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Latvijas mantojumu tiesību projekts.

Izstrādājot kadu tiesību institūtu, kādas tiesību normas,

var turēties pie dažādām sistēmām:

1) Ja jaunizdomājamam likumam nav precedenta vietējo

tiesību aplokā vai ari ārzemēs, - - tad, protams, atliek tikai

viens ceļš — pastāvīgi izstrādāt likumprojektu, paturot acīs

vienīgi viņa mērķi un, protams, pielāgojoties tās sabiedriskās

un nacionālās vides īpatnībām, kurā attiecīgajam likumam jā-

tiek piemērotam. Ja izdodamais likums vairāk vai mazāk sa-

režģīts vai plašs, tad likumdevējs gandrīz arvien var būt pār-

liecināts, ka vēlāk viņu nāksies grozīt, pārlabot un papildināt, jo

tikai viņu piemērojot kļūst skaidri redzamas viņa negativās

puses, kuras viņa izstrādāšanas un izdošanas momentā nav pa-

redzētas un kuras dažreiz ari nemaz nevarēja paredzēt.

2) Ja turpreti attiecīgais tiesību institūts jau pastāv un ir

spēkā citās valstīs, var iet pa tādu ceļu, ka aizņemas to no ārval-

stu tiesībām, — loti vilinošs un ērts cels, jo ārzemēs radušies

piedzīvojumi un, likumu piemērojot, noskaidrojušās viņa pozi-

tivās un negativās puses dod līdzekli un iespēju izvairīties no

tām iespējamām kļūdām un nepareizībām, kuras likumdevējs,

izdodot jaunu likumu, ne arvien var ievērot.

3) Beidzot, ja jautājums grozās ar tāda tiesību institūta

pārgrozīšanu un pārstrādāšanu, kurš zināmā vietā jau ir spēkā

un jau sen tiek piemērots, bet kaut kādā ziņā izrādās neapmieri-

nošs, tad te vispirms, protams, jāievēro tie noteikumi, kurus

vairāk vai mazāk cieti piesavinājusies sabiedrība, pie kuriem

tā ir pieradusi, kuri ir kļuvuši nacionāli un iedzimti, un kurus
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vara nespēj iznīcināt pat likumdošanas kārtībā. Ja ar šiem ve-

cajiem tautas pieņemtajiem noteikumiem negrib rēķināties un

grib tos ignorēt, — tad jau iepriekš var droši teikt, ka tāds

jauns likums būs nedzīvs, un ka likumdevējam drīzā laikā nāk-

sies rūpēties par viņa atcelšanu vai pārgrozīšanu, jo spēkā

esošs likums, ko tauta nepiemēro un pastāvīgi apiet, grauj valsts

prestižu un cieņu pret likumu.

Kā pareizi atzīmējis Šveices civilkodeksa galvenais izstrā-

dātājs prof. Hube r s, izdodamam likumam vajag izrietēt

itkā no attiecīgās tautas domām, sirds un tiesību apziņas. Ne-

kāda svešu tiesību imitācija, nekāda zinātne vai fantāzija te ne-

spēj atvietot tautas pašas dzīvības nervu. Tikai sakarā ar at-

tiecīgās tautas tiesisko dzīvi var uztvert to slepeno balsi, kura

norāda pārejas ceļus tautas tiesību tālākai attīstībai.

Visam, kas teikts, ir sevišķa nozīme, kad runājam par civil-

tiesību izstrādāšanu, kuras tiek plaši un patstāvīgi piemērotas

visos iedzīvotāju slāņos, un it sevišķi, kad lieta grozās — kā šai

gadījumā — ap mantojumu tiesībām, ar kurām katram pilsonim

gribot negribot jārēķinās, vai nu kā mantiniekam vai legata-

rijam, vai ari kā mantojuma atstājējam vai testatoram.

Latvijai ir loti sīki un sistemātiski izstrādātas mantojumu

tiesības, kuru galvenās negativās puses ir sekošas: 1) stiprs

partikularisms, t. i. tas apstāklis, ka daudzas speciālas normas

piemērojamas kautkādā atsevišķā teritorijā (Vidzemē, Kurzemē,

Latgalē, pilsētu un ārpuspilsētu tiesības) un 2) kārtu, šķiru

raksturs, ar ko dažādām iedzīvotāju grupām, atkarībā no viņu

piederības pie vienas vai otras kārtas, ir noteiktas speciālas,

no citām grupām nošķirtas mantojumu tiesību normas (muiž-

niekiem, garīdzniecībai, pilsoņu un zemnieku kārtai). Tagad,

kad Latvijā nodibinājusies demokrātiska iekārta, protams, vairs

nevar būt ne runas par to, ka ari turpmāk uzglabājama tāda

mantojumu tiesību šķiru nokrāsa, bet no otras puses, minētais

partikularisms, atkarībā no vienas vai otras teritorijas, atrodas

vislielākajā pretrunā ar valsts vienības jēdzienu.

No teiktā izriet un redzams, kā jāpārstrādā Latvijas manto-

jumu tiesības: še nekādā ziņā nav izlietojams ne pirmais pa-
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ņēmiens, abstrakti izstrādāt mantojumu tiesību normas,

neatkarīgi no jau pastāvošiem un spēkā esošiem likumiem, ne

ari paņēmiens, akli paņemt un pārnest no ārzemēm tur spēkā

esošus mantojumu tiesību noteikumus.

Jau tas princips vien, ka ikkatrā rietumu valstī ir spēkā

savas pašas, uz nacionāliem pamatiem un vēsturiskām tradi-

cijām un ieradumiem dibinātas un no citām pilnīgi atšķirīgas

mantojumu tiesības, — vispirms varētu valdībai un likumde-

vējam uzstādīt neatliekamu jautājumu, kurai no Rietumeiropas

valstīm dot priekšroku; katrā ziņā būtu jāizvēlas tādas ār-

valstu normas, kuras visvairāk atbilstu Latvijā sen pastāvo-

šām un spēkā esošām tiesību normām, ar kurām iedzīvotāji

ir apraduši, kuras tie pa daudziem gadu desmitiem, bet varbūt

ari gadusimteņiem ir piesavinājušies, un sakarā ar to gribot

negribot uzpeld jautājums: kāpēc aizņemties no ārvalstīm vis-

tuvākās mūsu tiesībām, kad tās jau pastāv un prasa tikai da-

ļējus pārgrozījumus, pārlabojumus vai papildinājumus. No tam

izriet, ka Latvijā izlietojams tikai trešais paņēmiens; tagad

Latvijā pastāvošās un spēkā esošās manto-

jumu tiesības pa daļai jāpārstrādā, jāpār-

groza un redakcijas ziņā jāpārlabo. Sapro-

tams, tas neatņem iespēju atsevišķos gadījumos, kad apstākļi

to prasa, — izlietot un aizgūt no ārvalstu tiesībām vienu vai

otru tiesību normu, par kuras nepieciešamību vai lietderību

praksē nerodas šaubas.

Rezumējot visu augstāk teikto un nospraužot priekšā stā-

vošā darba plānu, jānāk pie atzinuma, ka vispirms jāap-

vieno ar vienām kopējām mantojumu tie-

sībām Rietumlatvija (kur ir spēkā ļoti sistemātiski izstrādā-

tas Vietējā civillikumu kopojuma normas, pie tam, kā jau aiz-

rādīts, ar stipru partikularu un šķiru nokrāsu), — ar Latgali,

kur ir spēkā agrāk lekškrievijā spēkā bijušie X. sēj. I. d.

1010.—1337. p.

Salīdzinot Rietum- un Austrumlatvijas noteikumus, duras

acīs ārkārtīgi lielais (ap 1400) mantojumu tiesību normu skaits

Vietējo civ. lik. kop., kas pierāda tiesību sīko izstrādājumu, un

371



no otras puses, samērā lielā mantojuma tiesību normu nabadzība

Latgalē pēc X. sēj., 1. d. (sk. 1010.—1337. p.); ja izmetam no

X. sēj. I. d. pantus, kas jau agrāk atcelti, pēc tam tos pantus,

kuriem bij nozīme un spēks citos bijušās krievu valsts apgaba-

los (Č.eruigovas un Poltavas guberņās, Kaukāzā, Polijā un So-

mijā)un veselu virkni tīri procesuālu pantu(lo6o.—L. 1066
14

. p.),
kas ievietoti X. sēj. I. daļā, — tad paliek ap 200 Latgales man-

tojumu tiesību normu pret 1400 Viet. civ. lik. kop. mantojumu
tiesību pantiem.

Pretēji Rietumlatvijas likumu noteikumiem, X. sēj. I. daļas

normas atšķiras ar savu bezsistematiskumu, t. i. tās ir dažādu

laiku un valdību normu konglomerāts, un, no otras puses, par

veselu virkni mantojumu tiesību institūtu nedod nekādas atbil-

des (piem., par substituciju, legatiem, neatņemamo dalu un

neatraidāmiem mantiniekiem, līgumisku mantošanu v. t. t.).

Jāievēro, ka tai pašā laikā, kamēr mantojumu tiesībām Viet.

civ. lik. kop. ziedota visa kodeksa 111. grāmata, X. sēj. I. daļā

mantojumu tiesību normas iztaisa tikai dalu no 111. grāmatas,

kurā, blakus mantojumu tiesību normām, atrodas ari normas

no saistību tiesībām (par dāvinājumu, maiņu, pirkumu), bet pa

daļai ari no ģimenes tiesībām (par tsc. „Bbifl'fejri>" un par pūru).

Nav šaubu, ka tā apvienot mantojumu tiesības, kas ir pil-

nīgi patstāvīga tiesību nozare, ar saistību un ģimenes

tiesībām ir galīgi nepareizi, un jau krievu valdība savā Civil-

kodeksa projektā bij paredzējusi izdalīt šo nozari pilnīgi pat-

stāvīgā IV. grāmatā.

No otras puses, Latvijas saeimas juridiskā komisija jau ir

izteikusi vēlēšanos, lai tagad Rietumlatvijā spēkā esošo civil-

tiesību pamata noteikumi, ciktāl tie nav pretrunā ar jauniem

dzīves apstākļiem, tiktu paturēti spēkā ari turpmāk, bet pār-

grozītas, atjaunotas un papildinātas tikai tās tiesību normas, kas

vairs nesaskan ar jauno Latvijas valsts demokrātisko iekārtu,

saskaņā ar šķiru un kārtu starpības atcelšanu un tiem tiesiskiem

uzskatiem, kas pamazām rodoties un attīstoties, pēc vispasaules

kara un revolūcijas ir sev atraduši pilnīgi skaidru izteiksmi dzī-

ves apstākļos.
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Viss tas, kopā saņemts, noved pie slēdziena, kuru jau augšā

aprādījām, proti, ka pārstrādājamo mantojumu

tiesību pamatā jāņem Vietējo civillikumu

kopojuma 111. grāmata, kurā ievērojama daļa normu,

kas, būvētas uz stingri pārdomātām un samērīgi izstrādātām

romiešu tiesībām, var ari uz priekšu paturēt savu agrāko spēku

un nozīmi. Nevajag piemirst, ka ļoti daudzas Viet. civ. lik. kop.

111. grāmatas normas pēc savas redakcijas gandrīz atkārto at-

tiecīgās ārvalstu mantojumu tiesību normas (sal. piem. Viet.

civ. lik. kop. 1693., 1694. un 1701. p. p. un Austrijas ABGB 532.,

538. un 534. p. p.; Viet. civ. lik. kop. 1695. p. un vācu BGB

923. p. un Šveices ZGB 544. p.; Viet. civ. lik. kop. 2685. p. un

Šveices ZGB 604. p.; Viet. civ. lik. kop. 2698. p. un Šveices

ZGB 608. p.; Vel. 2701. p. un Šv. ZGB 618. p. v. c). Svarīga

pozitiva puse vietējos civillikumos ir viņu samērīgā, uz ro-

miešu un vispārējo tiesību (gemeines Recht) pamatiem uzceltā

sistēma, kas spilgti krīt acis, salīdzinot ar ārkārtīgi nesiste-

mātiskajām X. sēj. I. daļas mantojumu tiesībām, kas ir spēkā

Latgalē.

Ar to nebūt nav teikts, ka nav vajadzīgs pārbaudīt, ciktāl

atsevišķus Viet. civ. lik. kop. noteikumus var ievest Latgalē,

bet, no otras puses, ir iespējama ari varbūtība, ka Viet. civ. lik.

kop. tiek pieņemti atsevišķi noteikumi, kas ir spēkā pēc X. sēj.

[. d., ja tādas atsevišķas normas izrādītos dzīves spējīgas un

noderīgas.

No otras puses, kā jau augšā aizrādīts, jāatzīst par Viet.

civ. lik. kop. negativo pusi viņa daudzie partikularismi, kas rada

atsevišķas savrupējas mantojumu tiesību normas:

1) atkarībā no vienas vai otras teritorijas (Vidzemes pil-

sētu un zemes, Kurzemes pilsētu un zemes un Piltenes tie-

sības);

2) atkarībā no vienas vai otras šķiras un kārtas, pie kuras

pieder mantojuma atstājējs (mantošana no muižnieka, pilsētas

iedzīvotāja, garīdznieka vai zemnieku kārtas locekļa);

3) atkarībā no tā, pie kāda dzimuma pieder mantinieki

(dažādas tiesības vīram un sievai, brāļiem un māsām).
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Visas šīs partikularās normas, ciktāl tās neatrod sev pa-

tiesu attaisnojumu tagadējos dzīves apstākļos, saprotams, vis-

pirmā kārtā atceļamas un apvienojamas; sakarā ar to Latvijas

mantojumu tiesības tikai uzlabosies, jo tās kļūs vienkār-

šākas un izzudīs daudzās paralēlās normas.

Beidzot, treškārt, ja izrādītos, ka zināmam jautājumam vai

tiesiskai attiecībai vietējos likumos nav attiecīgas normas,

kas izšķir zināmu jautājumu, tad tāda norma būtu jāaizņemas

no attiecīgiem ārvalstu noteikumiem, laižot to, cik iespējams,

caur Latvijas tautas tiesību apziņas prizmu.

Piegriežoties Viet. civ. lik. kop. atsevišķiem pantiem, jā-

atzīst, ka visa 111. grāmatas I. sadaļa (1691.—1702. p. p.), kas

sastāv no vispārējiem noteikumi cm, t. i. „par man-

tojumu un mantošanas tiesību vispār"; „par mantot spēju";

„par aicinājumu pie mantošanas" jāpatur gandrīz nepārgrozīta

un ir brīvi attiecināma uz Latgali, kur tādu vispārēju no-

teikumu trūkums ir tur spēkā esošo mantojumu tiesību nega-

tivā puse un kur šis Viet. civ. lik. kop. vispārējās normas aiz-

pildīs lielu robu krievu mantojumu tiesībās.

Tomēr jāatzīmē, ka šais vispārējos noteikumos nav nekā

tāda, kas runātu pretī Latgalē spēkā esošām mantojumu tiesī-

bām, un turpretī var aizrādīt uz pilnīgu analoģiju starp atse-

višķiem vispārējiem noteikumiem rietumu un austrumu Latvijā

(sk.. piem. Vel. 1691. un X. sēj. I. d. 1104. p. p.; Vel. 1696. un

Krlk. 1107. p. p.; Vel. 1703. un Krlk. 1110. p. p.)

Piegriežoties pēc tam šo vispārējo noteikumu at-

sevišķiem pantiem, jāatzīmē, ka šīs Vel. 111. grāmatas I. sadaļas

1694. pantā rodas jautājums, vai starp juridiskām personām,

kas spēj mantot, paturamas ari kārtas, kuru Latvijā vairs

nav. Kā redzams no šī panta vācu teksta, kurš runā par Cor-

porationen und Institute, še ar Corporationen jāsaprot ne tik-

daudz šķiru, kārtu rāmji, cik cunftu organizācijas. Tas re-

dzams ari no 713. panta satura, kur korporāciju jēdzienā ietil-

pinātas pilsētas un pilsētu sabiedrības un kārtas (korporāci-

jas). Tā kā pilsētu korporācijas, cunftu un ģilžu veidā, pa-

stāv ari tagad, tad tikai šai nozīmē viņas var būt juridiskas
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personas, kurpretī kārta, kā piederība vienai vai otrai privile-

ģētai vai nodokļu šķirai, nav juridiska persona. Tāpēc 1694. p.

var atstāt nepārgrozītu.
1 ) Ja atzītu par nepieciešamu izmest

no 1694. p. vār d v „k ār t a s", tad 1694. p. pēdējā daļā pē-

dējo dalu pēc vārdiem „f izis ka s" varētu at-

vietot ar vārdiem: „bet ari juridiska s".

Viet. civ. lik. kop. 1701. p., kas paredz trīs mantošanas

veidus: 1) pēc līguma, 2) likuma un 3) testamenta, līdz ar to

nodibina starpību starp Vidzemi, kur visi trīs veidi var pastā-

vēt kopā un vienā laikā, un Kurzemi, kur sakarā ar romiešu

noteikumu: „nemo pro parte testatus, pro parte intestatus dece-

dere potest" — testamentariskās mantošanas tiesības vienā un

tai pašā laikā nav savienojamas ar likumiskajām.

Iznīcinot šo partikularismu, ir pareizāk atteikties no stingri

aprobežojošā romiešu noteikuma, kurš ir spēkā Kurzemē, un

paturēt visai Latvijai Vidzemē spēkā esošo iespēju savienot

visus trīs mantošanas veidus. Priekšrocība Vidzemes noteiku-

mam pret Kurzemes dodama aiz tā iemesla, ka lielākajā Lat-

vijas daļā (nevien Vidzemē, bet ari Latgalē), mantojot dalu no

mantas pēc testamenta, var mantot otru dalu pēc likuma (sal.

X. sēj. I. d. 1068. p.), kā ari tāpēc, ka ievest mantojumu tiesī-

bās tādu aprobežojumu, kādu Kurzeme pieņēmusi no vecajām

romiešu tiesībām, nav vēlami ari no praktiskā viedokļa, jo mal-

dina pilsoni, kas nepazīst tiesību sīkumus. Beidzot jāatzīmē,

ka ari ārvalstu likumdošanas jau sen atsacījušās no šī romiešu

noteikuma un viņš nepastāv Vakareiropā (sal., piem., Šveices

ZGB 481. p.; vācu BGB 2088. p. un Austrijas ABGB 534. p.,

kas gandrīz burtiski atkārto Vidzemē spēkā esošā 1701. p. no-

teikumu). Tāpēc liekams priekšā no 1701. p. pirmās da-

ļas izmest vārdus: „V i d z c m ē un Igaunijā" un

*) Šai zinā autoram nevar piekrist. Likuma valodai vajag būt vien-

kāršai un skaidrai, un katram pantam pašam par sevi saprotamam (sk. auto-

ra citēto Huberu, Erlāuterungen zum Vorentwurf 1., 14. un 15. lpp.); ja

jau vārds „kārtas>" atstājams cunftu un ģilžu dēļ, kāpēc tad neteikt taisni

..cunftes un ģildes"? Bet autors pats tālāk aizrāda uz pareizu atrisinājumu.

Red. piezīme.
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pavisam atmest pedejo dalu, kura ir speķa

tikai Kurzemē.

Otrs jautājums, kas rodas sakarā ar Viet. civ. lik. kop.

1700. un 1701. p. p., ir jautājums par līgumisko mantošanu

(Lrbeinsetzungsvertrag), kura ir pavisam sveša Latgalei. Var

izcelties jautājums par to, vai var un vai vajag viņu ievest

Latgalē. Šis jautājums jāizšķir pozitivi jau tādēļ vien, ka, ja

viņu paturētu Rietumlatvijā un neievestu ar to ra-

dītu jaunu partikularismu, no kura principiāli nolemts atteik-

ties. Bet iznīcināt šo institūtu Rietumlatvijā, kur to, kaut gan

ne visai bieži, bet tomēr pielieto praksē, nav pietiekoša pamata.

Vairums jaunāko ārvalstu likumdošanu (sk. Austrijas ABGB

534. p., Šveices ZGB 481. p. un vācu BGB 1941. p.) ir viņu

ievedušas savās normās, un viņš ir noderīgs taī ziņā, ka no-

drošina tādu mantinieku, kurš mantojuma atstājējam uz līguma

pamata bez atlīdzības devis zināmus mantiskus labumus, vai nu

ka mūža pakalpojumus, vai kā zināmu kapitālu, un tai vietā

norunājis sev pēc līguma tiesību no mantojuma atstājēja man-

tot viņa mantu, kuru mantojuma atstājējs vairs nedrīkst no-

vēlēt kādai citai personai (sk. Viet. civ. lik. kop. 2492. p.).")
Sniedzot ievērojamu labumu abām pusēm, līgumiskas man-

tinieku iecelšanas institūts tiek diezgan bieži lietots zemnie-

ku starpā, un katrā ziņā viņam pieder priekšrocība pret „dona-
tio sub modo", t. i. dāvinājumu par apdāvinātam uzliktu pienā-

kumu dot uzturu dāvinātājam (Vel. 4500. p.), kur šī noteikuma

neizpildīšana bieži mēdz būt par iemeslu šāda veida dāvinājumu

atcelšanai.

Tam apstāklim, ka šis līgumiskas mantinieka iecelšanas m

2) Te tomēr vajadzētu uzklausīt ari ievērojamu teorētiķu balsis pret

šo institūtu. Tā prof. Kohl c r s šo mantojumu līguma paturēšanu pieskait i

BGB negativajām pusēm un izsakās par viou sekoši:
„ ... Erbvertrag. eine

der verkehrtesten Einrichtungen, wodurch jemand sich zum Sklaven des

Vcrtragsgenossen macht und sich fiir immer die Hānde bindet, um wie

der „Zugochse" sein Leben lang fiir einen anderen zu arbeiten." (H 011 ze n -

dorff-Kohler, Enzyklopodic der Rechtswissenschaft, 1914., 11. 12.)

Red. piezīme.
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stituts nav pazīstams Latgale, ja viņu tur ievestu, varētu but

sliktākā gadījumā tikai tās sekas, ka no sākuma viņu nelietotu.

11. sadaļa.

Likumiska mantošana.

No 11. sadaļas vispārējiem noteikumiem, kas paredz

likumisku mantošanu, vispirms izmetama piezīme pie
1704. panta, kas attiecas uz lielākā Latvijas daļā spēkā neeso-

šo romiešu noteikumu: „nemo pro parte testatus, pro parte in-

testatus decedere potest". Šis noteikums, kā jau augšā ap-

rādīts, ir spēkā tikai Kurzemē un aiz augšā aprādītiem ieme-

sliem atceļams.

Tālāk, no 1705. panta izmetams 3. pkt s, pēc

kura pie mantojuma tiek aicinātas dažas sabiedriskas iestādes

un kārtas.

Šī 1705. p. 3. punkta izmešana stāv tiešā sakarā ar 1965.

pantu, kurš 1920. g. likuma redakcijā (Lik. kr. 169, 1920.), iz-

metot no mantinieku skaita iestādes un kārtas, atzīst par bez-

mantinieku mantas vienīgo mantinieku valsti.

Tāpēc ari no 1706. panta izmetami vārdi:

„kārtas un sabiedriskas iestādes, kā ar i",

bet no 1708. panta vārdi: „kā kārtu un sa-

biedrisku iestāžu, tā ar i".

Kas attiecas uz šis sadaļas pārējiem pantiem, tad nav

šaubu, ka tos var paturēt un attiecināt uz Latgali.

11. nodaļa.

Laulāto mantošana.

Otrās sadaļas 11. nodaļa paredz laulāto mantošanu

un satur veselu virkni partikularu normu (1709.—1869. p. p., kas

noteic dažādu laulāto mantošanas kārtību, atkarībā no teritoriā-

las un kārtu starpības (pilsētu, zemes, Vidzemes, Kurzemes, Pil-

tenes tiesības), garīgas kārtas laulāto mantošanu]; bez tam šīs

normas noteic starpību laulāto mantošanā, atkarībā no dzimuma

un tā apstākļa, vai pārdzīvojušais laulātais palicis ar vai bez
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bērniem. Ja šīm daudzajām partikularajām normām pievieno-

jam vēl speciālas normas par zemnieku mantošanu pēc Vidze-

mes (985.—1009. p. p.) un Kurzemes (106. —130. p. p.) zemnieku

likumiem un pēc X. sēj. I. daļas (1148.—1161. p. p.), tad kļūst

skaidrs, ka šīs daudzējādās laulāto mantošanas normas vajag

vienkāršot, nosakot vienādus noteikumus visai Latvijai un pēc

iespējas vienkāršu mantošanas kārtību.

Te jāatzīmē, ka, ja par Rietumlatvijas mantojumu tiesībām

tika izteikta kritika un pārmetumi, tad taisni sakarā ar to normu

sarežģītību un nepilnību, kas novērojama laulāto mantošanā un

kas atkarājas, kā jau augšā aprādīts, no vietējo tiesību teritori-

ālā un kārtu rakstura.

(Turpmāk vel.)

V. Bukovskis.
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Baltijas valstu juridiskais pētīšanas instituts.

(Projekts.)

„I wish to act what I write."

Lord Beaconsfield.

Tagad, kad visā Eiropā pēc tās politiskās kartes pārveido-

šanas izauguši pilnīgi jauni līdz šim neatrisināti uzdevumi ar

ekonomiskām un juridiskām īpašībām, liktos nepieciešami, lai

ari universitātes varētu teikt savu autoritativo vārdu šinī jauno

attiecību pārveidošanā un nokārtošanā. Likumdošanas iestādes

un atsevišķi resori nevar bieži ar pienācīgu nopietnību iedziļi-

nāties apstākļu pētīšanā. Viņi strādā no gadījuma uz gadījumu.

Ziņas savāc bieži nejauši un nepietiekoši solidi, jo atbildes jādod

nekavējoši. Viss tas noved pie nepieciešamības bieži revidēt un

papildināt darīto. Pārāk bieži izrādās, ka savā laikā nav pār-

baudīti zīmīgi apstākļi un svarīgi ekonomiski fakti un skaitļi.

Sakarā ar teikto nepieciešami atzīmēt, ka Eiropā notikušās

pārmaiņas redzamas ari Baltijas jūras austrumpiekrastes val-

stīs. Ne tikai politiķis, bet ari tautsaimnieks un jurists stāv šeit

milzīgu uzdevumu priekšā. Pirmkārt, Latvija, Igaunija un

Lietava, un, otrkārt, Somija un Polija pēc savu valstu patstā-

vības jautājumu atrisināšanas, stāv iekšējās izveidošanas jau-

tājumu priekšā. Šī izveidošana nav iespējama, jā nenoregulē

valsts saimniecības ekonomiskos jautājumus rūpniecībā, ražo-

jumu apmaiņa, zemes pārvaldīšanā un zemes izmantošanā. Šie

jautājumi nepārtraukti saistīti ar civil- un tirdzniecisko (mate-

riālo un procesuālo) tiesību jautājumiem.

Viena no patreizējām juridisko fakultatu attīstības visspilg-

tākām linijām ir tīrās pasniegšanas robežu pāraugšana un pie-

griešanās praktiskiem uzdevumiem. Šinī ziņā juridiskās fakul-

tātes sāk tuvoties citām fakultātēm, kuras jau no agrākiem lai-
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kiem nav aprobežojušās vienīgi tikai ar izglītojoši-pedagoģisko

darbu.

Mēs nerunājām par Amerikas universitātēm, kuras slave-

nas ar saviem pētīšanas institūtiem. Minēšu kaut tikai pazī-

stamo Harvard Universitv, kuras sastāvā ietilpst plašais Bureau

of International Research. Šis institūts vispamatīgāk pēta visu

pasaules valstu tiesisko stāvokli, kā ari uz viņu savstarpējām at-

tiecībām, kā dc lege lata, tāpat ari dc lege ferenda, attiecošos

tiesiskos jautājumus. Institūts issūta atsevišķiem pētniekiem,

zinātniekiem un iestādēm savas īpašas anketas, bet svarīgākos

jautājumos sūta savus pārstāvjus tieši iepazīties ar viņu intere-

sējošo jautājumu stāvokli. Šī institūta intereses neaprobežojas

tikai ar Ameriku, bet izplatās pa visu pasauli. Analoģiski in-

stitūti pastāv ari pie Vakareiropas universitātēm, bet ar mēre-

nākiem pētīšanas uzdevumiem.

Visas minētās Baltijas jūrai pieklaujošās jaunās valstis

agrāk bija Krievijas sastāvdaļas. Bija pat daudz pētnieku un it

sevišķi tautsaimnieku, kuri savā laikā mēģināja pierādīt pilnīgu

neiespējamību atdalīt tagad patstāvīgās valstis no Krievijas.

Mēs sedzam, ka politika sasniedza to, kas no objektivas taut-

saimniecības viedokļa likās nerealizējams. Bet ja minētās

valstis ir pārrāvušas visas iepriekšējās saites ar Krieviju, ja

šāda atdalīšanās ir notikusi, tad tomēr visā savā asumā paceļas

jautājums par jaunā stāvokļa racionalizešanu un nostiprināšanu.

Vai mēs jau esam ķērušies pie šiem uzdevumiem no zināt-

niskas pētīšanas viedokļa? Nē.

Baltijas valstu universitātes savu juridisko fakultatu perso-

nā vēl nav pārņēmušas uz sevi šo uzdevumu. Pagaidām tās

aprobežojas tikai ar to pārmaiņu recepciju un dogmatisku ap-

strādāšanu, kādas notikušas kā civil- un tirdzniecisko tiesību, tā

ari krimināltiesību laukā. Agrārās reformas izvešana, īres li-

kumdošana, sociālā apdrošināšana, vietām jaunu laulības tiesību

radīšana v. 1.1. izrādījās par faktoriem, kas stipri apdrupina Bal-

tijas vietējo tiesību novecojušās normas. Tāpat tas attiecas

ari uz X sējumu, kas darbojas dažās Lietavas dalās (bij. Kaunas

guberņā), Latvijā (Latgalē), Igaunijā (Pečoras apgabalā). Civil-
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tiesību vecām normām laupīta viņu viengabalainība, un daudzos

institūtos atveras bezdibeni, kas aizpildīti ar tiesībām, kuras sa-

vos pamatojumos ir pilnīgi svešas veclaiku tiesībām. Starp šīm

raibi savārstītām daļām nav vienības. Tas vispirms izpaužas

pašu tiesību sistēmu un avotu pilnīgā partikularismā. Lietavā

darbojas tādas dažādas sistēmas, kā vecās Baltijas tiesības

(Palangas apgabalā), vācu civiltiesību nolikums (Klaipēdas ap-

gabalā), bijušās Krievijas X. sējuma 1. daļa (bij. Kauņas gu-

berņā) un Napoleona kodekas (bij. Suvalkas guberņā). Vairā-

kas tiesību sistēmas ir ari Latvijā un Igaunijā. Bet neatkarīgi no

teritoriālā partikularismā, ari agrāko sistēmu sadrumstalotība

neļauj nostiprināties jaunām vispārējām tiesībām. Pats par sevi

saprotams, ka civilistiem un tirdzniecības tiesībniekiem jāveic

milzīgs uzdevums, līdzīgs tam, kāds kādreiz 18. gadusimteņa

beigās uzpeldēja jaunā Eiropā, kas, atsvabinājusies no feodā-

lisma jūga, gatavojās atsvabināties ari no monarehistiskā ab-

solūtisma.

Praktiski atsevišķās Baltijas valstīs tiek ievestas atsevišķas

noveles. Tiek reformēta un revidēta vesela rinda civiltiesību

institūtu tiek grozītas laulības un ģimenes tiesības, lietu un pra-

sījumu tiesību atsevišķas daļas. Pieaug civilās kasācijas jaunā

prakse. Tiek reformēts ari civilprocess, attālinot to no Krievijas

galīgā formālisma un gausuma parauga, cenšoties to vienkāršot

un paātrināt. Gandrīz nepārskatāmi ir atsevišķie pārgrozījumi

un papildījumi pastāvošā likumdošanā, kādi izdarīti jauno valstu

pēdējos 12 pastāvēšanas gados. Lielākas produktivitātes inte-

resēs, daudzus no šiem pārgrozījumiem varēja izdarīt un dau-

dzus vēl var izdarīt kopēji. Un kas katrā ziņā ir nepieciešams
— tas ir jau sasniegtā un paredzamo pārdomu dc lege ferenda

dzīva apmaiņa.

Krimināltiesībām, kuras itkā uz klusas norunas pamata visās

Baltijas valstīs (izņemot Somiju) sāka iziet no bij. Krievijas 1903.

gada Sodu likumiem, ari nepieciešama pamatīga reforma un pie

tam pēc iespējas pēc viena veida. Atsevišķu valstu izolētais

darbs šinī virzienā ir maz produktivs un Baltijas valstu sav-
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starpējais kontakts ievērojami atvieglotu šo zinātniski atbildīgo

darbu.

Vismazāk tradiciju ir valsts un administratīvo tiesību laukā.

Šeit katra valsts rīkojas pēc sava ieskata. Katra no viņām dar-

bojas pilnīgi neatkarīgi viena no otras, jo katras atsevišķas

valsts rašanās politiskie noteikumi pēc būtības bija visai

īpatnēji un vienreizēji. Somijai un Polijai bija vairāk tradicio-

nālu pamatojumu, likumdošanas paraugu un labāk sagatavots

aparāts nekā Baltijas trim vidus valstīm, kurām bija jāsāk savas

adiministrativās un valsts tiesības ab ovo. Beidzot nesakrita ari

šo valstu izcelšanās laiks.

Kas attiecas uz finanču (kreditu, muitas, nodokļu v. t. t.)

likumdošanu, tad ari šeit nav bijis nekāds kontakts atsevišķu

valstu starpā — katrs atšķirtais valsts ķermenis ietērpās savās

muitās un nodokļos, radīja av sevi tādu financialo segu, kāda

tam attiecīgā brīdī likās vispareizākā. Ari šeit politika pilnā

mērā valdīja par tautsaimniecību.

Paceļas jautājums par tiltu pārmešanu starp atsevišķu Bal-

tijas valstu tiesiskām iekārtām. Kas pirmā kārtā aicināts to iz-

vest? Zinātniskās iestādes un visupirms juridiskās fakultātes.

Viņas un vienīgi viņas ir tās dabīgās nākotnes tiesisko ēku, tie-

sisko reformu un unifikāciju, kādas prasa dzīve, sagatavotājas.

Varbūt, šeit būs jāiziet no vecā likuma: m necessariis unitas, iv

dubiis libertas — nepieciešamā vienība un sakrišana, bet apšau-

bāmā — katras puses brīvība izraudzīties to, kas tai liekas par

vislabāko. Protams, tāds sagatavošanas darbs nepavisam ne-

var izšķirt visus strīdus, nevar novērst visas politiskās prete-

šUbas atsevišķu valstu starpā, bet ko katrā ziņā var un vajaga

izdarīt, tas ir — visu nākotnē iespējamo reformu lietišķa saga-

tavošana šinī virzienā. Veselā rindā jautājumu prakse ir pierā-

dījusi, ka tīri politiska pieeja materiālu lietišķai sagatavoša-

nai var izsaukt neuzticību no tās puses, kurai ir lielāka vaja-

dzība pieskaņoties. Bieži pat vienu vai otru solu apzināta ne-

pieciešamība vai abu ieinteresēto pušu saskaņa vēl negarantē

šo solu patiesu izvešanu dzīvē. Pienācīga zinātniski izstrādāta,

kā faktiskā (skaitliskā), tā ari likumdošanas materiāla trūkums
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veicina to, ka ikkatras šaubas noved pie nolieguma: „m

dubio — non".

Kas varētu palīdzēt šinī grūtā stāvoklī? Kas vislabāk va-

rētu sekmēt materiāla pienācīgu sagatavošanu? Vienīgi uni-

versitāte.

Par vienu no svarigākiem Latvijas Uni-

versitātes juridiskās fakultātes uzdevu-

miem mēs uzskatām uz devumu kļūt par tie-

sību pārveidošanas centru Baltijas val-

stīs. Latvijas centrālais ģeogrāfiskais stāvoklis jauno un veco

Baltijas valstu starpā itkā predestinē Rīgas universitāti šim uz-

devumam. Tas apstāklis, ka Rīgā pie universitātes pastāv eko-

nomiskā nodala, kas izaugusi jau no agrākā Rīgas Politechniskā

institūta pamatiem, tāpat tas apstāklis, ka pastāv rinda tautsaim-

niecisku iestāžu ar lieliem archiviem un bibliotēkām, atvieglo

institūta radīšanu Rīgā, kas varētu virzīt pētīšanas darbu no-

rādītā virzienā. Latvijas teritoriālie apmēri tikpat maz var

traucēt tai kļūt par visas Baltijas juridiskās unifikācijas vadītāju

un pamatu licēju, kā nelielā teritorija nevarēja traucēt mazai

jūras valstij Holandei savā laikā 17. gadusimtena beigās un 18.

gadusimteņa sākumā kļūt par starptautisko tiesību dzimteni,

par kuru sargātāju un kopēju viņa paliek līdz šim laikam. Ostas

pilsēta Rīga ar savām dziļām maģistrālēm uz Austrumeiropu

vairāk piemērota šim mērķim, nekā kontinentālās Kauņa un

Tērbata un tālā ziemeļu pilsēta Helsingforsa. Šinī ziņā Latvijas

Universitātes jaunums nevar būt par šķērsli. Vienas Baltijas

valstu universitātes izrādīto iniciativi, cerams, atbalstīs ari citas

universitātes. Protams, Latvijas Universitātes juridiskās fakul-

tātes darbs iedomājams kā sadarbība ar citām Baltijas valstu

universitātēm.

Pētīšanas institūtam Rīgā starp citu Baltijas universitatu

juridisko fakultatu locekļiem jābūt pastāvīgiem locekļiem — ko-

respondentiem. Zināmas valsts locekli — korespondenti nepie-

ciešamos gadījumos apvienojas sekmīgākam darbam. Institūta
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saitēm ar saviem korespondentiem atsevišķos gadījumos var

piemist ari ciešāks organisks raksturs tanī gadījumā, kad Bal-

tijas valstu valdības novērtēs institūta patieso nozīmi Baltijas

valstu valsts un ekonomisko uzdevumu pienācīgas attīstības

ziņā. lespējams, ka Latvijas Universitātes piemērs izrādīsies

par tik lielā mērā sajūsminošu, ka ari citas universitātes izrādīs

tai pilnīgu gatavību visādi pakalpot, un institūta darbs jau no

paša sākuma noritēs paātrinātā tempā, bet atsevišķās univer-

sitātes vēlēsies organizēt tāda apvienota Baltijas valstu juri-

diskās pētīšanas institūta filiāles.

Paredzēt sīkumos šāda institūta organizācijas formas

patreiz neliekas nepieciešami. Izveidošanas un attīstības pro-

cesā organizācijas formas radīsies pašas no sevis. Viņas var

pāraugt pirmatnējo plānu. Apstāsimies tagad pie projektēja-

mās iestādes darbības satura.

Pētīšanas institūta darbības aplokam jāaptver apmēram trīs

sekcijas. Pirmām divām sekcijām jāaptver institūta juridisko

interešu aploks, bet pēdējai jāsavāc un jāsistematizē skaitliskais

un faktiskais materiāls, kas noder par tiesisko sekciju darbības

pamatu.

Pirmā sekcija aptver publiskās tiesības ar to galveniem

apakšnodalījumiem: a) starptautiskās publiskās tiesības,

b) valsts un administratīvās tiesības un c) krimināltiesības. Bez

vispārējiem uzdevumiem saskaņot atsevišķu valstu likumdo-

šanu minētās trīs nozarēs, pirmai sekcijai vajadzīgs pirmās di-

vās nozarēs apspriest un sagatavot starptautisku līgumu ceļā

dažādus jautājumus ar publisku interesi ne tikai Baltijas valstu

tuvināšanas lietu, bet ari valstu ciešākas tuvināšanāsproblēmas.

Mērķu ūnijām (Zweckverbindungen) valstu starpā jāiegūst se-

višķa izplatība; starp viņām ievērojamas ne tikai muitas ūnijas,

bet ari ūnijas par dzelzceļu un citādu satiksmi, ūnijas par sav-

starpēju intelektuālu palīdzību, kā senatnes kopīgai pētīšanai,

zemes un zemes slāņu izpētīšanai un citiem darbiem, kas nav

pa spēkam vienai valstij, Baltijas valstu apvienotas zinātņu aka-
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demijas radīšanai v. t. t. Pareizi nostādītām mērķa ūnijām jā-

pieprasa nodibināt veselu rindu apvienotu iestāžu, kuru kompe-

tences izplešas pa visu kopējo teritoriju. Saprotams, ka pirms

tādu iestāžu un ūniju radīšanas precizi jāizstrādā jautājuma fak-

tiskā puse.

Tāpat sevišķas perspektīvas atveras ari valsts un admini-

stratīvo tiesību nozarē. Augšā atzīmētos uzdevumos pirmai

sekcijai vajadzēs strādāt kontaktā ar otro sekciju. Visi jautā-

jumi par pārvaldi, policiju, drošību un labklājību, veselības aiz-

sardzību, pa daļai cīņa ar epidēmijām, ugunsgrēku policija, vēr-

tīgu augu un dzīvnieku aizsardzība, mežu un upju aizsardzība,

cīņa ar lopu sērgām ir otrās sekcijas jautājumi, t i. attiecībā

uz iekšējām administrativām tiesībām, kas prasa bieži sakarā

ar to saskaņot ari pirmās sekcijas, t. i. starptautisko tiesību jau-

tājumus. Pie noteikumu ciešās tuvības un bieži pat vienādības

Baltijas valstīs šos jautājumus nevajaga atrisināt kā tagad —

izolēti priekš katras valsts atsevišķi. Sakarā ar to, otrai sek-

cijai jāizstrādā jautājumi ar tīri konstruktīvu valststiesisku no-

zīmi. Līdzīgi tam, kā vācu valsts tiesību doktrina apkalpo ju-

ridiskās problemātikas uzdevumus, kas radušās iz savstarpējām

attiecībām starp kopējo Deutsches Reich un atsevišķām val-

stīm, ari Baltijas valststiesību doktrinai jāpalīdz Baltijas valstu

konstruktīvai un organiskai tuvināšanai no viņu iekārtas vie-

dokļa. Darbs, kādu izvedusi katra atsevišķa valsts, ir noritējis

savrup un neatkarīgi, un nav nekāda kontaktu Baltijas valstu

valststiesībnieku starpā. Ne tikai konstitucionālā, bet arī pa-

rastā likumdošana valsts tiesību svarīgākos jautājumos līdz šim

laikam realizējas parasti bez iepazīšanās ar kaimiņu valstu tie-

sībām, kā materiālu un paraugu parasti ņem vakareiropeisko

likumdošanu, lai gan tā dažreiz nav pietiekoši piemērota vietē-

jiem apstākļiem. Daudzi institūti būtu savadi konstruēti, ja tie

būtu tikuši piemēroti tieši mūsu valsts specifiskiem apstākļiem.

Bet tieši valsts tiesību laukā vajadzēja izpausties sevišķam ra-

dīšanas spēkam. Katra valsts gāja atšķirti ne tikai jautājumos

par tā saucamām pilsoniskām brīvībām un subjektīvām publi-

skām tiesībām, bet ari citās nozarēs. Bija jautājumi, kur Balti-
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jas valstis var nosaukt par jaunu tiesību radītājām. Šeit mi-

nams nacionālo minoritatu tiesību institūts. Vispārējās normas

un tā saucamo mazākuma tautību 1919. gada starptautisko līgu-

mu norādījumi organiskai likumdošanai šinī jautājumā deva pā-

rāk maz. Bija tikai daži sākumi vecā Austrijā un Beļģijā. Un kaut

ari šie nacionālo minoiitatu tiesību institūti vēl nav nobeigti, to-

mēr ir pietiekoši pamatīgi izstrādāti. Igaunijas, Latvijas, Lie-

tavas un Somijas attiecīgā likumdošana varētu noderēt par

vērtīgu materiālu citām valstīm, kas tikai tagad stājušās pie šīs

matērijas regulēšanas. Bet, par nožēlošanu, šī likumdošana nav

vēl pietiekošā mērā zināma ārpus Baltijas robežām. Tālāk,

valsts kontroles organizācijas jautājumos Baltijas valstis aiz-

gājušas tālu prom no veciem paraugiem un varētu sniegt jaunās

likumdošanas visai pamācošu ainu par kontroles likumības un

lietderības, materiālo un procesuālo momentu saskaņošanu ar

valsts līdzekļu izlietošanas kontroli. Pastāvošo tiesību kodifi-

kacijas laukā un sevišķi kodifikacijas iestāžu organizācijā ir

daudz interesanta. Nenākas aizmirst, ka Baltijas valstis, kā aug-

stāk aizrādīts, ir sarežģītu partikularo tiesību valstis. Sistemā-

tiskas kodifikacijas jautājumi un jautājumi par veco kodeksu un

jauno noveļu saskaņošanu vēl tālu nav atrisināti, un Baltijas

valstīm nāksies vēl daudz ko atrisināt savu labāko juristu, kā

praktiķu, tā ari teorētiķu valststiesībnieku apvienotu pūlu ceļā.

Trešā apakšnodalījuma — krimināltiesību darbības lauks

vispārējos vilcienos raksturots jau augstāk. Šī publisko tiesību

nozare neprasīs tik vispusīgu darbu, kā pirmās divas. Jautā-

jumu par jauniem sodu likumiem, kā redzams, nāksies izlemt

savstarpējas iepazīšanās apstākļos, ja neizdotos vienkārši radīt

pilnīgi vienādus kodeksus — ar nelielu novirzīšanos. Katrā ziņā

šinī jautājumā, kā ari jautājumā par civil- un tirdzniecības ko-

deksiem, kas prasa ilgstošu apstrādāšanu un apspriešanu, nebūs

iespējams iztikt bez Baltijas valstu juristu sanāksmēm. Krimi-

nāltiesību un procesu jautājumi gaida vēl savu viengabalainu

apstrādāšanu.

