

Rezolutīvā daļa

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

n o s p r i e d a

Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas 2012.gada 20.novembra spriedumu atcelt un lietu nodot jaunai izskatīšanai apelācijas
instances tiesā.

Atmaksāt /pers. A/ pārstāvim /pers. N/ drošības naudu Ls 200 (divi simti latu).
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Spriedums nav pārsūdzams.

Senators                                                     V.Maksimovs

Senatore                                                     A.Briede

Senatore                                                     E.Vernuša
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