Apzīmēt šeit šīkumos otrās — civilistiskās sekcijas darbību

liekas nevajadzīgi. No augšā atzīmētā ar neapstrīdamu skaidrī-
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bu izriet, ka pa sistēmām un teritorijām Baltijas civiltiesību

fragmentari-izkaisīto pamatu sadrumstalotība, partikularisms

un nesaskaņotība nevar tāļāk vilkties bez ievērojamu zaudē-

jumu nodarīšanas iedzīvotāju ekonomiskām interesēm un tie-

siskai atziņai. Piedzīvojumi attiecībā uz šo jautājumu nodošanu

attiecīgām parlamentārām vai resoru komisijām ir pierādījuši,

ka tādā ceļā neko nesasniegs. Taisni mūsu laikos Baltijas val-

stīm, kas uzsūkušas sevī bez veco civiltiesību atliekām ari sva-

rīgus un ievērojamus jauno tiesību fragmentus, vajadzīgs ap-

vienots centrs šo visatbildīgāko likumdošanas problēmu apstrā-

dāšanai. Taisni pētīšanas institūts Rīgā šinī jautājumā var būt

loti noderīgs kā materiāla sagatavošanas un savākšanas, tāpat

ari šī jautājuma organizācijas nozīmē. Tas pats ievērojamā

mērā attiecas uz tirdznieciskām tiesībām un civilprocesu, uz

darba tiesību apvienotu regulēšanu un arbitrāžas procesu, un uz

sociālo likumdošanu kā starpnovadu starp privātām un publi-

skām tiesībām. Vekseļu un dzelzceļu — transportu tiesības,

gaisa satiksme, kabotažas kuģniecība, jūras apdrošināšanas

lietas, patentu aizsardzība, loti maz ievērotās autora tiesības

var un tām vajaga kļūt ja ne par apvienotas, tad saskaņotas Bal-

tijas valstu likumdošanas priekšmetiem.

Katras atsevišķas Baltijas valsts civilās, bet it sevišķi tirdz-

nieciskās tiesības nevar iegūt pienācīgu attīstību un apstrādā-

šanu, pateicoties atsevišķu valstu samērā nelielajai teritorijai,

pateicoties nesaskaņotām tirdznieciskām saitēm starp šīm val-

stīm un visām Baltijas valstīm ar aizrobežu. Pateicoties tam

ari neiespējama pienācīga civilistikas zinātnes attīstība: pārāk

izkaisīti atsevišķie spēki pa atsevišķām universitātēm un pārāk

maz starp viņiem kopēja. Bet pētīšanas institūts varētu šeit būt

noderīgs kā spēku apvienotājs un darbības virzītājs. Sakarā ar

to neviļus nāk prātā tiesiskā tuvināšanās, kas sākās starp Au-

striju un Vāciju pagājušā gadusimteņa 50 gadu beigās. Pašā

Vācijā vienotais Handelsgesetzbuch parādijās tikai 1860. gadā,

tā tad jau pirms vienotās Vācijas ķeizarvalsts nodibināšanās;

tiesa, pirms tam pastāvēja muitas ūnija. Bet kopā ar to gāja

tālāk divu impēriju tiesiskā tuvināšanās, kuru juristi strādāja
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kopēju darbu, neskatoties pat uz viņu tēviju paasinātām cīņām,

kas beidzās ar 1866. gada karu. Tiesiskās tuvināšanas lieta tur-

pinājās pirms un pēc šī kara, neskatoties uz politisko atšķirtību,

un tagad mūsu priekšā ir vācu civilās un pat kriminālās likum-

došanas tiesiskā identifikācija.

Bez lielām analoģijām Baltijas valstu iekšējā iekārtā un

tiesisko atziņu kopības, šīs valstis nostādītas diezgan vienādos

ģeopolitiskos un, protams, ari saimnieciskos apstākļos.

Ja Baltijas valstis aicinātas būt par tiltu starp rietumiem un

austrumiem, tad pirmais uzdevums ir nostiprināt to, ko vācieši

sauc par Rechtssicherheit. Tilts, pār kuru notiek kustība, nevar

sastāvēt no dažādas kvalitātes daļām. Ja tādas samērā lielas

valstis kā Vācija ilgu laiku — līdz pagājušā gadusimteņa pēdē-

jiem gadiem -— varēja atļauties civiltiesisku raibumu un partiku-

larismu, tad skaidrs, ka valstis, caur kurām virzās un ari uz

priekšu uz abām pusēm virzīsies milzīgais tranzits, nevar sada-

līties daudzos civiltiesiskos apriņķos ar pretrunīgu normu rai-

bumu. Vai katrai valstij ir tiesība rīkoties šeit uz savu perso-

nīgu risku un atbildību? Vai viņa, pamatojoties uz nepatiesi

saprastu suverenitātes ideju, var attaisnot pilnīgi neatkarīgu

civiltiesību radīšanu? Acīmredzot, nē. Mūsu valstu tiltu rak-

sturs uzspiež mums zināmu nerakstītu tiesisku ūniju. Bet par

šīs ūnijas sagatavotāju un iemiesotāju jābūt juridiskam pētīša-

nas institūtam Rīgā.

Svarīga loma piekritīs ari institūta trešai sekcijai: viņai

pēc divu pirmo sekciju norādījumiem jāsavāc faktiskais un skait-

liskais materiāls. Trešās sekcijas nozīme atrodas ne tikdaudz

patstāvīgā pētīšanā, cik pirmo sekciju apkalpošanā ar faktisko

materiālu. Kā valsts, administratīvās un kriminālās tiesības,

tāpat ari civil- un tirdznieciskās tiesības un sociālā likumdošana

nevar izveidoties apriori un teorētiski pamatojoties vienīgi uz

likumdošanas nepieciešamības apziņu, uz „des Berufes unserer

Zeit zur Gesetzgebung" apziņu. Kabineta tiesību iedvesmes

laiki ir pagājuši un nekad neatgriezīsies. Tādēļ trešai sekcijai

jāstāv ciešā sakarā ar atsevišķu valstu attiecīgiem resoriem.

Ja juridiskais pētīšanas institūts Rīgā grib izpildīt savu
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svarīgo misiju, pēc iespējas tuvināt Baltijas tiesības, tad tam

vispirms jānodibina ciešs kontakts ar visām tām iestādēm un

vietām, kuras patreiz nodarbinātas ar juridiskās likumdošanas

sagatavošanu. Šeit pirmā vietā stāv tīri parlamentārās komi-

sijas, kā ari attiecīgu resoru speciālistu apspriedes. Šīm komi-

sijām, kas izstrādā publisko un privāto tiesību nākošās noveles

vai kodeksus, jāpiesūta pētīšanas institūtam savi materiāli un

slēdzieni. No savas puses institūts varēs apgādāt šīs komisi-

jas ar analogiem materiāliem un ziņām no citām Baltijas val-

stīm. Nepārprotami izrādīsies par nepieciešamu tiesu resoru,

kondifikacijas un, varbūt, ari tiesu iestāžu vispārējais kontakts.

Bez šaubām, tāds kontakts nevar nodibināties bez atse-

višķu valdību pienācīgas palīdzības. Tikai tai gadījumā, kad

atsevišķu Baltijas valstu valdības būs piesātinātas ar šo uz-

devumu svarīguma apziņu, Baltijas tiesību tuvināšanās lieta

varēs turpināt savu gaitu. Rīgas pētīšanas institūta darbībai

jābauda visu Baltijas valstu līdzdarbība, jo tā nav ideja ar

tīri akadēmisku interesi, bet ari ar lielu praktisku nozīmi. To-

pošas starptautisko tiesību kodifikacijas laikmetā Rīgas pētī-

šanas institūta darbs iemantos plašas simpātijas ne tikai pašās

Baltijas valstīs, bet ari tālu aiz viņu robežām Vakareiropas val-

stīs un Amerikā. Baltijas tiesību tuvināšanās būs ne tikai

svarīgs kulturali-tiesisks sasniegums, bet ari labākais pierādī-

jums pret tā saucamās balkanizacijas argumentu.

Bez regulāriem sakariem ar atsevišķām parlamentu ko-

misijām un tieslietu resoriem ar viņu iestādēm pētīšanas insti-

tūtam jānodibina Baltijas juristu pastāvīgu sa-

pulču (kongresu) institūts. Šīm sapulcēm jānotiek

pārmaiņus dažādās Baltijas valstīs. Tās radīs pamatu pašu

juristu kā likumu radītāju savstarpējai tuvināšanai un iepazī-

šanai, kā ari valstu pētīšanai. Bez tam šīs sapulces veicinās

Baltijas juridiskās zinātnes uzplaukšanu, bez kuras nav iespē-

jama tiesību tuvināšanās.

Ari šinī ziņā pētīšanas institūtam pie Rīgas universitātes

stāv priekšā liels goda pienākums. Baltijas juridiskā zinātne

pastāvēja jau agrāk un neilgi pirms pārkrievošanas laikmeta
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pagājušā gadusimteņa 80-tos gados viņa sasniedza samērā

augstu attīstības pakāpi, sevišķi civiltiesību laukā. Pārkrievo-

šanas laikmets šinī ziņā daudz ko apturēja. Tērbatas universi-

tāte ar pārvēršanos par krievu universitāti pazaudēja Baltijas

juridisko tradicīju vadītājas lomu. Pārkrievošanas laikmets,

neatceldams pašu, tā saucamo, Baltijas civiltiesību un muižnie-

cības statusa privilēģijas, kā ari vācu muižnieku zemes īpašumu

pamatus, tomēr apturēja Baltijas juridiskās doktrinas attīstību.

No divām Baltijas valstu universitātēm tikai Helsingforsas uni-

versitāte varēja turpināt savu īpatnējo dzīvi.

Pašlaik pārgrozīts ir ne tikai Baltijas valstu nacionālais

raksturs un politiskās robežas, bet pamatos pārgrozījies ari

civiltiesību sociālais raksturs. Tagad Baltijas jurisprudence

var turpināt savas kopības tradicijas uz pavisam citiem, daudzē-

jādā ziņā agrākām tiesībām pilnīgi pretējiem pamatiem. Tas,

savukārt, iespējams vienīgi tad, kad jauno tiesību izstrādāšanu

apvienos augstāk aprādītos veidos. Juridiskais pētīšanas in-

stitūts Rīgā ar saviem nozarojumiem un saitēm nepārprotami

var ieņemt vienu no cienīgākām vietām patreizējās Baltijas

valstu juridiskās zinātnes atjaunošanas jautājumā.

M. Lazersons.
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Latvijas sodu likumu projekts un Latvijas
kultūras attīstība.

(Turpinājums.)

§5. Latvijas projekta sodu sistēma.

Tās ir vispārējās direktīvas attiecībā uz sodu likuma pro-

jekta vispārējā daļā reglamentēto sodu piemērošanu. Tagad

apskatīsim tuvāk atsevišķos projektā paredzētos sodu veidus.

Šeit mēs sastopam veselu rindu dažādu noteikumu, kuri Latvi-

jas krimināltiesības padara par stipri humānākām.

Sodu likumi pazina 8 galvenos sodu veidus: 1) nāves sodu,

2) katorgu, 3) izsūtījumu nometināšanā, 4) ieslodzījumu pār-

mācības namā, 5) ieslodzījumu cietoksnī, 6) ieslodzījumu cie-

tumā, 7) arestu un 8) naudas sodu (2. p.). Projekta sastādī-

tāji šo sistēmu ir stipri vienkāršojuši. Tie apstiprinājuši 1917.

gadā Krievijā notikušo nāves soda un izsūtījuma atcelšanu un

bez tam izmetuši no sodu skaita ari cietoksni un pārmācības

namu. Tāpēc projekts pazīst tikai 5 soda veidus: 1) ieslo-

dzījumu katorgas cietumā, 2) ieslodzījumu ilgtermiņa cietumā

(kas atvieto agrāko pārmācības namu), 3) ieslodzījumu īster-

miņa cietumā (agrākais cietums), 4) arestu un 5) naudas

sodu (2. p).

Analizējot projekta sodu sistēmu, jānāk pie slēdziena, ka

tā ir daudz humānāka, nekā 1903. g. likumu sodu režims. No

vienas puses, projekta autori nostiprināja tanī principus, kurus

Krievijas tiesībās ieveda revolūcijas sākums, un no otras puses,

— tie patstāvīgi ķērušies pie represivo līdzekļu mīkstināšanas.

Revolūcijas sasniegumu nostiprināšanu krimināltiesībās

projekta autori uzskatīja par vienkāršu pastāvošo tiesību prin-

cipu recepciju. Tā p. p. pie jautājuma apspriešanas par nāves

sodu, izšķirošo lomu pret šī soda veida ievešanu projektā spē-

lēja norādījums uz to, ka pēc nāves soda atcelšanas ar 1917.
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gada 12. marta likumu Krievijā var runāt pie projekta sastādī-

šanas nevis par šī soda atcelšanu, bet gan tikai par tā atpakal-

ievešanu krimināltiesībās.
2'5) Patiesībā tā tas nav, un visi no

Krievijas revolūcijas tiesībām projektā uzņemtie akti jāuzskata

par patstāvīgiem aktiem, kuri humanizē kriminālo represiju.

Tā tas ir tamdēļ, ka visām revolūcijas tiesībām ir īpatnēja sa-

biedriska nozīme, un tāpēc tās nevar uzskatīt par normālām

tiesībām. Lielu revolūciju laikmetos, kad jācīnās par jaunu,

labāku iekārtu, tauta pieliek visus savus garīgos spēkus, lai sa-

tricinātu vecos dzīves pamatus, un šī cenšanās atspoguļojas ari

tiesībās. Sabiedrību un likumdevēju aprindas revolūcijas sā-

kumā paniem liels optimisms attiecībā uz tautas kultūras lī-

meņa novērtēšanu un tas, savukārt, noved pie neparasti stipras

sodu sankciju mīkstināšanas. Bet revolūcijas krimināltiesī-

bām nav ilgs mūžs, drīz vien to vietā stājas reakcionārās un

pēc tam normālās krimināltiesības. Ar tādām sodu režimu pār-

grozībām savā laikā bij jāiepazīstas Francijai 27) un Vācijai
28

).

Pats par sevi saprotams, ka ari Krievija šinī ziņā nebūtu izņē-

mums. Un ja Latvijā pēcrevolūcijas laikmetā tomēr tiek no-

stiprināti Krievijas revolūcijas sākumā 1917. g. izdotie notei-

kumi, tad tas no kriminalpolitiskā viedokļa uzskatāms par loti

humānu soli, un nāves soda izmešana no projekta sodu sistēmas

ir nāves soda atcelšana īstā nozīmē, un tas uzskatāms par lielu

Latvijas tiesību ieguvumu.

Bet šī pati par sevi loti vēlamā nāves soda atcelšana uz-

lika projekta sastādītājiem veselu rindu pienākumu. Nāves

soda izmešana no sodu sistēmas uzlika tiem par pienākumu

nopietni pārstrādāt noteikumus par katorgu, lai projektā pie-

dotu tai, kā augstākam soda mēram, pietiekoši lielu represijas

spēku. To komisija ir izdarījusi un viņa savu pienākumu ir

godam veikusi.

Katorgai, kā Krievijas tiesību kriminālam sodam, bij divas

2,i ) Sk. Jakobi, 1., 8. lpp.
27) Sk. KpyrJießCKift, VnoHie o noKVineiiiH, I. 1917. g. 343. lpp
28) Ibid., f. 274. lpp., 11. 522. lpp.
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īpatnības: tā bij brīvības atņemšana, kuru 1) parasti bij jāiz-

cieš apvidos ar loti bargu klimatu (Sibīrija!) un 2) kura pēc

šī soda izciešanas bij savienota ar otru brīvības atņemšanas

veidu — ar nometinājumu.
2*) Tā kā katorgai Latvijas

apstākļos šie divi svarīgie momenti atkrīt, tad projekta

sastādītājiem augstākā soda mēra bardzības krišanās bij

jākompensē, un šinī nolūkā tie pielietojuši vairākus lī-

dzekļus. No vienas puses projekts padara smagāku pašu ka-

torgas režimu un no otras — noteic tai jaunas, smagākas nekā

agrāk, sekas.

Pirmā ziņā ievērību pelna katorgas minimuma paaugstinā-

šana. Pēc sodu likumiem katorgu varēja piespriest uz laiku no

4 līdz 15 gadiem. Projekts atstāj negrozītu soda maksimumu,

bet minimumu paaugstina līdz 6 gadiem (13. p.). Tāpēc ari vi-

sos tanīs gadījumos, kad likums, nosakot par noziedzīgiem no-

darījumiem sodu, aprobežojas tikai ar tā maksimuma apzīmē-

šanu, katorgas soda ilgums tiek stipri palielināts: ja nebūs se-

višķu vainu mīkstinošu apstākļu, kuri atļauj tiesai pāriet uz

zemāko soda veidu (projekta 51. p. 3. d.), vainīgam tad pie-

spriedīs nevis 4, bet gan 6 gadus katorgas. Tādā stāvoklī p. p.

atradīsies persona, kura izdarījusi slepkavību afektā (projekta
492. p.). No otras puses, projekts piešķir tiesai vispārēju tiesību

piespriest katordzniekiem iekalšanu ķēdēs uz laiku no 3 mēne-

šiem līdz 6 gadiem, un tiesai šāda iekalšana ķēdēs ir jāpiespriež,

ja vainīgais izdarījis noziegumu pēc tam, kad viņam jau pie-

spriesta katorga uz visu mūžu (proj. 64. p.). Pēdējā gadījumā

vainīgo var turēt ķēdēs uz laiku līdz 10 gadiem (kad iekalšana

atvieto katorgu uz mūžu), kura vainīgam būtu otrreiz jāpie-

spriež par jaunu noziegumu. Beidzot, projekta autori centu-

šies piedot katorgai bargāku raksturu, ievedot progresivo sodu

sistēmu, kaut gan tas izklausās paradoksāli. Pēc projekta ka-

tordzniekus papriekšu tur vienatnes ieslodzījumā uz laiku no

6 mēnešiem līdz 1 gadam un tikai pēc tam tos ievieto kopicslo-

20) Sk. 06T>flCHeHifl kt> npoeKTy vroJiOßHaro yjioac., 1., 1895. g., 38. un

152. lpp. Taranneß-b, JleKiļin 11. 1902. g. 1004. lpp.
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dzījumā (13. p.). Bez šaubām, progresivā sodu sistēma bij labi

pazīstama ari 1903. gada sodu likumu autoriem, bet viņi atrada,

ka nav vajadzīgs turēt katordzniekus vienatnes ieslodzījumā,

jo „katorgas soda bārgums, kurš izpaužas visā šī soda režimā,

neprasa, lai to padarītu vēl smagāku ar vienatnes ieslodzījumu".

Šis apvērsums nav apturējis Latvijas sodu likumu projekta

autorus no progresivās sodu sistēmas ievešanas, un katorgas

režims ir reformēts aprādītā veidā.

Otrkārt, attiecībā uz katorgas sekām, projekts vispirms

pagarina laiku, kurš ir vajadzīgs, lai ar katorgu sodītais atdabūtu

savas zaudētās tiesības. Līdzšinējo 10 gadu vietā (31. p.) pro-

jekts nosaka 15 gadus (projekta 29. p.). Un tālāk projekts

pagarina ari to laiku, kurā katorgas sodu izcietušam aiz-

liegts uzturēties valdības noteiktos apvidos. Tagad šis laiks ir

5 gadi (sod. lik. 34. p.), pēc projekta tas būs 10 gadi

(proj. 32. un 33. pp.). Un beidzot, pagarināts ari laiks,

kurā katorgu izcietušam aizliegts atstāt savu dzīves vietu bez

vietējās policijas atļaujas (proj. 32. p.).

Tā tad katorga pēc projekta vispārējos vilcienos ir tikpat

represiva, ka pēc sodu likumiem. Tas pats jāsaka ari par pro-

jekta trešo soda veidu — par īstermiņa cietumu. Šis soda

veids atbilst sodu likumos paredzētam cietumam. Jaunieve-

dums ir šī soda maksimuma paaugstinājums līdz IV2 gadiem

(līdzšinējā 1 gada vietā). Toties vienatnes ieslodzījuma vietā

projekts attiecībā uz īstermiņa cietumu ieved progresivo sodu

sistēmu un nosaka, ka vienatnes ieslodzījums nevar ilgt vairāk

par 3 mēnešiem (15. p.). Tāpēc šis sods ir apmēram tikpat re-

presivs.

Un tālāk, no Krievijas revolūcijas laika tiesībām pro-

jekts pārņēmis ari noteikumus par pirmstermiņa atsvabināšanu.

Šos noteikumus ieveda Krievijas Pagaidu valdība 1. augustā

1917. gadā un tie ievesti projekta 20. pantā un šī panta pieli-

kumā.

Tie ir projekta progresivie vilcieni, kuri pārņemti no Krie-

vijas revolūcijas laika krimināltiesībām. Bez tam sodu likumu

autori sekmējuši soda likumu bardzības mīkstināšanu ari uz
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savu iniciativi. To vispirms viņi sasnieguši ievedot projektā

kā otro brīvību atņemošo sodu — ilgtermiņa cietumu. Šis sods

pēc savas būtības ir pastāvošos sodu likumos paredzētā pār-

mācības nama kopija un atšķiras no tā tikai ar savu nosaukumu.

Tomēr jāsaka, ka ari nosaukuma maiņa šinī gadījumā ir loti

svarīga reforma, kura pamazina soda veida psicholoģisko

iespaidu uz tautas niasām. Tas uzsvērts pie projekta apsprie-

šanas komisijā un to saprata ari Saeimas juridiskā apakškomi-

sija: tā atmeta nosaukumu — katorga, bet restaurēja pārmācī-

bas namu, jo šim pēdējam nosaukumam ir lielāks represivs

spēks nekā vārdam cietums. Tāpēc ari šis paņēmiens pieskai-
tāms pie tiem, kuri mīkstina Latvijā sodu bardzību.

Otrs komisijas jaunievedums ir tas, ka projekts nosaka

humānāku izturēšanos pret vājiem un slimiem. Pēc projekta,

ja vienatnes ieslodzījums noziedznieka veselībai bīstams, tas

jāievieto kopieslodzījumā (17. p.). Bez tam pēc projekta sie-

vietes, ari ja tās izcieš katorgu, var nodarbināt ārpus ieslodzī-

juma vietas tikai ar viņu piekrišanu (13. p.). Pēc pastāvošiem

likumiem ieslodzīto sieviešu vēlēšanos ievēroja tikai tad, ja tās

izcieta pārmācības namu vai cietumu.

Un beidzot, trešais humānais projekta jaunievedums ir tas.

ka tiek sašaurināts to tiesību apjoms, kuras zaudē uz katorgu

notiesātais noziedznieks. Pastāvošie sodu likumi paredz man-

tas, mantojuma, laulības un ģimenes resp. vecāku tiesību zau-

dēšanu (29. p.). Projekts šo tiesību atņemšanu neparedz.

No sacītā redzams, ka jau projekta vispārējie noteikumi

Latvijai nodrošina daudz humānākas tiesības nekā līdz šim pa-

stāvošās. Bez tam projekts mīkstina sodus, humanizēdams

sodu piemērošanas noteikumus. Tā katorga, kura pati par

sevi ir sodu likumu katorgas ekvivalents, nākotnē pa lielākai

daļai būs vieglāka, jo projekts, pretēji pastāvošo sodu likumu

noteikumiem, atļauj sodā ieskaitīt iepriekšējā izmeklēšanā pa-

vadīto laiku (52. p.) ari tad, ja apsūdzētam piespriež katorgu.

Tālāk, projekta noteikumi praksē izrādīsies par daudz humā-

nākiem ari tādēļ, ka projekts vairs nepazīst tos aprobežojumus,

kuri pie soda noteikšanas ierobežo pāriešanu no viena soda
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veida uz otru un kurus pazīst pastāvošie sodu likumi (53. p. 2. v.

3. d.). Beidzot projekts paredz daudz mīkstāku nozieguma pa-

balstījuma sodāmību. Pēc sodu likumiem nozieguma līdzda-

lībniekiem draudēja tāds pats sods, kā nozieguma izdarītājam,

bet pabalstītājam, kura palīdzība ir bijusi mazsvarīga, sods bij

jāmīkstina 53. panta kārtībā. Projekts pavēl tiesām sodu mīk-

stināt 51. p. kārtībā visiem pabalstītājiem.

Sevišķi jāatzīmē tie jaunievedumi, kurus projekta autori

ieveduši Latvijas tiesībās, lai tās piemērotu pastāvošai demo-

krātiskai iekārtai. Projekta nolūks ir izslēgt visas kārtu un

citas privilēģijas, kuras bij Krievijas pirmsrevolūcijas tiesībās

un kuras radījusi toreizējā Krievijas valsts iekārta. Šeit nevar

runāt ne par krimināltiesību humanizaciju, ne ari par to repre-

siju paasināšanu, te ir tikai krimināltiesību atbrīvošana no

iespaidiem, kuri ir sveši kriminālo represiju mērķim. Pie tādiem

pieskaitāmi sekoši projekta noteikumi:

1) atmesta to tiesību atņemšana, kuras pazīstamas kā

kārtu tiesības (sod. lik. 25. un 26. pp.); šo tiesību apjoms bij

atkarīgs no personas piederības pie muižnieku, garīdznieku,

goda pilsoņu, tirgotāju vai citas kādas kārtas. Tā kā kārtas

atceltas, tad bij jāatmet ari šo tiesību atņemšana.

2) Atmests mājas arests, kurš bij pielaižams, ja piesprieda

arestu uz laiku ne ilgāku par 7 dienām (21. p.).

3) Palielināta tiesas vara attiecībā uz dienestpersonām,

kuras izdarījušas dienestnoziegumus. Ja pēc sodu likumiem par

tādu noziegumu draudēja cietums bez tiesību aprobežošanas,

tiesa varēja atcelt vainīgo no dienesta uz laiku no 1 līdz 5 ga-

diem (65. p). Projekts neaprobežo tiesu pie tādu personu at-

celšanas no dienesta ne ar kādu laiku (63. p.).

4) Beidzot pēdējais un, pēc projekta autoru domām, ari sva-

rīgākais šī veida noteikums ir cietokšņa, kā custodia honesta,

atcelšana. Šis noteikums, acīmredzot, ievests pa lielākai daļai

tikai tamdēļ, lai samazinātu soda veidu skaitu, jo cietumu resoru

priekšstāvis komisijā aizrādījis, ka daudzos sodu veidus praksē

ir loti grūti realizēt. Pēc tam, kad pret cietokšņa soda

izslēgšanu no sodu sistēmas bij pievesta vesela rinda argu-
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mentu,izslēgšanas aizstāvji norādīja, ka visi custodia honesta

veidi ir kārtu privilēģiju atliekas un tāpēc tiem nav vietas tādas

valsts likumos, kura kārtas neatzīst. Šis jautājums ļoti sva-

rīgs, pie tā tuvāk jāapstājas.

Ja starp cietokšņa sodu un kārtu privilēģijām ir kāds sa-

kars, tad tas izpaužas tikai tanī apstāklī, ka sodu likumi cie-

tokšņa sodu parasti paredz vainīgiem divkaujā (sodu likumos

no 12 sankcijām par šo noziegumu tikai 3 gadījumos nav pa-

redzēts cietokšņa sods, — 485. p. paredz arestu, 484. p. 2. d. —

izsūtījumu nometinājumā un 486. p. paredz pārmācības namu

un katorgu. Bet taisni pēdējie divi panti paredz atkāpšanos no

divkaujas noteikumiem, kas nodarījumam atņem divkaujas rak-

sturu). Jāatzīst, ka šinīs gadījumos cietokšņa soda piemēro-

šana, bez šaubām, konsolidē kārtu un citu grupu ētikas prin-

cipus kuri prasa, lai katrs grupas loceklis būtu spējīgs aizstā-

vēties. Tāpēc ari agrākos laikos divkaujas starp virsniekiem

ne tikai uzskatīja par atļautām, bet tās bij pat atzītas par obli-

gatoriskām (13. maija 1894. g. Krievijas likums). Sodu likumi,

paredzot divkaujas līdzdalībniekiem sevišķus sodus, līdz ar

to atzīst, ka šī nozieguma motivs pelna sevišķu ievērību, ka

tas no ētikas viedokļa attaisnojams v. t. t. Tāpēc ari, ja pro-

jekta autori ir gribējuši pielīdzināt divkauju pārējiem nozie-

gumiem, tad cietokšņa, ka sevišķā soda, likvidācija saprotama.

Bet pastāvošie sodu likumi cietoksni paredz ne tikai par div-

kauju, bet ari par daudziem citiem noziegumiem: par ticības

noziegumiem (83., 88., 89., 90 p. p.), valsts noziegumiem (103.,

104., 106., 107. p. p.), par dumpi (121., 124., 132., 135., 137. p. p.),

par pretdarbību tiusnai tiesai (163., 164., 166., 168., 173. p. p.),

par dzīvības atņemšanu (458., 459., 460., 461., 464. p. p.), par

miesas bojājumiem (470., 478. p. p.) un beidzot par dienesta

noziegumiem (653. p.). Pats par sevi saprotams, ka nevar no-

pietni apgalvot, itkā šos dažādos noziegumus apvienotu iden-

tiski motivi, kuri turklāt ceļas no kaut kādas šķiru ētikas! So-

du likumu autoru celtie iebildumi nebūt nevar attaisnot tik ra-

dikālu reformu, kāda ir cietokšņa sodu likvidācija. Šinī ziņā

projekts sācis iet tādu ceļu, no kura atteikušies pat Vācijas sodu
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likumu projektu autori, jo mūsu projekts principiāli neatzīst

sevišķus sodus noziedzniekiem, kuri noziegumus izdarījuši aiz

ētiskiem, reliģioziem vai politiskiem motiviem. Var jau pie-

laist, ka šie noziegumi tagad nepelna vairs tādu izturēšanos

kā agrāk, un ka mēs varam pieņemt Ungārijas, Norvēģijas un

citu valstu sodu sistēmu, kura nepazīst cietokšņa sodu, bet

tomēr nevajaga aizmirst, ka tā ir ļoti svarīga un plaša re-

forma.

Pielāgojot projektu Latvijas valsts iekārtai, ne tikai at-

celti daži agrākie sodu veidi, bet ir ari ievesti jauni sodi. Pro-

jekts nosaka, ka katorga un cietums ir saistīti ar politisko tie-

sību zaudēšanu (28. p.).

§6. Projekta noteikumi un soda nepielū-

dzamībaLatvijā.

Jau pašā sākumā, iztirzājot projekta noteikumus par so-

diem, es aizrādīju, ka izstrādājot šos noteikumus, autoriem bij

jārēķinās ar diametrāli pretējām tendencēm, no vienas puses,

tie centās mazināt soda bardzību Latvijā un, no otras puses

tie bij spiesti paasināt dažus soda veidus (piem., katorgu).

Tik pat grūts bij likumdevēja darbs pie krimināllikumu nepie-

lūdzamības (HevMOJiHMocTb) noteikšanas. Noteicot šo nepie-

lūdzamību resp. noteicot gadījumus, kad noziegumam neizbē-

gami seko sods, kā ari tos gadījumus, kad noziedznieks par iz-

darīto noziegumu nav sodāms, projekta autoriem, no vienas

puses, bij jācenšas vājināt šo represijas nepielūdzamību, bet no

otras puses — bij jānodrošina nepieciešamā soda neizbēga-

mība.

Izmetot nāves sodu un izsūtījumu nometinājumā no pro-

jekta sodu sistēmas, projekta autori, kā mēs redzēsim, ļoti labi

apzinājās, ka tas radīs lielu satricinājumu sodu likumu iedar-

bībā uz sabiedrību, un tāpēc centās sabalansēt traucēto līdz-

svaru, padarot katorgu bargāku. Bet neskatoties uz šo cen-

šanos, tomēr bij sajūtams, ka sodu likumu piespiešanas spēks

ir par daudz samazināts, un tāpēc komisijai cits nekas neat-

lika, ka kompensēt likuma bardzības trūkumu ar tā nepielū-
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dzamības pastiprināšanu. Tāpēc ari padarīti bargāki daži li-

kuma noteikumi attiecībā uz noilgumu. Sodu likumi noteica

smagiem noziegumiem sekošus noilguma termiņus: smagiem
noziegumiem, par kuriem draudēja nāves sods, — 15 gadu, un

pārējiem smagiem noziegumiem — 10 gadu (68. p.). Projekts
pēc nāves soda atmešanas noteic visiem smagiem noziegu-
miem, par kuriem draud mūža katorga, noilguma termiņu —

15 gadu (66. p.). Projekta autori šo noteikumu izskaidroja ar

to, ka nāves sods esot atvietots ar mūža katorgu, bet tas nav

pareizi. Mūža katorgai, bez tiem gadījumiem, kad tā atvieto

nāves sodu, ir bijis un ari tagad ir sava piemērošanas sfēra

(piem., projekta 428.—430. p. p. par tēva slepkavību, ārvalsts

galvas slepkavību, kvalificētu slepkavību), un minētā noilguma
reforma ir pēc savas būtības augstākā soda veida nepielūdza-
mības paasinājums Latvijas nākotnes tiesībās.

(Turpmāk beigas.)

A. Krugļevskis.
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Noteikumi par kolektiviem darba līgumiem.

Agrāk man bija izdevība aizrādīt uz tarifa jeb kolek-

tivu līgumu nepieciešamību, kā „līguma brīvības" korektūru 1

).

Turpat centos noskaidrot: kādā ceļā pēc Latvijas likumdo-

šanas iespējama kolektivu līgumu slēgšana? Līdzšinējā likum-

došanā šis jautājums bija atklāts. 1927. g. 4. oktobra „noteikumi

par kolektivu darba līgumu", kuras turpmāk apzīmēsim īsāk

ar vārdu „noteikumi", (Likumkrājuma 173. numurs.) piešķir

aplūkojamam tiesiskam institūtam noteiktu juridisku pamatu.

Kā zināms, teorētiķi strīdās par šādu līgumu juridisko dabu

un ari par izvešanu dzīvē. Tamdēļ likumdošanas akts, kas re-

gulē tamlīdzīgas tiesiskas attiecības, jāsastāda tādējādi, kā iz-

slēgtu pretrunas, vismaz galvenos jautājumos.

Vakareiropas rakstniecībā atrodam daudz grāmatu un rak-

stu, kā ari parlamentu archivos ne vienu vien likumprojektu

par kolektiviem līgumiem. Piem., Francijas parlaments pie-

griezis nopietnu vērību šim jautājumam no 1906. gada, kad

iesniegts Viviani projekts. 2

) Pilnīgi saprotams, ka tur, poli-

tiskai konjunktūrai mainoties, nekavējoties varēja izdot attiecī-

gus likumus; likumi par kolektiviem jeb tarifu līgumiem izdoti

Vācijā 1918. un Francijā 1919. g.

Latvijas likumdevēju stāvoklis nesalīdzināmi sliktāks. Līdz

1927. g. oktobra mēnesim Latvijā noslēgtos tarifa līgumus va-

ram saskaitīt pie vienas rokas pirkstiem. Mūsu likumdevējiem

šī institūta problēmu konkrēti vēl nebija nācies apspriest.
3

) Un

x) Sk. rakstu „Tarifa jeb kolektivie līgumi" T. M. V. 1927. g. Nr. 1.

2) Sk. H. Capitant et P. Cuche „Legislation industrielle", Paris, 1927,

115. lpp.

3) 1917. g. Krievijas darba ministrijas atsevišķa komisija izstrādājusi

darba līguma likumprojektu (sk. L. S. Tāla grāmatas „Ohcpkh npoMbimjieH,

Haro npaßa" pielikumu), kurš, cik var spriest, mūsu noteikumu sastādītājiem

nav bijis pazīstams.
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te nu ar vienu rāvienu nokārtots viens no svarīgākiem sociālās

likumdošanas jautājumiem. Gribot negribot jājautā: vai attie-

cīgās iestādes varēja izsmeļoši izpētīt jautājumu un pietiekoši

skaidri formulēt, noslīpēt noteikumu tekstu un to nosacījumus

saskaņot ar pastāvošiem likumiem? — Tagad jau pagājuši gan-

drīz divi gadi no noteikumu izdošanas laika, un tamdēļ varam

ari šai jautājumā lūkot atrast dažus atzinumus.

I. Vispirms izvirzās jautājums par kolektiva darba līguma

jēdzieniem un nosaukumu. Darba līgums vārda

īstā nozīmē ir līgumslēdzēju pušu savstarpēja vienošanās, ar

kuru viena puse (darba ņēmējs) uzņemas pret atlīdzību (darba

algu) izpildīt personīgi otras puses (darba devēja) darbu resp.

darbus. Ar šādu līgumu nodibinās subjektivi-tiesiskas attiecī-

bas pušu starpā, pie kam, kā viena, tā otra puse iegūst noteik-

tas tiesības un uzņemas noteiktus pienākumus: darba ņēmējam

pieder tiesība uz darba algu, viņš uzņemas pienākumu izpildīt

personīgi līgumā paredzēto darbu; darba devējam tiesība pra-

sīt darba izpildīšanu un pienākums maksāt darba algu. Tā

tad darba līgums rada subjektivi-tiesiskas attiecības darba ņē-

mēja un devēja starpā. Turpretim kolektivs līgums nekādu

subjektivu tiesību nedz pienākumu nedod un neuzliek ne at-

sevišķam strādniekam, ne atsevišķam darba devējam; tas sa-

tur normas, pie kādām jāpieturas noslēdzot individuālus darba

līgumus; kolektivs līgums pieskaitāms objek-

tivām tiesībā m.
4

) Sakarā ar to jāatzīst
v

par pareizu

V. Kaskela 5) uzskats, ka tarifa (kolektivi) līgumi ierindojami

tiesību avotos. Zināmas subjektivas tiesības un pienākumus

rada kolektivu līgumu tā sauc. saistību dala, kas stājas spēkā

vienīgi līguma nepildīšanas gadījumā.

Kas attiecas uz nosaukumu, tad lasām un dzirdam

runājot par „kolektiviem" un „tarifa" līgumiem; vieni atzīst

par pareizāku pirmo, citi otro nosaukumu; franči saka „con-

4) Sk. L. Duguit „Traitē dc droit constitutionnel", V., Paris, 1925., 175.

un sek. lpp.
5) „Arbeitsrecht", Berlin, 1925., S. 15. ff.
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vention collective dc travail"
6

), vāci — „Tarifvertrag". 7 ) īste-

nībā abi nosaukumi vienlīdzīgi pareizi un vienādi nepilnīgi, jo

katrs apzīmējums norāda uz šādu līgumu vienu pazīmi: ko-

lektivs" — pasvītro līgumslēdzēju puses, kādas piedalās līguma

slēgšanā, kamēr „tarifa" — algu tarifu, kas parasti atrodams

šādu līgumu saturā. Šai zinā aplūkojamie noteikumi tikai pie-

vienojušies franču likumdošanas un teorijas terminoloģijai, ar

to izņēmumu, ka vārds „convention" nav pilnīgi identisks vār-

dam „līgums".

11. Līgumslēdzējas puses. „Par kolektivu darba

līgumu šo noteikumu nozīmē uzskatāms līgums, kas slēgts starp

atsevišķu darba devēju, vai darba devēju organizāciju no vie-

nas puses un algotu darbinieku organizāciju no otras puses",

skan noteikumu 1. pants. Līgumslēgšanas tiesības darba devē-

jiem un darba ņēmējiem ir noteiktas dažādas. Darba devēji

šādos līgumos var piedalīties individuāli vai kolektivi. Tur-

pretim darba ņēmēji — tikai kolektivi.

Še paceļas jautājums: kas jāsaprot ar nosaukumu „darba

devējs" resp. „darbinieku organizācija"? Vai te būtu

domātas tikai reģistrētas, vai ari nereģistrētas biedrības? Vai

zem šā nosaukuma var pavest ari tās darba devēju resp. ņē-

mēju apvienības, kuras nodibinās ar speciālu mērķi — noslēgt

kolektivu līgumu? — Par nožēlošanu šais svarīgos jautāju-

mos pirmais noteikumu pants nedod skaidru atbildi. Neskai-

drību itkā grib novērst 2. pants, kas nosaka: „Kolektivu līgu-

mu var slēgt kā fiziskas, tā ari juridiskas personas un tāpat

ari valsts un pašvaldības iestādes vai autonomi uzņēmumi."

Patiesībā ar to nonākam vēl lielākā neskaidrībā, jo nav sapro-

6) Sal. P. Pie „Legislation industrielle", 1922., 860. un sek. lpp.; H. Ca-

pitant et P. Cuche o. c, 112. un sek. lpp.; Code dv travail, liv. 1., tit. 11.,

chap. IV. bis. — Patiesībā vārds „convention" (vienošanās, konvencija) pa-

reizāk raksturo kolektivā līguma kā objektivas normas būtību. Kolektivs

līgums zināmā mērā atgādina starptautisku konvenciju, kuras nosacījumi

zināmā valstī iegūst nozīmi, tiek piemēroti tikai tad, ja izdod attiecīgu li-

kumu; tāpat kolektivam līgumam ir praktiska nozīme vienīgi tādā gadī-

jumā, ja pušu atsevišķie locekli noslēdz individuālus līgumus.
7) Sal. W. Kaskel, o.c, S. 15 ff.
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tams, vai 2. pants runā tikai par vienu līgumslēdzēju pusi —

darba devējiem, vai ari par darba ņēmējiem? — levērojot

l. panta nosacījumu, ka līgumslēdzējs no darba ņēmēju puses

var būt vienīgi „algotu darbinieku organizācija", bet ne fiziskas

personas vārda techniskā nozīmē, tad iznāk, ka 2. pants at-

tiecas tikai uz vienu līgumslēdzēju pusi — darba devējiem, un

galu galā pilnīgi lieks, tā kā nekādus tālākus paskaidrojumus

pie pirmā panta nedod; jo nav šaubu, ka ar apzīmējumu „darba

devējs" saprotam nevien fiziskas, bet ari juridiskas personas,

ja to pārvaldes orgāni nodarbina algotus.darbiniekus.

Drusciņ vairāk skaidrības ienes noteikumu 10. pants, kas

runā par kolektiva līguma saistību nesējiem, par kādiem at-

zīst organizācijas un šo organizāciju atsevišķus biedrus. Or-

ganizāciju atsevišķi biedri atsvabināti no kolektiva līguma sai-

stību pildīšanas, ja viņi par savu izstāšanos no organizācijas

paziņo rakstiski divu nedēlu laikā, skaitot no tās dienas, kad

par līguma noslēgšanu izsludināts „Valdības Vēstnesī". Man

liekas, ka ar tādu organizāciju, kura var uzstāties tiesā kā at-

bildētāja vai prasītāja, kurai var iesniegt izstāšanās paziņoju-

mu un kurai, saprotams, ir ari savi pārvaldes orgāni, kas šos

paziņojumus pieņem un vispāri rīkojas organizācijas vārdā, ne-

zin vai varēs saprast speciālu apvienību kolektīva līguma slēg-

šanai. Tāpat par tādu nevar atzīt nereģistrētu apvienību, jo

mūsu civillikumu 2913. pants par tiesību spējīgām atzīst vienīgi

fiziskas un juridiskas personas. 1923. g. „Likuma par biedrī-

bām, savienībām un politiskām organizācijām" 7. pants no-

saka: „Reģistrētās biedrības ... bauda juridisku personu tie-

sības." Tāpat 1919. g. «Noteikumi par kooperativām sabie-

drībām un viņu savienībām" (Lkr. 126.) 6. p. paredz: „No re-

ģistrēšanas dienas kooperatīvu sabiedrība skaitās par juridisku

personu un var
...

noslēgt līgumus
..

."8

) Tā tad, nereģistrē-

8) Pēc X. sēj. 1. daļas 2198
1. un sek. p. p. zināmas tiesības bauda

arteli jeb darba sabiedrības noteiktu darbu izpildīšanai ar dalībnieku per-

sonīgiem spēkiem, solidāru atbildību un uz kopēja rēķina. Šie nosacījumi

zaudējuši nozīmi ar 1919. g. likuma izdošanu, kas attiecas uz visiem koope-

rācijas veidiem un nodrošina ari darba arteļiem lielākas tiesības un rīcības

brīvību.
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tām apvienībām šo tiesību nav; tās nevar uzstāties kā prasī-

tājas vai atbildētājas kolektīvo līgumu slēgšanas gadījumos.

Beigu beigās, ar vārdu «organizācija", kas var uzstāties kā

kolektivo līgumu slēdzēja puse, jāsaprot tikai darba devēju vai

ņēmēju likumā paredzētā kārtībā reģistrēta apvienība.

Lai gan Latvijas likumi paredz samērā atvieglojošus no-

sacījumus jaundibinātu organizāciju reģistrēšanai, tomēr no-

teikumiem vajadzēja atzīt par līgumslēdzējpusi ari darba de-

vēju resp. ņēmēju speciāli šim mērķim dibinātas apvienības,

kuras nav reģistrētas. Šo trūkumu varētu novērst darba ar-

teli, kas reģistrēti kā kooperativi, bet zināmas neērtības paliek

tai ziņā, ka 1919. g. likums pilnīgi pamatoti prasa no koopera-

tīviem zināmus statūtus, noteiktu pārvaldīšanas kārtību v. t. t.,

jo kooperativs bauda juridiskas personas tiesības pilnā apmērā.

Turpretim speciālai apvienībai krīt svarā vienīgi kolektiva lī-

guma noslēgšanas tiesība un līguma uzturēšana spēkā, kādas

tiesības noteikumi viņām varēja piešķirt, atvieglinot nodibinā-

šanas formalitātes.

Rakstā „Tarifa jeb kolektivie līgumi"9) atzīmēju, ka uz

pastāvošo civillikumu pamata apvienības, kas dibinājušās ad

hoc, „nevar būt par civiltiesisko attiecību subjektiem". Jā tāda

apvienība „noslēdz tarifa līgumu, tad tiesības un pienākumus

iegūst ne šī asociācija, bet fiziskas personas", kas tieši vai

caur saviem pārstāvjiem piedalījās līguma slēgšanā. Acīm-

redzams, ka mūsu civillikumi pieļauj tā sauc. firmas līgumus

(kolektivo līgumu paveids), t. i. līgumus, kurus slēdz viena uz-

ņēmuma īpašnieks resp. vadītājs, no vienas puses, ar visiem

šī uzņēmuma darbiniekiem, no otras. Bez šaubām, 1927. g.

4. oktobra noteikumi nav atcēluši attiecīgos civillikumu nosa-

cījumus, bet tiem vajadzēja vēl tālāk iet un atzīt apvienības

ad hoc par līgumslēdzējām pusēm, piešķirot zināmas tiesības

pašai apvienībai, bet nevis vienīgi apvienības locekļiem, kā to

dara civillikumi. Tas būtu nepieciešams tādēļ, ka Latvijā taisni

9) Sk. T. M. V. 1927. g. Nr. 1.
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no firmas līgumiem turpmāk izveidosies kolektivie līgumi pla-
šākā mērogā.

Pie tāda slēdziena noved 1927.—1929. g. kolektivu līgumu

slēgšanas prakse. No 1927. g. novembra līdz 1929. g. septembra

sākumam pavisam noslēgti un Tautas labklājības ministrijā re-

ģistrēti apm. 60 līgumi, no kuriem gandrīz visi faktiski ir fir-

mas līgumi, jo viena līgumslēdzēja puse ir gan arodbiedrība,

darba ņēmēju organizācija, bet otra — atsevišķs darba devējs,

firma, uzņēmums vai iestāde, un līguma noslēgšanu, saprotams,

galvenā kārtā atbalstījuši attiecīgā uzņēmuma darbinieki.

Domājams, ka šai ziņā noteikumu autori vairāk sekojuši

dažu cittautu teorētiķu uzskatiem. Līdzīgu kolektiva līguma

definiciju uzstāda Pols Piks.
10

) Turpretim ārvalstu likumdo-

šanas prakse iziet no citiem uzskatiem. Tur atzīst par kolek-

tiva līguma pusēm katru darba devēju resp. ņēmēju apvienību.

Francijas darba kodeksa 31. pants kolektivu līgumu formulē

šādi: „La convention collective dc travail est un contrat re-

latif aux conditions dv travail, conclu entre, d'une part, les re-

prēsentants dun syndicat professionnel ou dc tout autre grou-

pement d'emplovēs et, d'autre part, les representants dun syn-

dicat professionnel ou dc tout autre groupement d'emploveurs,

ou plusieurs employeurs, ou plusieurs employeurs contractant

ā titre personnel au mēme un seul employeur." Līdzīgi

apzīmē tarifa līgumus Vācijas 1918. g. ārkārtējais rīkojums. —

Ja Vakareiropas likumdevēji atrada par vajadzīgu uzstādīt

tik plašu līgumslēdzēju pušu jēdzienu, tad mums vēl mazāk

iemesla no tā baidīties, jo Latvijā arodkustība daudz šaurāka

nekā Vakareiropā. Liekas, ka uzņēmēji atturas no kolektivo

10) „Legislation industrielle", 860. lpp. „Le contrat collectif ou con-

vention collective /dc travail peut se dēfinir: une rēglementation con-

tractuelle prēalable des couditions dv travail, negociēe entre les chefs

d'industrie, isolēs ou groupēs, et les svndicats professionnels d'ouvriers ou

d'emplovēs."
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līgumu slēgšanas pa daļai taisni aiz šī iemesla. Mūsu darba

devēji negrib saistīties ar nosacījumu, ka jaunus strādniekus

var pieņemt tikai ar arodbiedrību ziņu, kāda prasība ievesta

visos līdzšinējos T. 1. ministrijā reģistrētos kolektivos līgumos.

Un arodbiedrības savukārt no tamlīdzīgas prasības negrib at-

teikties, jo citādi tām nav nozīmes saistīties ar kolektivu līgu-

mu, kurš pēc noteikumu 11. p. ir saistošs tikai līgumslēdzējām

pusēm un to atsevišķiem biedriem, kādēļ nebiedri tiktu nostā-

dīti labākā stāvoklī, jo tiem noslēgtais kolektivais līgums sa-

gādātu zināmus labumus, bet pienākumus neuzliktu. Varbūt

likumdevējs gribējis veicināt arodkustību Latvijā? Liekas, ka

rezultāti būs pretēji: darba devēji, atteikdamies no kolektivu

līgumu slēgšanas, veicinās strādniekos individuālisma un per-

sonīgo interešu izvirzīšanu pirmā vietā.

111. Līguma slēgšana un forma. Kolektiva lī-

guma noslēgšanas priekšnoteikums — pušu brīva savstarpēja

vienošanās; nevienai pusei līgumu nevar uzspiest. Lai gan

šādu līgumu mērķis saistīt atsevišķu darba devēju un ņēmēju

rīcību, kad tie. slēdz individuālus darba līgumus, tomēr notei-

kumi viņus atsvabina no šīs saistības, ja tie „par savu izstā-

šanos no organizācijas paziņo rakstiski divu nedēlu laikā, skai-

tot no tās dienas, kad par līgumu noslēgšanu izsludināts

~V. V."
,

Kā jau augšā atzīmēts, kolektivu līgumu slēdz darba de-

vējs resp. viņu organizācija ar algotu darbinieku organizāciju.

Atsevišķa darba devēja piedalīšanās līguma slēgšanā nekādas

grūtības nedara, tas piedalās personīgi vai caur pilnvarnieku.

Organizāciju piedalīšanās jau sarežģītāka. Vai kolektivus lī-

gumus biedrības vārdā var slēgt valde bez citu pārvaldes or-

gānu piekrišanas, vai ari tāda ir nepieciešama? Noteikumi šai

jautājumā klusē. Tamdēļ būtu jāpieturas pie tādas pašas kār-

tības, kāda paredzēta statūtos citu lietu izšķiršanā, kuras uz-

liek saistības biedrībai un tās atsevišķiem biedriem. Francijas

darba kodeksa 31b. pants paredz noteiktu pilnvarošanas kār-

tību, kādā jāizdot pilnvaras apvienību pārstāvjiem, kā
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ari par noslēgta līguma apstiprināšanu apvienības pilnā

sapulcē.
n )

„Kolektivie līgumi slēdzami rakstiski," skan noteikumu 3.

pants. Tā tad tikai rakstiskā formā noslēgtiem līgu-

miem atzīstams juridisks spēks. Še jāsaprot vienkārša rak-

stiska forma, bet ne notariāla.

Noteikumu 7. pants nosaka: „Katrs noslēgts kolektivs lī-

gums iesniedzams trijos eksemplāros Tautas labklājības mini-

strijai reģistrēšanai." — „lesniegtos kolektivos līgumus Tau-

tas labklājības ministrija reģistrē divu nedēlu laikā, skaitot no

to iesniegšanas." (Not. 8. p.) „Par katru kolektiva līguma re-

ģistrēšanu Tautas labklājības ministrija izsludina „Valdības

Vēstnesī", aizrādot: 1) kas līgumu slēdzis; 2) laiku, kad lī-

gums slēgts, reģistrēts, stājas spēkā, izbeidzas, vai ka līgums

slēgts uz nenoteiktu laiku." (Not. 9. pants.) „Pēc līguma reģi-

strēšanas Tautas labklājības ministrija izsniedz katrai līgum-

slēdzējai pusei pa vienam eksemplāram." (Not. 7. pants.)

Pievesto nosacījumu galvenais nolūks, padarīt šādu līgumu

slēgšanu publisku. Lai gan noteikumos neatrodam attiecīgu

priekšrakstu, tad tomēr, ievērojot reģistrēšanas un publikā-

cijas prasību, Tautas l. ministrija ved atsevišķu reģistri-grā-

matu, kurā atrodamas sekošas ziņas. I. Reģistrācijas ziņas:

1. Nr. Nr. pēc kārtas, 2. kad iesniegts, 3. reģistrēts, 4. publi-

cēts „V. V." 11. Kolektiva darba līguma noslēdzēji. 111. Pa-

stāvēšana: 1. kad noslēgts, 2. stājies spēkā, 3. uz noteiktu

vai nenoteiktu laiku. IV. Uzteikšana: 1. kas uzteicis, 2. kad

uzteikts, 3. publicēts „V. V." (par nenoteikta laika līgumu iz-

beigšanu). V. Pagarināšana.

n ) „Les reprēsentants dun syndicat professionnel ou dc tout autre

groupement peuvent contracter au nom dc la collectivitē, en vērtu:

soit des stipulations statutaires dc cc groupement;

soit d'une dēlibēration spēciale dc cc groupement:

soit des mandāts spēciaux et ēcrits qui leur sont donnēs individuelle-

ment par tous les adhērents ā cc groupement.

A dēfaut, pour ētre valable la convention collective dc travail doit ētre

ratificē par une dēlibēration spēciale dc cc groupement."
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Kas attiecas uz līguma tekstu-saturu, tad ar to iepazīties

jāatļauj tikai ieinteresētām personām, par kādām var būt līgum-

slēdzējas puses un to atsevišķie locekļi-biedri, kam līgums uz-

liek saistības. Noteikumi atsevišķiem biedriem dod tiesību no-

velt no sevis visas saistības, izstājoties noteiktā laikā no bie-

drības. Saprotama lieta, ka viņi šo tiesību izlietos tikai tad,

ja līguma saturs tiem nepatiks. lepazīties ar līguma saturu

viņi var savā organizācijā, bet ko darīt, ja pārvaldes orgāni

atsakās līgumu uzrādīt? Sūdzēt tiesā? — Par daudz īss iz-

stāšanās termiņš (divas nedēļas no publikācijas „V. V."). Vie-

nīga izeja griezties pie Tautas 1. ministrijas.

Ņemot vērā 8. p. nosacījumu, ka „kolektivs līgums stājas

spēkā ar tā reģistrēšanu, ja līgumā nav paredzēts cits spēkā

stāšanās laiks", jāatzīst, ka līgumslēdzēju pušu starpā zināmas

saistības (piem., neslēgt citu kolektivu līgumu) rodas ar līgu-

ma noslēgšanas momentu. Reģistrēšana un izsludināšana

„V. V." rada saistības ne vairs pusēm, kuras jau ir saistītas,

bet organizāciju biedriem, kuru tiesība izstāties no organizāci-

jas, novelt no sevis visas saistības, stāv atkarībā no izsludinā-

šanas.

Noteikumi nedod skaidru atbildi uz jautājumu: vai Tautas

labkl. ministrijas reģistrācijas funkcija ir tīri formālas dabas

uzdevums, vai tās amata personām jāreģistrē noslēgtais kolek-

tivais līgums, neskatoties uz viņa saturu, vai ari atļauts reģi-

strāciju noraidīt, ja līguma saturs neatbilst šo noteikumu vai

citu likumu normām? — 6. pants paredz, ka „kolektiva līguma

nosacījumi, kuri nesaskan ar likumu vai obligatoriskiem no-

teikumiem, nav spēkā". Tā tad kolektiva līguma atzīšana par

pretlikumīgu nav stādīta atkarībā no reģistrācijas vai nere-

ģistraeijas ministrijā; citiem vārdiem, līguma likumību novērtē

tiesa, bet ne Tautas I. ministrija. Tamdēļ varētu teikt, ka T. 1.

ministrijai jāgriež vērība vienīgi uz līguma formālo pusi: vai

izpildītas prasības par līguma formu, vai līguma parakstītājiem

ir tiesība slēgt līgumu uzņēmuma resp. organizācijas vārdā?

Pie šāda uzskata pieturējusies T. 1. ministrija ari līdzšinējā

praksē. Liekas pat, ka reģistrējot, pārāk maza vērība piegriezta
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formālām prasībām. Sākumā vairāki reģistrētie kolektivie lī-

gumi parakstīti tikai no arodbiedrības valdes priekšsēdētāja

vai tā biedra un sekretāra, uz citiem atrodam divu cilvēku pa-

rakstus, vai viņi ir vai nav valdes locekli, tas nav no līguma

redzams. Visu šo biedrību statūti nosaka, ka līgumus biedrības

vārdā slēdz valde, kādēļ uz līguma nepieciešami, ja ne visu,

tad vismaz valdes locekļu vairākuma paraksti. 12)

Noteikumi nedod atrisinājumu ari citiem gadījumiem, kad

ministrija iesniegto līgumu nereģistrē 2 nedēļu laikā. Ko tā-

dās reizēs, līguma iesniedzēji var darīt? Bez šaubām, viņiem

ir tiesība sūdzēties Senāta administratīvā departamentā par

lietas vilcināšanu, bet tā nav atzīstama par pietiekošu garan-

tiju, ja ievērojam, ka vilcināšana kolektivā līguma praktisko no-

zīmi padara diezgan problemātisku.

Mūsu noteikumi kolektivo līgumu reģistrēšanu nodod Tau-

tas 1. ministrijai, t. i. administrativai iestādei. Turpretim Fran-

cijas un Vācijas likumi šo pienākumu uzliek tiesu, lai ari dažreiz

sociālo tiesu, iestādēm; Vācijā kolektivos līgumus reģistrē

„Schlichtungsausschuss" un Francijā — „Conseil dc prud'hom-

mes". Ari mūsu biedrību un kooperativo sabiedrību likumi

pievienojušies vispār atzītam uzskatam, ka šāda veida funk-

cijas uzticamas tiesu iestādēm. Tamdēļ nezin vai atzīstama

aplūkojamo noteikumu pieturēšanās pie Krievijā parastās

kārtības.

Tāpat šķiet reģistrējošai iestādei vajadzētu piešķirt tiesību

12) 1920. g. 20. septembra Senāta administratīvā departamenta sprie-

dumā, Senāts konstatē, „ka pēc 1917. g. 26. jūlija pilsētu pašvaldības likuma

95. panta, pilsētu mantu lietās pie tiesas sūdz un atbild pilsētas valde ..." un

„ka pēc tā paša likuma 90. un 91. p. p. pilsētas valdes sastāv no pilsētas

galvas un vismaz 2 valdes locekļiem, kāds pilsētas valdes sastāvs ir ari

nepieciešams pie pilnvaru izdošanas...". Mūs interesējošā gadījumā ne-

zin, vai varētu uzstādīt tamlīdzīgu prasību, bet gan sekošo: ja statūtos ir

noteikts, ka valde slēdz līgumus organizācijas vārdā, tad kolektivais lī-

gums būtu jāparaksta valdes locekļiem, un tādam skaitam, kāds nepie-

ciešams valdes lēmumu pieņemšanai; bez tam, uz līguma skaidri jāatzīmē,

ka parakstītāji ir valdes locekli.
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raudzīties nevien uz līguma formālo pareizību, bet ari satura

likumību, ko paredz Vakareiropas likumi. Taisni Latvijā tam

būtu ļoti liela nozīme. Līdz šim T. 1. ministrijā reģistrētie lī-

gumi, izņemot Latvijas grāmatrūpnieku biedrības un Latvijas

grāmatrūpniecības arodu savienības līgumu, satura un juridiskā

ziņā slikti rediģēti; atrodam pat pilnīgi pretrunīgus un juridiski

neiespējamus nosacījumus. Piem., P. Ozoliņa stiklu fabrikas

un Latvijas strādnieku kopējās arodbiedrības Rīgas nodaļas

valdes noslēgtā kolektīvā līgumā (bija spēkā no 1927. g. 15. nov.

— 1928. g. 15. nov.) 8. paragrāfā lasām: arodbiedrībā piepra-

sīto darbinieku trūkuma gadījumā uzņēmuma valdei ir tiesības

pieņemt ārpus arodbiedrības stāvošas personas, kuras pēc 6

dienu nostrādāšanas kļūst (pasvītrojums mans. P. M.) par

arodbiedrības biedriem." Par ko kādam pilsonim Jākļūst",

to var noteikt vienīgi likums, bet ne kolektivs līgums. Tā-

lāk, — „ja pieminētais strādnieks atsakās arodbiedrī-

bā iestāties (pasvītr. mans. P. M.), tas atlaižams." Tas

kurš kļuvis par biedru, nevar atsacīties no iestāšanās, bet tikai

izstāties. Līgumā neatrodam nosacījumu, ko var darīt uzņē-

mējs, ja 8. paragrāfa beigās minēto iemeslu dēļ strādnieks jā-

atlaiž un arodbiedrība viņa vietā nevar dot vietnieku. Šī paša

līguma 10. paragrāfa beigu daļa nosaka: „Par visiem atlaiša-

nas gadījumiem uzņēmuma vadībai jāsazinās ar strādnieku

pārstāvjiem uz vietas. Nevienošanās gadījumos konflikts pār-

nesams uz Latvijas strādnieku kopējo arodbiedrību." Kādas

funkcijas pēdējai piekrīt šādu konfliktu izšķiršanā, to līgums

nenosaka.

IV. Līgu m a obje k t s. „Kolektivā līgumā var būt no-

sacījumi par atalgojumu, darba laiku, darba apstākļiem un citi

nosacījumi, kas regulē attiecības starp darba devēju un algo-

tiem darbiniekiem." (Not. 5. p.) Šī ir tā sauc. normatīvā

daļa, kas satur objektivus priekšrakstus turpmāk noslēdza-

miem individuāliem darba līgumiem. Normativā daļa kā tāda

nepiešķir subjektivu tiesību un neuzliek ari subjektivu pienā-
kumu atsevišķam darba devējam resp. ņēmējam, kā to paredz
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individuāls darba līgums. Tās pārkāpšana ir tikai priekšnotei-

kums, lai stātos spēkā likuma nosacījumi par līguma saistībām,

t. i. kolektiva līguma saistību daļas nosacījumi, par ko runā-

sim vēlāk.

Kolektiva līguma nosacījumiem jāsaskan ar likumiem un

obligatoriskiem noteikumiem, citādi tie nav spēkā. Kontrole

par šo līgumu likumību ietilpst tiesas, bet ne Tautas 1. mini-

strijas kompetencē, jo pēdējā reģistrēšanas funkcija ir formāli

techniskas dabas uzdevums.

V. Līguma darbības laiks. „Kolektivu līgumu

var slēgt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku. Ja lī-

gumā nav atzīmēts laiks, uz kādu tas noslēgts, līgums uzska-

tāms par noslēgtu uz nenoteiktu laiku." (Not. 4. p.) Abos ga-

dījumos līgums stājas spēkā tai momentā, kāds noteikts pašā

līgumā, citādi ar reģistrēšanas dienu T. 1. ministrijā. Līguma

izbeigšanās šīm divām līgumu kategorijām ir dažāda.

1. Kolektivs līgums, kas noslēgts uz noteiktu laiku,

izbeidzas šim laikam notekot. Tā kā citu nosacījumu mūsu

noteikumos neatrodam, tad jānāk pie slēdziena, ka tādu līgu-

mu atjaunot var ar jaunu pozitivu vienošanos un reģistrēšanu,

vai ari klusueiešot, ja paredzēts termiņš līguma uzteikšanai

pirms noteiktā laika notecēšanas. Pēdējā gadījumā jauna re-

ģistrācija un publikācija „V. V." tomēr vajadzīga. Tikai šoreiz

to varētu izdarīt uz vienas puses ziņojuma pamata, ja otra

puse nolīgtā termiņā nav piesūtījusi uzteikšanas rakstu.

Līguma darbības laika ilgumu puses var noteikt pilnīgi

brīvi; noteikumi neparedz darbības laika maksimālo ilgumu.

Francijas darba kodeksa 31. g un h panti gan nosaka, ka ko-

lektiva līguma darbības laiks nedrīkst pārsniegt 5 gadi, citādi

tas skaitās noslēgts uz nenoteiktu laiku. Man liekas, ka tam-

līdzīgs nosacījums nav lieks, jo 5 gadi ir diezgan ilgs laiks, lai

līgumu radošie apstākli būtu grozījušies. Pēc mūsu noteiku-

miem puses spiestas katrā ziņā izpildīt uz noteiktu laiku slēgto

līgumu, cik ilgs ari nebūtu nolīgtais darbības laiks, ja tikai ne-
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rodas apstākli, uz kuru pamata viena vai otra puse var līgumu

lauzt.

2. „Kolektivs līgums, kas noslēgts uz nenoteiktu

laiku, izbeidzas: 1) uz abpusēju vienošanos — katrā laikā;

2) uz vienas puses vēlēšanos — ja par to mēnesi iepriekš rak-

stiski paziņots pretējai pusei." (13. p.) — „Paziņojumi par

kolektiva līguma uzteikšanu iesniedzami Tautas labklājības mi-

nistrijai." (Not. 14. p.) „Ja kolektivs līgums izbeidzas 13. pantā

paredzētā kārtībā, Tautas labklājības ministrija izsludina par

to „Valdības Vēstnesī", atzīmējot līgumslēdzējas puses, līguma

slēgšanas, reģistrēšanas un izbeigšanās laiku, kā ari to, uz ku-

ras puses vēlēšanos līgums izbeidzas." (Not. 15. p.) Šai ga-

dījumā sludinājumam „V. V." ir vienīgi deklarativa nozīme, jo

līgums un tā saistības (ari priekš pušu atsevišķiem biedriem)

izbeidzas abu pušu vienošanās momentā vai tai laikā, kurš

minēts rakstiskā paziņojumā otrai pusei, ja tikai tas nav īsāks

par mēneša laiku, skaitot no saņemšanas brīža.

VI. Līguma saistības. Nosacījumus par pušu sai-

stībām ietver tā sauc. kolektīvā līguma saistību daļā.

Parasti tur ieved nosacījumus, ka abas puses uzņemas pienā-

kumu nerīkot lokautus vai streikus, bet visus strīdus nodod

sevišķas šķīrējtiesas izšķiršanai, kā ari citus nosacījumus. Tā-

dus nosacījumus atļauj ievest ari mūsu noteikumi. Un šie sai-

stību daļas nosacījumi stājas spēkā, tiek piemēroti tādos gadī-

jumos, kad rodas kautkādi strīdi sakarā ar normativās daļas

nosacījumu neievērošanu, iztulkošanu v. t. t. Šai ziņā ko-

lektivs līgums tiešām piešķir zināmas subjektivas tiesības un

uzliek zināmus subjektivus pienākumus abām pusēm. Tomēr

tas nav darba līgums vārda īstā nozīmē, jo puses neuzņemas

darba izpildīšanas resp. algas izmaksāšanas pienākumus. Tam-

dēļ par kolektiva līguma nepildīšanu vainīgo pusi var iesūdzēt

tiesā nevis uz rūpniecības darba likuma pamata vai civillikumu

nosacījumiem par pakalpojuma līgumiem, bet gan uz nosacīju-

miem par līgumu nepildīšanu vispār, ievērojot sevišķos notei-

kumus par kolektiviem līgumiem.
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Bez tam, noteikumi paredz zināmas līguma saistības

i p s o jur c, ja vispārīgi kolektīvs līgums ir noslēgts, neska-

toties uz to, vai līgumā kautkādi saistību nosacījumi ir ievesti

vai nav. Pēc mūsu noteikumiem varam atšķirt: 1) līgumslē-

dzēju pušu saistības un 2) līgumslēdzēju organizāciju atsevišķo

biedru saistības.

1. Līgumslēdzējām pusēm jāpilda līguma nosa-

cījumi; tās nedrīkst slēgt kolektivu vai individuālu darba līgu-

mu, kas runātu pretim viou noslēgtam un spēkā esošam kolek-

tivam līgumam. Ja tas netiek ievērots un caur to ceļas zau-

dējumi, tad vainīgai pusei šie zaudējumi jāatlīdzina. Noteiku-

mi, par nožēlošanu, neatrisina manā agrāka rakstā „Tarifa jeb

kolektivie līgumi"
I

) uzstādīto jautājumu par materiāliem un

nemateriāliem zaudējumiem. Atstājot noteikumu 10. pantu ta-

gadējā redakcijā, zaudējumu jautājums jāizšķir saskaņā ar civil-

likumu nosacījumiem, t. i. jāatlīdzina vienīgi materiāli zaudē-

jumi, Viet. civ. lik. 3435. p. nozīmē. Man šķiet, ka tāds atrisi-

nājums gandrīz nekad nedos apmierinājumu līgumslēdzējai or-

ganizācijai, jo pierādīt, ka tā cietusi materiālus zaudējumus no

atsevišķu biedru kolektiva līguma pārkāpšanas, neiespējama

lieta; parasti taču pārkāpj kolektivu līgumu atsevišķi biedri un

atsevišķi biedri ari cieš materiālos zaudējumus, bet tiem notei-

kumi nedod prasības tiesību, jo tie nav līgumslēdzējas puses.

2. Līgumslēdzēju organizāciju atsevišķo biedru

pienākums, slēdzot individuālu vai citu kolektivu darba līgumu,

ievērot viņu organizāciju noslēgtā un spēkā esošā kolektivā lī-

guma nosacījumus. Šādam noteikumam liela nozīme attiecībā

uz nākotnē slēdzamiem individuāliem darba līgumiem, jo ko-

lektivs līgums satur objektivas normas individuālam līgumam.

Pēdējā nosacījumiem jāsaskan ar kolektīva līguma normativo

dalu.

Atzīdami šo kolektiva līguma mērķi un būtību, tomēr ne-

varam pievienoties J. Treimaņa uzskatam 14), ka „ciktāl indivi-

13) T. M. V. 1927. g. Nr. 1.

14) Sk. rakstu „Darba tiesībās", 1927. g., 379. lpp
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duālā darba līgumā noslēgtais ir pretējs kolektiva līguma no-

sacījumiem, tas skaitās kā neesošs un atvietojams

ar pēdējie m" (pasvītr. mans. P. M.) Noteikumu 11. pants,

kurā vienīgi atrodam nosacījumus par šo jautājumu, nesatur

neviena vārda par kolektivam līgumam pretimrunājošu indi-

viduālu darba līgumu neesamību un atvietošanu ar kolektiva

līguma nosacījumiem. Tur ir runa tikai par to, ka „nedrīkst

slēgt..." individuālu darba līgumu, kurā atrodas nosacījumi,

kas noliegti viņu iepriekš noslēgtā un spēkā esošā kolektivā

līgumā. Varbūt, ka noteikumu autori patiesi ir domājuši tā,

kā raksta Treimaņa kgs. Tāds, bez šaubām, ir ari teorētiski

kolektivu līgumu mērķis. Tomēr mēs esam spiesti rēķināties

tikai ar likuma tekstu, bet nevis likumdevēja domām vai gribu,

kas likumā nav formulēts. Individuāla līguma automātiska

atvietošana ar kolektīva līguma nosacījumiem nav atzīstama

pat tad, ja kolektīvā līgumā tas tieši minēts, jo līguma brīvību,

kuru nodrošina Civillikumi un Rūpniecības darba likums, var

ierobežot tikai pozitivs likuma priekšraksts. Ari par neesošu

var atzīt tikai pretlikumīgu, t. i. likumu pārkāpjošu, bet nevis

ar kolektīvu līgumu, lai ari likumīgi noslēgtu, nesaskanošu

individuālu līgumu. Tā kā noteikumu 11. pants nosaka, ka

„nedrīkst slēgt" individuālu darba līgumu pretēju kolektiva

līguma nosacījumiem, tad šādu rīcību varam kvalificēt vienīgi

kā iemeslu, kas dod otrai pusei tiesību atzīt kolektivu līgumu

par lauztu un prasīt no līguma lauzējas zaudējumu atlīdzību.

„Par zaudējumiem, kas cēlušies no kolektiva līguma ne-

pildīšanas, vainīgā puse — organizācija un viņas atsevišķi biedri

atbild solidāri." 15

Nenoliedzami, ka šāds nosacījums vien loti

maz ko dod. Tam ir nozīme gadījumos, kad kolektiva līguma

normativās daļas nosacījumu pārkāpšana top par masu parā-

dību, vairākos ar kolektīvu līgumu saistītos uzņēmumos vai

vienā uzņēmumā daudzi individuālie darba līgumi tiek slēgti

15) Noteikumi atļauj ievest kolektivā līgumā citādus nosacījumus;

piem., atbildību par zaudējumiem nes tikai līgumslēdzējas puses vai ari

vienīgi pušu atsevišķie biedri.
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pretēji kolektiva līguma nosacījumiem. Bet kāda nozīme iero-

sināt smago procedūru par līguma nepildīšanas zaudējumiem,

ja ar kolektiva līguma nosacījumiem nesaskan piem. tikai viens

individuāls darba līgums? — Mūsu noteikumi tomēr citādas

izejas nedod, lai gan piemēru no Vakareiropas valstīm ir pie-

tiekoši daudz. Par tādiem var noderēt Šveices 1911. g. un

Vācijas 1918. g. likumi, pēc kuriem individuālais darba līgums

visumā vai tā atsevišķās daļas, kas nesaskan ar kolektiva lī-

guma nosacījumiem, automātiski atvietojami ar kolektīva līgu-

ma attiecīgiem nosacījumiem.
16

) Tāpat tur noteiktais algu tarifs

uzlūkojams par minimumu, kuru var grozīt darbiniekam par

labu. Viss tas likumā noteikti un skaidri jāmin, nelietojot ne-

nozīmīgas frāzes par „nedrīkstēšanu", bet paredzot aizlieguma

pārkāpšanas sekas.

Mūsu noteikumi atsevišķiem biedriem uzliek gan pienā-

kumu atlīdzināt kolektiva līguma nepildīšanas zaudējumus, bet

nedod nekādas prasības tiesības, kuras pieder tikai līgumslē-

dzējām pusēm. Nevienlīdzība būtu novērsta, ievedot nosacīju-

mu par automātisku individuālo līgumu pieskaņošanu kolektiva

līguma nosacījumiem. Man šķiet, ka šo noteikumu vajadzētu

attiecināt uz visiem darba ņēmējiem, kas iestājas ar kolektīvu

līgumu saistīta darba devēja uzņēmumā. Tāds nosacījums lielā

mērā veicinātu uzticību kolektiviem līgumiem darbinieku starpā

un ari pie darba devējiem, jo varētu izmest no kolektivu līgumu

satura prasību, ka jaunpieņemtiem strādniekiem jābūt arod-

biedrības biedriem. Domāju, ka tas nemazinātu arodbiedrību

prestižu, drīzāk otrādi, strādnieki taustāmi sāktu novērtēt or-

ganizācijas nepieciešamību. Saprotama lieta, ka tādā gadījumā

jāpārveido atbildības institūts. Piešķirot darbiniekam iespēja-

mību baudīt kolektiva līguma labumus, viņi jādara ari atbildīgi

par šī līguma pārkāpšanu, bet ari vienu ierobežojumu, ja vii.ū

no tam guvuši kautkādus labumus. — Ar tādiem pārlabojumiem,

liekas, kolektiviem līgumiem būtu dots plašs pamats un izvei-

došanās iespējamības.

16 ) Sal. Kaskel, o. c, S. 35 ff
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No visa sacītā redzams, ka kolektivo darba līgumu notei-

kumi nav apmierinoši izstrādāti, nav pietiekoši pārdomāti un

apsvērti. Viņi jau legalizē mūsu līdzšinējai likumdošanai nepa-

zīstamu tiesisku institūtu, bet nerada šī institūta darbībai ap-

mierinošu juridisku pamatu. Saeimai, skatot cauri aplūkojamos

noteikumus, nāksies sīkāk iepazīties ar Vakareiropas likum-

došanas praksi un teorētiskiem atzinumiem, vajadzēs novērtēt

mūsu zemes īpatnējos apstākļus un tad izstrādāt likumu, kas

neradītu pārpratumus vismaz par institūta kardināliem jautā-

jumiem.

Privatdoc. P. Mucinieks
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Mantisko tiesību subjekti Latvijas

evanģ.-lut. baznīcā.

Pretēji agrākajā Krievijā pastāvējušai tiesiskai kārtībai,

kura evanģ.-lut. konfesionālā organizācijā par juridisku personu

un saimniecisku subjektu uzskatīja tikai atsevišķo vie-

tējo baznīcu (Lokalkirche), Latvijas republikas pastāvē-

šanas laikā izdotie valsts akti par mantisku tiesību nesēju atzīst

nevien vietējās baznīcas, bet ari, no vienas puses, vispārējo

c v a n ģ.-l v t. baznīcu, kā zināmu reliģisku savienību (Ge-

samtkirche), un no otras puses, attiecīgās draudzes.

Ka evanģ.-lut. baznīca, kā šīs ticības institūtu kopība, tagad

var būt par mantisku tiesību subjektu, tas visskaidrāk izriet

no Ministru kabineta 1928. g. 14. augustā izdotiem noteikumiem

par minētās baznīcas stāvokli (Lik. kr. 182), kuru 1. pants tieši

paredz, ka evanģ.-lut. baznīcai Latvijā ir juridiskas personas tie-

sības. Tā kā pēc pastāvošiem Civillikumiem vispār visas juri-

diskas peisonas bauda tiesību iegūt kustamu un nekustamu

mantu, tad uz nupat citētā (1.) panta pamata šī tiesība, bez

šaubām, pieder ari evanģ.-lut. baznīcai (Gesamtkirche), uz ku-

ras vārdu attiecīgās zemes grāmatās jau koroborēti daži imobiļi,

kas Krievījas valdības laikā nebūtu bijis iespējams, jo toreizē-

jie uz konfesionālām organizācijām attiecīgie likumi atzina, kā

jau iesākumā teikts, par juridiskām personām un līdz ar to par

mantisku tiesību subjektiem tikai vietējās baznīcas. Taga-

dējo jauno principu, kurš ari visai baznīcai piešķir juridisko

personību un mantisko tiesībspēju, sevišķi spilgti pastiprina vēl

augšminēto (1928. g. 14. aug.) noteikumu 7. pants, pēc kura, likvi-

dējoties kādai pie evanģ.-lut. baznīcas piederīgai juridiskai per-

sonai (piem. draudzei), tās manta pāriet Latvijas

cv a n ģ.-l ut. baznīcas īpašumā.

Sakarā ar sacīto nebūtu lieki piezīmēt, ka to pašu noteikumu
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1. pantā ir ieviesusies zināma juridiska kļūda, jo šis pants, uz-

skaitīdams Latvijas evanģ.-lut. baznīcas organizētās vienības,

sauc par tādu ari baznīcas virsvaldi, ko var izskaidrot tikai ar

acīmredzamu pārpratumu, jo virsvalde ir baznīcas (kā juridi-

skas personas) izpildu orgāns un tādēļ pati nevar būt par juri-

disku personu, bet, kopā ar šīs konfesijas Latvijas bīskapu, re-

prezentē visu evanģ.-lut. baznīcu. Virsvaldei, kā centrālam pār-

valdības orgānam, atsevišķās vietējās baznīcās atbilst baznī-

cas valde, kurai tāpat nav juridiskas personas raksturs, bet kura

pārvalda vietējās baznīcas (kā iestādes, institūta) mantu. No

otras puses jākonstātē, ka augšminēto (1928. g. 14. aug.) notei-

kumu 1. pantā, pretēji Latvijas sinodes 1928. g. sākumā pieņem-

tās baznīcas satversmes 10. pantam, starp mazākām organizē-

tām baznīcas vienībām, kas bauda juridisku personu tiesības,

nav aizrādīts uz baznīcas iecirkņiem (Kirchensprengel), kuru iz-

pildu orgāns — iecirkņa valde, kā to tieši paredz satversmes

54. panta 2. punkts, pārvalda un uztur kārtībā iecirkņa baznī-

cas mantu.

Jau sacījām, ka salīdzinot ar agrāko kārtību Krievijā, ta-

gad, bez vispārējās evanģ.-lut. baznīcas, kā mantisku tie-

sību subjekts ir nākusi klāt ari vēl atsevišķa draudze.

Tā vispirms civillikumu 595. pants savā jaunā 1925. g. redak-

cijā (Lik. kr. 187) pieskaita pie lietām, kas pieder juridiskām

personām, ari baznīcu draudžu kustamu un nekustāmu man-

tu, ar kuru pantu tā tad pilnīgi saskan baznīcas satversmes 10.

panta aizrādījums, ka juridisku personu tiesības bauda ari baz-

nīcas draudzes. Tāpat Saeimas 1927. g. 15. jūnija likums (Lik.

kr. 122) starp citu nosaka, kā jautājumus par baznīcas un

draudzes mantu izšķir attiecīgās tiesas, izņemot tā tad

strīdamas lietas par šo mantu no baznīcas iestāžu kom-

petences un atzīstot ari draudzi par tiesību subjektu, kuram

var būt sava mantība. Beidzot ari augšminētie 1928. g. 14.

augusta noteikumi (1. p.) piešķir juridisku personu tiesības ne-

vien vispārējai evanģ.-lut. baznīcai Latvijā, uz ko jau agrāk aiz-

rādījām, bet ari vietējām baznīcām un d r a v d z ē m. Šo pēdējo

viedokli, un proti, ka ari evanģ.-lut. baznīcas draudzēm, kā
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korporācijām, piemīt juridiskas personas raksturs, kurai var pie-

derēt ari sava mantība, jau 1924. gadā bija izteikusi Latvijas

Senāta apvienotā sapulce, pie kuras rezolūcijas atgriezīsimies

vēl drusku tālāk. Šis Senāta izteiktais princips, kā jau redzē-

jām, vēlāk ir dabūjis apstiprinājumu augšminētos (1925., 1927.

un 1928. g.) valsts aktos.

Saņemot kopā sacīto, jānāk pie slēdziena, ka uz pa s tā v o-

š o likumu pamata kustamu un nekustamu mantu var iegūt kā

vispārējā evanģ.-lut. baznīca Latvijā, tā ari šīs konfesijas

vietējās baznīcas un atsevišķās draudzes,

pie kam, iegūstot kādu imobili, tas būtu koroborējams, atkarībā

no konkrētiem apstākļiem, uz tās juridiskās personas vārdu, ku-

ras vajadzībām un ar kuras līdzekļiem tas iegūts. Šinī zinā tikai

attiecībā uz evanģ.-lut. baznīcām pēc agrārreformas likuma at-

stājamām, t. s. neatsavināmām zemēm Senāts ar savu

augšminēto 1924. g. 3. oktobra rezolūciju ir atzinis, ka šī s ze-

mes visur koroborējamas zemes grāmatās uz attiecīgās vie-

tējās baznīcas, bet ne draudzes vārdu.

Izejot no apskatītā tiesiskā stāvokļa un atzīstot, ka ev.-lut.

baznīcas satversmes noteikumi nevar, protams, novirzīties no

valsts varas uzstādītām civiltiesiskām normām, izrādās ne visai

skaidrs un viegli pārprotams šīs satversmes 40. pants, pie kura,

viņa principiālās nozīmes dēļ, būs drusku jāapstājas.

Minētais pants, ar kuru sākas baznīcas satversmes otrā no-

dala, skan šādi: „Visi baznīcai vai draudzei dāvināti vai viņu

mantoti, pirkti vai citādā ceļā iegūti kustami un nekustami īpašu-

mi, kā ari kapitāli, ir baznīcas manta". — ledziļinoties pievestā

tekstā, ceļas jautājums, kāds ir šā panta īstais jēgums?

Ņemot vērā visu augšā sacīto par mantisku tiesību subjek-

tiem Latvijas evanģ.-lut. baznīcā, rodas pārliecība, ka šim pan-

tam nav un ari nevar būt civiltiesiskas normas raksturs tai no-

zīmē, itkā viņš paredzētu vienas juridiskas personas (šinī gadī-

jumā draudzes) iegūto mantu pāriešanu citas juridiskas perso-

nas (baznīcas) īpašumā, bet ka šis pants nav nekas cits kā zinā-

ma deklarācija terminoloģijas ziņā un ka viņa tiešais saturs

pastāv iekš tam, ka visiem tiesiskiem objektiem, kas pieder baz-
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Nīcai vai draudzei, piešķir kopīgo nosaukumu „baznīcas manta".

No šā redzes stāvokļa satversmes 40. pants zināmā mērā līdzi-

nās agrāko Krievijas baznīcas likumu (1896. g. izd.) 712. pantam,

kurā bija teikts, ka ikvienu kustamu un nekustamu mantu, kā dā-

vinātu vai novēlētu, tā ari citādā ceļā iegūtu, kas paredzēta kā-

das evanģ.-lut. baznīcas vai pie tās pastāvošu labdarības iestāžu

uzturēšanai, sauc par baznīcas mantu, un šādu man-

tu aizsargā pēc sevišķām tiesībām (t. i. pēc valsts mantu

tiesībām).

Ka mūsu baznīcas satversmes 40. pants nav citādi sapro-

tams un vina smaguma punkts nav meklējams īpašuma tiesības

noteicējā normā, izriet no sekošiem apsvērumiem.

Pieturoties pie vispār pieņemtiem interpretācijas pamatiem,

pēc kuriem vienā un tajā pašā likumā vairākkārt lietotu vienādu

terminu nekad nedrīkst iztulkot dažādā nozi-

ni ē, vispirms jāpresumē, ka satversmes autori ir lietojuši vārdu

„baznīca" 40. panta sākumā un beigās viena un tā paša

jēdziena apzīmēšanai. Tālāk jākonstatē, ka šā panta izceltā

teze, ka visi baznīcai dāvināti vai viņas citādā ceļā iegūti

kustami un nekustami īpašumi ir baznīcas manta, ne-

nosaka neko jaunu, jo ievērojot civillikumu vispārējos noteiku-

mus par mantiskām attiecībām, tas ir saprotams pats par sevi.

Nebūtu taču nekāda iemesla piem. universitātes satversmē vēl

sevišķi uzsvērt, ka universitātes pirkti vai mantoti priekšmeti

ir universitātes manta. Tā tad 40. pants šinī daļā

(t. i. ciktāl tas runā par baznīcai dāvinātiem vai tās iegū-

tiem īpašumiem) ir pilnīgi lieks, bet vēl nenāk tiešā pret-

runā ar Civillikumiem, kas gan būtu jāsaka par šī panta

aizrādījumu uz draudzēm, ja panta beidzamo frāzi „ir baz-

nīcas manta" gribētu pielīdzināt vārdiem „pieder baznīcai".

Ņemot vērā, ka 40. pants, pilnā saskaņā ar baznīcas satversmes

10. pantā proklamēto principu par draudžu juridisko personību,

pats runā par draudžu iegūtiem kustamiem un neku-

stamiem īpašumiem, būtu pavisam izslēgta šā panta interpre-

tācija tai nozīmē, itkā uz kādas draudzes vārdu pirktu (resp.

koroborētu) objektu varētu kvalificēt kā baznīcas, tā
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tad citas juridiskas personas īpašumu, jo katra

manta pieder, protams, vienīgi tai fiziskai vai juridiskai perso-

nai, uz kuras vārdu tā likumīgi iegūta. Tāpat nav iespējams

dot 40. pantam tādu iztulkojumu, itkā kādas vietējās baz-

nīcas iegūta manta turpmāk būtu uzskatāma par vispārē-

jās Latvijas evanģ.-lut. baznīcas īpašumu. Tā piem. augstāk

minētās neatsavināmās zemes, kas pēc Senāta lēmuma ir koro-

borētas uz attiecīgas vietējās baznīcas vārdu, nevar, pro-

tams, uz baznīcas satversmes 40. panta pamata pārvērsties par

vispārējās baznīcas mantu, jo pēc Civillikumu 812. panta

par imobila īpašnieku uzskatāms vienīgi tas, kas kā tāds atzī-

mēts attiecīgās zemes grāmatās.

Tādēļ baznīcas satversmes 40. pants, lai nenāktu pretrunā

ar pastāvošiem valsts likumiem un ari ar tās pašas satversmes

citiem pantiem par baznīcas organizēto vienību juridisko perso-

nību, būtu iztulkojams vienīgi tai nozīmē, ka jēdziens baz-

nīcas manta" šeit ir lietots plašākā izpratnē, un proti, kā zināms

kopības vārds, pie kam šis pants, nosaukdams kā baznīcai, tā ari

atsevišķām draudzēm piederošus objektus par baznīcas

mantu, kvalificē šos objektus kā tādus, kas padoti šīs sa-

tversmes otrās nodaļas turpmākos pantos paredzētiem seviš-

ķiem noteikumiem resp. ierobežojumiem.

Ja augšā sacītam, ka 1928. g. 14. augusta noteikumu 7.

pants skaidri aizrāda uz vispārējās evanģ. - lut. baz-

nīcas mantisko tiesībspēju, tad no otras puses jāpiezīmē, ka

šis pats pants, noteikdams īpašuma tiesību pāriešanu uz šo baz-

nīcu (Gesamtkirche) zināmos gadījumos, reizē ar to

nepārprotami rāda, ka līdz tādai pāriešanai īpašuma tiesības

baudīja tā juridiskā persona (piem., draudze), par kuras likvi-

dēšanu šis (7.) pants runā.

Iztirzājot jautājumu par pašreizējiem mantisko tiesību sub-

jektiem mūsu evanģ.-lut. baznīcā, derētu visā visumā vēl pieme-

tināt, ka šinī baznīcā nodibinātai kārtībai analoģisku principu

atrodam Latvijas valsts likumos ari attiecībā uz dažām citām

konfesijām, kurās tagad kā mantisko tiesību nesēji figurē, no

vienas puses, visu attiecīgās konfesijas reliģisko organizāciju
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kopība un, no otras puses, tās atsevišķās organizētās

vienības.

Tā, piem., Ministru kabinets, izdodot 1926. g. 8. oktobrī pa-

matnoteikumus par pareizticīgās baznīcas stāvokli (Lik. kr.

150), atzina par juridiskām personām tiklab visu šās ticības

baznīcu Latvijā, kā ari viņas vietējās iestādes un organi-

zācijas (draudzes, klosterus v. t. 1.), kuru manta, kā tas pare-

dzēts šo noteikumu 13. pantā, pāriet vispārējās pareizticīgās

baznīcas īpašumā tikai kādai no šīm iestādēm likvidējoties.

Beidzot nebūtu lieki atzīmēt, ka ari pastāvošie noteikumi par

baptistu un septītās dienas adventistu draudzēm (Lik. kr.

1927. g. 2. un 1928. g. 194.) piešķir juridisko personību kā šo

draudžu savienībām, tā ari ikkatrai no šajās savienībās

ietilpstošām draudzēm, kurām tā tad mantiskā tiesībspēja

nodrošināta ar pašu likumu un tādēļ ari nemaz nav at-

ņemama ar tās savienības statūtiem, pie kuras šīs draudze i

pieder.

B. Disterlo.
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Zvērināto tiesas Japanā.

Jautājums par zvērināto tiesām pie mums kļuvis atkal

aktuāls. Kā zināms, jau 1918. g. 6. 'decembrī pieņemtais „Pa-

gaidu nolikums par Latvijas tiesām un tiesāšanās kārtību"

(lik. un rīk. krāj. 1—1919. g.) paredzēja zvērināto tiesu ieve-

šanu pēc bij. Krievijas parauga. Pirmo projektu izstrādāja

1919. g., Tautas Padomes laikā, — otru pēc Satversmes

pieņemšanas 1925. g., bet līdz šim tie netika Saeimā apspriesti.

Tā kā Satversmes 85. p. nosaka, ka Latvijā pastāv zvērināto

tiesas uz sevišķa likuma pamata, Saeima neilgi atpakaļ uzdeva

juridiskai komisijai 2 mēnešu laikā izstrādāt attiecīgu likumu.

Komisija pagājušā mēnesī noturēja vairākas sēdes un rezultātā

ar 6 pret 4 (3 sociāldemokrātu un 1 arodnieku deputāta) balsīm

atzina, ka zvērināto tiesas ievedamas pēc Vācijā un

Austrijā pazīstamo tā saucamo šefenu tiesu principa,

ar vienotu tiesas kolēģiju, kura kopīgi ar zvērinātiem piesēdē-

tājiem izlemtu vainīguma un soda jautājumus. Komisijas ma-

zākums atrada, ka šāds atzinums nesaskan ar Satversmi, kādēļ

jautājuma izlemšanu nodeva Saeimai, kurai drīzumā būs jāiz-

šķiras par vienu vai otru zvērināto tiesu tipu. Mēs še neka-

vēsimies pie Satversmes tulkošanas, teorijā un praksē strīdīgo

argumentu pro un contra iztirzāšanas, kas jau savā laikā

darīts
1

), bet, ievērojot sabiedrības un sevišķi juristu lielo inte-

resi par zvērināto tiesām, apskatīsim visja v n ā ko un,

proti, Japānas 1923. g. 18 apriļa zvērināto tiesu

liku m v.
2) Japānas kultūra gan mums, eiropiešiem, sveša,

bet, kas attiecas uz viņas tiesām, tad tās jauunākā laikā stipri

x) Sk. Fr. Mendera „Zverinato un šcfenu tiesas", Tiesl. ministri-

jas vēstn. 1924. g. izdev.

2) Sk. „Japanische Strafg c s c t z c", — Sammlung Ausser-

deutscher Strafgesetzbiicher, — Berlin v. Leipzig, 1927. g. izdev.

423



•

modernizētas. Tā laikā no 1909.—1914. g. Tokijā uzcēla

loti modernu iepriekšējas izmeklēšanas cietumu. Bez tam, pēc

1908. g. 28. marta likuma,3) spaidu darbu cietuma un aresta sodu

izciešanai Japānā pastāv speciāli cietumi, ikviens ar īpatnēju

režimu. Kopš 1922. g. mazgadīgo noziedznieku lietas iztiesā

sevišķas tiesas, pie kam likuma nosacījumi ir līdzīgi Vācijas

1923. g. 16. februāra likumam (Jugendgerichtsgesetz). Kamēr

Eiropas valstīs, sevišķi Francijā, paceļas balsis pret zvērināto

tiesām, Vācijā 4) un Austrijā pēc kara ievestas t. s. šef c nu

tiesas, Japāna izvēlējusies veco zvērināto tiesu tipu, ar at-

sevišķu zvērināto piesēdētāju solu un tradicionāliem 12 piesē-

dētājiem (§29). Likums, kuram pavisam 114 paragrāfu, dau-

dzējādā zinā atgādina mūsu 1925. g. izstrādāto projektu, tādēļ

pievedīsim svarīgākos noteikumus. Vispirms kompetence.

Zvērināto tiesām Japānā piekrīt krimināllietas, kurās apsūdzē-

tiem pēc likuma draud nāves sods, mūža spaidu darbi, vai

mūža cietums, bet, uz paša apsūdzētā vēlēšanos, zvērinātie pie-

sēdētāji tiek aicināti ari tad, ja draud spaidu darbi uz noteiktu

laiku vai cietuma sods, bargāks par 3 gadiem (apgabaltiesai

piekritīgas lietas). Norvēģijā, piem., uz apsūdzēta lūgumu,

zvērināto tiesai jānodod ikviena lieta, ja tanī draud ar tiesību

zaudēšanu saistīts sods, bet prokuroram ir šai zinā vēl plašā-

kas tiesības. Mūsu projekts, turpretim, to neparedz. No zvēr.

tiesu kompetences izņemtas Valsts tiesai piekritīgās visas pret

Japānas ķeizaru un viņa ģimenes locekļiem vērstās apsūdzī-

bas lietas, kā ari tās, kurām kāds sakars ar ķeizariskā nama lo-

cekļiem, ja pēdējiem draud par cietumu bargāks sods. Tāpat

nepiekrīt lietas par valsts nodevību, sacelšanos

un dumpi pret valsts varu, noz. nod. pret draudzīgām ār-

valstīm, kara un jūras sodu likumos un vēlēšanu likumā pare-

3) Strafvollzugsgesetz vom 28. Mārz, 1908, minētā

krājumā, 24. lp.
4 ) Zvērināto tiesas tika atceltas 1924. g., ievedot lielās un mazās še-

fenu tiesas pie miertiesām (Amtsgerichte) un speciāla tipa zvērināto tiesas

pie apgabaltiesām (Landgerichte) ar apvienotu kolēģiju, pie kam pēdējās

piedalās 3 valsts tiesneši un 6 zvēr. piesēdētāji.
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dzētie nodarījumi (sk. § 2—4). Pēc Latvijas projekta zvērināto

tiesām piekrīt visi smagie noziegumi, izņemot dokumentu vilto-

šanas, bankrota un dienesta noziegumus (sodu lik. 21., 34. un 37

nod.). Tā tad politiskie noziegumi, kuri bij. Krievijā un daudzās

ārvalstīs neietilpst zvēr. tiesu kompetencē, pie mums uzņemti.

Par zvērinātiem var būt visi vīriešu dzimuma Japānas pilsoņi,

ja viņi sasnieguši 30. g. vecumu, prot japaniski rakstīt un lasīt,

nodzīvojuši vismaz 2 gadi tanī pilsētas, apriņķa vai lauku drau-

dzē, kur viņiem jābūt par zvērinātiem, un minētā laikā nepār-

traukti maksājuši valstij tiešos nodokļus vairāk par 3 jenām

gadā (§l2). Par zvērinātiem nevar būt aklas,

kurlas, mēmas, aizbildnībā stāvošas, bankrotējušas un ar

spaidu darbiem vai cietuma sodu ne zemāku par 6 g. sodītas

personas (§ 13). Tāpat ari ministri, tiesneši, prokuratūras, kara

un jūras tiesu iestāžu ierēdņi un amatpersonas, aktivā kara un

jūras dienestā sastāvošie, policijas, cietumu, nodokļu, muitaš,

valsts monopola, pasta, telegrāfa un dzelzceļa dienestā, kā ari

uz kuģiem (augstākos amatos) nodarbinātie; gubernatori, pil-

sētu galvas, salu pārvaldnieki, advokāti, notāri,

tiesu izpildītāji, dažādu reliģiju priesteri un kalpotāji,

ārsti, zobārsti un aptiekāri un, beidzot, studenti

un skolnieki (§ 14). No zvērināto pienākumiem var noraidīt

par 60 g. vecākas personas, skolotājus, valsts un pašvaldības

dienestā stāvošus ierēdņus un abu parlamenta palātu locek-

ļus sesiju laikā (§ 16). Salīdzinot ar mūsu projektu (sk.

53. 2—4 p.), Japānā noraidīšanas tiesības daudz plašākas. Ārsti,

aptiekāri, tautskolotāji un advokāti, pēc projekta, var tikai

atteikties. Saeimas jurid. komisijā ari vairāki locekļi izteicās

par advokātu noraidīšanu, atrodot, ka starp pēdējiem un proku-

ratūras amatpersonām, kas izslēgtas, nav taisāma nekāda iz-

šķirība. Bez visa tā Japānā partiem piešķirtas loti plašas no-

raidīšanas tiesības. Tā, piemēram, apsūdzētais var lūgt norai-

dīt zvērināto, pie kura tas dzīvojis'vai kalpojis, un tos, kuri kādā

nebūt ziņā ir lietā ieinteresēti, kā ari visas radniecībā sastāvo-

šas personas (§ 15). Zvērināto piesēd, kandidātu pamata sa-

rakstus ik gadus sastāda pilsētu un lauku draudžu pār-
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stāv j i, atzīmējot vārdu, kārtu, nodarbošanos, dzīves vietu,

dzimšanas datumu un maksājamā nodokļa lielumu. Šos sarak-

stus nedēļas laikā izkar valsts iestādēs ieskatam un ikviens var

celt ierunas, ja pielaistas kādas pretlikumības (§17—20). Pēc

tam sarakstus līdz ar ierunām (viņām jābūt rakstiskām) nosūta

vietējam miertiesnesim, kurš tos pārbauda un izdara vajadzīgos

labojumus, paziņojot par šiem labojumiem ieinteresētām perso-

nām. (§ 21). Apgabaltiesu priekšsēdētāji ik gadus uz 1. sep-

tembri nosaka zvērināto skaitu, bet minētie draudžu pārstāvji

no miertiesnešu izlabotiem sarakstiem sastāda kārtējos sarak-

stus, kuros kandidāti tiek ievesti caur lozi. Lozēšanu izdara

vismaz 3 pilntiesīgu kandidātu klātbūtnē, pie kam priekš katras

ar zvērinātiem piesēdētājiem iztiesājamās lietas apgab. p-js no

minētiem sarakstiem izvēlās 36 personas. Kandidātu sarakstu

sastādīšana atrodas vietējā miertiesneša uzraudzībā, kurš var

dot visus vajadzīgos norādījumus (§ 22—28). Anglijā pastāv

līdzīga kandidātu sarakstu sastādīšanas kārtība, un tur tāpat,

parasti, uz sēdēm aicina 36 attiecīgā miertiesas iecirkņa pamata

listē (Jurors Book) ievestos zvērināto piesēd, kandidātus.

Mūsu projekts, turpretim, sarakstu sastādīšanu uzticējis pilnīgi

pašvaldību domēm, kurām pie tam vēl jāievēro propor-

cionalitāte, vai, pareizāk sakot, politiskais nogrupējums

(sk. 53
6

p.). Pret to jurid. komisijā tika celti nopietni iebildumi.

Tiesas sēdē (Japānā) tikai tad stājas pie zvērināto sola sa-

stādīšanas, ja ir klāt vismaz 24 kārtējā sarakstā ievestie kandi-

dāti (§ 62). Iztrūkstošos prezidējošais tiesnesis var izraudzīt

no kaimiņu apgabalu sarakstiem. Pēc saraksta nolasīšanas

parti var celt augšā pievestās ierunas, bet no atlikušiem vaja-

dzīgo skaitu pārsniedzošiem kandidātiem, prokuroram un ap-

sūdzētam ir tiesība noraidīt ik katram pusi. Ja apsūdēto vai-

rāk, viui šo tiesību izlieto kopīgi, bet strīdus izšķir prezid.

tiesnesis (§ 64).

Kad zvērināto sols sastādīts, prezid. tiesnesis iepazīstina

zvērinātos ar viņu uzdevumu un tos nozvērina, ņemot rakstisku

zvērasta solījumu (§ 69). No sava vidus zvērinātie ievēl ve-

cāko, kurš vada apspriedi (§ 86). Zvērinātiem procesa laikā ir
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tiesība ar prezid. tiesneša atļauju uzstādīt jautājumus partiem,

lieciniekiem, lietpratējiem v. c. (§ 70). Pēc partu disputa un

apsūdzētā beidzamā vārda, prezid. tiesnesis dod zvērinātiem

pamācību, iepazīstinot viņus ar noziedzīgā nodarījuma būtību,

savāktiem pierādījumiem un lietas juridisko pusi, bet viņš ne-

drīkst izteikt savas domas par pierādījumu nozīmi un apsūdzētā

vainīgumu (§ 77). Zvērinātiem piesēdētājiem jāizšķir vainī-

guma jautājums, pie kam prezidējošam tiesnesim jāuzstāda jau-

tājumi tā, lai zvērinātie varētu atbildēt ar „jā" vai „nē".

Tiek sastādīta speciāla jautājumu liste, kuru, kā ari uz vēlē-

šanos šīs listes norakstus, zvērinātie ņem līdz apspriedes ista-

bā (§ 79—81). Bez pamācības zvērinātiem ir tiesība ari vēlāk,

atgriežoties sēžu zālē, lūgt no prezid. tiesneša vajadzīgos pa-

skaidrojumus. Apspriedušies zvērinātie ikviens nobalso atse-

višķi, bet viņu vecākais balso pēdējais. Savu lēmumu zvēri-

nātie pieņem ar vairāk kā pusi balsu, pēc kam vecākais to uz-

raksta zem prezid tiesneša sastādītās un parakstītās jautājumu

listes, kuru nodod pēdējam. Ja spriedums ir nepilnīgs vai pret-

runīgs, prezid. tiesnesis uzaicina zvērinātos vēlreiz apsprie-

sties un to izlabot, bet ja ari pēc tam tiesa atzīst spriedumu par

nepareizu, viņš var aicināt pilnīgi jaunu zvērināto sastāvu

(§ 87—95). Pieņemot zvērināto spriedumu, tiesa nosaka apsū-

dzētam soda mēru, pie kam šeit tiek ievēroti sodu palielinošie

vai mīkstinošie apstākli, kurus zvērinātie atzinuši. Attaisno-

šanas gadījumā spriedumā jāraksta, vai apsūdzētais atzīts par

nevainīgu vai attaisnots pierādījumu trūkuma dēl (§ 97), Ape-

lācijas sūdzības par zvērināto tiesu spriedumu nav pielaistas,

bet iespējama vienīgi spriedumu revizija Valsts tiesā, kura tā-

pat kā Francijā un bij. Krievijā, kā ari pēc mūsu projekta, var

attiekties tikai uz kriminālprocesa lik. pārkāpumiem un prezi-

dējošā tiesneša pamācību (§ 101—104). Sprieduma atcelšanas

gadījumā Valsts tiesa nodod lietu atpakaļ vai nu tai pašai vai ari

citai tiesai vēlreizējai caurlūkošanai jaunu zvērināto sastāvā

(§ 105). Anglijā, turpretim, kopš 1908. g. izdotiem pārgrozīju-

miem (Criminal Appeal Amendement Act), iespējama apelācija

kā pret zvērināto verdiktu, tā sodīšanu, par visiem lietas ap-
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stākliem. Lietas caurlūko profesionālo tiesnešu kolēģija no ne

mazāk kā 3 locekļiem, ar lordu-tiesnesi kā prezidējošo, pie

kam tā atcelto spriedumu vietā taisa pilnīgi jaunus spriedumus.

Citādi Japānas likumam ir diezgan liela līdzība ar angļu-franču

zvērināto tiesu tipu, pēc kura izstrādāts ari Latvijas likumpro-

jekts. Šefenu tiesu principi Japānai pilnīgi sveši. Beidzot jā-

piezīmē, ka Japānā zvērinātie par neierašanos uz sēdēm un ap-

spriežu noslēpumu izpaušanu tiek sodīti ar ļoti bargiem naudas

sodiem un pat pārmācības namu (§ 108—111).

K. Vikmanis.
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Privileģētie testamenti karagājiena un vispārēju
briesmu un posta laikā.

Karagājienā un laikā, kad valda vispārējas briesmas un

posts, iestājas tādi apstākli, kuri, pilsoņiem sastādot testamentu,
nedod iespēju izpildīt un ievērot likuma nosacījumus, kas pa-
redzēti normālai dzīvei. Visas likumdošanas rēķinās ar šādām

parādībām un atļauj atkāpties no parastiem noteikumiem testa-

menta sastādīšanai. Šie noteikumi visā visumā ir līdzīgi.
Piem. Šveices civ. lik. 507. p., Austrijas civ. lik. 597. p., Vā-

cijas civ. lik. 2250. un 2251. p., Vācijas kara lik. (1874. g.

2. maija Reichsmilitārgesetz 44. p.), Code civil 985. un 986. p.,

Viet. civ. lik. 3. sēj. 2091., 2092. un 2095. p., Civ. lik. X. sēj. 1. d.

1071. un 1072. p. v. c.

Starpība starp Vakareiropas un mūsu likumiem attiecība uz

privileģētiem testamentiem augšā pievestos gadījumos ir tāda,

kā Vakareiropas likumi paredz, ka šādi testamenti, izbeidzoties

kara un posta laikiem, pēc zināma laika zaudē savu spēku.

Piem., Šveicē (508). p. pēc 14 dienām, Austrijā (597) pēc 6 mē-

nešiem, Vācijā (2252) pēc 3 mēnešiem, Francijā (987) pēc 6 mē-

nešiem v. c. Saskaņa ar romiešu tiesībām, Vācijas un Francijas

kara likumiem, šādi testamenti zaudē savu spēku pēc viena

gada.

Turpretim mūsu likumos pēc Viet. civ. lik. un Civillik. X.

sēj. I. d. šādi testamenti savu spēku nezaudē.

Tā kā šādi testamenti ir sastādīti nenormālos apstākļos,
kur personas griba nevar izpausties tik brīvi, kā normālos, tad

būtu vēlams, lai mūsu civillikumi attiecībā uz privileģētiem te-

stamentiem tiktu papildināti tādējādi, ka testamenti, kuri sastā-

dīti karagājiena laikā un vispārēju briesmu un posta laikā, zaudē

savu spēku pēc noteikta laika, kad nenormālie apstākļi iz-

beidzas.
Zvērināts advokats

G. L. Rubinsteins.
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Pārmaiņas tiesu resora sastāvā.

lecelti:

1) Papildu miertiesnesis pie Liepājas apgabaltiesas
Eduards H c i k i n g s par miertiesnesi pie tās pašas apgabal-

tiesas, ar ministru kabineta 1929. g. 24. oktobra lēmumu; 2) Rē-

zeknes 11. iec. miertiesnesis Ēvalds X a 1 ē j i ņ š par Daugavpils
11. iec. miertiesnesi, ar ministru kabineta 1929. g. 14. novembra

lēmumu; 3) papildu miertiesnesis pie Latgales apgabaltiesas
Jānis No r v c 1 i s par Rēzeknes 11. iec. miertiesnesi, ar ministru

kabineta 1929. g. 14. novembra lēmumu; 4) vec. tiesu amatu

kandidāts pie Rīgas apgabaltiesas Augusts Š veics par papildu
miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas, ar ministru kabineta

1929. g. 10. decembra lēmumu.

Atsvabināti no amata.

1) Miertiesnesis pie Liepājas apgabaltiesas Eduards

H c i k i n gs, uz paša lūgumu, ar ministru kabineta 1929. g.

26. novembra lēmumu; 2) Subates iec. miertiesnesis Fricis

Bruzinskis, uz paša lūgumu, ar ministru kabineta 1929. g.

26. novembrā lēmumu.

Pārmaiņas notaru amatos.

lecelta:

Erna Slokenbergs par notāru Rūjiena, ar tieslietu mi-

nistra 1929. g. 30 oktobra pavēli Nr. 59.

Valsts gada svētkos ar Triju zvaigžņu ordeni un goda

zīmi apbalvotie Tieslietu ministrijas darbinieki.

111. šķira.

1. Tieslietu ministrijas departamenta direktors Jānis

Stockets,
2. Tiesu palātas loceklis Vilhelms Balodis,
3. Tiesu palātas loceklis Nikolajs Šaļi n s.
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IV. šķira.

h Tieslietu ministrijas vispārējās nodaļas vadītājs Jīīlijs-

Augusts Saulīte,
2. Liepājas apgabaltiesas loceklis Valters Mclv i 1 s,

3. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs Aleksejs Rem -

gauzens,

4. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs Arnolds

Apsal o n s,

5. Rīgas apgabaltiesas prokurora biedrs Nikolajs Rip k c,

6. Jelgavas apgabaltiesas prokurora biedrs Leo Kalve,
7. Rīgas centrālcietuma priekšnieks Pēteris Konstantins

P o m c r s,

8. Sabiedrisks darbinieks, Jelgavas cietuma ārsts Kriš-

jānis Buš s.

V. šķira.

1. Tiesu Palātas sekretārs Alfrēds Rūva 1 d s,

2. Cēsu cietuma priekšnieks Augusts Čold c r s,

3. Daugavpils cietuma ārsts Jēkabs Kretzers.

Goda zīmes.

Zelta : 1. Zinātniskās tiesekspertizes institūta sekretārs Aleksandra

Ba traks, 2 Rīgas apgabaltiesas prokurora sekretāra palīgs Eiženija

Apsīte, 3. Rīgas centrālcietuma grāmatvedis Jānis, Miķelis Lociņš,

4. Rīgas centrālcietuma vecākais uzraugs Kārlis Bija, 5. Jēkabpils cie-

tuma vecākais uzraugs Pēteris Paulis Karčevskis.

Sudraba: 1. Tiesu palātas vecākā kancelejas ierēdne Adelīna

Jansons, 2. Tiesu palātas vecākā kancelejas ierēdne Avīne Ozols,
3. Tiesu palātas reģistrators Irma Freima n i s, 4. Tiesu palātas proku-
ratūras reģistrators Emilija Klāra Jansons, 5. Rīgas apgabaltiesas
prokuratūras mašīnrakstītāja Otilija Kop p c, 6. Jelgavas apgabaltiesas
prokuratūras vecākā kancelejas ierēdne Marija Zvirg z d c. 7. Liepājas

•apgabaltiesas prokuratūras vecākā kancelejas ierēdne Emma Lange,
5. Rīgas termiņcietuma nodalnieks Jānis Ooli ņ š, 9. Rīgas termiņcietuma

nodalnieks Alberts Šuku r s, 10. Jelgavas cietuma nodalnieks Jānis

Lapš v k s, 11. Rīgas centrālcietuma jaunākais uzraugs Andrejs Gold-

ber g s, 12. Rīgas centrālcietuma jaunākais uzraugs Dāvids Dzirk a 1 i s,

13. Daugavpils cietuma jaunākais uzraugs Konstantins Belkovskis,
14. Daugavpils cietuma jaunākais uzraugs Jāzeps Rinkevičs, 15. Dau-

gavpils cietuma vecākais uzraugs Jānis Valters. Bronzas:

1. Tiesu palātas kurjers Krišjānis Jendzinš, 2. Latgales apgabal-

tiesas vecākais kurjers Staņislavs Žukovskjs, 3. Jelgavas apgabal-

tiesas prokuratūras jaunākais kurjers Juris Gailis, 4. Rīgas termiņcie-

tuma jaunākais uzraugs Andrējs Arbei te r s, 5. Rīgas termiņcietuma

jaunākais uzraugs Jānis Zommc r s, 6. Rīgas termiņcietuma jaunākais uz-

raugs Jānis Vītols, 8. Daugavpils cietuma jaunākais uzraugs Broņislavs

Dzenis.
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Otto Osten-Sakens †.

Naktī no 16. uz 17. decembri miris Jelgavas apgabaltiesas

priekšsēdētājs Otto Osten-Sakens. Šo amatu nelaiķis izpildīja

jau no Latvijas pirmām dienām. Ikviens, kam bijusi izdevība

ar viņu iepazīties dzīvē un darbā, paturēs viņu atmiņā kā no-

teiktu cilvēku, taisnīgu tiesnesi un priekšzīmīgu juristu.

O. Sakens darbojās ari juridiskā literatūrā un bij „Tiesl. Min.

Vēstneša" līdzstrādnieks. Vieglas smiltis!

Otto Osten-Sakens dzimis 1876. gada 16. janvārī, Jelgavā. Augstāko

izglītību ieguvis Pēterpils universitātes juridiskā fakultātē, kuru beidza

1898. g. Tiesamatu kandidāta gadus pavadījis Tiflisas apgabaltiesā, kur

vēlāk iecelts par tiesas sekretāru un papildu miertiesnesi. 1905. g. iecelts

par miertiesnesi Vidzemē. No 1907. g. divus gadus izpildījis Verovas-

Pērnavas iec. miertiesneša, bet no 1908.—1911. g. Jelgavas-Bauskas iec.

miertiesneša amatu. 1911. g. viņu iecēla par Novgorodas apgabaltiesas
locekli. Kara laikā darbojies Pleskavas tiesā. Pēc Latvijas valsts prokla-

mēšanas 1918. g. 10. dcc. apstiprināts par Jelgavas apgabaltiesas locekli

un 1919. g. par šīs tiesas priekšsēdētāju.

Bibliografija.

Kjellins, Rūdolfs. Valsts kā dzīves forma.

Tulkojis Paulis Veism a n i s. „Varavīksnas" apgādībā, 1929.

Sabiedr. zinātņu grāmatas A. Krodera redakcijā. Nr. 5.

Jurists, Dr iur. V. Sina i s ka vadībā, Nr. 7. Saturā

K. Dišlera, V. Sinaiska, V. Bukovska, R. Fre y -

maņa, li. Ap sī š a, A. X r v g 1 c v s ka raksti, Senāta sprie-

dumi un kronika. Nr. 8. Saturā V. Sinai s ka, N. Ripk c s>

Vaintroba, A. Krugļevska, P. Jakobi raksti, Se-

nāta spriedumi un kronika.

3anoHi> m Cyflt, B'fecTiiinn. PvccKaro lopn/i. o-Ba, Nr. 4*

Saturā 0. Gruzenberga, M. Višņjaka, R. Fre y -

maņa, T. Šacka, A. Goldenveizera, V. Galkina,

P. Jak o b i v. c. raksti. Nr. 5. Saturā 0. Gruzenberga,

J. Tjutrjumova, S. Zavadska, J. Timaševa,

M. Višņj ak a, R. Freym a ņ a, V. Kacnelsona, E.

Kulišera, A. Goldenveizera, B. Elkina, P. Ja-

kobi v. c. raksti.

Redaktors: Docents K. Dišlers.
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Likumu rādītājs

Senāta civilā kasācijas departamenta

spriedumiem

par 1919.—1923. g.

Rīgā, 1929.

«Tieslietu Ministrijas Vēstneša" izdevums.
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Likumu radītājs

Senāta civila kasācijas departamenta spriedumiem

par 1919.—1923. g.

Pirmie skaitli nozīmē attiecīgo likumu pantus. Spriedumi aprādīti lauztu

skaitļu veidā, pie kam skaitītājs apzīmē gadu, bet saucējs — numuru, zem

kura spriedums izsludināts spriedumu krājumā. Lēmumi (nolikumi) pievesti

sekošā kārtībā: 1. Latvijas (Baltijas) privatlikums (1864. g.). 2. Vidzemes

zemnieku likums (1860. g.). 3. Kurzemes zemnieku likums (1817. g.). 4. Lat-

vijas atsevišķie likumi. 5. Bij. Balt. gub. kārtu nolikums (bij. Balt. gub.

likumu 2. d., 1845. g.). 6. 1889. g. 9. jūlija Bāru tiesu iestāžu iekārta.

7. Krievijas likumu kopojums. 8. Krievijas kara noteikumu kopojums.

9. Krievijas atsevišķie likumi. 10. Hāgas konvencija (1907. g.). 11. Vācijas

likumi.

1. Latvijas (Baltijas) privatlikums (1864. g.).

3

Ievads.

18 § 22/77
20 § 22/21
21 § 21/39; 21/41;

22/41

24 § 20/36; 23/42
25 § 23/42
26 § 23/82

Likuma panti
9 23/19

11—12 23/44
13 21/19: 23/44
30 23/56

56 21/40
79 23/44
84 23/44

124 22/49
132 23/13
139 23/13
151 23/13
158 22/3; 22/50
168 23/13
199 22/13

200 20/6; 21/51
222 21/40
231 sek. 22/42

256 21/25
258 21/25
262 22/42
263 20/6
264 20/6
396 22/62
497 22/92

503 21/23; 22/92
516 21/59; 22/47;

23/72

517 21/26
537 22/94
541 23/21
551 21/5
554 20/1

580 23/75
582 20/36
583 20/24
608 23/6
613 21 25; 23/65
622 25/50
625 sek. 21/11; 21/24;

21/36; 22/32
619 22/32

650, 651 21/24
652 21/24
684 25/27

688 21/36
691 21/24; 23/27

693 23/27

694, 695 21/36
707 22/32
722 un piez. 22/94
752 22/32; 22/47
756 22/47
789 21/5
799 22 94: 23/6

809 22/94
810. 811 22/32
812 19/2; 23/65
815 19/2
820 22/32
829 22/32

830 22/32
831 22/32
839 22/28
843 22/28
855 22/28; 22/32
863 22/28
868 20/1; 20/9;

20/33; 21/14;
22/9; 22/21;

22/41; 22/47;

23/89
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869 22/40
870 21/25

871 21/36
872 22/8
S73. 874 19/2
876 23/65

897 22/28: 23/50

901, 902 22/49

906, 907 23/16
912 23/32
914 23/6; 23/62
915 20/17

916 22/28; 23/50
917 20/17; 22/32;

23/6: 23/45
919 20/33; 22/28;

23/45
920 22/5
922 23/89
923 20/8: 22/40;

22/90: 23/45
927 21/59: 23/50
937 22/65

944 22/94

946 22/94
947 22/32
951 22/32
961 sek. 22/8

1016 22/66

1100 21/24
1208 22/15
1247 22/54
1256 22/32
1297 22/32
1309 22/32
1320 22/32
1327 22/32
1329 22 32

1531 22/32
1363 23/22
1463 21/22
1475 21/40
1480 20/32
1497 22/5

1602 22/32
1608 22/94
1653 23 2s

1654 22 8

1654 p. 2. pioz. 22/10
1655 22/8: 22/10
1664 25/28
1674 21/25
1691 22/32
1692 2240

1697 22/94

1701 23/60
1~05 23/60
1-43 21/10
1819 23/44
1822 22/15
1825 22/15
1874 21/43; 22/19
1881 21/43; 22/19
1912 23/65

1993 22/8; 23/44

2007 sek. 23/60

2011 23/60

2061 sek. 23/34

2062 25/25: 23/84
2068 23/25; 23/86
2070 23/34
2071 23/25; 23/86

2088 22/93

2091 23/34
2121 22/34
2135 25/60

2254 22/54
2281 22/53
2316 22/53
2348 23/21
2551 23/21

2356 23/21

2433 23/10
2449 22/34
2177 21/27
2512 sek. 20/6
2=520 20/6
2324 20/6
2334 23/60
2539 22/94
2542 21/25
2544 ]). pioz. 21/25
2546 21/25
2352 22/94
2=554 22/94
2588 22/39
2591 22 40: 25/76
2598 22/40; 23/76
2620 22/52
2621 22/32; 22/53:

22/94
2622 22/40
2625 22/32
2630 22/32
2651 22/32; 23/35
2636 22 11>

2639 sek. 22/32:22/53;

22/94

2677 22/32
2681 22/40
2735 21/41
2742 21/41
2778 22/19
2792 23/10
2793 23/60
2795 22/8
2811 23/10
2918 22/40; 23/76

2920 23/32

2922 22/4; 22/34;

22/45; 23/43
2928 20/15; 22/34

2939 22/77
2941 21/5
2942 22/45
291" 23/72
2951 22/45
2952 22/45
2953 21/23
29=55 sek. 22/45
2956 22/77
2957 22/77
2959 22/77
2970 22/77

2976 22/89
2979 22/89; 23/61
2990 22/61
3004 21/41; 22/94

3004p. 2. piez. 22/23;

22/28; 23/28
5014 19/2; 20/2;.

22/11: 22/28;

22/94; 23/1

3015 19/2; 22/11;

22/28
3027 22/45
3030 20/2: 21/41;

21/49; 22/11;

23/1; 23/4;

23/5
3031 22/45; 23/15;
3034 20/2: 22/11;

22/45; 23/1:

25/2
3037 23/5
5070 20/4

3088 23/46
3092 23/46
3093 21/58: 22/45;

22/61
3094 21/38

3102 21/38: 22/45; 22/77
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3104 20/15; 21/41;

3105 21/41
3106 22/34
3109 22/60; 23/72
3111 23/89
3112 21/40; 23/89
3116 21/49; 22/34;

23/17

3117 22/34; 23/17
3118 23/32
5121 22/34
3125 23/22
3139 22/34

3140 21/38; 31/41;

21/49; 22/11;

23/1

3144 23/32
3145 22/54

3146 21/49: 22/34

3147 23/32

3173—3176 22/78
3190 22/34
3209 23/84
3211 23/17
3213 21/61
3214 22/11; 22/34
3215 21/41: 23/3
5221 20/8; 21/29
3224 23/24
3228 20/8; 21/39;

22/30

5235 23/48
3242 23/48
5231 22/63
3257 22/63; 22/78
5271 22/78; 23/48
5273 22/77

5276 sek. 20/36; 22/34
3285 23/39
3291 22/63
3294 23/36
3300 20/32; 23/23
3304 20/66; 22/83
3305 23/4
3306 23/17

3307 21/31; 23/17
3310 21/59
3311 23/4
3312 sek. 21/3; 21/15;

22/68

3316 sek. 22/68
3318 21/31; 21/49
3319 22/68

3320 20/15; 23/42;
23/62: 23/75

3321 23/17
3322 20/13
3523 22/68
3337 22/83
3359 21/38
3365 21/42
3366 21/42: 25/36

5568 21/49
3369 21/38
3369 p. piez. 21/38
3372 21/38: 22/34
3373 23/18
3378 21/38
3381 sek. 21/5
3382 23/52
3387 sek. 22/70
3389 22/70
3399 22/70
3400 22/70
5404 22/70: 23/70
3413 sek. 22/77
3416 sek. 23/29
5458 20 52

3439 22/78; 22/83
3441 22/47; 22/63;

25/25
3447 22/85; 23/33
5449 22/66
3452 22/66
3459 20 13: 23/42;

23/62; 23/75
3473 22/34
3475 p. piez. 25/22
3474 22/34
3476 21/22

3512 25/29
3517 21/31
3518 piez. 22/52
5522 21/59
5543 23/59
3565 20/18
5565 23 22

3571 21/42
5572 22/79

3577 22/45
3586—3587 22/45
5588 21/49
3598 25/5
5607—3608 23/3
3619 22/28
3623 22/28
5625 22 2s

3626 23/54
3627 25 54

3628 22/70
3634 22/70
3639 22/28
3651 21/40
3652 21/40
5671 23/64
3680 21/5
3691 21/5
3732 21/40
3734 22/52
3734 p. piez. 21/40
3735 21/5
3741 22/52
3743 22/25
5745 sek. 22/52
5752 22/52
3763 23/51
5777 21/40
5785 20/19
5787 20/19
5794 25/51
5828 19/1
3831 22/34: 22/61
3832 22 II

5857 25/32
3839 22/40
3844 20/7: 22/61
3845 20/15
3846 20/13
3847 21/49; 23/89
3851 sek. 22/41
3853 sek. 21 5

3859 20/2; 21/41
3860 20/2: 25/9
5860 p. piez. 21/41
5862 21/30
3863 20/23
3665 22/68
5867 21/31
3868 20/4
5872 20/8: 21/29
3877 20/23:21/5;23/32
3881 sek. 23/26
3883 23/6: 23/26
3885 25/26
3890 20/4: 23/17; 23/61
3895 25/61
3895 23/61
3897 23/55; 23/61
3938 20/4;
3939 21/38
3940 21/38



3. Kurzemes zemnieku likums (1817. g.).

2. Vidzemes zemnieku likums (1860. g.).

6

3944 22/34; 23/15
3944 p. piez. 25/15
3961 sek. 23/15
3963 23/15

5967 22/32

3968 22/70
4025 22/14; 22/15:

22/22
4028 19/2
4029 22/15; 22/32
4033 23/42
4034 22/59
4059 25/32; 23/42
4042 sek. 22/37
4045 22/43
4048 22/59

4051 22/85
4053 20/30: 22/59
4054 20/30; 21/13
4057 22/52

4060 20/1
4061 20/1
4066 20/56: 22/5: 22/94
4069 22/37
4075 20/1 I: 20/36:

22/59
4076 22/59
4052 sek. 22/59
4084 23/23; 23/42
4087 20/36: 23/52

4104 22/14
4106 21/56: 22/37
4116 21/15: 21/59:

23/18
4125 22/5
4126 22/43
4127 22/5
4133 22/94
4136 22/5
4172 22/22: 25/99
4174 22/22; 22/54:

22/91
4176 25/55
4179 20/32
4186 sek. 22/14; 22/56
4192 22/54
4211 21/40
4226 20/4: 23/23: 23/51
4227 20 32: 25/53
4229 20/4
4252 23/35
4234 23/25
4255 sek. 20/32
4236 23/55

4239 23 55

4248 20/4
4255 25/32
4256 25/31
4258 23/31
4262 23/51

4266 22/75
4269 22/56
4272 22/56
4276 22/36
4283 23/95
4294 22/45
4296 22/75
4509 22/36
4311—4316 22/75
4315 21/40
4317 21/57
4377 22/68
4389 23/89
4423 22/13: 23/78
4424 21/40
4425 21/40
4427 23/72
4441 21/19
4442 21/19
4452 20/24
4458 sek. 22/48; 23/95
4465 22/6

4468 21/40
4473 22/6
4481 22/6
4484 22/37
4485 22/6
4570 22/85
4572 22/83

198

386

7(1

952

973

982

983

21/46

22/13
22 4

21 27; 21/43;
22 19

22/8

22/8

21/43

985 sek. 21/27; 21/43;

22/10; 22/16

22/19
994 21/10

1005 sek. 22/8; 22/12
1013 21/27
1021 21/43
1024 22/4, 22/93.

(.2 23/60
06 22/62
2" 22/62
26 sek. 23/25: 23/60

29 23/60

130

131

131

185

23/25; 23/60

23/60

23/25-; 23/34;

23/86

22/14



4. Latvijas atsevišķie likumi,
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chronologiska kartība. (Iekavas pievestie skaitli zīmējas uz Likumu II!

ministru rīkojumu krājumu.)

1918. g. 4. decembra
Latvijas Pagastu sa-

tversmes pagaidu li-
kums (Lik. krāj. 7

Nr.)

1920. g. 12. marta li- 1920. g. 14. septembra
kums par zemes grā- likums par Mierties-

matu nodalām un no- nesu kompetenču pā-
tariem (lik. krāj. 166 plašināšanu (Lik.kraj.

Nr.) 208 Nr.).

»] 21'62

1918. g. 6. decembra

pag. nolikums par

Latvijas tiesām un

tiesāšanas kārtību
(Lik. krāj. 10 Nr.)

21/20

1919. g. 9. septembra
likums par steidza-

mu agrarlietu nokār-
tošanu (Lik. krāj. 139

Nr.)

21/13; 21:46:

22/11; 23/42

1919. g. 30. oktobra
instrukcijas par tie-

sām un tiesāšanās
kārtību (Vaid. Vēstu.

72 Nr.).

21/20; 22/44

1919. g. 19. decembra
rīkojums par zemes

grāmatu nodaļām un

notāriem (Lik. krāj.
32 Nr.)

22/24

1920. g. 2. janvāra
Pasta un Telegrāfa
virsvaldes iekārta

(Pap. lik. krāj. 27

Nr.)

23/68

1920. g. 21. janvāra
instrukcija par pil-
sētu ienākumiem

<Vald. Vēstn. 16 sek.

Nr.Nr.)

23/15

22/24 • 22/33

,ni . ,„
. 1920. g. 15. oktobra

1920. g. 18. marta li-
pagaidll noteik

. parkums par vienīgo dzīvokļu !ri (Pap. Hk
maksāšanas līdzekli krāj 90 Nr}
(hk. kraj. 181 Nr.)

?

4 20/27: 21/41: 8—11 20/54
21/49: 22/77;
23/1; 23/2; 1921. g. 15. marta no-

25/5: 25/4: teikumi par zirgu pa-

23/5; 25 52: sēm (Pap. lik. krāj.
23/75 65 Nr.).

25/9
1920. g. 31. marta li-

kums par civildiene- 1921. g. 20. apriļa li-

stu (pap. lik. krāj. kums par akciju bie-

53 Nr.) dribam (Lik. kraj.

1, 5, 14 23/47
83 Nr->'

4 23/29
1920. g. 10. apriļa rī-

kojums par nemītu 1921. g. 11. augusta
ādu tirdzniecību noteik. par ārstu at-

(Vald. Vēstn. 82 Nr.) līdzību slimo kases

22/41
(Vaid. Vēstn. 179 Nr.).

23/77

1920. g. 30. apriļa rī-
ļ9 Heremhra

kojums par šķīrēju f.1?1' s '
decembra

komisiju darbības
lk

' Par * ,esu ,eka'-

atjaunošanu (Vaid. «gj
Vēstn. 100 Nr.) adlas C

n )
J'

23 '42 23/66'

1920. g. 30. apriļa in- 192i. g.
2
.

marta lik.

strukcija šķīrēju ko-
par naudas maiņas

misijām J\ald- operācijām (Lik.kra j.
Vēstn. 102 Nr.)

1

51 Nr.).

23/42 22/20

1920. g. 29. jūnija li- 1920. g. 14. februāra
kums par muižnieku rīkojums par apdro-
korporaciju atcelšanu šinašanas biedrībām

(Lik. krāj. 187 Nr.) (Vaid. Vēstn. 37 Nr.).

21/25 21/60



5. Bij. Balt. gub. kārtu nolikums

6. 1889. g. 9. jūlija Baru tiesu iestāžu iekārta

8

1920. g. ii. augusta
miera līgums ar Krie-

viju (Lik. krāj. 204

Nr.)

10 21/60

1920. g. ii. augusta
noteik. par samieri-

nāšanas kamerām

agrarlietās (Vaid.

Vēstn. 189 Nr.).

21/54

1921. g. i. februāra
likums par laulību

(Lik. krāj. 39 Nr.)

49 22/82

54 22/67
60 22/82; 23/53
61 22/82
63 22/67
65 23/56

69 22/67

73 22/67

80 22/67

1921. g. 14. jūnija
pārgrozījumi un pa-

pildinājumi 1920. g.
18. marta likumā par

\ icnigo maksušanas

līdzekli (Lik. kraj.
116 Nr.).

2 25/32

Agrārreformas
likumi.

I. daļā (Lik. krāj.
1920. g. 213 Nr.).

1 23/21

,2 p. 23/21; 23/58;

25/59; 23/65
3 p. «a» pkts

22/23; 22/76
3 p. «e» pkts

25/59; 25/65
8 22/25; 23/65

10 23/65
11 25/58
12 25/58; 25/65
14 23/59
15 22/22; 22/25
16 p. piez. 23/21
10 22/23; 22/94

II. daļa (Lik. krāj.
1920. g. 259 Nr.)

27'

31 23/31
34

40

III. daļa (lik. krāj.
1922. g. 92 Nr.)

49 23/58; 23/59

IV. daļa (Lik. krāj.
1922. g. 214 Nr.)

1 23/65
9 25/65

1922. g. 2. jūnija li-

kums par pagastu
pašvaldību (Lik. krāj.

119 Nr.)
13 23/78

1923. g. 31. marta li-

kums par nekust,

īpašumu koroborē-

šanu sakarā ar ag-
rar. reformu (Lik.

krāj. 41 Nr.)

23/65

bij. Balt. gub. lik. 2. d„ 1845. g. izd.).

f
22

875 ļ 21/25
885

894

Kr. lik. krāj. 78 N. 1 pielik. B

? 23/54



7. Krievijas likumu kopojums.
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i. sējuma i. d.

Kr. valsts pamatli-
kums

89 22/55

1. sējuma 2. d.

Kr. Senāta iekārta

(1915. g. izd.)

331 21/35

741 21/35

2. sējums

Pilsētu pašvaldību
nolikums (1915. g.

izd.)

7 23/15
95 23/15

140 p. pielik. 22 gkts
25/15

5. sējums

Stempclnodoklu no-

likums (1914. g. izd.)

14 21/48

34 20/26
44 20/26
62 23/9
75 23/9

169 20/5

9. sējums
Kārtu nolikums (1899

g. izd.)

780 22/11; 22/80
931 22/80
947 22/80

Atsevišķais pieli-
kums

Zemnieku kārtas no-

likums (1902. g. izd.)

13 21/20: 23/57

10. sējuma i. d.

Kr. civillikumi (1914.
g. izd.)

54 22/72
78 22/80

78 p. 2. piez. 22/80
229 22/85
531 22/33
533 23/87
554 21/12; 22/65
550 22/72
554 22/85
555 22/72
569—570 23/97

589 22/41

684 21/17; 23/37
694 23/87
711 21/12
7131 23/93

1184 23/56
1241 21/50

1246 23/87
1254 22/46
1510 21/12
1529 22/45

1536 21/17

1545 22/75
1547 22/73
1678—1679 21/17
1679 22/46

1684 23/94

1688 21/17
1692p. 1 piez. 22/85
1700 22/25
2106 23/37
2114 22/45
2128 22/45
2132 22/45
2155 21/60

2188 21/60
2200 p. i. piez. pielik.

9, 11 pp.
21/60

Valsts darbu un pie-
gādājumu nolikums

(1916. g. izd.)

167 25/15

11. sējuma i. d.

Ārzemju ticību noli-

kums (1896. g. izd.)
Ev. lut. bazn. likumi

342 sek. 22/50
490—492 23/6
648 22/50

11. sējuma 2. d.

Kr. tirdzniecības no-

likums (1903. g. izd.)

54 22/45
60 22/45
63 22/45

376 23/32

Kr. tirdzniecības pro-

cesa nolikums (1903.
g. izd.)

40 23/32

42 23/32
234 sek. 22/86

681 22/86

Rūpniecības darbu

nolikums (1913. g.
izd.)

304 23/77
524 23/77

12. sējuma 1. d.

Vispār, dzelzceļu no-

likums (1906. g. izd.)

6 22/55
13 23/91
53 23/67

54 22/55
55 22/55
57 22/55
58 23/91
60—67 22/55
68 23/67

69 22/55
7i sek. 22/55

100 25/91
102 23/91
107—109 23/91

1920. g. 10. februāra

noteikumi Nr. 52

(Vaid. Vēstn. 40, 41

Nr.Nr.) par visp. ta-

rifa piemēroš. šaur-

sliežu līnijām

10, 12, 14 §§ 23/91
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1920. g. 22. maija pa-

gaidu noteikumi un

tarifs (Vaid. Vēstn.

127 sek. Nr.Nr.)

11 22/55

14 22/55

40 23/67
408 23/67
62 22/55; 23/39
64 22/55; 23/39;

23/91

65 22/55; 23/91

109 23/67

1920. g. 24. decembra

noteikumi (Vaid.
Vēstn. 1920. g. 299

Nr.; 1921 g. 1 Nr.) par

1920 g. 22. maija no-

teik. papildinājumu

23/67

1920. g. 24. oktobra
rīkojums Nr. 399 par

1920. g. 22. maija pa-

gaidu noteik. par-

groz. (Vaid. Vēstn.

238 Nr.)

22/55

Bernes 1890. g. kon-

vencija

2

35 23/67
37

12. sējuma 2. d.

Lauksaimniecības no-

likums (1906. g. izd.)

2

tļ 22/70

164—180

15. sējums
Miertiesnešu sodu li-

kums (1914. g. izd.)

152 22/70
16. sējuma 1. d.

Tiesu iekārtas liku-

mi (1914. g. izd.)

249 22/20
2491 21/45; 22/19

250 22/56; 23/19
2591 21/35; 23/81
355 23/11

778 23/56

Civilprocesa likumi

1914. g. izdevumā un

Ticsl. ministrijas ko-

difik. nodaļas 1923.

g. izdevumā (skaisti
ievākots), kā ari atse-

višķie skaitļi, bez ie-

kavām, zīmējas uz

civilprocesa likumu

1914. g. izdevumu.

2 (1800) 22/4

3 (1801) 21/18;

21/19; 21/44;

25/19; 23/21
4 (2) 23/47; 23/65

5 (3) 23/27
6 (4) 22/17; 22/61;

22/67
13 (101 ) 23/42
14 (102) 23/42
17 (13) 21/60

20 (15') 23/83

25 (17) 23/31
25 (1802) p. piez.

23/31
28 (1803) p. piez.

23/31
29a p. 2. pkt. 22/33
31 21/44; 21/54;

22/51
33 (26) sek. 23/31
34 (27) 21/62
34 (1804) p. piez.

23/21

36 (1806) 21/44
38 (31a) 23/94
56 (46) 23/68
59 (47a) 23/68
66 (53) 22/65
67 (54) 21/47
72 (552) 22/51
82 (64) sek. 21/1
83 (65) 23/30
90 (69) 21/17;

21/54; 22/90;
25/21

96 (75) 22/26
101 (80) 21/42

103 (811) 22/26
106 (821 ) 22/69

123, 124 (91, 92)

21/16
128 (95) 22/93
131 (99) 22/60
139 (106) 23/64
158 (115) 20/10
162 (117) 22/31
164 (119) 22/69
167 (122) 20/35

22/66; 22/79
179 (1282) 21/58
180 (1283) 21/58
182 (131) 21/4
183 (132) 23/49
184 (1325) 22/80
185 (1351 ) 20/3

20/35; 22/66:
22/69

210 (152) 20/15;
23/38

214 (155) 25/19
220 (156) 22/16
222 (158) sek. 22/
221 (160) 23/19
225 (161) 22/1
226 22/85
247 23/68
250 25/14
252 (161 2*) 25/5
255 (163) 22/67
257 23/76
259 (1643) 21/47;

22/81
260 20/22
261 (166) 20/11
262 (167) 23/19
267 21/1

269 21/21; 21/28;

22/81
273 20/17; 21/51;

21/56; 22/26
2741 22/51
276 (180') 22/93
282 (185) 21/16:

21/58; 23/73
284 (187) 23/73
286 (190) 20/21;

21/9; 21/55;

22/81; 23/48
287 (191) 23/88
288 (192) 21/1
291 (194) 21/45
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296 (200) 21/48
300 (2004) 23/19
303 (2007) 21/55

3301 22/84
331 21/23; 22/84
332 sek. 22/61;

22/83
335 22/61
3351 22/61

368 22/16; 22/61;

23/5; 23/56

371 21/30
395 22/93
400 20/8
401 22/60
403 20/8

409 23/79; 23/91

410 22/79; 23/64

411 22/83
412 23/42; 23/57
442 23/25
444 21/50
452 22/7: 23/81

453 21/46; 23/81
456 21/40
457 21/46
462 21/42
463 21/57
465 20/20
466 sek. 22/86
470 22/86
478 22/45
482 21/19
515 21/46
522 23/80
571 22/2; 25/19;

23/21
584 21/26
689 22/74
693 21/33

700 22/1
705 21/22
706 22/67
7061 25/42; 23/80
711 23/42
715 21 46

735 23/19
745 22/67
750 22/26
755 20/22
756 21/21; 22/81
757 20/4; 20/31
767 22/5
772 22/95

773 21/42
7761 22/84
778 23/88
799 20/28
801 20/29; 21/21

810 21/21; 21/45
811 21/45
814 sek. 21/52
815 23/81
828 20/28; 23/63
834 21/47
835 20/28; 20/29
848 21/28
853° 21/28
891 22/1; 23/48
892 20/34; 22/16
893 22/49
895 20/11; 22/49;

23/19
896 25/62
903 22/48
932 22/35
933 21/52; 23/32
943 23/19
962 21/52; 23/41
964 20/27; 21/52;

22/1
966 22/1
968 21/52
977 25/29

1052 25/29
1092 22/65; 23/41
1164 22/46
1170 21/32
1175 21/32
1180 22/7
1205 22/7
1209 21/52

1273 sek. 21/60
1286 23/14: 23/69
12891 2142

1292 21/42
1293 21/42
12951 21/52
1309 23/32
13458 23/19
13466 22/71
1348 21/51; 23/13
13655 22/80
1357 22/67
1364 23/3
1366 23/3

1408 21/50
1408a 22/32

1410—1413 21/22

1421 21/32; 23/54

1447 23/54
146062 sek. 22/20
1807 21/24; 21/36

1819 23/64

1836 22/2

1874 21/32; 22/32
1880 21/32
1882 21/32: 22/74
1884 22/7

1897 sek. 22/89

1914 sek. 22/92
1915 23/8
1924 23/82
1926 23/8; 23/82

1940 sek. 21/60

1941 22/47

1960 22/35
1963 22/93
1966 22/35
2009 23/76

2019 22/32; 23/28
2022 22/16
2023 22/39

2026 23/54
2030 sek. 22/10
2034 23/54

2047 23/3
2060—2063 23/35
2067 22/74
2068 23/35: 23/54

2069 23/35; 23/54

2070 25 14

2081 23/22
2087 23/22

2301 23/22

1805 p. piel. 7—14

22/86

Notariālais nolikums

(1914. g. izd.)

79 21/46
83 23 59

146 22/4
147 23/68
280 22/6
300 22/24
509 22/32; 23/59
510 23/59

520 22/32
321 22 32; 22/94;

23/5; 23/44
322 22/32



9. Krievijas atsevišķie likumi.

10. 1907. g. 18. oktobra Hagas konvencija

8. Krievijas kara noteikumu kopojumu 139. p.
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336 sek. 23/74
339 23/12
341 22/35
352 22/23: 22/76:

23/22; 23/58;

25/59; 25/98
366 20/28
390 23/22

Criminalprocesa liku-

mi (1914. g. izd.)

16 23/40
521 23/40

121 22/38
126 21/29

375 21/29; 23/24
777 21/29
780 22/38

Pagasta tiesu civil-

procesa likums (1914.
g. izd.)

2 21/63
5 25/56

61 22/93
119 21/21

122 21/21
123 21/51; 22/14;

22/18
135 22/16

216 22/62

220 22/19
231 23/54
233 21/50; 22/16;

22/31
235 21/10; 23/54

236 21/43; 23/86
257 22/12; 22/35;

22/93; 23/86
238—240 22/16;

25/54
253 22/62; 23/54
254 23/54
278 21/63; 22/4
281 23/54;. 23/72

1914. g. 3. augusta apstiprināta kara Padomes lēmuma pārgrozītā red. un

nolikums par kuģu klaušām.

21/2

1914. g. 11. augusta
noteikumi par rekvi-

ziciju kara laikā (Kr.
lik. krāj. 1914. g. 241

Nr.)

1917. g. 20. jūnija li-

kums par biedrību

reģistrāciju (Kr. lik.

krāj. 907 p.)

22/20
20/17

1914. g. 13. septembra
Krievijas manifests

(Kr. lik. krāj. 258 Nr.)

22/7 '

1917. g. 20. jūnija li-

kums par akšu re-

staurāciju (Kr. lik.

krāj. 853 p.)

21/54

sauszemes kara likumi un ieradumi; Kr. lik. kraj. 1910. g. 78 Nr., 1411

sek. lpp.).

46,47 23/90 53 22/21; 22/39; 23/90

51 23/90 55 21/39



11. Vācijas likumi.

13

Vācijas civillikums.

77-t 22/47
.911 22/47

4621
463} 20/10
465 ļ

Vācijas civilprocesa
likums.

85. 87 20/15
251 20/15

330, 331 20/15
335 20/15
445 20/10

Vācijas likums par
apsardzības lietām

(betr. die Angelegen-
heiten der freiwilli-

gen Gerichtsbarkeit).

39 22/47





Senata Civilā

Kasacijas Departamenta

spriedumi

1925.

„T lESLIETU MINISTRIJAS VĒSTNEŠA"

PIELIKUMS



A. Gulbja grāmatu spiestuve, Rīgā, Ausekļa ielā 9.



1925.

1. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Kērstas Qed r a t

un Līzes Zīle (Zīlniek) pilnvarnieka zv. adv. Graudiņa lūgums

par Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu Kērstas Gedrat un Līzes

Zīle (Zīlniek) prasībā pret Vilhelmini un Kārli Šmidtiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis Vilhelmines un Kārļa Šmidtu pilnvarnieka zv.

adv. E. Grinberga paskaidrojumus, Senāts atrod: Prasītājas

Kērsta Gedrat un Līze Zīle lūdz atzīt viņām % daļas no „Šmidti-

ņu" mājām Sarkanmuižas pagastā Ventspils apriņķī un šaīs dalās

minētās mājas atņemt atbildētājiem Vilhelminei un Kārlim

Šmidt un nodot prasītāju valdīšanā un lietošanā.

Savu prasību prasītājas pamato uz to, ka minētās mājas

bijušas viņu tēva, mežsarga Jēkaba Šmidta, lietošanā, kā mež-

saiga mājas, jau no 1869. g., bet pēc viņa nāves visa viņa man-

tinieku, t. i. meitu prasītāju un dēla Andreja Šmidta, atbildētāju

vīra resp. tēva, kādi viņa mantinieki tikuši no Sarkanmuižas

pag. tiesas 1903. gadā apstiprināti mantošanas tiesībās 3 līdzī-

gās dalās; ka minētās mājas esot pēc mirušā Šmidta noregu-

lētas priekš visiem viņa mantiniekiem, kuriem kā māju lietotā-

jiem tikšot ari izsniegts saskaņā ar Kr. Senāta 1907. g. 7. maija

(domāts Kr. Sen. apv. sap. 1907. g. lēm. Nr. 20) paskaidrojumu

izpirkšanas akts un tādā kārtā uz prasītājām attiecīgās dalās

pārgājušas ari tiesības izpirkt minētās mājas īpašumā; ka An-

drejs Šmidts 1915. g. izbēdzis uz Krieviju, kur viņš nomiris

1916. g. un pēc viņa nāves tā atraitne, atbildētāja šai lietā, Vil-

helmine Šmidt, izraidījusi prasītājas no mājām. Pie šādiem

apstākļiem prasītājām esot tiesība šo prasību kā hereditatis
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petitio (priv. lik. 2599. sek. p. p.) celt pret atbildētājiem Vilhel-

mini Šmidt un viņas dēlu Kārli, kuri apstrīdot prasītāju manto-

šanas tiesības, un līdz ar to ari kā actio familae herciscundae

dēļ mantojuma sadalīšanas.

Atbildētāji, neatzīstot prasību, paskaidrojuši, ka Jēkabs

Šmidts, vēl dzīvs būdams, nodevis mājas savam dēlam Andre-

jam Šmidtam, kas pēc Jēkaba Šmidta nāves palicis viens mājās

kā mežsargs, pret ko prasītājas ierunas nav cēlušas, ka tikai

pēc Andreja Šmidta aizbraukšanas uz Krieviju mājās iegājusi

prasītāja Gedrat un ka prasība kā hereditatis petitio noilgusi,

jo pēc mirušā Jēkaba Smidta mantinieku apstiprināšanas man-

tošanas tiesībās pagājis vairāk par vienu gadu. Apgabaltiesa

prasību atraidījusi, kādu spriedumu apstiprinājusi Tiesu Palāta.

Prasītāju kasācijas sūdzība pelna ievērību.

Tiesu Palāta atraidījusi prasību vispirms uz tā pamata, ka

prasītājām neesot tiesība pieprasīt sev pašu „Šmidtiņu māju", jo

ja mājas izdalīšana savā laikā būtu tikusi izdarīta, tad Andrejs

Šmidts būtu dabūjis māju dabā, kamēr prasītājas būtu varēju-

šas prasīt tikai izmaksu, saskaņā ar Kurz. zemn. lik. 122. §. Šis

Tiesu Palātas motivs, uz kuru atbildētāji nav aizrādījuši un kas

neizriet no lietas apstākļiem, uzskatāms par nepareizu, jo pra-

sītājas nedomā pieprasīt sev reālas daļas un vispār ne mājas

sadalīšanu, bet prasa tikai piekrītošo viņām % ideālo dalu at-

zīšanu viņām. Andrejs Šmidts, kā konstatē Tiesu Palāta, no-

miris un Tiesu Palāta nav apstājusies pie jautājuma, kas būtu

bijis, ja prasītājas pa viņa dzīves laiku būtu cēlušas prasību par

reālu dalu atzīšanu viņām vai par māju piespriešanu viņām •

dabā. Ar šo tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 711. p. un

Kurz. zemniek, lik. 122. p. Bez tā, Tiesu Palāta atraidījusi pra-

sību kā noilgušu. Tiesu Palāta nenoliedz, ka prasītājas cēlušas

hereditatis petitio. Tiesu Palāta atrod, ka pēdējā sākusi noilgt

no 1903. g., kad prasītājas tikušas apstiprinātas mantošanas

tiesībās, t. i. no 1903. g. 9. oktobra. Kādu noilguma laiku Tiesu

Palāta īsti piemēro, to viņa skaidri nenoteic. Tiesu Palāta,

apspriežot Andreja Šmidta sarunas ar prasītājām saskaņā ar

liecinieka Pušāka izteicieniem, aprobežojās ar aizrādījumu, ka

1925. g. — 1
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noilguma laiks beidzies pirms 1904. g. Tā tad Tiesu Palāta, kā

liekas, domā par gada (un dienas) laika noilgumu, paredzētu

priv. lik. 2620. p. Tomēr, pretēji Tiesu Palātas domām, kon-

krētā gadījumā nav piemērojams gada un dienas noilgums. Pie

īstas hereditatis petitio nav piemērojama 2620. p. I. dala, kura

runā nevis par īsto hereditatis petitio un nenoteic noilguma

laiku, bet gan tikai paredz prekluzivu terminu, kurā jāizteicas

par mantojuma pieņemšanu. 2620. p. 2. dala attiecībā uz Kur-

zemi gan paredz īsto noilgumu taisni attiecībā uz hereditatis

petitio (Senāta civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 112 Micpapa

lietā), bet runā stāvošā gadījumā vispār jāpiemēro nevis pri-

vatlikums, tā tad ne noilgums, paredzētais 2620. p. 2. daļā, bet

gan Kurzemes zemn. lik. 95. p. (kas kā tāds taī laikā vēl bija

spēkā), pēc kura noilguma laiks ir 10 gadi. Ja nu noilgums sā-

cis tecēt no 1903. g. 9. oktobra, tad — pretēji Tiesu Palātas do-

mām — noilgums nekad nav notecējis laikmetā no 1904.—

1912. g. Tiesu Palāta pati pastrīpo, ka prasītājas griezušās pie

Andreja Šmidta ar pieprasījumu, mājas dalīt un ka Andrejs

Šmidts viņas atraidījis, „aizbildinādamies", starp citu, ka „mā-

jas skaitās par dienesta zemi un izdalīšanu varētu izdarīt vie-

nīgi pēc tam, kad „Šmidtiņu" mājas tiks pārrakstītas kā privāt-

īpašums". Uzsverot pie tam, ka šāds aizbildinājums noticis

jau „pēc noilguma notecēšanas" (kāds aizrādījums — kā augšā

minēts — pats par sevi ir nepareizs), Tiesu Palāta ar to acīm-

redzot domājusi izteikt, ka šādam Andreja Šmidta paskaidro-

jumam pašam par sevi ir noilguma pārtraukšanas nozīme, bet

ka šādas sekas, t. i. noilguma pārtraukums, tomēr nav iestājies,

jo noilgums jau bijis notecējis pirms šī notikuma. Tomēr

minētam Andreja Šmidta paskaidrojumam palika noilguma

pārtraukuma nozīme, kādu nozīmi viņam ari Tiesu Palāta prin-

cipā bija piešķīrusi. Ja nu 1903. g. 9. oktobrī sākušais 10 g.

ilgais noilgums ticis pārtraukts kaut kādā momentā pirms viņa

notecēšanas laikmeta, piem. pēc 1911. g. 9. maija (ko Tiesu Pa-

lāta pielaiž), tad prasība būtu uzskatāma par laikā iesniegtu

1921. g. 9. maijā pat no Tiesu Palātas redzes stāvokļa, t. i. pat

ja noilgums būtu skaitāms no prasītāju apstiprināšanas manto-

1925. g. — 1.
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šanas tiesībās. Patiesi — pretēji Tiesu Palātas domām — he-

reditatis petitio, kuras nolūks ir mantošanas tiesību atzīšana

piasītājam un mantojuma atņemšana atbildētājam (saprotams,

ja tas to valda itkā uz mantošanas pamata), sāk uz vispārējā

pamata noilgt tikai tad, kad viņa „nata est", t. i. kad zināma

persona kaut kādā veidā apstrīdējusi prasītāja mantošanas tie-

sības vai pat faktiski atņēmusi viņam mantojumu vai tā dalu,

atzīstot sevi pašu par attiecīgo mantinieku. Kā konstatē Tiesu

Palāta, atbildētāja, Andreja Šmidta atraitne, cēlusi pret pra-

sītāju vīriem (līdz ar viņu ģimenēm) prasību par to izraidīšanu

no „Šmidtiņu" mājām, kāda prasība tikusi apmierināta ar 1919.g.

8. maija pagasta tiesas spriedumu. Tādā kārtā tikai ar šo atbil-

dētājas rīcību prasītājām izcēlies hereditatis petitio pamats un

tikai no šī momenta būtu bijis jāskaita šīs prasības noilgums,

kurš tā tad līdz prasības iesniegšanai vispār nav tecējis. Tādā

kārtā Tiesu Palāta, atzīstot prasību kā hereditatis petitio par

noilgušu, pārkāpusi priv. lik. 2620., 3623. p. p., Kurz. zemn. lik.

95. § Tiesu Palāta, atsaukdamās uz Mežu departamenta 1922. g.

28. februāra apliecību zem Nr. 65603, izgājusi no tā, ka Andrejs

Šmidts 1901. g. (8. jūlijā), t. i. jau pirms Jēkaba Šmidta nā-

ves ticis iecelts par mežsargu „Šmidtiņu" mežsargu mājās. Bet

no tā Tiesu Palāta nevarēja jau nākt pie slēdziena, ka līdz ar to

„Šmidtiņu" māja būtu tikusi nodota Andrejam Šmidtam vie-

nī gā lietošanā. Prasītājas prasa nevis līdzīpašuma tiesību

atzīšanu viņām (% dalās), bet gan iziet no tā, ka Jēkabam

Šmidtam vien līdz viņa nāvei vēl piederējušas „Šmidtiņu" māju

izpirkšanas tiesības un ka šādas izpirkšanas tiesības, kā pie-

derošas pie viņa mantojuma, pārgājušas uz viņa mantiniekiem

attiecīgās dalās, tā tad % dalās uz prasītājām, kamēr Andrejam

Šmidtam nekādas sevišķas tiesības nav bijušas. īstenībā no

tā vien, ka pa Jēkaba Šmidta dzīves laiku, t. i. 1901. g. Andrejs

Šmidts jau ticis iecelts par mežsargu taīs pašās mājās, vēl ne-

izriet, ka Jēkabs Šmidts būtu zaudējis savas iepriekšējās ar

viņa iecelšanu par mežsargu 1869. g. iegūtās tiesības uz mež-

sarga „Šmidtiņu" mājām. Kr. Senāts (savā apv. sap. 1907. g.

lēmumā Nr. 20), izšķirot, un pie tam apstiprinoši, principiālo

1925. g. — 1

6



jautājumu par to, vai 1869. g. 10. marta ukazs (Kr. lik. krāj.

1869. g. Nr. 24) attiecināms ari uz tām zemnieku sētām

Kurzemē, kuras pieskaitītas pie kroņa mežniecības un apakš-

mežniecībām, kuru saimnieki izpilda meža uzraugu (jrfccHbie

pienākumus, paskaidrojis: Mežsargu attiecības

pret viņu lietošanā esošo kroņa zemēm pamatojas v z 1804. -g.

11. novembra ukazu (Kr. piln. lik. krāj. 1804. g. Nr. 21514),

pēc kura dēl uzraudzības par kroņa mežiem ieceļami sevišķi

mežuzraugi no labāko un kārtīgāko zemnieku skaita, kuri kaut

gan tika izslēgti no kroņa muižu nomnieku inventāra, bet to-

mēr bija spiesti zināmu daļu no zemēm, kuras tika piešķirtas

mežkungiem, apstrādāt un izpildīt nodevas (HaTvpajīßHßin no-

bhhhocth) pēdējiem, bet ne vairs kroņa muižu nomniekiem, kas

mežu uzraugiem bija jāizdara līdz to iecelšanai uzraugu amatā.

Tādā kārtā, kā noteikti pastrīpo pievestais Kr. senāta lēmums,

mežsargiem piekrīt zemes lietošanas tiesības nevis tādēļ un

nevis sakarā ar to, ka viņi izpilda mežsarga amatu kā tādu, bet

gan tādēļ, ka viņi vai viņu priekšgājēji (mantudevēji) bija kro-

ņa zemnieki, kuri sastādījuši to kontingentu, no kura mežsargi

tika iecelti. Šo mežsargu stāvokli pastiprinājis vēl 1817. g.

25. augusta Kurz. zemes likums (Kr. piln. lik.

krāj. Nr. 27024), kas vispār piešķīris zemniekiem tiesību nono-

māt un lietot kā kroņa tā ari muižnieku zemes, un pirmās bez

laika ierobežojuma. Šaī 1817. g. likumā netika runāts sevišķi

par mežsargiem, no kā izriet, ka viņi varēja turpināt amata

izpildīšanu un ka kroņa zemju zemnieki bija ieceļami par mež-

zargiem un tie varēja lietot bijušos viņiem kroņa zemju gaba-

lus taisni uz līgumu, ar kroni, pamata. Pirms 1817. g., t. i. kad

bija vēl spēkā zemnieku dzimtbūšanas stāvoklis (Kp-Biiocmoe

npaßo), praktiski bija iedomājami gadījumi, kad mežsargi, kuri

tika atstādināti no amata, gan varēja pazaudēt ari zemi, patei-

coties viņu nodošanai strādniekos (oCpameme bt> pafioTHHKH).

Bet ar dzimtbūšanas stāvokļa atcelšanu 1817. g., mežsargu

atstādināšana no amata nekādā ziņā nevarēja vilkt pēc sevis

viņiem piešķirtās zemes zaudēšanu. Tādēļ mežsargu

zemes gabaliem nekad nav kroņa vidmu

1925. g. — 1
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(k a3eh h li h rakstura. Mežsargu stāvoklis

vēl vairāk pastiprinājies ar 1854. g. 27. janvāra likumu par kroņa

zemju regulāciju bij. Baltijas guberņās un ar 1869. g. 10. marta

ukazu (Ķr. lik. krāj. 1869. g. Nr. 24, Kr. piln. lik. krāj. Nr. 46833)

par kroņa zemnieku administratīvo un zemju iekārtu bij. Bal-

tijas guberņās (o6t> a^MHHHCTpaTHBHOM ,b h 3eMejißHoM
r

B vcTpoii-

CTB'B KpeCTLHH'L, 80/IIBOpeHHBIX'B BT> Ka3eHHBIXTb HM'feHmX'B JIH(ļ)JI.,
Bctji. h Kypj. ry6.). Saskaņā ar šo ukazu, zemnieki, kuri ievie-

toti (BOflBopeHBi) Balt. kroņa zemēs, patur savā pastāvīgā lie-

tošanā pret obroka naudu un var iegūt īpašumā viņiem piešķir-

tās zemes gabalus, pie kam kroņa zemju regulācijai un regulā-

cijas aktu izsniegšanai bija jābūt pabeigtai 6 gadu laikā. Ari

šai ukazā sevišķi nav minēts par mežsargiem. Bet ņemot vērā,

ka viņi tāpat zemnieki kā ari pārējie kroņa zemēs ievietotie

zemnieki, un pamats, uz kura mežsargi lieto viņiem piešķirtās

zemes, identisks ar pamatu, uz kuru šādas kroņa zemes lieto

vispār ari pārējie zemnieki, jānāk pie slēdziena, ka 1869. g.

ukazs attiecināms ari uz mežsargiem. Tāpat uz mežsargiem

attiecināmi ari 1886. g. 12. jūnija likums (Kr. piln. lik. krāj.

Nr. 3807) dēļ obroka naudas pārvēršanas par izpirkšanas maksā-

jumu (BBiKvnHßie njiaie?KH) un 1905. g. 3. novembra manifests

(Kr. lik. krāj. Nr. 207) par izpirkšanas maksājumu izbeigšanu.

Saskaņā ar 1854. un 1869. g. likumiem, mežsargiem piešķira-

mās tiesības uzskatāmas par lietišķām tiesībām uz

mežsargu zemes gabaliem, kādas lietišķās tiesības pastāv spēkā

ari bez ierakstīšanas zemes grāmatās (Kr. Senāta apv. sap.

1911. g. lēm. Nr. 3). Ja tas tā ir, tad Jēkabs Šmidts, kas 1869. g.

jau bijis mežsargs, ieguvis neatņemamas tiesības uz mežsargu

„Šmidtiņu" māju lietošanu un iegūšanu izpirkšanas ceļā, pilnīgi

neatkarīgi no tā, vai blakus viņam, un pat viņa vietā, ticis

iecelts par mežsargu „Šmidtiņu" mājās viņa dēls, Andrejs

Šmidts. Jēkabam Šmidtam, neskatoties uz to, tomēr palika

viņa labiegūtās, neapstrīdamās un neatņemamās lietošanas un

izpirkšanas tiesības „Šmidtiņu" mājas iegūt īpašumā. Šādas

viņa tiesības iegājušas viņa mantībā un tā tad ari atstātā pēc

viņa mantojumā un tādēļ pārgājušas uz visiem viņa mantinie-

1925. g. — 1
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kiem, taī skaitā — attiecīgās daļās — ari uz prasītājām (priv.
lik. 1691., 3639., 2643. p. p.). Ka atzīmētās tiesības patiesi pār-

gājušas uz prasītājām, noteikti atzina kompetentās iestādes, kā

krievu laika iestāde, bij. Balt. domēnu valde, tā ari attiecīgā

Latvijas valsts iestāde, Zemkopības ministrijas zemju departa-

ments, izdodot lietā esošās apliecības. Neatkarīgi no tā, prasī-

tājas atsaukušās uz nupat minētiem viņu iesniegtiem diviem

dokumentiem un proti bij. Balt. domeņu valdes 1913. g. 19. jan-

vāra ziņojumu zem Nr. 2896 (Apgabaltiesas akts 3. 1. p.) un uz

Zemkopības ministrijas 1923. g. 17. marta apliecību zem Nr. 6052

(Tiesu Palātas akts 21. lp.), kādu dokumentu saturu un nozīmi

Tiesu Palāta nemaz nav apsvērusi, ar to pārkāpjot civ. proc. lik.

339. p. Aiz pievestiem iemesliem Senāts, neielaizdamies vēl

pārējo prasītāju kasācijas sūdzībā pievesto kasācijas iemeslu

pārbaudīšanā, nolemj : Tiesu Palātas 1923. g. 22. oktobra

spriedumu priv. lik. 2620., 3623. p. p., Kurz. zemn. lik. 95.,

122. §§, civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

2. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Kārļa Kadiķa

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu viņa, Kadiķa,

prasībā pret Satiksmes ministriju ceļu un būvju virsvaldes per-

sonā un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Izklausījis prasītāja K. Kadiķa paskaidrojumus, Senāts at-

rod: Tiesu Palāta konstatējusi, ka pats prasītājs prasības rak-

stā paskaidro, ka viņš rcntējis „Ziloņa spīķeri" no bijušās krie-

vu valdības, bet jau 1915. gadā ticis izlikts no rentes objekta

caur pulkveža Poklievska nelikumīgu rīcību. Konstatējot šos

apstākļus, Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka prasītājam gan

savā laikā bijusi tiesība celt pret minēto pulkvedi zaudējumu

prasību uz priv. lik. 3449., 3450. p. p. un 1917. g. 11. apriļa li-

kuma pamata, bet ka prasītājs pie tādiem apstākļiem nevarot

lūgt atzīt viņam rentnieka tiesības uz „Ziloņa spīķeri", ielikt

1925. g.
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viņu atpakaļ (restituet) viņa agrākās tiesībās un izlikt no spī-

ķera tagadējo rentnieku Ķiguli.

Šis Tiesu Palātas slēdziens uzskatāms par pareizu. Agrākā

stāvokļa restituēšana (restitutio m integrum), pielaižama tikai

likumā noteikti paredzētos gadījumos, kuros neietilpst šinī lietā

Tiesu Palātas konstatētie apstākļi. Bez tā, prasība, ja uzskata

viņu par posesora prasību dēļ atņemtās valdīšanas atjaunoša-

nas, ir noilgusi (priv. lik. 698. p.). Posesora prasība nepiekrīt

vispārējām tiesu iestādēm (civ. proc. lik. 1806. p. 2. pkts). Tie-

sa nevar piespiest rentes objekta īpašnieku izrentēt rentes ob-

jektu zināmai personai pret šī objekta īpašnieka gribu un pie-

spiest šinī gadījumā atbildētājas, Satiksmes ministriju un Ap-

sardzības ministriju, atjaunot prasītāja rentes kontraktu ar bi-

jušo krievu valdību, kurš pēc Tiesu Palātas konstatējuma ir

izbeidzies. Tāpat prasītājam nevar būt tiesības izlikt no „Zi-

loņa spīķera" atbildētāju Kiguli, ar kuru prasītājs nekādās ju-

ridiskās attiecībās nesastāv. Prasītāja lūgums atzīt viņa īpa-

šuma tiesības uz atrodošos „Ziloņu spīķerī" kino ir "atraidāms, jo

saskaņā ar priv. lik. 535., 540., 906. p. p., kino, kā uzņēmums, ir

tāda mantu kopība, attiecībā uz kuru vindikacija nav pielai-

žama. Tāpēc prasītājs, var tikai celt prasību par atsevišķām

viņam piederošām lietām, ja viņš var pierādīt, ka tādas „Ziloņa

spīķērī" atrodas. Tiesu Palāta pareizi atraidījusi, saskaņā ar

civ. proc. lik. 12., 332. p. p., tikai otrā instancē celto prasību par

norēķina nodošanu, kā ari prasītāja blakus lūgumus uz civ. proc.

lik. 366
1

. p. pamata, atrodot lietu par pietiekoši noskaidrotu.

Tādā kārtā Tiesu Palātas slēdziens par to, ka prasība nav ap-

mierināma visās viņas daļās, ir dibināts uz pareizu visu lietas

apstākļu apsvēršanu un pastiprināts ar attiecīgiem likumu no-

teikumiem. Tiesu Palāta, pretēji prasītāja apgalvojumiem, ari

noteikti apzīmējusi, ka viņa apstiprina Apgabaltiesas spriedumu.

Tāpēc Tiesu Palāta varēja atrast lietu par pietiekoši noskai-

drotu un neapspriest atsevišķi visos sīkumos prasītāja aizrādī-

jumus uz tādiem apstākļiem un likumiem, kuriem ne-

bija nekādas nozīmes pie lietas izspriešanas. Bez tam, ari

pats prasītājs savā kasācijas sūdzībā pat nemēģina aizrādīt,

1925. g. — 2
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kādos īsti Tiesu Palātas sprieduma motivos viņš atrod viņa

pievesto likumu pārkāpumus. Tamdēļ Senāts, atrodot, ka Tiesu

Palāta nav pielaidusi likumu pārkāpumus, kādēļ prasītāja ka-

sācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, nolemj : Kārla

Kadiķa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata at-

stāt bez ievērības.

3. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Roberta Bir k -

hā n a pilnvarnieka zv. adv. Kārkliņa lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Kristines Birkhān prasībā pret Ro-

bertu Birkhānu un Kristines Birkhān pilnvarnieka zv. adv.

Riezenkampfa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētājs savā apelācijas sūdzībā cē-

lis uz civ. proc. lik. 576. p. 3. pkt. un 1345
5

. p. dibināto noraidī-

jumu pret zv. adv. Lemberga iesniegto, viņam no prasītājas iz-

doto pilnvaru uz tā pamata, ka šaī pilnvarā nav sevišķa pilnva-

rojuma vest lietu par atsevišķi no vīra dzīvojošās sievas uz-

turu; 2) ka Tiesu Palāta šo noraidījumu atstājusi bez ievērības

uz tā pamata, ka prasītāja 1923. g. 17. decembrī, t. i. jau pēc zv.

adv. Lemberga apelācijas sūdzības iesniegšanas, izdevusi zv.

adv. Riezenkampfam speciālu pilnvaru, ar kuru tas uzstājies

Tiesu Palātas sēdē, kādēļ zv. adv. Lembergam izdotās pilnva-

ras trūkums esct novērsts; 3) ka, pretēji Tiesu Palātas domām,

no parta izejoša iepriekšēja pilnvarnieka procesuālās darbības

ratihabicija neizrāda procesuālas sekas un nevar izdziedināt

vai „novērst" procesuālu trūkumu iepriekšējā nepietiekošā

pilnvarā; 4) ka nekrīt svarā, vai pretējā puse noraidījumu pret

pilnvaru cēlusi pirmā vai otrā instancē, jo apzīmētais noraidī-

jums pielaižams ari otrā instancē (civ. proc. lik. 584. p.); 5) ka

ari pēc jaunas, formas ziņā pietiekošas, pilnvaras izdošanas un

iesniegšanas tomēr paliek tas fakts, ka visiem līdz tam uz pir-

mās, nepietiekošās pilnvaras pamata izdarītiem procesuāliem

aktiem nav procesuāla spēka un nozīmes, uz kādu procesuālu

trūkumu tiesai bija jāgriež vērība cx officio (civ. proc. lik.

1925. g.
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584. p. 4. pkt); 6) ka jauniesniegtai pilnvarai būtu nozīme ti-

kai tad, ja tā būtu izdota jau pirms to procesuālo aktu izdarī-

šanas, kurus pretējā puse apstrīdējusi kā notikušus bez pietie-

košas pilnvaras, kamēr konkrētā gadījumā Tiesu Palāta konsta-

tējusi pretējo; 7) ka ja visi uz nepietiekošas pilnvaras pamata

prasītājas izdarītie procesuālie akti uzskatāmi par spēkā ne-

esošiem, to starpā pašas prasības celšana, tad lieta bija jāiz-

beidz jau pirmā instancē (Kr. sen. civ. kas. dep. spried. 1887. g.

Nr. 56, Apakova lietā); 8) ka aiz pievestiem iemesliem, Tiesu

Palātas spriedums civ. proc. lik. 576. p. 3. pkt. un 584. p. pār-

kāpumu dēl atceļams un visa lieta izbeidzama, Senāts, neie-

laižoties pārējo, atbildētāja aprādīto kasācijas iemeslu pārbau-

dīšanā, nolemj : Tiesu Palātas 1923. g. 17. decembra/1924. g.

3. janvāra spriedumu civ. proc. lik. 576. p. 3. pkt, 584. p. pār-

kāpumu dēl atcelt un lietu izbeigt.

4. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Friča un Franča A.

un Paulīnes B. pilnvarnieka zv. adv. Valtera lūgums par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu Friča un Franča A. un Paulīnes B.

prasībā pret Mariju A.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators Dr. A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta atrod prasību par neap-

mierināmu uz tā pamata, a) ka trešā persona Līze M, dzim. A.,

esot testatora un Marijas A., dzim. L. miesīga meita un b) ka

Marija A, dzim. L. neesot persona turpis priv. lik. 2006. p.

nozīmē, kādēļ prasītājiem neesot tiesības uz neatņemamo dalu

(Pflichtteil); 2) ka Tiesu Palāta, atzīstot Līzi M. par testatora

un Marijas A. miesīgo meitu, pretēji civ. proc. lik. 339., 456. p. p.,

gan sagrozījusi lietā esošo Līzes A. (pēc vīra M.) kristāmo zīmi,

krrā kā viņas tēvs atzīmēts nevis testators Johannes Aleksan-

ders A., bet gan Johanns Matiass A. un ari pārkāpusi priv. lik.

134., 135. p. p. („pater est quem nuptiae demonstrant"); bet to-

mēr šiem pārkāpumiem nav izšķirošas nozīmes, jo, kā neno-

liedz prasītāji, testators, novēlējot savu mantību Marijai A. un

Līzei A. (pēc vīra M.), taisni domājis par šādām divām perso-

1925. k.
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nām, kaut gan viņš pirmo nepareizi sauca par savu sievu un

otro par savu meitu; tādēļ pašas par sevi šādas testatora rīcības

nav atzīstamas par spēkā neesošām (priv. lik. 2015., 2116. p. p.);

3) ka testamenta formālie trūkumi, par kuriem min Apgabal-

tiesa bez pašu prasītāju aizrādījumiem un uz kuriem prasītāji

savu prasību nepamato, Tiesu Palātai nav bijuši jāņem vērā;

neskatoties uz to, ka atbildētāja savā apelācijas sūdzībā tieši

uzsvērusi, ka prasītāji uz testamenta formāliem defektiem nav

aizrādījuši un uz tiem savu prasību nav dibinājuši, un ka tādēļ

Apgabaltiesai nav bijusi tiesība jautājumu par testamenta for-

māliem defektiem aizkustināt no sevis un uz viņiem pamatot

savu spriedumu, prasītāji tomēr Tiesu Palātā nav devuši ne-

kādus paskaidrojumus šai jautājumā un pat nav mēģinājuši aiz-

rādīt, ka viņi atzīstot ari savukārt šādus testamenta formālos

defektus un dibinot savu prasību ari uz viņiem; tādā kārtā

pati atbildētāja pat nevarēja savukārt aizkustināt jautājumu

par prasības priekšmeta palielināšanu vai prasības pamata gro-

zīšanu (civ. proc lik. 332. p.) un Tiesu Palātai aii nebija iespē-

jams par šo jautājumu izteikties; 4) ka pie šādiem apstākļiem

prasītājiem nav tiesības Apgabaltiesas aizrādījumus uz testa-

menta formāliem defektiem pirmo reizi uzturēt un izmantot

kasācijas sūdzībā; tādēļ atkrīt ari šis prasītāju aizrādījums uz

Tiesu Palātas šai ziņā pielaisto likuma pārkāpumu; šādu aiz-

rādījumu prasītāji, ja tas būtu pielaižams, būtu varējuši pama-

tot nevis uz priv. lik. 2476. p., kāda panta piemērojamību ne-

attaisno ari Bukovska komentārs, bet gan uz 2789. p. piez.;

5) ka Tiesu Palāta atradusi par nepierādītu, ka Marija A. būtu

persona turpis, kāds Tiesu Palātas slēdziens par zināmas per-

sonas morāliskām īpašībām attiecas uz lietas faktisko pusi un

nav pārbaudāms kasācijas kārtībā; 6) ka, neatkarīgi no tā,

prasītāji pat aiz neapejamo mantinieku izslēgšanas testatora

testamentā nevarēja prasīt testamenta atcelšanu; privatliku-

mam nav pazīstami obligatoriskie mantinieki (Noterben), bet

gan tikai neap2jamie mantinieki (Pflichtteilserben: Erdmann,

System 111., 142. lp.; Senāta civ. kas. dep. spried. 1923. g.

225. Nr., Sprigulnieka lietā); neapejamiem mantiniekiem pieder

1925. g.
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tikai obligatoriska prasība par neapmierināmas daļas vērtības

izsniegšanu viņiem; 7) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, atceļot

Apgabaltiesas spriedumu un atraidot prasību, gala slēdziena

ziņā nav prasītāju pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņu ka-

sācijas sūdzība atraidāma, nolemj ; Friča fieinricha un Franča

Kārļa A. un Paulīnes Karolīnes B. pilnvarnieka zv. adv. Val-

tera kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt

bez ievērības.

5. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Marijas Vīgant

pilnvarnieka zv. adv. Eglīša lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Marijas Vīgant prasībā pret Jāni Vīgantu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators Dr. A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta, pretēji prasītājas domām,

apspriedusi liecinieka Krūmiņa liecību par to, ka prasītāja de-

vusi atbildētājam 500 rbļ. nama pirkšanai, Tiesu Palāta tomēr

šo faktu atradusi par neizšķirošu; saskaņā ar atbildētājam iz-

doto kases apliecību, pēc kuras atbildētājs no sava noguldījuma

imobiļa pirkšanas laikā izņēmis pietiekošu sumu tās pirkšanas

cenas daļas segšanai, kuru bija jāsamaksā skaidrā naudā, Tiesu

Palāta atzinusi no vienas puses par pierādītu, ka prasītāja mi-

nētos 500 rbļ. ienesusi laulībā kā pūru; no otras puses Tiesu

Palāta atzinusi par nepierādītu, ka prasītāja ar šo naudu būtu

dalību ņēmusi imobiļa pirkšanā; 2) ka šis Tiesu Palātas slē-

dziens, kuru tā, apsverot liecinieku liecības, to starpā ari Krū-

miņa liecību un minētās apliecības nozīmi, pamato uz viņas

nodibinātiem apstākļiem, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav

tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā; 3) ka, pretēji prasītājas

domām, nākot pie atzīmētā slēdziena, Tiesu Palāta nav likusi

vadīties no varbūtībām vien; 4) ka Tiesu Palātas slēdziens

pats par sevi pilnīgi saskan ar priv. lik. 3847. p., pēc kura, ja

pirkšanas cenas segšanai lieto ne pašam pircējam piederošu,
bet svešu naudu, tad tas negroza viņas nozīmi un nopirktā
manta tomēr pāriet pircēja mantībā, bet nevis kreditora man-

tībā; 5) ka nepelna ievērību ari prasītājas paskaidrojums, itkā

1925. g.
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imobilis esot uzskatāms par kopēji iegūtu par laulības laiku

no abiem toreizējiem laulātiem tamdēļ, ka imobilis ticis ap-

stiprināts atbildētājam zemes grāmatās pēc laulības slēg-

šanas: pēc priv. lik. 809. p. gan tikai īpašums kā lietiskās tie-

sības dod iespēju celt vindikacijas prasību pret trešām perso-

nām un nekustama manta gan tiek iegūta tikai ar korobora-

ciju; bet koroboracijas trūcība nekad neiznīcina pašu līgumu,

uz kura pamata imobilis ticis iegūts (priv. lik. 3014., 3015. p. p.);
ari pirms un bez koroboracijas nopirktais imobilis jau uz pirk-

šanas līguma pamata vien katrā ziņā pāriet pircēja

mantībā ; pārvest pārdotās mantas pircēja mantībā ir pār-

devēja tiešais pienākums; iekš tam pastāv pirkšanas-pārdo-

šanas līguma būtība (priv. lik. 3831., 3872. p. p.); ar paša lī-

guma noslēgšanu uz pircēju jau pāriet mantas risks un augli

(3863., 3870., 3871. p. p.); tādā kārtā atbildētāja nopirktais imo-

bilis ar paša pirkšanas līguma slēgšanu izgājis no pārdevēja

mantības un pārgājis pircēja mantībā. īstenībā, imobilis, kas

iegūts no viena no laulātiem, ar pašu ienešanu laulībā kļūst par

laulāto kopīpašumu, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai vispār un kad

sevišķi imobilis tiktu koroborēts uz pircēja vārdu; bet šāds

imobilis tomēr skaitās par iegūtu un ienestu laulībā no tā lau-

lātā, kas to ieguvis likumā paredzētā kārtībā, neatkarīgi no

koroboracijas laika; no prasītājas viedokļa, ja atbildētājs būtu

nomiris pirms imobiļa koroboracijas un pirms laulības šķirša-

nas, tad imobilis pat itkā nebūtu iegājis laulāto kopīpašumā,

nepiederētu ari pie dalāmās kopējās masas un prasītāja nesa-

ņemtu viņai kā atraitnei piekritušo dalu; nav domājams, ka pra-

sītāja rēķinājās ar šādām konsekvencēm; 6) ka tādā kārtā

imobili, kuru savā mantībā ieguvis atbildētājs pirms laulības

slēgšanas un ienesis laulībā, atbildētājs uz priv. lik. 126. p. ari

var atstāt sev pie laulības šķiršanas kā savu laulībā ienesto

mantu; 7) ka tas apstāklis, ka imobilis kā laulībā ienesta man-

ta kļuvis ar laulības slēgšanu par laulāto kopīpašumu, nekad

neizslēdz — pretēji prasītājas domām — ienesēja tiesību, šādu

imobili dabūt atpakaļ pie laulības šķiršanas, jo pēc 126. p. šķai-

diā teksta, pateicoties laulības šķiršanai, kopējā masa ar resti-
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tutio m integrum sabrūk (pacnaAaercfl) savās iepriekšējās sa-

stāvdaļās (cx tunc), bet nedalās ideālās daļās, kā tas notiek

pie laulības izbeigšanās ar viena vai'otra laulātā nāvi; 8) ka

tādā kārtā Tiesu Palāta nav pārkāpusi prasītājas pievestos li-

kumus, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidā-

ma, nolemj : Marijas Vīgant pilnvarnieka zv. adv. Eglīša

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez

ievērības.

6. 1925. g. februāra mēneša 12. dienā. Andreja Ota ņ ķ a

un citu lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Andreja

Ota n ka un citu prasībā pret Annu Ota ņķ c un citiem.

Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka zv. adv. Grinberga un

atbildētāju pilnvarnieka zv. adv. Minkeviča paskaidrojumus,

Senāts atrod: Prasītāji, kā nelaiķa Jāņa Otanķa (al. Rozen-

berga) mantinieki, savu pret atbildētājiem kā saviem līdzmanti-

niekiem celto mantojuma prasību (hereditatis petitio) pamato

uz to, ka a) viņu mantudevēja tēva un vectēva Jāņa Otaņķa

lietošanā atradusies Nīcas pagastā esošā Gudrik mežsargu

mii ja, kuru tas lietojis kā mežsargs no 1850. līdz 1872. gadam;

1872. gadā viņš ticis atlaists no dienesta un par mežsargu pie-

ņemts viņa dēls Miķelis, kura lietošanā tad ari pārgājusi Gudrik

māja un kurš to lietojis atkal kā mežsargs līdz 1897. gadam,

kad savukārt ari tas ticis nolaidības dēļ atlaists no dienesta;

starplaikā no 1897. g. līdz 1901. gadam Gudrik mājas mežnie-

cību apkalpojuši apkārtējie mežsargi, bet no 1901. gada līdz šim

laikam Gudrik mežsarga māja atrodoties Anša Silenieka, kā

mežsarga, lietošanā; b) ka sakarā ar to, ka ar Kr. Senāta ap-

vienotās sapulces 1907. g. lēmumu ticis izskaidrots, ka tiem

kroņa mežsargiem, kuru lietošanā atradušās mežsargu mājas

1869. gadā, ir lietiskas tiesības uz šīm mājām un ka uz viņu,

prasītāju, Zemkopības ministrijai 1921. gadā iesniegto lūgumu

izsniegt viņiem uz Gudrik mežsargu mājām izpirkšanas aktu,

šās ministrijas zemju departaments atbildējis, ka priekš izpirk-

1925. g. — 5., 6,
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šanas akta izdošanas ir vajadzīgs stādīt priekšā tiesas lēmumu

par to, kuri ir Jāņa Otaņķa likumīgi mantinieki, prasītāji 1921.

gadā griezušies pie Nīcas pagasta tiesas ar lūgumu apstiprināt

nelaiķa Jāņa Otaņķa mantiniekus mantības tiesībās uz

Gudrik mežsargu mājām un c) ka pie pagasta tiesas pie-

teikusies 1916. gadā mirušā Jāņa Otaņķa dēla' Miķeļa vietā

pēdējā atraitne ar bērniem, apstrīdējuši prasītāju mantošanas

tiesības, kamdēļ Nīcas pagasta tiesa ar savu 1922. g. 9. februāra

lēmumu šo mantojuma lietu apsardzības kārtībā izbeiguši. Tie-

su Palāta, atceļot Liepājas Apgabaltiesas prasību apmierinošu

spriedumu, atraidījusi prasību kā noilgušu; Tiesu Palāta iziet

no tā, ka mantudevējam Jānim Otaņķam, saskaņā ar 1869. g.

10. marta likumu un 1886. g. 12. jūnija likumu uz Gudrik mež-

sargu mājām esot piederējušas lietiskas tiesības. Tāpēc viņa

mantinieku savstarpējās attiecības uz mantojamo mežsargu

Gudrik māju esot atrisināmas neatkarīgi no tā, ka mantas de-

vējs Jānis Otaņķa un viņa pēcnācējs, dēls Miķelis, lietojuši Gu-

drik mežsargu māju, kā mežsargi. Tamdēļ, pēc Tiesu Palātas

domām, pēc mantudevēja Jāņa Otaņķa nāves 1889. gadā, pē-

dējā mantojumu klusu ciešot priv. lik. 2627., 2631. p. p. kārtībā

esot pieņēmis Miķelis Otaņķa un pēc pēdējā nāves 1916. gadā

viņa mantojumu pieņēmuši tādā pat kārtā viņa likumīgie man-

tinieki, atbildētāji šai lietā, bet ka prasītāji neesot nedz pie-

teikušies uz atklājušos 1889. gadā mantojumu, nedz likumā pa-

redzētā laikā to pieprasījuši no Miķeļa Otaņķa un tā pēcnācē-

jiem kā mantojumu pieņēmušām un to valdošām personām.

Tiesu Palātas pievestie apcerējumi un domas ir maldīgas un

neizriet no patiesiem lietas apstākļiem. Tiesu Palātas slēdziens,

itkā Miķelis Otaņķa būtu klusu ciešot Gudrik mežsarga māju

pieņēmis un to valdījis kā sava tēva Jāņa Otaņķa mantojumu

un pēc viņa nāves šo mantojumu savukārt būtu pieņēmuši un

valdījuši viņa mantinieki — atbildētāji šai lietā, — tieši runā

pretim no pašas Tiesu Palātas konstatētiem faktiem. Proti, no

izraksta no bij. Domeņvaldes archiva datiem par Gudrik mež-

sargu māju (sk. šai lietai pievienotā Nīcas pag. tiesas aktā) re-

dzams, ka Miķelis Otaņķa lietojis māju kā mežsargs no 1872.

1925. g. — 6
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gada tikai līdz 1 89 7. gadam, bet no 1901. g. līdz šim laikam

māju lieto Ansis Silenieks kā mežsargs. Šī Tiesu Palātas pie-

laistā pretruna izriet no tā, ka pats Tiesu Palātas izejas vie-

doklis ir nepareizs. Pretēji Tiesu Palātas domām, pie manti-

nieku savstarpējo attiecību atrisināšanas nav irrelevants tas

fakts, ka kā mantas devējs Jānis Otaņķa, tā pēdējā pēcnācējs

dēls Miķelis, Gudrik mežsargu mājas lietojuši kā mežsargi.

Mantojuma prasība (hereditatis petitio) sāk uz vispārēja pa-

mata noilgt tikai tad, kad viņa na t a es t, t. i. kad zināma

persona kautkādā veidā apstrīdējusi prasītāja mantošanas tie-

sības vai pat faktiski atņēmusi viņam mantojumu vai tā daļu,

atzīstot sevi par attiecīgo mantinieku, un kad prasītājam bija

dota juridiska un faktiska iespēja, prasības ceļā panākt savu

mantošanas tiesību atzīšanu viņam par labu uz pieprasīto mantu

vai tās dalu. Kā konstatē Tiesu Palāta, Miķelis Otaņķa da-

būja Gudrik mežsargu māju lietošanā kā mežsargs 1872. gadā,

tas ir tai laikā, kad tēvam, vēl dzīvam būdamam, kā mežsar-

gam māja tika atņemta, un lietoja to ari kā mežsargs tikai līdz

1897. gadam, kad savukārt viņam, viņa dzīvības laikā, ir tikusi

māja atņemta un no kura laika Gudrik mežsargu māja vairs

nemaz neatrodas Jāņa Otaņķa mantinieku faktiskā valdīšanā.

Pie tādiem faktiskiem apstākļiem Miķelis Otaņķa nav nemaz

klusu ciešot priv. lik. 2631. p. paredzētā kārtībā iestājies Gudrik

mežsargu mājas valdīšanā kā sava tēva mantinieks. Jo mazāk

to varēja klusu ciešot darīt Miķeļa Otaņķa pēcnācēji, kad pē-

dējā nāves gadījumā 1916. gadā Gudrik mežsargu māja nemaz

vairs mantojuma masā faktiski neietilpa. lespēja noregulēt sa-

vas savstarpējās mantošanas tiesības uz Gudrik mežsargu mā-

ju, kā Jāņa Otaņķa atstātu mantojumu, pēdējā mantiniekiem

radās tikai pēc tā un ar to, ka bij. Kr. Domeņvalde atrada savu-

kārt par iespējamu izdot mežsargu māju lietotājiem regulācijas

un izpirkšanas aktus, t. i. atzinusi mežsargiem vai to mantinie-

kiem lietiskas (īpašuma) tiesības uz mežsargu mājām, pielīdzi-

not mežsargus šai ziņā vispārējiem kroņa zemes lietotājiem-

zemniekiern. Līdz tam laikam mežsargu mantiniekiem nebija

iespējams celt prasību pret saviem līdzmantiniekiem

1925. g. — 6
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par mežsargu māju mantošanas daļas atzīšanu viņiem uz lie-

tisko tiesību pamata, jo paša mantudevēja ju-

ridiskās attiecības pret mežsargu mājām tika noskaidrotas ti-

kai ar Domeņvaldes prakses lūzumu. Uz kāda pamata Domen-

valde tik strauji grozījusi savu praksi, tas ir cits jautājums, ar

kuru mežsargu mantiniekiem savu savstarpējo attiecību no-

kārtošanas ziņā nebija jārēķinājas. īstenībā, lūzums Domeņ-

valdes praksē noticis sakarā ar Kr. Sen. apvien. sap. 1907. g.

lēmumu zem Nr. 20. Lieta tā tad negrozās ap to, itkā šim Kr.

Senāta vadošam paskaidrojumam būtu jāpiešķir jauna likuma,

t. i. konstitutiva nozīme un ari ne ap to, ka pievestam Kr. Se-

nāta paskaidrojumam būtu jāpiešķir pastāvējušo (1869. g. 10.

marta, 1886. g. 12. jūnija) likumu autentiskas interpretācijas

nozīme itkā ar atpakaļejošu spēku (Kr. pamatlik. 89. p.), bet

gan ap to, ka pievestais Kr. Senāta lēmums faktiski node-

rējis par faktisko iemeslu, kādēļ Domeņvalde, pretēji savai

iepriekšējai praksei, piešķirot mežsargiem vai to mantiniekiem

lietiskas tiesības uz mežsargu mājām, sākusi izsniegt viņiem

regulācijas un izpirkšanas aktus un ar to devusi viņiem iespē-

ju mežsargu mājas apstiprināt viņiem zemes grāmatās. Tādā

kārtā mežsarga mantinieku savstarpējās prasībās par mež-

sargu māju sadalīšanu varēja rasties tikai tad, kad tās iestādes

prakse, kura pārzin mežsargu mājas, devusi iespēju, mež-

sargu mājas atzīt par mežsarga mantību un

līdz ar to par viņa mantojumā ieejošu sa-

stāvdaļu (priv. lik. 1691. p.). Līdz tam laikam mežsargu

mantiniekiem, vienalga, vai tie nu uzstājās prasītāja vai atbil-

dētāja lomā, nenāca un nevarēja nākt prātā valdīt un lietot

mežsargu mājas kā savu īpašumu resp. kā sava mantudevēja

mantojumā ieejošu sastāvdaļu. Tamdēļ ari pirms pievestā jau-

tājuma noskaidrošanas mantinieku savstarpējās prasības ari

nevarēja sākt noilgt, jo tās vēl nebija „natae". Ja nu — kā

augšā aprādīts — lieta negrozās ap to, ka šādas mantinieku

savstarpējās prasības būtu izcēlušās un radušās („natae") tieši

uz Kr. Senāta apv. sap. 1907. g. lēmuma vai uz 1869. g. resp.

1886 g. likumu pamata, bet dibinājās uz Domeņvaldes prakses
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un izturēšanās maiņu pret mežsargiem resp. to mantiniekiem

attiecībā uz to mežsargu mājām, tad ar to ari atkrīt varbūtējās

ierunas par to, ka katram pilsonim jāzin likums un ka nedz

likuma nezināšana (priv. lik. 2955. p.), nedz nezināšana par

prasījuma tiesībām (priv. lik. 3626. p.) neattālinot prasījuma no-

ilguma laika sākumu (priv. lik. 3623. p.). Domeņvaldes prakses

lūzums, izsniedzot mežsargiem vai to mantiniekiem regulācijas

un izpirkšanas aktus, var izrādīt juridiskas sekas un juridiski

iespaidot viena no mežsarga mantiniekiem pret otru manti-

nieku par mežsargu māju daļas atzīšanu viņam vērstas pra-

sības izcelšanās pamatu tikai tad, ja otrais no manti-

niekiem patiesi pieprasījis un dabūjis regulācijas resp. izpirk-

šanas aktu priekš sevis vien. Jo taisni ar šādu konkrētu rī-

cību šis otrais mantinieks aizskar un pārkāpj pirmā mantinieka

intereses un tiesības uz mantudevēja atstāto mantojumu, cik

tālu par to ticis pirmām mantiniekam zināms. Šinī gadījumā

Tiesu Palāta nav konstatējusi, ka atbildētāji vispār būtu grie-

zušies vai nu pie bij. Kriev. Domeņvaldes vai pie Latvijas Zem-

kopības ministrijas zemju departamenta ar lūgumu izdot viņiem

kā vienīgiem Jāņa Otaņķa mantiniekiem izpirkšanas aktu uz

Gudrik mežsargu mājām. No otras puses, kā redzams no Zem-

kopības ministrijas zemju departamenta 1921. g. 2. jūnija rak-

sta (sk. pie lietas pievienotā Nīcas pag. akta 3. lp.), — uz pra-

sītāja Andreja Otaņķa pieprasījumu Zemkopības ministrija ir

atbildējusi, ka izpirkšanas akts uz Gudrik mežsargu māju var

tikt izdots šīs mājas 1869. gada 10. marta lietotājam vai viņa

likumīgiem mantiniekiem, stādot priekšā attiecīgu tiesas lēmumu

par mantinieku apstiprināšanu viņu mantošanas tiesībās. Tikai

pēc mantošanas lietas ievadīšanas apsardzības kārtībā pie Nīcas

pagasta tiesas, atbildētāji ir sākuši apstrīdēt prasītāju tiesības uz

Jāņa Otaņķa mantojumu, sastāvošu no Gudrik mežsargu mā-

jas. Tādā kārtā Tiesu Palāta, izejot no nepareizā viedokļa,

nākusi pie nepareiza gala slēdziena par prasītāju mantošanas

prasības atraidīšanu kā noilgušas uz tā pamata, itkā

mirušā 1889. gadā Jāņa Otaņķa mantojums, sastāvošs no Gud-

rik mežsargu mājas, esot ticis klusu ciešot pieņemts no dēla

1925. g. — 6.
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Miķeļa un pēc tā nāves pieņemts no pēdējā mantiniekiem, at-

bildētājiem šaī lietā, un ka turpretim prasītāji kā Jāņa Otaņķa

mantinieki neesot pieprasījuši likumā paredzētā laikā no sa-

viem līdzmantiniekiem, kā mantojumu pieņēmušām un to val-

došām personām, savu mantojumu dalu. Aiz pievestiem

iemesliem Tiesu Palātas spriedums civ. proc. lik. 711. p. pār-

kāpuma dēļ nav atstājams spēkā, kamdēļ Senāts nolemj :

Tiesu Palātas 1923. g. 10. decembra spriedumu civ. proc. lik.

711. p. pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot Tiesu Palātas caur-

skatīšanai no jauna citā sastāvā.

7. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Ādama un Jāņa

Zel č v lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Jēkaba Zelča prasībā pret Ādamu un Jāni Zelčiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāji nevis kontrapelacijas ceļā,

bet jau Miertiesneša pirmā sēdē 1923. g. 13. septembrī lūguši

viņu minētās 11 personas pieaicināt lietā kā trešās personas

atbildētāju pusē; 2) ka kaut gan atbildētāji burtiski lūguši mi-

nētās personas nevis pieaicināt, bet pielaist kā trešās

personas, bet Miertiesnesis sapratis atbildētāju lūgumu kā pie-

aicināšanu, kādā nozīmē atbildētāji izteikušies ari kontr-

apelacijā un Apgabaltiesas sēdē: tā šo lūgumu sapratusi ari

pati Apgabaltiesa, kura tomēr sava sprieduma motivos iekri-

tusi tai pašā nepareizā terminoloģijā, runājot par trešo personu

pielaišanu; 3) ka tādā kārtā uzskatāms par nodibinātu, ka

atbildētāji iesnieguši lūgumu, kuru paredz civ. proc. lik. 178.

(128
1.) p, kuru pieved ari Apgabaltiesa; 4) ka, pretēji Apga-

baltiesas domām, Miertiesneša lēmums, ar kuru tas atstājis 178.

(128 1.) p. paredzēto līgumu bez ievērības, nav pārsūdzams ar

blakus sūdzību, bet kā noteikti un tieši noteic 180. (128 3.) p.,

ir pārsūdzams vienīgi kopā ar apelāciju; 5) ka tādēļ

Apgabaltiesai nav bijis pamata prasītāja kontrapelaciju, kura

vērsta uz pievestā Miertiesneša lēmuma atcelšanu, atstāt bez

ievērības, bet Apgabaltiesai bija jāapspriež pēc būtības atbil-
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dētāju lūgums par trešo personu pieaicināšanu lietā; 6) ka

Apgabaltiesai tāpat nav bijis tiesības atbildētāju celtās ieru-

nas atstāt bēz ievērības resp. uz šādām ierunām pamatoto pret-

prasību atstāt bez apspriešanas, itkā uz tā pamata, ka prasī-

tājam bijusi tiesība celt prasību no sevis un savā vārdā vien, pat

ari tad, ja zemes gabals piederētu prasītājam kopā ar „citiem

līdzdalībniekiem"; vispirms šo Apgabaltiesas slēdzienu viņas

pievestais Kr. Senāta civ. kas. dep. 1912. g. spried. Nr. 133 Ara-

felova lietā nevien neapstiprina, bet tieši apgāž; Kr. Senāts

šai spriedumā, no vienas puses, iziet no tā, ka tai lietā kā kopējo

zemi iznomājuši kopā visi šīs zemes līdzīpašnieki un, no otras

puses, nodibinot, ka par kopējo zemi var rīkoties tikai kopā

visi līdzīpašnieki, — vēl sevišķi uzsvēris, ka starp citu ari iz-

nomāšana kā tāda taisni pieder pie rīcībām par zemi; kon-

krētā lietā turpretīm prasītājs vien iznomājis no sevis

un savā vārdā visu viņam kopā ar citām personām pie-

derošo zemi, t. i. izdarījis tādu rīcību par zemi, kāda viņam pa-

šam vien taisni nepiekrīt; otrkārt, prasītājs cēlis prasību pret

atbildētājiem, kuri pretendē uz to pašu zemi vismaz kā līdz-

īpašnieki; to tieši nenoliedz ari Apgabaltiesa, kura neatzīst

atbildētājiem tikai vienīgu īpašumu itkā uz iesēdējuma pa-

mata: ceļot šādu prasību, prasītājs jau nekad nevar atsaukties

uz to, ka viņš rīkojoties kā pārējo līdzīpašnieku negotiorum

gestor: tas būtu pilnīgs absurds; 7) ka Apgabaltiesa nevar kā

prasības apmierināšanas pamatu pievest, ka atbildētāji parak-

stījuši nomas līgumu un ar to atzinuši šo līgumu; atbildētāji no-

teikti apstrīd šo nomas līgumu, par ko iesnieguši pretprasību;

pamatojoties uz līguma parakstīšanas faktu vien, nozīmētu at-

raidīt principā ierunas par līguma fiktivo raksturu un nogriezt

atbildētājiem ceļu, šādu ierunu pierādīt: tas būtu nekas cits, kā

izvairīties no lietas izspriešanas (Justizverweigerung); 8) ka

Apgabaltiesa vispār pārkāpusi civ. proc. lik. 196. (142.) p., ne-

izsmeļoši attēlojot lietas apstākļus, un proti klusējot par to, ka

atbildētāji jau Miertiesnesi bija lūguši viņu apzīmētās 11 perso-

nas pieaicināt klāt lietā, ka atbildētāji cēluši pretprasību dēl

1922. g. 2. maija nomas līguma atzīšanas par spēkā neesošu un
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ka Miertiesnesis šo pretprasību apmierinājis; 9) ka tada kārta

Apgabaltiesa pārkāpusi Kr. civ lik. 543., 546. p. p., civ. proc.

lik. 180. (1283

.), 181. (129.), 196. (142.) p. p., aiz kādiem pārkāpu-

miem viņas spriedums atceļams, nolemj: Latgales Apgabal-

tiesas 1923. g. 23. novembra spriedumu Kr. civ. lik. 543.,

546. p p., civ. proc. lik. 180., 181., 196. (1283

.,
129., 142.) p. p. pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā.

8. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Jāņa Pun ka s

pilnvarnieka zv. adv. Lazdiņa lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Jāņa Punkas prasībā pret Kārli, Jāni un Katrinu

Punkām.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atiod: Prasītāja pirmo reizi kasācijas sūdzībā pie-

vestam aizrādījumam, ka konkrētā prasība esot raksturojama

nevis kā vindikacija, bet kā hereditatis petitio, nav izšķirošas

nozīmes. Kā mantošanas prasības tā ari vindikacijas celšanas

pamats rodas tikai ar to momentu, kad ar atbildētāja izturēša-

nos pret prasītāju, pēdējā intereses un tiesības tika aizskārtas

un kad prasītājam dota juridiska un faktiska iespēja prasības

ceļā panākt īpašuma atzīšanu viņam uz pieprasīto mantu vai

tās dalu. Runā stāvošā gadījumā prasītājam bija juridiski un

faktiski dota iespēja prasības ceļā panākt īpašuma tiesību at-

zīšanu viņam uz mežsargu mājām vai tās dalu tikai pēc tā un

ar to, ka bij. Kr. Domeņvalde atradusi savukārt par iespējamu

izdot mežsargu māju lietotājiem-mežsargiem regulācijas un

izpirkšanas aktus, t. i. atzinusi mežsargiem vai to mantiniekiem

lietiskas (īpašuma) tiesības uz mežsargu mājām, pielīdzinot

mežsargus šaī ziņā vispārējiem kroņa zemes lietojošiem zemnie-

kiem. Līdz tam laikam mežsargu mantiniekiem nebija iespē-

jams celt prasību pret saviem līdzmantiniekiem par

mežsargu māju mantošanas daļas atzīšanu viņiem uz lieti-

sko tiesību pamata, jo paša mantudevēja

juridiskās attiecības pret mežsargu mājām tika noskaidrotas
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tikai ar Domeņvaldes prakses lūzumu. Uz kāda pamata Do-

meņvalde tik strauji grozījusi savu praksi, tas ir cits jautājums,

ar kuru mežsargu mantiniekiem, savu savstarpējo attiecību no-

kārtošanas ziņā, nebija jārēķinājas. īstenībā, lūzums Domeņ-

valdes praksē noticis sakarā ar Kr. Sen. apvien. sap. 1907. g.

lēmumu ar Nr. 20. Lieta tā tad negrozās ap to, itkā šim Kr.

Senāta vadošam paskaidrojumam būtu jāpiešķir jauna likuma,

t. i. konstitutiva nozīme, un ari ne ap to, ka pievestam Kr. Se-

nāta paskaidrojumam būtu jāpiešķir pastāvējušo (1869. g. 10.

marta, 1886. g. 12. jūnija) likumu autentiskas interpretācijas

nozīme itkā ar atpakaļejošu spēku (Kr. pamatlik. 89. p.). Bet

lieta gan grozās ap to, ka pievestais Kr. Senāta lēmums fak-

tiski noderējis par faktisko iemeslu, kādēļ Domeņvalde, grozot

savu praksi un piešķirot mežsargiem vai to mantiniekiem lie-

tiskas tiesības uz mežsargu mājām, sākusi izsniegt viņiem re-

gulācijas un izpirkšanas aktus un ar to devusi viņiem iespēju,

mežsargu mājas apstiprināt viņiem zemes grāmatās. Tādā

kārtā mežsarga mantinieku savstarpējās prasības par mežsargu

māju sadalīšanu varēja rasties tikai tad, kad tās iestādes prakse,

kura pārzin mežsargu mājas, devusi iespēju, mežsargu

mājas atzīt par mežsargu mantību un līdz

ar to par viņa mantojumā ieejošu sastāv-

daļu (priv. lik. 1691. p.). Līdz tam laikam mežsargu manti-

niekiem, vienalga vai tie nu uzstājās prasītāja vai atbildētāja

lomā, nenāca un nevarēja nākt prātā valdīt un lietot mežsargu

mājas kā savu īpašumu resp. kā sava mantudevēja mantojumā

ieejošu sastāvdaļu. Tamdēļ ari pirms pievestā jautājuma no-

skaidrošanas mantinieku savstarpējās prasības ari nevarēja

sākt noilgt, jo tās vēl nebija „natae". Ja nu —kā augšā aprā-

dīts — lieta negrozās ap to, ka šādas mantinieku savstarpējās

prasības būtu izcēlušās un radušās („natae") tieši uz Kr. Senāta

apv. sap. 1907. g. lēmuma vai uz 1869. g. resp. 1886. g. likumu

pamata, bet dibinājās uz Domeņvaldes prakses un izturēšanās

maiņu pret mežsargiem resp. to mantiniekiem attiecībā uz mež-

sargu mājām, tad ar to ari atkrīt varbūtējās ierunas par to, ka

katram pilsonim jāzin likums un ka nedz likuma nezināšana
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(priv. lik. 2955. p.) nedz nezināšana par prasījuma tiesībām

(priv. lik. 3626. p.) neattālinot prasījuma noilguma laika sākumu

(priv. lik. 3623. p.). Domeuvaldes prakses lūzums, izsniedzot

mežsargiem vai to mantiniekiem regulācijas un izpirkšanas

aktus, var izrādīt juridiskas sekas un juridiski iespaidot viena

no mežsarga mantiniekiem pret otru mantinieku par mežsargu

māju dajas atzīšanu viņam vērstas prasības izcelšanās pamatu

tikai tad, ja otrais no mantiniekiem patiesi pieprasījis

un dabūjis regulācijas resp. izpirkšanas aktu priekš sevis

vien. Jo taisni ar šādu konkrētu rīcību šis otrais mantinieks

aizskar un pārkāpj pirmā mantinieka intereses un tiesības uz

mantudevēja atstāto mantojumu, cik tālu par to ticis pirmām

mantiniekam zināms. Piemērojot pievestos apcerējumus iz-

spriežamā lietā, izrādās, ka prasītāja prasījums pret atbildētā-

jiem resp. viņu tēvu izcēlies ar to momentu, kad prasītājam

ticis zināms par to, ka atbildētāja tēvs cēlis pret Domeņvaldi

prasību par patstāvīgās valdīšanas un lietošanas tiesības atzī-

šanu viņam uz „Kuder" mājām, t. i. vēlākais, kad tagadējais

piasītājs nupat minētā prasības lietā iestājies kā trešā persona

toreizējā prasītāja pusē uz civ. proc. lik. 663. p. pamata, t. i. kā

blakus intervenients, kas noticis ar viņa 1910. g. 26. maija lū-

gumu. Pretēji prasītāja domām, pēc viņa iestāšanās procesā

piasītāja prasības noilgums nav uzskatāms par apturētu par

visu procesa laiku itkā līdz Pēterpils Tiesu Palātas spriedumam.

Jo, kā nupat aprādīts, ar prasītāja iestāšanos taī procesā viņa

prasība tikai izcēlusies, t. i. sāka noilgt, kādēļ tas pats process

nevar tai pašā laikā noderēt par noilguma pārtraukšanas ie-

meslu. Taisni otrādi, prasītājs minētā lietā nevien nav cēlis

patstāvīgu prasību pret abiem toreizējiem partiem, bet pie-

vienojies toreizējā prasītāja (tagadējo atbildētāju tēva)

pusei, kas savukārt lūdzis „Kuder" mežsargu māju valdīšanas

un lietošanas tiesības atzīt viņam vien. Tādā kārtā ta-

gadējais prasītājs, iestājoties taī procesā toieizējā prasītāja

pusē, nevien nav apstrīdējis pēdējā vienīgās tiesības uz „Kuder"

mājām, bet tieši šādas tiesības atzinis. Pie tam ari tai procesā

notikušie Apgabaltiesas un Pēterpils Tiesu Palātas spriedumi,
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ar kuriem toreizējam prasītājam „Kuder" mājas tikušas pie-

spriestas viņa vienīgā valdīšanā un lietošanā, uzskatāmi par

saistošiem ari priekš tagadējā prasītāja. Pie šādiem ap-

stākļiem tagadējā prasītāja prasība, kuru tas būtu varējis celt

jau iepriekšējā procesā uz civ. proc. lik. 665. p. pamata, bet

kuru viņš tomēr cēlis Apgabaltiesā tikai 1922. g. 4. oktobrī, uz-

skatāma par noilgušu, kā to ar savu gala slēdzienu atzinusi ari

Tiesu Palāta, nerunājot nemaz par to, ka prasība zaudējusi ari

savu materiālo pamatu pateicoties tam, ka prasītājs formālā vei-

dā piekritis „Kuder" māju piespriešanai vienam pašam atbildētā-

ju tēvam, toreizējam prasītājam, kura pusē viņš bija iestājies kā

blakus intervenients, neiestājoties lietā kā galvenais interve-

nients. Tādā kārtā prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sū-

dzībā nepelna ievērību. Tiesu Palāta, atzīstot, ka prasība no-

ilgusi 10 g. laikā, skaitot no prasītāja tēva nāves (1882. g.) un

šaī ziņā atsaukdamās uz priv. lik. 2619., 2620. p. p., gan pārkā-

pusi pievestos pantus, jo runā stāvošam gadījumam piemēro-

jami nevis Vidzemes likumi, bet gan Kurzemes un proti Kurze-

mes zemnieku likuma (95. §) noteikumi par noilgumu, t. i. vis-

pārējais noilguma termiņš, kas skaitāms no tā momenta, kad

prasība, konkrētā gadījumā hereditatis petitio, „nata est", t. i.

kad prasītājs nostādīts tādā stāvoklī, ka viņam par labu izcē-

lies prasījums un viņš to var izvest, kādu momentu Tiesu Pa-

lāta nav nodibinājusi. Tiesu Palāta, bez atbildētāju aizrādī-

juma atrodot, ka prasītājs nav pieņēmis mantojumu un pat atsa-

cījies no mantojuma pēc tēva un ka tamdēļ pagasta tiesas

1901. g. (domāts 1909. g.) lēmums par viņa apstiprināšanu man-

tošanas tiesībās pēc tēva līdz ar savu brāli (atbildētāju tēvu)

esot „nepareizs un nederīgs", pārkāpusi civ. proc. lik. 6., 2019.

p. p. un priv. lik. 2625. p., jo lūgumā par apstiprināšanu manto-

šanas tiesībās taisni izteicās vēlēšanās pieņemt mantojumu.

Pēc priv. lik. 2630. p. Kurzemē mantinieks savu gribu pieņemt

mantojumu, ja nav izlaista proklama, var izteikt līdz vispārēja

noilguma (t. i. pēc Kurz. zemn. likuma 10 g. laika) notecējumam.

Pagasta tiesas lēmums nav ticis apstrīdēts un pārsūdzēts nedz

no atbildētāju tēva nedz no pašiem atbildētājiem. Atbildētāji
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nemaz neapstrīd, ka prasītājs būtu viņa, mirušā tēva, Jura

Punkas, mantinieks, bet apstrīd tikai prasītāja tiesības uz „Ku-

der" mājām aiz pašas prasības noilguma. Tomēr apzīmētie Tiesu

Palātas pielaistie likumu pārkāpumi nevar novest pie Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanas, jo Tiesu Palātas gala slēdziens par

prasības noilgumu atzīstams par pareizu. No otras puses at-

krīt ari prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, un

proti: kasācijas sūdzības 1., 2. pktos pievestie Tiesu Palātas

pielaistie likumu pārkāpumi nevar aiz nupat pievestiem ie-

mesliem novest pie sprieduma atcelšanas; kasācijas sūdzības

3.—5. punktos pievestie dati un paskaidrojumi attiecas uz

1909. g., t. i. uz laiku pirms 1910. g. un vērsti galvenā kārtā

uz Tiesu Palātas slēdziena atspēkošanu par to, ka prasība no-

ilgusi jau 1892. g. Prasītājs pat nav mēģinājis noskaidrot, ar

ko viņš pārtraucis prasības noilgumu pēc 1909. g. līdz prasības

iesniegšanai Apgabaltiesai, t. i. līdz 1922. g. Tādā kārtā Tiesu

Palātas spriedums, ievērojot viņa gala slēdziena pareizību, at-

stājams spēkā un prasītāja kasācijas sūdzība kā nepamatota at-

raidāma. Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj : Jāņa

Punka pilnvarnieka zv. adv. Lazdiņa kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

9. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Viktora Purv i ņ a

pilnvarnieka zv. adv. Pauluka lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Viktora Purviņa un nepilngadīgo Ādolfa, Vik-

tora, Austras un Idas Melnīt prasībā pret Jāni Purviņu un

pēdējā pilnvarnieka zv. adv. Birznieka paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Kurzemes zemn. lik. 122., 123. p. p. ie-

vietoti 4. sad. 1. nod. par mantošanu bez testamentiem,

kamēr 130. p., uz kura pamata prasītāji lūguši piešķirt viņiem

neatņemamo daļu, ievietots 4. sad. 2. nod. par mantošanu pēc

testamenta; 2) ka tādā kārtā jau pēc sistemātiskās inter-

pretācijas noteikumiem, 122., 123. p. p. piemērojami tikai gadī-

jumam, kad mantojums pāriet bez testamenta, t. i. ab intestato,
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un tā tad nav piemērojami, kad mantojuma sadalīšanu nokārto

ar testamentu; 3) ka vienīgos ierobežojumus testamenta tai-

sīšanā paredz 127.—130. p. p., no kuriem 130. p. noteic neap-

ejamo mantinieku (Noterben) neatņemamās daļas; ja tās testa-

mentā nav ievērotas, tad šaīs daļās testaments ir atceļams un

šaīs dalās notiek mantošana ab intestato (Senāta civ. kas. dep.

spried, krāj. 1923. g. Nr. 60), kamēr, kā to sevišķi uzsver 130. p.,

pārējo mantojumu (t. i. apmierinot neapejamos manti-

niekus ar pienācīgām neatņemamām mantošanas daļām) vecāki

var novēlēt priekšrocīgi kuram katram no saviem bērniem un

pat svešām personām; 4) ka tādā kārtā tikai tad, kad nav

testamenta, mājas — pie mantojuma dalīšanas — saskaņā ar

122., 123. p. p. pienākas dabā vīriešu kārtas mantiniekiem un

starp viņiem vecākam, kuram ir jāatlīdzina pārējiem mantinie-

kiem pēc māju vērtības, neierēķinot tajā ēkas; 5) ka no tēva —

testatora atkarājas, ievērojot 130. p. noteikumus par neapejamo

mantinieku neatņemamām daļām, tomēr par universālu

mantinieku, t. i. par māju saimnieku iecelt jaunāko dēlu;

šaī gadījumā pēdējam nākas mājas dabā līdz ar ēkām; pie tam,

lai aprēķinātu neatņemamās daļas neapejamiem mantiniekiem,

mājas ir attiecīgā kārtā novērtējamas, tomēr neierēķinot ēkas

pašu māju vērtībā, pat ja par to nebūtu sevišķi minēts testa-

mentā; jo pēc vispārējā, 122., 123. p. p. izteiktā principa, tas

mantinieks, kuram kā mājsaimniekam pienākas pašas mājas,

saņem kā „praecipuum" ēkas, neierēķinot ēkas māju vērtībā,

pēc kuras aprēķina neapejamo mantinieku neatņemamās man-

tošanas daļas (sk. ari Vidz. zemn. lik. 1000., 1002. p. p.); 6) ka

jautājums par mantojuma dalīšanu nokārtojams nevis pēc

130. p., bet gan tikai pēc 122., 123. p. p. un izšķirams pilnīgi ne-

atkarīgi no neapejamo mantinieku tiesībām un neatņemamām

mantošanas daļām un proti: konkrētā gadījumā tieši uz testa-

menta pamata; 7) ka, pretēji Tiesu Palātas domām, ari pēc

Kurz. zemn. lik. nav spēkā teikums „nemo pro parte testatus,

pro parte intestatus decedere potest", jo testatoram pēc 130. p.

gan nav tiesības brīvi rīkoties par neatņemamām mantošanas

daļām, attiecībā uz kurām notiek mantošana ab intestato; bet
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tas vēl nenozīmē, ka testators nevarētu rīkoties ar testamentu

kaut gan vienam vienīgam mantiniekam par labu, tomēr neie-

ceļot pie tam mantiniekus par atlikušām mantojuma dalām, vai

par reālām mantojuma mantām; 8) ka 130. p., noteicot tikai

neatņemamās daļas un to apmēru un proti: kā pusi no likumi-

skās mantošanas daļas pašā mantībā, tomēr nenokārto un nevar

nokārtot jautājumu par to, kādā veidā un uz kāda pamata būtu

jāizdala un jānovērtē mantojums attiecībā uz pašām mājām,

kuras pāriet attiecīgā mantinieka valdīšanā dabā: neatņe-

mamā mantošanas dala nekad nevar pastāvēt reālā mantā; 123.

pantā vīriešu kārtas mantiniekiem (piem. vecākam dēlam) pie-

šķirtā izslēdzošā tiesība uz ēkām' (uz ēku vērtību) tieši izriet

no viņa priekšrocības uz māju valdīšanu dabā; konkrētā ga-

dījumā prasītāji tomēr necel iebildumu pret pašu māju piešķir-

šanu dabā atbildētājam, bet pretendē uz ēkām, pie kam no

prasības petituma nav skaidrs, kā viņi saprot priekšrocību uz

ēkām, vai nu tā, ka vecākam dēlam pienāktos ēkas dabā resp.

viņu vērtība, vai tā, ka ēku vērtība būtu jāierēķina māju vēr-

tībā noteicot prasītāju resp. Viktora Purviņa neatņemamās

daļas vērtību; 9) ka tādā kārtā, pretēji prasītāja domām, ve-

cākā dēla priekštiesība uz ēku vērtību nav saistīta ar viņa man-

tošanas daļu (piem. ar neatņemamo mantošanas dalu) kā tādu,

bet gan ar māju valdīšanu dabā, un ja mājas kā tādas tika no-

vēlētas ne vecākam dēlam, bet jaunākam dēlam, kā ieceltam

universālam mantiniekam un mājsaimniekam, tad taisni šis jau-

nākais dēls uz testamenta pamata ari saņem mājas ar ēkām

dabā un viņam, atlīdzinot neapejamos mantiniekus pēc māju

vērtības, šaī pēdējā nav jāierēķina ēku vērtība; tādā kārtā

tam mantiniekam, kas saskaņā ar testamentu saņem mājas un

līdz ar to ari ēkas, nav jāatdod pēdējo vērtība (un vēl mazāk

pašas ēkas dabā) prasītājam kā vecākam dēlam; vecākam dē-

lam pienākošās neatņemamās mantošanas daļas vērtībā pat

neieiet ēku vērtība, jo māju vērtība noteicama bez ēkām;

10) ka tādā kārtā testatoram tiesība, kā par mājām, tā ari par

ēkām rīkoties brīvi, atvēlējot tās ari ne vecākam dēlam un

pat ne vīriešu kārtas mantiniekiem, un, ieceļot galveno manti-
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nieku, ar to pašu novēlē tam mājas ar ēkām dabā, ja vien te-

stators pie tam atstāj neapejamiem mantiniekiem attiecīgās ne-

atņemamās mantošanas daļas; 11) ka aiz pievestiem iemesliem

atzīstams par pareizu Tiesu Palātas gala slēdziens par to, ka

prasītājam nav tiesības uz ēku vērtību un proti: nedz uz ēku

vērtību visumā, nedz taī ziņā, ka ēku vērtība būtu pie neatņe-

mamās mantošanas daļas aprēķināšanas jāierēķina māju vēr-

tībā; nākot pie apzīmētā slēdziena, Tiesu Palāta nav prasītāja

pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzībā kā

nepamatota atraidāma, Senāts nolemj : Viktora Purviņa

pilnvarnieka zv. adv. Pauļuka kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793 p. pamata atstāt bez ievērības.

10. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Georga un Artura

fi enk c ļ v pilnvarnieka zv. adv. Krastkalna lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu viņu, Henkelu, prasībā pret

Apsardzības ministriju.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka rekvizicija var pastāvēt mantas pie-

spiedu atņemšanā karaspēka vajadzībām netikvien īpašumā,

bet ari pagaidu lietošanā (1919. g. noteik. par kara zaud. kom.

14. p. 5. pkt.: Lik. krāj. Nr. 83; Senāta civ. kas. dep. spried,

krāj. 1920. g. 1. Nr.; 1921. g. 2. Nr.); 2) ka šādam rekvizicijas

veidam nav piešķirams līguma raksturs, kā to nepareizi un pie

tam pirmo reizi kasācijas instancē apgalvo prasītāji, bet katrā

ziņā paliek rekvizicijas, t. i. mantu piespiedu atņemšanas pa-

zīme; 3) ka prasības dēļ zaudējumu atlīdzības par rekvizicijas

ceļā atņemtām mantām jāceļ kara zaudējumu komisijās, bet

nevis tiesā (1921. g. noteik. 1., 27. p. p.; Lik. krāj. 170. Nr.; Se-

nāta civ. kas. dep. spried, krāj. 1924. g. 143. Nr.), neatkarīgi no

tā, vai pieprasītā atlīdzība pastāv naudā, vai atņemtās mantas

atdošanā (1919. g. noteik. par kara zaud. kom. 22. p.: Lik. krāj.

83. Nr.; 1922. g. instrukcijas 18. p. Lik. krāj. 80. Nr.); 4) ka tādā

kārtā Tiesu Palāta, atzīstot, ka lieta nepiekrīt tiesai un uz šī

pamata izbeidzot lietu, nav prasītāju pievestos likumus pārkā-

1925. g.
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pusi, kādēļ viņu kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,

nolemj : Georga un Artura Henkeļu pilnvarnieka zv. adv.

Krastkalna kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata

atstāt bez ievērības.

11. 1925. g. marta mēneša 26. dienā, Latvijas dzelzceļu

viisvaldes pilnvarnieka Melnbārda lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Ševeļa Ar k i n d a prasībā pret Latvijas

dzelzceļu virsvaldi un prasītāja pilnvarnieka zv. adv. Šutova

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators Dr. A. Loebers.

Senāts atrod: Savu prasību par 24.781 rub. prasītājs pa-

mato uz 1920. g. 23. maija pag. noteik. un tarifa preču pārva-

dāšanai pa Latvijas dzelža 66. § (V. V. 134), aizrādot, ka pār-

vadāšanas maksa par precēm, kuras vienā gabalā sver 4000

un vairāk kg., un kuras jāiekrauj uz divām vai vairāk platfor-

mām, aprēķināma par preču patieso svaru, bet ne mazāk kā

par platformu celtspējas normu (Jēkabmiesta pievedceļā 300

pudi), un ka pie tam nespēlējot lomu attiecīgo

preču gabalu garums. Atbildētāja turpretim, atsauk-

damās uz to pašu pag. not. un tarifa 67. § (V. V. 135) paskaidro,

ka gadījumā, kad priekšmetu garums līdzinās no 9,14—12,75 m.

un sver vienā gabalā mazāk par 4000 kg., kā tas noticis kon-

krētā gadījumā, pārvadāšanas maksa esot aprēķināma pēc

67. §, t. i. pa 32 sant. no km. un sūtījuma, neaprobežojot

maksu ar vagonu celtspējas normu. Prasītājs

savukārt apstrīd 67. § piemērojamību šai lietā, uzsverot, ka ja

66. § jau uzstādījis vispārējo principu par to, ka vešanas maksa

nekādā ziņā nevar būt augstāka par vagonu celtspējas normu,

tad nav bijusi vajadzība šo principu vēl sevišķi atkārtot 67. §,

un ka atbildētājas dedukcijas vedot pie absurda, ja preču ga-

balu garums pārsniedz 9,14 m.-un to svars pārsniedz 4000 kg.,

jo pēc 67. § šai gadījumā maksa esot aprēķināma pa 32 sant. par

sūtījumu un km., neaprobežojot to ar vagonu celtspējas normu,

bet pēc 66. § esot katrā ziņā jāieturas šaīs robežās. Lai iz-
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vairītos no šādām konsekvencēm, atbildētāja savā kasācijas sū-

dzībā apgalvo, ka pēc 66., 67. §§ izpratnes, priekšmetu garums

nespēlējot lomu tikai tad, ja priekšmets sver vienā gabalā 4000

un vairāk kg., kādā gadījumā 67. § paredzētā maksa gan ne-

diīkstot, saskaņā ar 66. §, pārsniegt vagonu celtspējas normu,

bet pretējā gadījumā garmērīgu priekšmetu (no 9,14 —12,75 m.)

vešanas maksa esot aprēķināma vienīgi pēc 67. §, neaprobe-

žojot to ar vagonu celtspējas normu. Tiesu Palāta, apmierinot

prasību, viscauri pievienojusies prasītāja domām. Senāts at-

rod: Vispirms, pretēji atbildētājas domām, 67. § nebūt nav pie-

mērojams gadījumam, kad priekšmetu svars ir mazāks par

4000 kg.: taisni otrādi, 67. § viņā paredzēto maksas aprēķinā-

šanas veidu piemēro ari priekšmetiem, kuri sver 4000

un vairāk kg. Tādā kārtā šis atbildētājas priekšā liktais

abu 66., 67. §§ saskaņošanas veids izrādās par nepieņemamu.

No otras puses, ari nevar, kā to domā prasītājs, pilnīgi ignorēt

67. §, jo 67. § piegriež vērību ari priekšmetu garumam, noteicot

garmērīgiem priekšmetiem sevišķu maksas aprēķināšanas vei-

du. Pēc vispārēja likuma interpretācijas noteikumiem (priv.

lik. ievad. 20. p.), nav jāprezumē pretruna likuma noteikumos

un tie jāsamierina vai nu tā, ka viens noteikums sīkāk noteic

un ierobežo otru, vai tā, ka viens satur sevī principiālo no-

teikumu, bet otrais izņēmumu. Piemērojot šādus vadošos in-

terpretācijas noteikumus 66., 67. §§, izrādās, ka 66. § satur sevī

vispārējo noteikumu, t. i. ka principā vešanas maksa par sma-

giem priekšmetiem, kuri jāiekrauj uz divām vai vairāk plat-

formām, aprēķināma pēc patiesā svara, bet ne mazāk par 32

sant. no km., un ne vairāk par platformu celt-

spējas normu kā maksimumu. Bet ja pārvadājamiem

priekšmetiem ir vēl sevišķs garums (proti, no 9,14 —12,75 m.),
tad ari vešanas maksa aprēķināma pirmā rindā pēc šādu gar-

mērīgu priekšmetu patiesā svara, bet — kā no saka 67. § —

maksai nav jābūt mazākai par 64 sant. no sūtī-

juma un km. (ja, kā tas bijis konkrētā gadījumā, garums nepār-

sniedz 12,75 m.). Tādā kārtā šis 67. § — tāpat kā ari 66. § —

noteic kādu maksas minimumu, sevišķi aprēķinot pēdējo,
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bet nemaz nerunājot par maksas maksimumu.

Ja nu 66. § ir uzskatāms par vispārējo, principiālo noteikumu

— par ko, bez tā satura, runā ari tarifa sistēma, pēc kuras 66. §

izteiktie noteikumi ievietoti pirms 67. § izteiktiem noteiku-

miem — un ja 67. § atzīstams tikai kā izņēmums, tad jau ir

skaidis, ka 66. § noteikumi attiecībā uz garmērīgiem priekš-

metiem uzskatāmi par modificētiem tikai tik tālu, ciktālu to

tieši paredz 67. §, t. i. tikai attiecībā uz vešanas maksas mi -

nimum v, bet nekad ne attiecībā uz vešanas maksas maksi-

mumu, kurš kā vispārējais princips palika negrozīts un tādēļ

pats par sevi ir piemērojams ari garmērīgiem priekšmetiem.

Tādēļ Tiesu Palātas uzskats par to, ka vešanas maksa par

garmērīgiem priekšmetiem, neatkarīgi no gabala svara, aprē-

ķināma ne vairāk par platformu celtspējas normu — gala slē-

dziena ziņā — atzīstams par pareizu. Nākot pie šāda gala slē-

dziena, Tiesu Palāta nav nedz pievestos 66., 67. §§, nedz civ.

proc. likumu pārkāpusi. Atbildētājas paskaidrojumiem par to,

ka pēc 64., 65. §§ aprēķinot vešanas maksas minimumu un

ka dzelzceļiem būtu iespējams pārvadāt priekšmetus vienā va-

gonā pat pāri par pēdējā celtspēju, nav nekā kopēja ar šai lietā

izšķiramo jautājumu par 66., 67. §§ izpratni un Tiesu Palātas

apcerējumiem šai ziņā un viņas atsauksmei uz dzelzc. lik. 166. p.

vispār piešķirama tikai blakus nozīme. Tādēļ Senātam nav

iemesla ielaisties atbildētājas pievesto apcerējumu apspriešanā.

Kas attiecas pēdīgi uz atbildētājas aizrādījumu uz to, ka Tiesu

Palāta piespriedusi prasītājam 1000 rub. vairāk par to, ko tas

lūdzis, tad Tiesu Palāta šai sprieduma daļā gan pār-

kāpusi civ. proc. lik. 6. (4.), 706. p. p. un tādēļ viņas spriedums

šai daļā ir atceļams, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai prasītājs pēc

sprieduma taisīšanas jau formāli atsacījies no šīs prasības daļas

vai ne. Aiz pievestiem iemesliem Senāts nolemj: Tiesu

Palātas 1924. g. 2 1. janvāra / 7. februāra spriedumu daļā

par tūkstots rubļu piespriešanu prasītājam Šcvelim Ark i n -

da m pāri par pieprasīto sumu, civ. proc. lik. 6. (4.), 706. p. p.

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu šai daļā nodot Tiesu Palātai iz-

spriešanai no jauna tai pašā sastāvā. Dzelzceļu virsvaldes
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pilnvarnieka, juriskonsulta Melnbarda kasācijas sūdzību pārejas

dalās uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

12. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Latvijas dzelzceļu

virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsultaMelnbārda lūgums par Tie-

su Palātas sprieduma atcelšanu firmas „Rīga Wood C-ny Rei-

nius, Keller un Hammerberg" prasībā pret Latvijas dzelzceļu

virsvaldi un prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Šutova paskai-

drojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Senāta civ. kas. departaments jau pa-

skaidrojis savā 1923. g. spriedumā Tumarkina lietā (Nr. 393,

sk. ari 1924. g. Šmuljana lietā Nr. 293 un Adno lietu Nr. 343),

ka saskaņā ar J920. g. 10. februāra noteik. Nr. 52, § 10, šaur-

sliežu linijas nosūtīšanas stacija var pieņemt pārvadāšanai tie-

šā satiksmē ar vienu preču zīmi tikai tādu vairumu

preču, kuru svars vai apmērs nepārsniedz platsliežu linijas

viena vagona celtspēju, t. i. līdz 1000 pudiem; 2) ka pēc 1920. g.

22. maija pag. tarifa § 65 — vagona celtspējas norma ir noteikta

par 1000 pudu, ko neapstrīd ari atbildētāja; 3) ka tādā kārtā,

pieņemot preču pārvadāšanai sagāztā veidā tiešā satiksmē, pie-

ņemošai šaursliežu linijas stacijai jāuzņem prece vienā preču

zīmē — uz nosūtītāja pieprasījumu — līdz 1000 pudiem, pilnīgi

neatkarīgi no tā, vai attiecīgās stacijas rīcībā ir 1000 pudu celt-

spējas vagoni vai ne, jo atraidošā gadījumā stacijai jāiekrauj

prece ari vairākos — lai gan mazākas celtspējas — vagonos

kopceltspējā līdz 1000 pudiem; 4) ka Tiesu Palāta, atzīstot,

ka dzelzceļš, pieņemot pārvadāšanai pa vienu preču zīmi tikai

750 pudus, bet vešanas maksu piedzenot par 1000 pudiem, sa-

ņēmis vairāk maksas nekā viņam pienākas un tam pārmaksā

jāatlīdzina prasītājam, nav atbildētājas kasācijas sūdzības 1. pktā

pievestos likumus pārkāpusi; 5) ka tāpat Tiesu Palāta pa-

reizi noraidījusi atbildētājas aizrādījumu uz to, ka prasītājam

bijis jāpieprasa protokola sastādīšana Dzelzc. nolik. 13. p. pa-

redzētā kārtībā, lai nodibinātu attiecīgo šaursliežu staciju at-
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teikšanos, vienā preču zīmē uzņemt vairāk par 750 pudiem;

Dzelzc. nolik. 100. p., uz kuru šai ziņā atsaucas atbildētāja, nav

piemērojams, jo šis pants attiecas uz gadījumu, kad dzelzceļš

atteicas pieņemt pārvadāšanai preci (13. p.), t. i. kad nosūtītājs

domā atsaukties uz to, ka dzelzceļš nav 2. p. paredzēto pie-

nākumu izpildījis. Runā stāvošā gadījumā turpretim prasītāja

pārvadāšanai nodoto preci atbildētāja pieņēmusi un pārvedlīgu-

mu noslēgusi, par ko ari sastādītas preču zīmes (55. p.). Pra-

sītājs pārmet atbildētājai nevis 2. p. paredzēto pienākumu, bet

gan 58. p. un 1920. g. 10. februāra not. Nr. 52, § 10. neizpildī-

šanu, t. i. pārmet atbildētājai nevis to, ka tā nav pārvedlīgumu

noslēgusi, bet gan to, ka atbildētāja, noslēdzot pārvedlīgumu

neattiecīgā kārtībā, pieprasījusi un piedzinusi lielāku pārvadā-

šanas maksu nekā viņai pienākusies. Un taisni šādas pārmaksās

atpakaldabūšana sastāda prasības priekšmetu. Par šāda priekš-

meta prasību pati atbildētāja raksturojusi konkrēto prasību sa-

vas apelācijas sūdzības 1. pktā. Pierādīt, ka atbildētāja šai ziņā

nav savus pienākumus izpildījusi, prasītājs var ar visiem civil-

procesā pielaistiem pierādījumiem, tai skaitā ari ar lieciniekiem

un dokumentu vai stacijas grāmatu apskatīšanu. Civ. proc. lik.

409. p. kā izņēmuma likums iztulkojams visšaurākā nozīmē,

sevišķi ārpus Kr. civ. lik. piemērošanas teritorijas (civ. proc.

lik. 1819. p.). Tādēļ Tiesu Palātai nebija prasītājas lūgums par

liecinieku nopratināšanu jāatraida cx officio. Pretēji atbil-

dētājas domām, Tiesu Palāta nav ne civ. proc. lik. 409., 410.

p. p., ne dzelzc. nolik. 13., 100. p. p. pārkāpusi. Uz to, ka šai

lietā iesniegtās preču zīmes esot izdotas „ir mazāk, ir vairāk

par 750 pudiem", atbildētāja aizrāda pirmo reizi savā kasā-

cijas sūdzībā, kādēļ vien šādi atbildētājas paskaidrojumi nav

nemaz uz tiesu iek. lik. 5. panta pamata no Senāta pārbaudāmi;

6) ka, pretēji atbildētājas domām, Tiesu Palāta apspriedusi at-

bildētājas paskaidrojumus par to, ka prasītājs nav pierādījis,

„ka būtu pieprasījis 1000 pudu vagonu", jo pievestais paskai-

drojums attēlots sprieduma vēsturiskā daļā. Bez tā, lieta gro-

zās nevis ap to, ka prasītājs pieprasījis 1000 pudu vagonu, ko

viņš no šaursliežu linijas vispār prasīt nevar, šādu vagonu
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trūkuma dēļ minētās linijās — bet gan ap to, ka prasītājs pie-

prasījis preču daudzumu par 1000 pudu uzņemšanu vienā

preču zīmē. Beidzot parta aizrādījums uz to, ka zināms fakts

nav pierādīts, vēl nav pielīdzināms šāda fakta noliegšanai

(Kr. Senāta civ. kas. dep. 1874. g. spried. Nr. 421 „Apdr. sa-

biedr. 1827. g." lietā), kādēļ Tiesu Palātai nav bijis iemesls šo

faktu atzīt par nepierādītu; 7) ka prasītājs pie sava 1922. g.

10. oktobra rakstiskā paskaidrojuma iesniedzis 1922. g. 18. jūlijā

liecinieka Melnbārda nopratināšanas un nosūtīšanas grāmatu ap-

skatīšanas protokolu norakstus Tumarkina lietā, pret ko at-

bildētāja nekādas ierunas nav cēlusi, bet apstrīdējusi tikai no-

piatinātā liecinieka izteicienus itkā nenozīmīgus; tādēļ atbil-

dētājai nav tiesības tagad pārmest Tiesu Palātai, ka viņa savā

spriedumā atsaukusies uz minētiem dokumentiem; 8) ka tādā

kārtā Tiesu Palāta nav atbildētājas kasācijas sūdzībā pievestos

likumus pārkāpusi, kādēļ atbildētājas kasācijas sūdzība kā ne-

pamatota atraidāma, Senāts nolemj : Latvijas Dzelzceļu

virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta Melnbārda kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

13. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Pētera Jans o n a

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu levas

M a rit a v prasībā pret Pēteri Ja n s o nu.

Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa atradusi, ka atbildētājam ne-

esot tiesība atrēķināt maksu par prasītājai un viņas vīram no

atbildētāja iedoto vaislas bullēnu. Šo savu slēdzienu Apgabal-

tiesa pamato uz to, ka neesot pierādīts, ka atbildētājs bullēnu

devis samaksai par ūtrupē pirkto zirgu un neesot par minētās

maksas ierēķināšanu nedz iesniegtā pretprasībā, nedz parti šinī

lietā vienojušies par bullēna cenu, nedz ari prasītāja esot iztei-

kusi piekrišanu, lai maksa par bullēnu tiktu atrēķināta no ce-

nas par pārdoto zirgu. Tā tad Apgabaltiesa ieskata, ka atbil-

dētāja pretenzija par bullēna maksas atrēķināšanu un prasī-

tājas prasības esot nederīga ierēķināšanai (ne cbohctb6hho kt>
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3a*ieTy), saskaņā ar priv. lik. 3563. p. Nākot pie minētā slē-

dziena, Apgabaltiesa nav ievērojusi, ka prasītāja nekur nav

cēlusi iebildumus pret atbildētāja pretenzijas kompensācijas

formālo un likumīgo nederīgumu (HecßOHCTßeiraocTb icl 3aneTy).
īstenībā prasītāja vienīgi cēlusi ierunu pret atbildētāja minēto

pretenziju šīs pretenzijas nepamatotības dēļ (HeocHOßaTe:ibHOCTb)

(sk. prasītājas paskaidrojumu Apgabaltiesas akts 6. 1. p. otrā

pusē). Tādēļ Apgabaltiesai vispāri nebija tiesība cx officio ieku-

stināt jautājumu par atbildētāja pretenzijas nederīgumu

kompēnsacijai. Neatkarīgi no tā, Miertiesnesis, konsta-

tējis, ka atbildētājs uz parāda nomaksas rēķina ir iedevis pra-

sītājai ar gadu vecu bullēnu 3000 rub., novelkot savā spriedu-

mā minēto sumu no piespriežamās prasības, Miertiesnesis jau

bija izdarījis kompensāciju. Šādu ar tiesas spriedumu izvestu

kompensāciju prasītāja varēja apstrīdēt vienīgi sprieduma pār-

sūdzības ceļā, ko prasītāja nav darījusi. Tamdēļ, tādos apstā-

kļos, lieta otrā instancē var tikt iztirzāta tikai attiecībā uz

kompensācijas apmēra noteikšanu, bet ne attiecībā uz kompen-

sācijas pielaišanu. Tādā kārtā neievērojot visus lietas apstā-

kļus un izejot no nepareiza viedokļa par kompensācijas nepie-

mērotību šinī gadījumā, Apgabaltiesa nākusi pie nepareiza gala

slēdziena par Miertiesneša sprieduma apstiprināšanu, un vi-

ņas spriedums civ. proc. lik. 181. (129.), 196. (142.) p. p. pārkā-

pumu dēļ nevar tikt atstāts spēkā. Aiz pievestiem iemesliem

Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu

pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj : Rīgas Apgabaltiesas

1924. g. 7. apriļa spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.), 196. (142.)

p. p. pārkāpumu dēļ, atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna

tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

14. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Mozesa Lipma-

nov i č a pilnvarnieka zv. adv. Petkoviča lūgums par Rīgas

Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa, Dorotejas un citu

Alkšņu prasībā pret Mozesu Lipmanoviču.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.
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Senāts atrod: Prasītāji lūdz izlikt atbildētāju no prasītāju

namā ieņemtā dzīvokļa Nr. 5 uz tā pamata, ka prasītāja

Jāņa Alkšņa dzīvoklis Nr. 6 tai pašā namā prasot steidzīgu ka-

pitālremontu, kas padarot dzīvošanu viņā neiespējamu un ka

tādēļ atbildētāja dzīvoklis Nr. 5 esot vajadzīgs minētam prasī-

tājam, jo pēdējā rīcībā cita dzīvokļa neesot. Atbildētājs, neat-

zīstot prasību, paskaidro: 1) ka namsaimniekam, kura dzīvo-

klis prasa remontu, neesot tiesības aiz šī iemesla vien izlikt īr-

nieku no viņa dzīvokļa, lai ieņemtu šo pēdējo dzīvokli; 2) ka

prasītāja dzīvoklī atrodoties ari viņa birojs, un vispāf neesot

pielaižams izlikt īrnieku no dzīvokļa tamdēļ, ka pēdējais vaja-

dzīgs namsaimniekam kā birojs; bez tā atbildētājs noliedzis re-

monta nepieciešamību un steidzamību. Miertiesnesis apmieri-

nājis prasību, kādu apstiprinājusi Apgabaltiesa. Atbildētāja ka-

sācijas sūdzība pelna ievērību. Likums par dzīvokļu īri, kas

šinī lietā vēl piemērojams (Senāta civ. kas. dep. spried, krāj.

1924. g. Nr. 57) atzīst namsaimniekam tiesību pieprasīt īrnieka

izlikšanu starp citu: 1) kad telpas nepieciešamas namsaim-

niekam vai viņa ģimenes locekļiem personīgai lietošanai un

2) kad telpas, un proti paša īrnieka telpas, prasa neat-

liekamu remontu, kuru nevar izdarīt īrniekam telpas lietojot

(5. p. 3., 4. pkt.). Lik. par dzīv. īri 5. p. 3. pkt. paredz, ka iz-

liekamā īrnieka dzīvoklis ir vajadzīgs namsaimniekam ilg-

stošai lietošanai, bet nekad ne pagaidu-uzturēšanās dēļ uz

īsu (piem. 1 mēneša) laiku. Lai attaisnotu tik nopietnu ielau-

šanos svešu interešu sfērā, kā dzīvokļa atņemšana īrniekam,

jābūt svarīgam un citā veidā nenovēršamam iemeslam, bet

nekad nepietiek ar namsaimnieka ērtības motiviem. Likums

par dzīvokļu īri tika izdots aiz speciāliem iemesliem, lai ap-

karotu spekulāciju ar dzīvokļiem, ierobežojot namsaimniekam

uz vispārējā privatlikuma piederošās tiesības. Tādēļ likums

par dzīvokļu īri nav iztulkojams šādu īpašnieka tiesību papla-

šināšanas nozīmē. Likums ne vienā vārdā nerunā par to, ka

namsaimniekam būtu tiesības izlikt īrnieku no viņa dzīvokļa

taisni tamdēļ, ka paša namsaimnieka dzīvoklim ir

vajadzīgs remonts. 5. p. 4. pkta noteikums ir saprotams un

1925. g. — 14.
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izskaidrojams ar to, ka pats nams un līdz ar to nama iedzīvo-

tāji var ciest no tā, kad remonts, kas nepieciešams un steidzīgs,

nebūtu izdarīts laikā un ka šai gadījumā īrnieka individuālām

interesēm jāatkāpjas aiz vispārējām iedzīvotāju interesēm. Bet

šādas interešu kolizijas nav, kad īrniekam savs dzīvoklis, kas

remontu neprasa, būtu jāatstāj tikai tamdēļ, ka pats namsaim-

nieks, kuram savs dzīvoklis ir savā namā, tur par vajadzīgu

izdarīt remontu savā paša dzīvoklī pēc sava ieskata noteiktā

laikā, un šai nolūkā pat būtu spiests atstāt savu dzīvokli uz

īsu laiku, proti — kā konstatē Apgabaltiesa konkrētā gadījumā

—uz vienu mēnesi. Prasīt pie šādiem apstākļiem īrnieka pil-

nīgu izlikšanu no viņa dzīvokļa, tā tad netikvien par remonta

laiku (1 mēnesi), bet vispār, ietu pāri par namsaimnieka un

paša nama interešu ievērošanas vajadzību un nesaietas ar tiem

sociāliem prasījumiem, kurus aizsargā īres likums. Apsverot

abu (namsaimnieka un īrnieka) kolidējošo interešu iekšējo svaru,

jāatzīst, ka šai gadījumā namsaimnieks, no kura ieskata pilnīgi

atkarājas remontu savā dzīvoklī izdarīt tādā laikā un pie tā-

diem apstākļiem, kuros viņam būtu iespējams izvēlēties pagai-

du dzīvokli vai apmešanās telpas citā vietā uz īsu laiku (1 mē-

nesi), traucē un pārkāpj īrnieka labiegūtās tiesības uz noīrēto

dzīvokli, kad namsaimnieks prasa īrnieka galīgu izlikšanu

no dzīvokļa, lai namsaimnieks varētu šo dzīvokli ieņemt tikai

pagaidām uz īsu laiku. Pie šādiem apstākļiem namsaim-

nieks nevar prasīt, lai viņu aizsargātu un aizstāvētu tiesiskā

iekārta. Kā pareizi šai ziņā aizrāda atbildētājs savā kasācijas

sūdzībā, nevar no vispārējā sociālā viedokļa, kuru sevišķi uz-

sver īres likums, piešķirt namsaimniekam kādas priekštiesības

samērā ar īrniekiem. Ja īrnieks izliekams remonta dēļ, tad ari

namsaimniekam, kura dzīvoklim remonts būtu nepieciešams un

neatliekams, bet nav izdarāms dzīvokli apdzīvojot, ir jāmeklē

dzīvoklis kādā citā vietā ārpus sava nama, tad to pašu var

prasīt ari no namsaimnieka sevišķi ievērojot to, ka namsaim-

niekam, kas laikā būtu varējis novērst remontu, kārtīgi un

uzmanīgi pārbaudot sava dzīvokļa būves stāvokli, pašam jācieš

nelabvēlīgās sekas, ja viņš bija rīkojies šai ziņā pret savām, kā
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namsaimnieka, interesēm (priv. lik. 3298., 3441. p. p.). Aiz pie-

vestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa, piešķirot pie ap-

zīmētiem apstākļiem namsaimniekam tiesību prasīt īrnieka iz-

likšanu no viņa dzīvokļa, pārkāpusi noteik. par dzīv. īri 5. p.,

3., 4. pkt. un civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p., kādu

pārkāpumu dēļ Apgabaltiesas spriedums ir atceļams, Senāts,

neielaizdamies pārējo kasācijas sūdzībā pievesto kasācijas ieme-

slu pārbaudīšanā, nolemj : Rīgas Apgabaltiesas 1924. g. 26.

apriļa spriedumu, noteik. par dzīv. īri 5. p., 3., 4. pkt., civ. proc.

lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu no-

dot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

15. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Adalberta P. lū-

gums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Paulīnes P. pra-

sībā pret Adalbertu P.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji atbildētāja domām, Tiesu Pa-

lāta ir pietiekoši pamatīgi apspriedusi atbildētāja aizrādījumus

apelācijas sūdzībā un papildu lūgumā pie apelācijas sūdzības

jautājuma par to, kurš ho partiem ir atzīstams par vainīgo pusi;

Tiesu Palāta nemaz nebija spiesta atsevišķi apsvērt ikkatru at-

bildētāja apcerējumu; Tiesu Palāta ir pievienojusies Apgabal-

tiesas motiviem par to, ka laulība šķirama abu partu vainas

dēļ; šāds Tiesu Palātas slēdziens, kā dibināts uz lietas fakti-

skiem apstākļiem, uz Tiesu iek. lik. 5. p. pamata no Senāta nav

pārbaudāms; Tiesu Palāta pareizi atraidījusi kā maldīgu at-

bildētāja apgalvojumu, ka laulības pārkāpšana esot vissvarī-

gākais laulības šķiršanas iemesls, kurš nevarot tikt atsvērts

ne no kādiem citiem laulības šķiršanas iemesliem; likums par

laulību nekur nenosaka, ka sievas sišana un izdzīšana no gul-

tas, kurā Tiesu Palāta līdz ar Apgabaltiesu atzinusi par vai-

nīgu atbildētāju, nedotu tiesai tiesību atzīt atbildētāju ari par

vainīgu laulības šķiršanā tamdēļ vien, ka ari prasītāja atzīta

par vainīgu laulības šķiršanā ar laulības pārkāpšanu un netiklas

dzīves vešanu; 2) ka Tiesu Palāta dibina savu slēdzienu par
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partu meitas atstāšanu pie prasītājas nevis uz to apstākli vien,

ka bērns dzīvojot pie prasītājas uz partu vienošanās pamata, bet

galvenā kārtā uz to apstākli, ka bērna intereses, saskaņā ar

Lik. par laulību 55. p., ir izšķirošas jautājumā par to, kuram no

partiem atstājams bērns, un ka tāpēc konkrētā gadījumā bērns

atstājams mātes, prasītājas, audzināšanā; pie tam Tiesu Palāta

šo savu slēdzienu pietiekoši motivējusi ar to, ka atbildētājs

bērnu nemīl, nicina un nesūta skolā, kamēr prasītāja bērnu

labi audzina un sūta franču licejā; ar šādiem Tiesu Palātas

konstatējumiem pietiekošā mērā nodibināts, ka bērna intereses

prasa viņa atstāšanu pie mātes; tamdēļ nekrīt svarā un nevar

novest pie sprieduma atcelšanas tas apstāklis, vai laulības šķir-

šanas līgums, uz kura pamata bērns dzīvo pie mātes, ir spēkā

esošs vai ne, un ka Tiesu Palāta expressis verbis nav ņēmusi

vērā, ka prasītāja vedusi netiklu dzīvi; ari šis pēdējais apstā-

klis pats par sevi neizslēdz tomēr, ka prasītāja var sa-

vam bērnam dot tikumīgu audzināšanu; 3) ka pēc Lik.

par laulību 61. p. 3. d. tiešas izpratnes tiesa var gan aizliegt,

uz vīra lūgumu, sievai saukties vīra uzvārdā, ja laulība, kā dotā

gadījumā, šķirta ari sievas vainas dēl, bet tiesa nav spiesta

katrā ziņā izpildīt vīra lūgumu, aizliegt vainīgai sievai saukties

vīra uzvārdā; vīra lūguma apmierināšana atkarājas no tiesas

brīvā ieskata; tamdēļ atbildētāja apgalvojums, ka Tiesu Pa-

lāta, neapmierinot viņa lūgumu, aizliegt prasītājai saukties at-

bildētāja uzvārdā, esot pārkāpusi Lik. par laulību 61. p., nepel-

na ievērību; 4) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav pielaidusi ka-

sācijas sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus, kamdēļ kasācijas

sūdzība kā nepamatota atraidāma, nolemj : atbildētāja Adal-

berta P. kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt

bez ievērības.

16. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Šoras G. lūgums

par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jankela G. prasībā pret

Soru G. dēl laulības šķiršanas.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

1925. g. — 15., 16
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Senāts atrod: Prasītājs ir lūdzis šķirt viņa laulību ar at-

bildētāju, uz Lik. par laulību 50. p. pamata, vairāk kā trīs ga-

dus nepārtraukti ilgstošās laulāto atšķirtās dzīves dēl. Tiesu

Palāta, konstatējot, ka partu atšķirtā dzīve turpinājās nepār-

traukti vairāk par 3 gadiem, atradusi, ka prāvnieku laulība tam-

dēļ ir šķirama uz Likuma par laulību 50. p. pamata. Kā Senāts

jau paskaidrojis savos spriedumos Nr. 50 1924. g. un Nr. 22

1925. g. (pēc Spried, krāj.), laulāto nepārtraukti vairāk par

3 gadiem ilgstošā atšķirtā dzīve pati par sevi, saskaņā ar Lik.

par laulību 50. p. izpratni, ir laulības šķiršanas iemesls, pilnīgi

neatkarīgi no viena vai otra laulātā vainas. Tamdēļ šinī ga-

dījumā, kur atbildētāja ari nebija cēlusi pretsūdzību par lau-

lības šķiršanu prasītāja vainas dēl aiz kāda cita un nevis Li-

kuma par laulību 50. p. paredzētā laulības šķiršanas iemesla,

Tiesu Palātai nebij jāapstājas pie jautājuma izšķiršanas, kura

laulātā vainas dēl partu laulība ir šķirama un ari nebija jā-

pieved savā rezolūcijā, ka partu laulība šķirama prasītāja vai-

nas dēl. Tiesu Palātas uzskats, ka Lik. par laulību 76. p. pra-

sot, ka katrā spriedumā esot jāuzrāda, vai laulība šķirta viena

vai otra laulātā vainas dēl, ir nepareizs. Tas būtu jāuzrāda

tikai tādā gadījumā, j a laulība ir šķirta viena vai otra laulātā

vainas dēļ, kamēr gadījumā, kur laulība ir jāšķir neatka-

rīgi no viena vai otra laulātā vainas, tāds aizrādījums ir ne-

vietā. Tamdēļ tam, ka Tiesu Palāta rezolūcijā ievietojusi tei-

kumu, ka laulība šķirama prasītāja vainas dēļ, nav nekādas no-

zīmes, jo laulība ir šķirta uz Lik. par laulību 50. p. pamata.

levērojot sacīto, nepelna ievērību atbildētājas aizrādījums uz

to, itkā prasītājam, kuru Tiesu Palāta atradusi par vainīgu

partu laulības šķiršanā, neesot bijusi tiesība uz šo prasību. Pra-

sītājs varēja prasīt laulības šķiršanu, pēc Likuma par laulību

50. p., pilnīgi neatkarīgi no pretējās puses vainas vienīgi uz tā

pamata, ka partu dzīve, ko ari neapstrīd atbildētāja savā kasā-

cijas sūdzībā, nepārtraukti vairāk par 3 gadiem ir bijusi atšķirta.

Atrodot, ka aiz pievestiem iemesliem atbildētājas kasācijas sū-

dzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj : Šoras G.
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kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez

ievērības.

17. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Kārļa Jakobsona

pilnvarnieka zv. adv. Lazdiņa lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Zelmas Ann c n prasībā pret Kārli J ako b -

s o nu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: saskaņā ar Lik. par laulību 54. p. laulības

šķilšanas sekas nosaka civillikumi, ciktāl tie nerunā pretim Li-

kuma par laulību noteikumiem. Tiesu Palātas uzskats, ka starp

priv. lik. 124. p. un Lik. par laulību 60. p. pretrunas nav, ir

pareizs. Priv. lik. 124. p. 60. p. noteikumu, ka pēc laulības

šķiršanas sievai ir tiesība prasīt uzturu, ja viņa ir trūcīga, pa-

pildina tikai ar nosacījumu, ka šim uzturam vajaga būt pie-

klājīgam", t. i. saskanēt ar vīra sabiedrisko un materiālo stā-

vokli. Tiesu Palātas uzskata pareizību pastiprina ari priv. lik.

9. p., pēc kura sievai, laulībai pastāvot, ir tiesība prasīt no

vīra tādu uzturu, kurš atbilst viņa kārtai un materiāliem līdze-

kļiem. Uzskats, ka prasītājai, kurai ir atbildētāja bez vai-

na s šķirtās sievas tiesības, nepieder vairs attiecībā uz uzturu

samērā ar vīra kārtu un materiālo stāvokli tās tiesības, kuras

priv. lik. 9. p. piešķir sievai, kuras laulība nav šķirta, neatrod

sev pastiprinājumu likumā un tamdēļ ir maldīgs. Sakarā ar

sacīto Tiesu Palātai bija tiesības apsvērt jautājumu par pra-

sītājas trūcīgumu, salīdzinot prasītājas materiālo stāvokli ar at-

bildētāja sabiedrisko un materiālo stāvokli. Pie tam Tiesu

Palātas slēdziens par to, ka prasītāja ir uzskatāma par trūcīgu,

kā dibināts uz lietas faktiskiem apstākļiem, uz Tiesu iek. lik.

5. p. pamata nevar tikt pārbaudīts kasācijas instancē attiecībā

uz viņa pareizību. Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Tiesu

Palāta nav pielaidusi savā spriedumā kasācijas sūdzībā pieve-

stos likumu pārkāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība kā nepama-

tota atraidāma, Senāts nol c m j : Kārļa Jakobsona piln-

varnieka zv. adv. Lazdiņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

793. p. pamata atstāt bez ievērības.
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18. 1925.g. janvāra mēneša 31. dienā. Natālijas Ļubimov-

Kupf c r pilnvarnieka zv. adv. Fridrichsona lūgums par Jel-

gavas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas, Ļubimov-

Kupfer, prasībā pret Nikolaju Fridenšteinu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Prasītāja lūgusi atzīt noslēgto pie notāra

Šmidta 1918. gada rudenī starp viņu un atbildētāju pirkšanas-

pārdošanas līgumu par Jelgavas nekustamu īpašumu 2. iec. zem

zemes grāmatu Nr. 26 par atceltu un nesaistošu priekš viņas.

Prasītāja savu prasību pamato ar to, ka Tieslietu ministrs nav

devis savu atļauju uz atbildētājam pārdotā prasītājas nekusta-

mā īpašuma atsavināšanu. Bez tam Apgabaltiesas 1924. g. 13.

jūnija sēdē prasītājas pilnvarnieks paskaidrojis, ka prasība esot

dibināta uz 1920. g. 18. marta likumu. No tiesas sēdes proto-

kola "nav redzams, ar ko prasītāja motivē minētā likuma piemē-

rošanu šim gadījumam. Apgabaltiesa apstiprinājusi pirmās

instances prasību noraidošo spriedumu. Apgabaltiesa ir kon-

statējusi, ka atbildētājs nopircis no prasītājas apzīmēto neku-

stamo īpašumu par 40.000 markām, šo pirkšanas sumu pilnīgi

samaksājis, pirkšanas objektu saņēmis, un ka pirkšanas-pārdo-

šanas līgums tādā kārtā jau pirms 1920. g. 18. marta likuma iz-

došanas faktiski ticis pilnīgi izpildīts. Apgabaltiesa no šī kon-

statējuma taisījusi slēdzienu, ka tamdēļ minētais pirkšanas-

pārdošanas līgums pēc 1920. g. 18. marta likuma 4. pkta pē-

dējās daļas vairs nevarot tikt atzīts par nesaistošu priekš pra-

sītājas. Šāds Apgabaltiesas slēdziens uzskatāms par saska-

nošu ar šā likuma noteikumiem. Kā pareizi uzsver Apgabal-

tiesa, faktiskā līguma izpildīšana no abām līguma slēdzēju pu-

sēm ir saprotama materiālā ziņā, t. i. pietiek ar to, ka pirkšanas

suma ir samaksāta un pircējs ir saņēmis pirkšanas objektu;

ar to jau atkrīt 1920. g. 18. marta likuma piemērojamība un pirk-

šanas-pārdošanas līgums vairs nav uzskatāms kontrahentiem

par nesaistošu. Prasītājas domas, ka tikai tādus pirk-

šanas-pārdošanas līgumus varot atzīt par faktiski izpildītiem,

kuri ir ievesti ari zemes grāmatās, ir maldīgas. 1920. g. 18.
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marta likums attiecas tikai uz līgumiem, kuri paredz uz tāda

līguma pamata formāla pirkšanas-pārdošanas līguma noslēg-

šanu, un izņem no šī likuma iespaida tikai tādus pie šīs

līgumu kategorijas pie d c r o
#

š v s līgumus, kuri

jau faktiski izpildīti materiālā ziņā, bet nekādi nerunā par pirk-

šanas-pārdošanas līgumiem, kuri jau ir koroborēti. Tādi

līgu m i vairs neparedz un nevar pat paredzēt for-

māla līguma noslēgšanu, jo šī formālā noslēgšana pie tādiem lī-

gumiem jau ir notikusi pie viņu koroboracijas. Tomēr,

pretēji Apgabaltiesas domām, gadījumā, ja Tieslietu ministrs

atļauju uz atsavināšanu nav devis, tad ar to tiesai bija jārēķinās,

neatkarīgi no tā, aiz kādiem iemesliem atļauja nav dota.

Tāpat maldīgas ir Apgabaltiesas domas, ka ar to vien, ka Ties-

lietu ministrs nav devis atļauju uz pārdotā nekustama īpašuma

atsavināšanu, esot atkritis pamats prasītājas celtai prasībai kā

liekai. Gan ir pati par sevi pareiza no Apgabaltiesas izteiktā

doma, ka ar to, ka Tieslietu ministrs nav devis savu atļauju

prasītājas imobiļa atsavināšanai, ir atkritis pats pirkšanas-

pārdošanas darījums un prasītāja varēja atprasīt visu to, ko viņa

izpildījusi uz iepriekšējā līguma pamata, neatkarīgi no tiesas

atzinuma par līguma derīgumu viii nederīgumu. Bet no tā vien,

ka prasītāja varētu, ari neatkarīgi no tiesas atzinuma par lī-

guma derīgumu vai nederīgumu, realizēt tā apstākļa sekas, ka

ministra atļaujas nedošanas dēļ partu līgums ir pats par sevi

nederīgs un, par piemēru, uz šī pamata vien prasīt atbildētāja

izlikšanu no viņam nodotā imobiļa, — vēl neizriet, ka prasītājai

nebūtu tiesība prasīt, lai tiesa atzītu partu noslēgto līgumu par

atceltu un prasītājai nesaistošu. Tiesība celt šādu prasību ir

pamatota uz civ. proc. lik. 3. (1801.) p. Kamdēļ prasītāja izvē-

lējusi taisni šo starp partiem juridisku attiecību noteikšanas

ceļu, bet necēlusi tieši pret atbildētāju prasību par viņa izlik-

šanu no pārdotā nekustama īpašuma uz tā pamata, ka noslēgtais

līgums ir uzskatāms par nenotikušu, tā ir pašas prasītājas da-

rīšana. Tā ka pēc zemes grāmatām prasītāja skaitās par atbil-

dētājam uz noslēgtā līguma pamata nodotā imobiļa īpašnieci, tad

viņai varēja būt kā juridiskā, tā ekonomiskā ziņā likumīga m
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terese ar viņas izvēlēto, katrā ziņā vienkāršāk izvedamo pra-

sību jo ātrāk sasniegt partu juridisko attiecību noskaidrošanu

attiecībā uz pārdoto imobili. Uz šādu interesi iesniegt šo pra-

sību prasītāja aizrādījusi jau Jelgavas pilsētas miertiesneša

1923. g. 7. novembra tiesas sēdē, kādu aizrādījumu Apgabaltiesa

nav nemaz apsvērusi. Aiz minētiem iemesliem Apgabaltiesas

spriedums civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu

dēļ nav atstājams spēkā, kamdēļ Senāts, neielaižoties pārējo

kasācijas sūdzībā pievesto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā,

nolemj : Jelgavas apgabaltiesas 1924. g. 13. jūnija spriedumu

civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt

un lietu nodot izspriešanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā

sastāvā.

19. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Latvijas Dzelzceļu

virsvaldes pilnvarnieka juriskonsulta Melnbārda lūgums par

Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jēkaba Reip o 11 a

prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja prasību neatzīst kā celtu

priekšlaicīgi uz tā pamata: a) ka prasītāja zemes gabals ticis

aizņemts satiksmes vajadzībām jau pasaules kara laikā no

„citas valsts kara iestāžu varām", t. i. kā jādomā, no vācu oku-

pācijas varas, kura runā stāvošo šaursliežu pievedliniju ari uz-

būvējusi; b) ka ar Latvijas valsts nodibināšanu visi šādi sa-

tiksmes līdzekli un īpašumi pārgājuši Latvijas valsts rīcībā;

c) ka, saskaņā ar šo, Latvijas valsts faktiski pārņēmusi savā

rīcībā starp citu ari runā stāvošo liniju „Ropaži-Endzeliņi" pēc

1921. g. 23. augusta rīkojuma Nr. 114, kas izsludināts Vaid.

Vēstn. Nr. 190. un ar kuru „vietējiem iedzīvotājiem... no kuru

īpašuma zemi... pagaidām ieņem dzelzceļu vajadzībām, aiz-

liegts ieņemt šo dzelzceļa teritoriju savām vajadzībām, ievē-

rojot robežas, kuras dabā ir apzīmētas ar sevišķiem robežu

stabiņiem", d) ka šo rīkojumu atzinis par likumīgu ari Senāts

ar savu 1922. g. 28. novembra Krim. dep. spriedumu Līča lietā

1925. g. — 18., 19.
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(Apgabalt. akts 21. lp.); c) ka tādēļ, kamēr jautājums par aiz-

ņemtā zemes gabala galīgu atsavināšanu nav izšķirts likumā

paredzētā kārtībā, aizņemtā zemes gabala īpašniekam neesot

tiesības, pret dzelzceļu celt prasību dēl atlīdzības par zemes-

gabalā aizņemšanu; 2) ka Apgabaltiesa šo atbildētājas ierunu

atraidījusi, atrodot, ka atbildētāja nav pierādījusi, ka apzīmē-

tais prasītāja zemes gabals būtu ticis aizņemts jau no „agr.

Krievijas iestādēm pasaules kara laikā"; 3) ka Apgabaltiesa

šaī ziņā vispirms sagrozījusi atbildētājas paskaidrojumus, ku-

ros tā aizrādījusi (sk. viņas 1923. g. 24. apriļa rakst. paskaidro-

juma 4. pktu, Apgabalt. akts 17. lp.) nevis uz „agr. Krievijas

iestādēm", bet gan uz „c it v valstu kara iestāžu varām" un

proti, kā jādomā, uz vācu valsts okupācijas varas iestādēm, par

kurām noteikti runā ari 1923. g. 18. maija apskatīšanas proto-

kols, pret kādu konstatējumu klātbijušais prasītājs nekādas

ierunas vai sūdzības ne toreiz, ne vēlāk Apgabaltiesā nav cēlis

(civ. proc. lik. 389., 504., 512. p. p.); 4) ka Apgabaltiesa, bez tā,

atstājusi bez ievērības atbildētājas pievesto 1921. g. 23. augusta

rīkojumu Nr. 114, kas bijis piemērojams šaī lietā, jo, kā noskai-

drots ar apskatīšanas protokolu, runā stāvošā linija tikusi uz-

būvēta vācu okupācijas varas laikā un, sakarā ar to, kā aizņemta

no atbildētājas, tieši minēta pievestā rīkojumā Nr. 144; 5) ka

līdz ar to, pretēji Apgabaltiesas domām, ari pierādīts un nodi-

bināts, ka atbildētāja, aizņemot strīdū esošo zemes gabalu, rī-

kojusies uz „likumīga pamata" pilnīgi neatkarīgi no tā, vai pa-

tiesi jau iesākta zemes gabala atsavināšana Kriev. civ. lik.

575—608. p. p. vai 1923. g. 24. maija likumā par nekust, mantas

piespiedu atsavināšanu (lik. krāj. 59. Nr.) paredzētā kārtībā;

6) ka, pretēji atbildētājas domām, atbildētāja, aizņemot runā

stāvošo zemes gabalu, nekad nav rīkojusies pēc Kr. civ. lik.

602—608. p. p., kuri paredz lietošanas ekspropriāciju, tā

tad jau attiecīgā kārtībā izvedamu atsavināšanu (sk. 603. p.), par

kādu atsavināšanas veidu 1923. g. 24. maija likums, atceldams

602—608. p. p. (21. p.), vispār vairs nemin; tā tad atbildētājas

paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 3. pktā nepelna ievē-

rību; 7) ka lieta, kurā celta prasība par zināmas sumas pie-

1925. g. — 19
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dzīšanu, gan pati par sevi piekristu tiesu iestādēm kā strīdus

par civiltiesībām (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1900. g.

Nr. 103 Varšavas dzelzc. lietā), bet Apgabaltiesai nav bijis pa-

mata šaī formulējumā celto prasību atzīt par apmierināmu, jo

pie šīs lietas apstākļiem, pirms jautājuma izšķiršanas par zemes

gabala ekspropriāciju, vispār prasītājam par labu nekādas atlī-

dzības prasījums neizceļas; pat ja ekspropriācija jau būtu ti-

kusi izvesta, tad tomēr bijušam īpašniekam izceļas prasījums

tikai, saskaņā ar attiecīgās novērtēšanas komisijas lēmumu

(Kr. civ. lik. 584. p.), resp. ar Miertiesneša vai tā augstāko in-

stanču lēmumu (1923. g. 24. maija lik. 12. sēj. p. p. lik. krāj.

Nr. 59); 8) ka tādā kārtā Apgabaltiesas spriedums aiz civ.

proc. lik. 181. (129.), 196. (142.) pantu pārkāpumiem nav atstā-

jams spēkā, Senāts nolemj : Rīgas Apgabaltiesas 1923. g.

13. novembra spriedumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p.

pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

20. 1925. g. janvāra mēneša31. dienā. Eduarda Zeltiņa

pilnvarnieka zv. adv. Tumanska lūgums par Rīgas Apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Jēkaba Mūrnieka prasībā pret

viņu, Zeltiņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa nav ievērojusi atbildē-

tāja lūgumu izsaukt otro reizi un nopratināt liecinieku Jāni Apsi,

nepievedot nekādus motivus; 2) ka atbildētājs savā apelācijas

sūdzībā šī liecinieka adresi uzdevis Ropažos, Lejas-Riekstiņos,

uz kādu adresi pavēste ari tikusi nosūtīta Ropažu pagasta val-

dei izsniegšanai Jānim Āpsim; 3) ka Ropažu pagasta valde pa-

vēstes no sevis nosūtījusi Rīgas centrālcietuma priekšniekam

ar 1923. g. 31. oktobra pavadrakstu, kur liecinieks tomēr netika

atrasts; 4) ka ja atbildētājs, kuram Apgabaltiesa devusi 7

dienas laika adreses uzrādīšanai, jaunā Apgabaltiesas sēdē uz-

turējis to pašu liecinieka adresi Ropažos, tad Apgabaltiesai, ne-

1925. g. — 19., 20.
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pievedot citus motivus, nebija pietiekoša pamata, vienkārši at-

bildētāja lūgumu par šī liecinieka izsaukšanu un nopratināšanu

atstāt bez ievērības; 5) ka Apgabaltiesa par pamatu tam, ka

viņa netic lieciniecei Martai Zalgalv, atsaukusies uz šīs lieci-

nieces liecībās itkā pielaisto pretrunu, kuru Apgabaltiesa ierauga

iekš tam, ka Zalgalv pie Miertiesneša liecinājusi, ka par 2600

rub. samaksas faktu lieciniece dzirdējusi no partu sarunām,

bet Apgabaltiesā liecinājusi, ka viņa par samaksas faktu dzir-

dējusi no paša prasītāja; tādā kārtā Apgabaltiesas slēdziens

par šīs liecības pretrunību nav attaisnojams ar Apgabaltiesas

pievesto abu liecību saturu, jo prasītājs taisni pieder pie tiem

partiem, par kuriem Zalgalv runājusi pie Miertiesneša; 6) ka

tāpat Apgabaltiesai nav bijis pietiekošs pamats, aiz radniecī-

bas" iemesla vien atraidīt kā neticamu Kārļa Liepas liecību, jo

ari „radniecība", kā tāda pati par sevi, nepadara liecību par ne-

ticamu, nerunājot nemaz par to, ka Liepa, kā redzams no viņa

nopratināšanas protokola, ir nevis atbildētāja radnieks, bet gan

tikai viņa svaininieks un proti 3. pakāpē; 7) ka attiecībā uz

atbildētāja pretprasību Apgabaltiesa atradusi to par nepierā-

dītu un proti nevien sumas (vērtības) ziņā, kā to nepareizi pa-

skaidro atbildētājs savā kasācijas sūdzībā, bet ari pamatā; 8)

ka šāds Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi

un tādēļ nav pārbaudāms kasācijas kārtībā; 9) ka tādā kārtā

Apgabaltiesa, atraidot pretprasību, nav atbildētāja pievesto

civ. proc. lik. 185. (1923. g. izd.) pārkāpusi; 10) ka tādā kārtā

— attiecībā uz pamatprasību — Apgabaltiesas spriedums civ.

proc. lik. 102., 135., 181. un 196. p. p. pārkāpumu dēļ atceļams,

bet attiecībā uz pretprasību — kasācijas sūdzība kā nepamatota

atraidāma, Senāts no 1 c m j : Rīgas Apgabaltiesas 1924. g. 3.

apriļa spriedumu daļā attiecībā uz pamatprasību civ. proc. lik.

102., 135., 181., 196. p. p. (1923. g. izd.) pārkāpuma dēļ atcelt

un lietu šai daļā nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā; Eduarda Zeltiņ pilnvarnieka zv. adv. Tu-

manska kasācijas sūdzību attiecībā uz pretprasību atstāt uz civ.

proc. lik. 283. p. (1923. g. izd.) bez ievērības.

1925. g. — 20
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21. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Andreja Borisa

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Sīmona Fain-

berga prasībā pret Andreju Borisu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Kēmaņa un

prasītāja pilnvarnieka zv. adv. fiamaņa paskaidrojumus un

ņemot vērā: 1) ka lietā nav strīda par to, ka 191.6. g. 16. jan-

vārī atbildētājam tikusi izsniegta pavēste sprieduma izpildīša-

nai; 2) ka šāda pavēste satur sevī nevien uzaicinājumu atbildē-

tājam labprātīgi izpildīt spriedumu un atgādinājumu viņam, ka

nelabprātīgas izpildīšanas gadījumā līdz pavēstē noteiktam ter-

miņam spriedums tiks izpildīts piespiedu kārtībā, bet ari

tiešu aizrādījumu uz sprieduma izpildīša-

nas veidu (civ. proc. lik. 943. p. 3. pkt.); 3) kad gadījumā,

ja atbildētājs spriedumu labprātīgi līdz pavēstē noteiktam ter-

miņam nav izpildījis, prasītājs iegūst tiesību prasīt atlīdzību par

sprieduma neizpildīšanu, konkrētā gadījumā par piespriestas

mantas nenodošanu, jau ar to momentu, kad note-

cējis termiņš, kurā atbildētājam bija, saskaņā ar saņemto

pavēsti, jāizpilda spriedums, pie kam, saprotams,prasītājs varētu

civ. proc. lik. 1213. p. paredzēto prasību tiesā celt tikai, pierādot

ar atsaukšanos uz attiecīga tiesu izpildītāja žurnālu, ka atbil-

dētājs patiesi nav izpildījis spriedumu, t. i. nav nodevis prasī-

tājam piespriesto mantu; 4) ka tomēr ar šo nav izšķirts kon-

krētā gadījumā paceltais jautājums par to, pēc kādām cenām

prasītājs, kas 1916. g. malku dabā nav saņēmis, var aprēķināt

atlīdzību par nesaņemto — līdz tagadējās prasības iesniegšanai

— malku, vai nu pēc 1916. g. pastāvējušām cenām, vai pēc aug-

stākām cenām, kuras pastāvēja 1923. g., kad tagadējā prasība

tika iesniegta; 5) ka šis jautājums izšķirams pēc Kr. civ. lik.

621. p., saskaņā ar kuru atlīdzība naudāpar priekšmetiem, kuri

bija jāatdod dabā, bet kuri neatrodas klāt, ļaunticīgam valdītā-

jam jāmaksā pēc cenām, kas pastāv taī laikā, kad „izbeidzas"

viņa nelikumīgā valdīšana; pie tam prasītājam tiesība pierā-

1925. g. — 21
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dīt šo priekšmetu augstāko cenu taī laikā, kad viņi tikuši patu-

rēti, pārdoti vai iznīcināti; tādēļ, ja prasības iesniegšanas laikā

šī nelikumīgā valdīšana nebija izbeigusies, tad atlīdzības ap-

mēra aprēķināšanai jāliek pamatā taisni prasības iesniegšanas

diena; pamatojoties uz šo 621. p., Kr. Senāts atzinis, ka pie-

prasīto, bet nenodoto vērtspapīru kurss aprēķināms pēc prasī-

bas iesniegšanas dienas kursa (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried.

1878. g. Nr. 44 Širova lietā); 6) ka tādā kārtā Tiesu Palāta,

atzīstot, ka prasītājam tiesība neatdotās malkas cenu aprēķināt

netikvien pēc 1916. g. bijušām cenām, bet pēc 1923. g. (kad

prasība tikusi iesniegta) pastāvošām cenām, nav civ. proc. lik.

1213. p. pārkāpusi; 7) ka nepelna ievērību ari otrais atbildētāja

pievestais aizrādījums uz to, itkā civ. proc. lik. 1211., 1213. p. p.

esot attiecināmi tikai uz individuālu, bet ne uz atvietojamu

mantu; pretēji atbildētāja domām, 1213. p. runā vispār par ga-

dījumu, kad piespriestā manta nav tikusi nodota dabā, pie kam

nedz šis 1213. p., nedz 6. nodalījuma (1209—1213. p. p ) virs-

raksts: „par piespriestās mantības (MMViiiecTßO) piespiedu no-

došanu" neizšķir atvietojamu un neatvietojamu (individuālu)

mantu; dēļ 1213. p. piemērojamības no svara ir vienīgi jautā-

jums par to, vai atbildētājs nodevis piespriesto mantu dabā vai

ne: tādā pat nozīmē izteicies ari paša atbildētāja pievestais

Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 187,5. g. Nr. 328 Gruzinska lietā,

kurā prasība tikusi celta, sakarā ar 406090ķieģeļu( tā tad atvie-

tojamas mantas) nenodošanu prasītājiem dabā; 8) ka pretēji

atbildētāja pirmo reizi kasācijas sūdzībā pievestiem paskaidroju-

miem, konkrētā prasība nebūt nav izspriežama pēc civ. proc.

lik. 934. p. un Kr. civ. lik. 574. p., jo lieta negrozās ap kādu

darbu izpildīšanu, kuri būtu bijuši atbildētājam jāizdara, bet ap

piespriesto mantu neatdošanu prasītājam; 9) ka aiz aprādī-

tiem iemesliem nekrīt svarā, vai civ. proc. lik. 1209—1213. p. p.

paredzētos gadījumos pavēstē sprieduma izpildīšanai (civ. proc.

lik. 943. p.) būtu jāierauga izpildīšanas procedūras sākums vai

beigas, kāds jautājums gan, pretēji atbildētāja domām, jāizšķir

pirmai alternativai par labu (sk. 943. p. 3. pkt. un motivi pie

942. p.), jo likums noteikti izšķir pavēstes izsniegšanu — no
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vienas puses, un pašu eksekutivo piespiedu soļu speršanu — no

otras puses (942., 943. p. p., un resp. 933., 935., 968. sek. p. p );

10) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav atbildētāja pievestos li-

kumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota

atraidāma, Senāts nolemj : Andreja Borisa kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

22. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Jāna 0. lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jāņa 0. prasībā pret

Minnu-Matildi 0.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Pētersons.

Senāts atrod: Tiesu Palāta atradusi par pierādītu, ka

prāvnieki dzīvo atšķirti no 1915. gada jūlija mēneša līdz šim

laikam un atzinusi, ka prāvnieku laulība ir šķirama uz Lik. par

laulību 50. p. pamata. Pie tam Tiesu Palāta, atrodot, ka viņai sa-

skaņā ar Lik. par laulību 60. un 76. p. p. esot jāizspriež ari jau-

tājums par to, vai laulība šķirama prasītāja vai abu laulāto vai-

nas dēļ, atzinusi, ka laulība šķirama prasītāja vainas dēļ. Šīs

Tiesu Palātas domas par prasītāja vainas jautājuma izšķirša-

nas nepieciešamību šinī lietā ir maldīgas. Lik. par laulību 50. p.

paredzētā trīs gadus nepārtraukti ilgstošā laulāto atšķirtā dzīve

ir laulības šķiršanas iemesls pats par sevi,

neatkarīgi no viena vai otra laulātā vai-

nas. Ja Tiesu Palāta atrada, ka laulība šķirama nevis uz Lik.

par laulību 42. un 49. p. p., bet tikai uz minētā likuma 50. p. pa-

mata, tad Tiesu Palātai nebija tiesība iztirzāt jautājumu par pra-

sītāja vainu pie prāvnieku 3 gadus nepārtraukti ilgstošās at-

šķirtās dzīves. Tiesu Palāta tikai tad būtu varējusi iekustināt

jautājumu par prasītāja vainu, ja atbildētāja pretprasības ceļā

būtu lūgusi atzīt prasītāju par vainīgu kādā citā un nevis Li-

kuma par laulību 50. p. paredzētā laulības šķiršanas iemeslā.

Šinī lietā turpretim atbildētāja, pēc Tiesu Palātas konstatējuma,

prasību neatzīst, bet ir ar mieru šķirties, paskaidrojot, ka pra-

sītājs viņu atstājis un nav apgādājis. Lik. par laulību 76. p.
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runā tikai par to, ja laulība šķirta viena vai abu laulāto vainas

dēj, tad tas jāuzrāda spriedumā. Bet šis pants nemaz nezīmē-

jas uz tiem Radījumiem, kad laulība šķirama neat-

karīgi no laulā to vainas, kā tam jānotiek 50. p. pare-

dzētā gadījumā. Ari Lik. par laulību 60. p. neattaisno Tiesu

Palātas uzskatu par vajadzību šinī gadījumā izšķirt jautājumu

par prasītāja vainīgumu. Pēc šī panta izpratnes, ja laulība šķir-

ta uz Lik. par laulību 50. p. pamata, t. i. neatkarīgi no

laulāto vainas, tad katrs no laulātiem, kurš ir trūcīgs,

var prasīt no otra šķirtā laulātā uzturu. Tā tad Tiesu Palāta

sprieduma daļā, attiecībā uz prasītāja atzīšanu par vainīgo pusi,

ir pielaidusi civ. proc. lik. 6. (4.) p. un Likuma par laulību 50.,

76. p. p. pārkāpumu, kamdēļ šinī daļā Tiesu Palātas spriedums

ir atceļams. Kas attiecas uz Tiesu Palātas sprieduma pārējo

daļu, tad šinī daļā kasācijas sūdzība atstājama bez ievērības

aiz sekošiem iemesliem. Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka

prasītājs nav pierādījis savai prasībai par pamatu liktos pirmos

divus laulības šķiršanas iemeslus, t. i. ka atbildētāja būtu pār-

kāpusi laulību (Lik. par laulību 42. p.) un ka partu laulības dzīve

atbildētājas vainas dēļ būtu tik izārdīta, ka nevar prasīt laulī-

bas kopdzīves turpināšanu (Lik. par laulību 49. p.). Nākot pie

šī slēdziena, kurš ir dibināts uz lietas faktiskiem apstākļiem un

tamdēļ vien nav no Senāta pārbaudāms, Tiesu Palāta, pretēji

prasītāja domām, nav ari atstājusi bez ievērības prasītāja lie-

cinieku Friča Zilberta un Emmas Liepiņ liecības. Tiesu Palāta,

atrodot, ka jautājums par atbildētājas vainu ir pietiekoši no-

skaidrots, atsaucas ari uz to, ka neviens no nopratinātiem pra-

sītāja 10 lieciniekiem nav apstiprinājis prasītāja apgalvojumu

un ka visas nesaskaņas cēlušās atbildētājas vainas dēļ. Tāpēc

Tiesu Palāta, ņēmusi vērā minēto 10 liecinieku, to starpā ari

liecinieku Zilberta un Liepiu liecības. Tiesu Palāta, atrodot

lietu par pietiekoši noskaidrotu, nav spiesta sīki, expressis

verbis apspriest vēl sevišķi atbildētājas 1914. g. vēstules no-

zīmi un itkā atbildētājas rakstītās piezīmes starp prasītāja 1915.

gadā rakstītām vēstules rindiņām, jo vairāk, ka lietā nav datu,

ka atbildētāja šos rakstus būtu atzinusi par viņas rakstītiem.
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Nepelna ievērību ari prasītāja aizrādījums viņa kasācijas sū-

dzībā, ka Tiesu Palāta esot pārkāpusi civ. proc. lik. 366 1

. p., ne-

noputinādama prasītāja uzdotos 3 lieciniekus un nenopratinot

vienu liecinieku. Tiesu Palāta, atzīstot, ka jautājums par at-

bildētājas vainu pie laulības šķiršanas ir uzskatāms par pietie-

koši noskaidrotu, varēja, saskaņā ar civ. proc. lik. 366
1

. p., ne-

ievērot prasītāja lūgumu dēl liecinieku nopratināšanas. Kas

beidzot attiecas uz prasītāja apgalvojumu kasācijas sūdzībā,

itkā Tiesu Palāta esot pārkāpusi Lik. par laulību 55., 61. p. p.,

neapspriežot prasītāja lūgumu liegt atbildētājai valkāt prasītāja

uzvārdu un piešķirt bērnus prasītājam audzināšanā, tad ari šis

prasītāja aizrādījums nepelna ievērību. Pēc Lik. par laulību

61. p. tiesa var uz vīra lūgumu aizliegt sievai saukties vīra uz-

vārdā, ja laulība šķirta sievas vainas dēl. Tamdēļ šinī gadījumā,

kur Tiesu Palāta nav atzinusi atbildētāju par vainīgo pusi, Tiesu

Palāta varēja apstiprināt Apgabaltiesas spriedumu, kurš atrai-

dījis prasību daļā par aizliegšanu atbildētājai saukties prasītāja

uzvārdā, nemaz atsevišķi neapspriežot vēl expressis verbis

prasītāja prasības dalu par šo aizliegšanu. Attiecībā uz bērnu

piešķiršanu, no Lik. par laulību 55., 76. p. p. izpratnes izriet, ka

šo jautājumu izšķir tiesa, ņemot vērā bērnu intereses, un tiesai

aii jānorāda savā spriedumā, pie kura no vecākiem paliek ne-

pilngadīgie bērni. Tā tad šī jautājuma izšķiršana atkarājas

pilnīgi no tiesas, kura izšķir lietu pēc būtības. Tamdēļ gadī-

jumā, ja Apgabaltiesa bija bērnus piešķīrusi atbildētājai, Tiesu

Palātai, apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu ari šinī daļā, ne-

vajadzēja vēl sevišķi apspriest prasītāja prasības rakstā

un apelācijas sūdzībā pievesto lūgumu attiecībā uz bērnu pie-

šķiršanu. Aiz pievestiem iemesliem, Senāts, atrodot, ka Tiesu

Palātas spriedums civ. proc. lik. 6. (4.) p. un Lik. par laulību

50., 76. p. p. pārkāpumu dēl atceļams daļā attiecībā uz prasītāja

atzīšanu par vainīgo pusi, bet pārējā daļā atstājams spēkā,

nolemj : Tiesu Palātas 1924. g. 24. marta spriedumu civ.

proc. lik. 6. (4.) p. un Likuma par laulību 50., 76. p. p. pārkā-

pumu dēļ atcelt daļā attiecībā uz prasītāja atzīšanu par vainīgo

pusi un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna šaī daļā
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cita sastāva; pāreja daļa kasācijas sūdzību atstāt bez

ievērības.

23. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Jāņa Smidrov-

ska pilnvarnieka zv. adv. Pētersona lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Jēkaba Perševica prasībā pret Jāni

Smidrovsku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta konstatējusi, ka prasī-

tājs palicis parādā pirkšanas sumas atlikumu tikai 150 cara rub.,

kāda suma, saskaņā ar iepriekšējo līgumu, bijusi jāsedz pie for-

mālā līguma koroboracijas; 2) ka Tiesu Palātai, atrodot, no

vienas puses, ka iesniedzot 1919. g. 20. augustā (t. i. jau pirms

1920. g. 18. marta likuma) prasību par koroboraciju, prasītājs

ar to pašu uzņēmies samaksāt un līdz ar to ari licis atbildētājam

priekšā saņemt minēto atlikumu pie pašas koroboracijas un, no

otras puses, ka atbildētājs, apstrīdēdams prasību, ar to pašu at-

raidījis prasītāja piedāvājumu un līdz ar to pielaidis mora cre-

ditoris (aceipiendi) ar visām likumā paredzētām sekām (priv.
lik. 3324. p.); 3) ka atbildētājs savā kasācijas sūdzībā šo Tiesu

Palātas konstatējumu un uz to pamatoto slēdzienu nav apstrī-

dējis; tādēļ Senāts neatrod par vajadzīgu ielaisties pievestā

Tiesu Palātas slēdziena pareizības pārbaudīšanā; 4) ka ja

apzīmētā atbildētāja rīcībā ir jāierauga mora creditoris, tad

jāatzīst, ka viņš līdz ar to pielaidis ari vainu, jo nokavējums ir

vainas nozare (priv. lik. 3312. p.); pēc vispārējiem noteikumiem

nevar no savas vainas atvasināt tiesības: nemo dc improbitate

sua conscquitur actioncm; nemo dc suo delieto meliorem cou-

ditionem suam facere potest (1. 134. § I. D. dc R. J. 50., 17.;

ļ. 12. § I. D. dc furtis 47., 2.; Senāta civ. kas. dep. 1922. g. spried,

krāj. Nr. 77); tādēļ, ja ir konstatēts, ka atbildētājs pielaidis mora

creditoris (aceipiendi) pirms 1920. g. 18. marta likuma spēkā

nākšanas, tad atbildētājam nav tiesības no šī viņa paša pielaistā

nokavējuma atvasināt vēl jaunas tiesības, un proti tiesību,

iepriekšējo līgumu itkā nepilnīgi izpildītu no prasītāja puses
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atspēkot un atzīt par nesaistošu (Senāta civ. kaš. dep. 1923. g;

spried, krāj. Nr. 4); 5) ka uz apzīmētiem pamatiem vien atbil-

dētājam nav tiesības atsaukties uz 18. marta likumu un tas tam-

dēļ nav piemērojams izspriežamā lietā; 6) ka pie šādiem ap-

stākļiem Senāts neatrod par vajadzīgu vēl ielaisties jautājuma

apspriešanā par to, vai atbildētājam būtu tiesība atsaukties uz

18. marta likumu prasības lietā, kura tika uzsākta pirms šī

likuma spēkā nākšanas; 7) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, at-

zīstot 18. marta likumu par nepiemērojamu izspriežamā lietā,,

nav pārkāpusi šo likumu, kādēļ atbildētāja kasācijas sūdzība kā

nepamatota atraidāma, Senāts nolemj : Jāņa Smidrovska

pilnvarnieka zv. adv. Pētersona kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības.

24. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Lizetes Bēt i ņ piln-

varnieka zv. adv. Lazdiņa lūgums par Tiesu Palātas sprieduma

atcelšanu Krišjāņa Roba prasībā pret Lizcti Bētiņ un citiem

un prasītāja pilnvarnieka zv. adv. Pauluka paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta pieprasītās mantas sada-

lījusi divās kategorijās, attiecinot uz pirmo vīriešu drēbes etc.

(pēc saraksta Nr. Nr. 9, 14 etc), kuru piederību prasītājam tieši

pierādījuši Tiesu Palātā sevišķi minētie liecinieki (Lešinskis,

Straupe etc), bet uz otro attiecinot pārējās no Tiesu Palātas

prasītājam piespriestās mantas (saimniecības inventāru ar mā-

jas ražu); 2) ka, attiecībā uz šo otro mantu kategoriju, Tiesu

Palāta uzsver, ka par viņu piederību prasītājam „liecinieki izsa-

kās vispār ī g ā k i", tā tad nav vis tikai „vispārīgi", kā

maldīgi paskaidro atbildētāja Bētiņ savā kasācijas sūdzībā;

tādā formulējumā raksturojot abas mantu kategorijas un sakarā

ar to abas liecinieku grupas, Tiesu Palāta nemaz nav iekļu-

vusi pretrunā", kā nepareizi domā atbildētāja Bētiņ un nav pār-

kāpusi vispārējo principu par pierādījuma smaguma sadalīšanu

starp partiem. Tiesu Palāta nav atsvabinājusi prasītāju no

pienākuma pierādīt savas prasības pamatu un apmēru: Tiesu
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Palāta, attiecībā uz pirmo mantu kategoriju, pieturējusies pie

enumeracijas principa, bet attiecībā uz otro — pie ģenerālās

klauzulas principa; aizrādot, ka otrā liecinieku grupa izteiku-

sies vispārīgāki (t. i. samērā ar pirmo liecinieku grupu),

Tiesu Palāta tomēr ar to nesaka, ka šī otrā liecinieku grupa

būtu izteikusies tikai vispārīgi, t. i. itkā neskaidri, nenoteikti,

kā to nepareizi apgalvo atbildētāja Bētiņ; Tiesu Palāta, ap-

sverot un novērtējot viņas pievesto otrās grupas liecinieku lie-

cības, nākusi un varēja nākt pie slēdziena, ka „mantu iegādātājs"

ir bijis prasītājs; atbildētāja Bētiņ. apstrīdot Tiesu Palātas tā-

lāko slēdzienu, ka „lietā nevienas tādas liecības nav, kas norā-

dītu kādu citu no līdzmantiniekiem par strīdus inventāra iegu-

vēju", tomēr pat nepieved kaut kādu liecinieku liecības, no ku-

rām būtu redzams pretējais; 3) ka Tiesu Palāta pareizi norai-

dījusi atbildētājas ierunu, itkā prasītājs nebūtu varējis mantas

iegūt priekš sevis, bet tikai mantošanas masā, un nā-

kusi pie pareiza gala slēdziena, ka prasītāja iegādātais inventārs

un ievāktā raža ari pārgājuši prasītāja īpašumā; Tiesu Palāta

ir konstatējusi, ka prasītājs pēc tēva nāves iestājies mantoja-

mās mājas faktiskā valdīšanā un uzsācis un vedis patstāvīgu

saimniecību. Mantojums pāriet uz mantiniekiem uz paša li-

kuma pamata (priv. lik. 1693. p.) ar mantojuma atklāšanās mo-

mentu; priekš mantojuma pieņemšanas mantiniekam nav ne-

pieciešami vajadzīgs likties tiesas ceļā apstiprināties par tādu

(civ. proc. lik. 2019. p. priv. lik. 2621. p.), bet pietiek, ka viņš

izteic savu gribu pieņemt atklājušos mantojumu; tamdēļ pra-

sītājs šinī lietā ar mantojamās mājas pārņemšanu savā faktiskā

valdīšanā uz priv. lik. 2631. p. pamata skaitījās par mantojumu

pieņēmušu; ar to pašu atkrita mantojuma masas kā ju-

ridiskas personas pastāvēšana, nemaz nerunājot par to, ka man-

tošanas masas, kā juridiskas personas, pārvaldīšana varēja ra-

sties tikai ar aizgādnības nodibināšanu un aizgādņa iecelšanu

tiesas ceļā, uz ko atbildētāja pat nav atsaukusies; 4) ka tādā

kārtā Tiesu Palāta, konstatējot, ka prasītājs uzsācis patstāvīgu

saimniecību un ar saviem spēkiem iegādājies saimniecības in-

ventāru, nākusi pie pareiza slēdziena, ka „prasītājs un neviens
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cits ir tad ari iegūtā inventāra īpašnieks"; 5) ka atsevišķi,

attiecībā uz ražas piederību, iztirzāt priv. lik. 754. p. nozīmi

šinī gadījumā ir lieki; ražas piederības jautājums šinī gadī-

jumā ir apspriežams nevis uz priv. lik. 751 —758. p. p. noteikumu

pamata par atsevišķa priekšmeta augļu iegūšanu, bet vienīgi

no līdzmantinieku savstarpējo attiecību regulēšanas viedokļa;

izšķiroša nozīme šinī gadījumā ir jautājuma izšķiršanai par to,

ar kādu prasību mantinieks, kurš nav stājies mantojuma fak-

tiskā valdīšanā, var realizēt savas mantošanas tiesības attiecībā

uz savu iestāšanos mantojuma valdīšanā, pretim savam līdz-

mantiniekam, kurš jau agrāk pārņēmis mantojumu savā valdī-

šanā un valda to, un sakarā ar to, kāda viņam var būt šaī ziņā

prasība pret savu līdzmantinieku par to laiku, kamēr

viņš nav piedalījies pie mantojuma kopī-

gas lietošanas un valdīšanas resp. nav ti-

cis pie tā pielaists no sava līdzmantinieka;
kamēr nav notikusi mantojuma resp. kopīpašuma dalīšana, li-

kums (priv. lik. 2678., 2681., 929. p. p.) paredz un prasa vispāri

visu līdzmantinieku resp. kopīpašuma līdzdalībnieku kopēju val-

dīšanu un rīcību par visu mantojumu resp. kop-

īpašumu visā visumā viengabalaini; no šīs

tēzes, sakarā ar kopīpašuma juridisko raksturu un saskaņā ar

piiv. lik. 933., 2684., 4458. p. p. izriet, ka gadījumā, ja manto-

jums atrodas ne visu mantinieku faktiskā valdīšanā un rīcībā,

tas mantinieks, kurš aiz kaut kāda iemesla nebūtu vēl iestājies

mantojuma valdīšanā, var tikai prasīt no sava līdzman-

tinieka, kura faktiskā valdīšanā un rīcībā atrodas viss

nedalītais mantojums, vai nu pielaist viņu mantojuma

kopvaldīšanā, vai, ja viņš aiz kaut kādiem iemesliem

neņem dalību mantojuma kopvaldīšanā, prasīt, pēc apstā-

kļiem, saskaņā ar priv lik. 2684., p. p. norēķināšanos par

mantojuma valdīšanu vai uz vispārējā pamata, saskaņā ar priv.

lik. 933. p., tīra ienākuma izdošanu un mantojuma viņam pienā-

cīgā ideālā daļā; tā tad ari uz tā paša pamata par to laiku, ka-

mēr viņš nebija iestājies mantojuma valdīšanā, viņam tāpat

pret savu līdzmantinieku pieder tikai prasība par norēķināšanos
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resp. par tīra ienākuma izdošanu attiecīgā ideālā daļā (sk. Se-

nāta spried. 1923. g. Nr. 197), bet ne tiesība uz kādu atsevišķu

ražas daļu; 6) ka aiz pievestiem iemesliem Tiesu Palāta nav

pielaidusi kasācijas sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus un

kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj :

Lizetes Bētiņ pilnvarnieka zv. adv. Lazdiņa kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

*

25. 1925. g. apriļa mēneša 23. dienā. Krista Gertsona

pilnvarnieka zv. adv. Bērziņa lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Krista Gertsona prasībā pret Billi Gertson un

citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka zv. adv. Bērziņa paskai-

drojumus un ņemot vērā: 1) ka pretēji Tiesu Palātas domām,

Pagasta tiesas lēmumiem par mantinieku apstiprināšana manto-

šanas tiesībās, pat ja šādi lēmumi notiek sakarā ar proklamu,

nav prekluzivas nozīmes; vispirms Pagasta tiesas izdarītās

proklamas un to spēks un sekas apspriežamas nevis pēc civ.

proc. lik. 2055. un sekošiem p. p. un viņiem tādēļ ari nav pie-

mērojami 2066., 2068. un sek. p. p., bet gan pag. tiesu civ. proc.

lik. 222—226., 235. p. p., pēc kuriem proklamās nav ievietojama

prekluziva kominacija; taisni otrādi, mantinieki, kuri prokla-

mas laikā nav savas mantošanas tiesības pieteikuši, ipso jure

patur sev tiesības tās izvest vēl „noilguma" laikā, nebūt ne-

būdami spiesti pierādīt priv. lik. 2619. p. 1. teik. paredzētos

ārkārtējos apstākļus; 2) ka tādā kārtā par izšķirošu atzīstams

jautājums par to, vai prasītājs, ceļot izspriežamo prasību, ie-

turējis noilguma robežas; 3) ka šaī ziņā Tiesu Palāta nešau-

bās par to, ka konkrētā prasība raksturojama kā hereditatis

petitio (priv. lik. 2599. sek. p. p.); 4) ka kaut gan 2619., 2620.

p. p. attiecībā uz Vidzemi īstenībā nedomā par īsto „hereditatis

petitio", bet tie tomēr attiecībā uz Kurzemi paredz taisni

šādu mantošanas prasību (Senāta civ. kas. dep. 1924. g. spried.
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krāj. Nr. 44), kura tā tad ceļama vispārējā noilguma robežās;

5) ka konkrētā lieta apspriežama pēc Kurz. zemn. lik., kādēļ

noilguma laiks aprēķināms par 10 gadiem (95. p.); 6) ka no-

ilgums skaitāms no prasības nativitates, kura ari pie mantoša-

nas prasībām, tāpat kā pie vindikacijām, iestājas ar to momentu,

kad ar atbildētāju izturēšanos pret pieprasāmo mantojumu tika

aizskartas prasītāja intereses un tiesības un pateicoties tam, pra-

sītājs tika nostādīts tādā stāvoklī, ka-viņam ir jāceļ prasība, t. i.

kad prasītājam tika dota juridiska un faktiska iespēja prasības

ceļā panākt mantošanas tiesību atzīšanu un mantojuma izsnieg-

šanu viņam attiecīgās dalās (Senāta civ. kas. dep. 1925. g.

spried, krāj. Nr. 8); 7) ka Tiesu Palāta, tāpat aprēķinot noil-

guma laiku par 10 gadiem, bet atzīstot to par notecējušu, tomēr

nepaskaidro, kādēļ viņa prasības nativitati skaita no Pagasta

tiesas lēmuma par atbildētāju apstiprināšanu mantošanas tiesī-

bās, t. i. no 1911. g. 11. marta; 8) ka Tiesu Palātai būtu bijis

pamats iziet no aprādītās dienas tikai tad, ja viņa būtu konsta-

tējusi, ka prasītājs bijis klāt pie minētā lēmuma taisīšanas Paga-

sta tiesas sēdē, kamēr īstenībā, kā nenoliedz ari Tiesu Palāta,

prasītājs taī laikā vēl atradies Ziemel-Amerikā; 9) ka Tiesu

Palāta ari nav izdibinājusi, kad īsti minētais Pagasta tiesas

lēmums, kas prasītājam netika oficiāli pasludināts, ticis viņam

zināms; 10) ka šaī ziņā Tiesu Palāta aprobežojās ar aizrādī-

jumu, ka palicis nepierādīts prasītāja paskaidrojums, ka viņa

māsas (atbildētājas Kristines Gertson) „aicinājums", prasītājam

dēl mantošanas tiesību pieteikšanas Pagasta tiesā, pie-

nācis prasītājam jau pēc mantinieku apstiprināšanas;

11) ka ja Pagasta tiesas lēmumam vispār nepiemīt pre-

kluzivs raksturs, tad jau tamdēļ vien nevar būt nozī-

mes tam apstāklim, vai kādam īstam mantiniekam ticis

zināms par Pagasta tiesas izdarīto sludinājumu, par kuru var-

būt viens no līdzmantiniekiem viņam paziņojis ar aicinājumu

pieteikt savas tiesības; nozīme būtu vienīgi tam, vai vispār

un kad īsti pats Pagasta tiesas lēmums par pārējo līdzmantinieku

apstiprināšanu mantošanas tiesībās, kura saturs aizskartu pra-

sītāja intereses un tiesības kā līdzmantinieka, faktiski ticis zi-
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nāms prasītājam; 12) ka Tiesu Palāta taisni šo pēdējo apstākli

nav mēģinājusi nodibināt; Tiesu Palāta pat nav konstatējusi,

ka prasītājam par minētā lēmuma eksistenci un vēl mazāk par

tā saturu jau būtu bijis zināms taī laikā, kad prasītājs rakstījis
savai māsai Krištiiiei minēto vēstuli; 13) ka tādā kārtā Tiesu

Palāta, no vienas puses, atzīstot, ka prasītājs pievestā lēmuma

taisīšanas laikā nav atradies Eiropā, un, no otras puses, neiz-

dibinot, kad prasītājam ticis zināms par lēmuma saturu, pārkā-

pusi priv. lik. 3623., 2619., 2020. p. p. un civ. proc. lik. 711. p.;

14.) ka Tiesu Palāta nav nodibinājusi, ka prasītājs savā vē-

stulē vai kādā citā veidā būtu noteikti un galīgi atsacījies no

mantošanas tiesībām un ka kāds no līdzmantiniekiem tā būtu

sapratis prasītāja vēstuli vai kādu citu viņa gribas izteikumu;

15) ka ja mantinieki, pretēji prasītāja viņa vēstulē izteiktai

gribai, tomēr bija griezušies pie Pagasta tiesas, un ja līdzman-

tinieki nevarēja prasītāju atzīt par atteikušos no mantojuma,
tad līdzmantiniekiem, apzinot viņa mantošanas tiesības, bija

vismaz jāuzdod prasītājs kā tiesīgs līdzmantinieks un tādēļ vai

nu jāuzdod prasītāja adrese Pagasta tiesā, lai tā viņu sevišķi

aicinātu ar pavēsti (pag. ties. civ. proc. lik. 223. p.), vai jārū-

pējas par aizgādnības nodibināšanu par promesošo prasītāju

kā līdzmantinieku (priv. lik. 517. p.); ja nu līdzmantinieki, at-

bildētājas šai lietā, to nav izpildījušas un tomēr lika apstipri-

nāties kā vienīgās mantinieces par mantojumu, kurā — apzi-

nāti priekš viņām — līdzīgas mantošanas tiesības pieder ari

prasītājam, un paturēja sev visu mantojumu, tad atbildētājas

rīkojušās — juridiskā nozīmē — ļaunprātīgi (priv. lik. 680.,

839. p. p.); 16) ka pie šādiem apstākļiem mantojuma priekš-

mets, zemnieku mājas, no kurām prasītājs pieprasījis attiecī-

gas daļas izsniegšanu, atradies par visu prasītāja prom-

būtnes laiku un vēl tagad atbildētāju valdīšanā; tādēļ

saskaņā ar 3619., 680., 839. p. p. prasība nevarēja par apzī-

mēto laiku vispār noilgt, jo atbildētājām bijušas zināmas prasī-

tāja tiesības uz šo mantu; 17) ka neatkaiīgi no tā, prasītājs

Tiesu Palātas 1924. g. 10. marta sēdē, atsaucoties uz priv. lik.

2621. p. 5. pkt, noteikti aizrādījis, ka katrā ziņā 10 g. noil-
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gurns esot uzskatāms par apturētu par to laiku, kad Kurzemē

bijis justitium, sakarā ar vācu okupāciju; Tiesu Palāta šo pra-

sītāja aizrādījumu, pretēji civ. proc. lik. 339. p., atstājusi bez

ievērības un pat bez apspriešanas, nenodibinot šāda justitiuma

ilgumu, ar ko Tiesu Palāta pārkāpusi ari civ. proc. lik. 339. p.

(Senāta civ. kas. dep. 1922. g. spried, krāj. 44. Nr.); 18) ka aiz

pievestiem iemesliem Tiesu Palātas spriedums priv. lik. 2619.,

2620., 3623. p. p., civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu dēl

nav atstājams spēkā, Senāts nolemj ; Tiesu Palātas 1924.

gada 10. marta spriedumu priv. lik. 2619., 2620., 3623. p. p.,

civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu no-

dot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

26. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Mozesa Alp c -

rov i č a pilnvarnieka zv. adv. Hilmana lūgums par Rīgas

Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Mozesa Alperoviča

prasībā pret Vulfu R v k i nu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa nenoliedz, ka abi parti

ir tirgotāji; 2) ka — pretēji Apgabaltiesas domām — pēc civ.

proc. lik. 1805. p. piel. 14. p. veikala grāmatas noder par pie-

rādījumu pie visiem strīdiem kā attiecībā uz tirdzniecību, tā

ari pārējās tirgotāju lietās, tā tad ari par naudas aizņemšanu,

ja tā būtu notikusi; 3) ka Apgabaltiesa nav nodibinājusi, ka

prasītāja iesniegtais izraksts no viņa veikala grāmatām nesa-

skanētu ar pēdējām un ka viņas būtu vestas neattiecīgā kār-

tībā; 4) ka atbildētājs nevar aprobežoties ar vienkāršu parāda

noliegšanu, bet viņam, kā tirgotājam, sava pretnieka veikala

grāmatu atspēkošanai bija jāiesniedz savas paša veikala grā-

matas (8. p.); 5) ka Apgabaltiesas pievestais Kr. Senāta civ.

kas. dep. spried. 1875. g. 642. Nr., Kožukina lietā, uz runā stā-

vošo lietu, kurā abi parti ir tirgotāji, neattiecas; 6) ka Ap-

gabaltiesai nav bijis pamata prasības pareizību apšaubīt aiz tā

iemesla, ka prasītājs nav pieprasījis vekseli par „aizdoto" sumu,

jo aizdevuma spēks, ja uz to pamatotos prasītājs, neatkarājas
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no tā, vai par to ticis izdots vekselis vai ne; 7) ka tādā kārtā

Apgabaltiesas spriedums civ. proc. lik. 196. (142.), 1805. p.

piel. 14. p. pārkāpumu dēl atceļams, Senāts nolemj : Rīgas

Apgabaltiesas 1924. g. 28. maija spriedumu civ. proc. lik. 196.

(142.) p., 1805. p. piel. 14. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sa-

stāvā.

27. 1925. g. marta mēneša 12. dienā. Franča Ēren-

pre i s a pilnvarnieka zv. adv. Krastkalna lūgums par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu viņa, Erenpreisa, prasībā pret

Annu Hammcr un Jāni Balodi un pēdējo pretprasībā un

atbildētāju, ari pretprasītāju, pilnvarnieka zv. adv. Grinberga

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. Krastkalna pa-

skaidrojumus, Senāts atrod: Savā 1923. g. 19. februārī Rīgas

Apgabaltiesai iesniegtā prasības rakstā prasītājs paskaidro, ka

1920. g. 13. janvārī mirušā Līze Balo d, dz. Veinberg, savā

1919. g. 21. septembrī taisītā testamentā, kuru Rīgas Apgabal-

tiesa 1921. g. 15. martā atklāti nolasījusi un 1922. g. 1. aprilī at-

zinusi par spēkā gājušu, nolēmusi (3. §): „Man piederošās

rentes tiesības uz gruntsgabalu Majoros, Tirdzniecības ielā

Nr. 32/34, ar visām tur atrodošām ēkām es pārdevu Francim

Vilhelmam Ērenpreiss kgam, par divpadsmit tūkstošu

krievu cara rubļiem, no kuriem saņēmu divi tūkstoši vienu

simtu rubļus un palikušie deviņi tūkstoši deviņi simti rbļ. Ēren-

preiss kgs apņēmās samaksāt triju gadu laikā, skaitot no pirmā

septembra 1919. gada; noslēgt līgumu ar Ērenpreiss kgu uz

mūsu iepriekšējā kontrakta pamata es uzdodu saviem mantinie-

kiem, kuri apņemas pēc pirkšanas sumas saņemšanas no Ēren-

preiss kga, samaksāt Dubultu savstarpīgai krcditbiedrībai ap-

mēram divi tūkstoši pieci simti rubļu parāda un izmaksāt no

tās pašas naudas sekošu legatu ...", un
...

(4. §): „Priekš ma-

nām bērēm es novēlu seši simti rbļ., kuru sumu minētais Ēren-
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preiss kgs apsola man samaksāt no pirkšanas sumas tūliņ pēc

manas nāves." Pēc prasītāja paskaidrojumiem nelaiķes vienī-

gie mantinieki esot viņas bērni, atbildētāji šai lietā; prasītājs

1920. g. 14. janvārī samaksājis atbildētājai Hammer tieši 600 r.

nelaiķes bēru izdevumu segšanai; bez tā viņa 1920. g. 27. ok-

tobrī saņēmusi no prasītāja % % no pirkšanas sumas atlikuma

8100 rbļ., un 1921. g. 11. martā prasītājs sedzis nelaiķes parādu

kādā kasē par 1530 rbļ. 30 kap. ar %%, bet pirkšanas cenas

atlikumu, kuru atbildētāji liegušies saņemt, iemaksājis tiesas

depozitā; atbildētāji liedzoties parakstīt pārdošanas un cesijas

līgumu. Pamatojoties uz pievestiem datiem, prasītājs lūdz uz-

likt atbildētājiem par pienākumu noslēgt ar prasītāju pirkšanas-

pārdošanas līgumu uz ēkām, mēbelēm un iekārtu Majoru mui-

žas zemesgabalā Nr. 114b, un cesijas līgumu uz šī zemes ga-

bala nomas tiesībām pēc klāt pieliktā projekta, bet neizpil-

dīšanas gadījumā projektu atzīt par spēkā esošu bez atbildē-

tāju paraksta. Atbildētāji, neatzīstot prasību, paskaidro: 1) ka

prasības pamatā liktais priekškontrakts, kas noslēgts pirms

1920. g. 18. marta likuma spēkā nākšanas un nav no abiem

kontrahentiem izpildīts, neesot, saskaņā ar šo likumu, priekš

atbildētājiem saistošs; 2) ka neesot nozīmes tam apstāklim, ka

mirēja savā testamentā viņiem uzlikusi par pienākumu galīgi

līgumu noslēgt, jo testamenta laikā viņai nav bijis iespējams

zināt, ka šādu likumu izdos; 3) ka prasītājs jau saņēmis un

ieņemot strīdū esošo zemes gabalu ar ēkām etc. un atsakoties tos

labprātīgi atdot atbildētājiem, pēdējie iesnieguši pretprasību, ku-

rā lūdz uzlikt prasītājam par pienākumu izvākties no ēkām minētā

zemes gabalā, izvedot no tāmari savas mantas. Prasītājs savu-

kārt pretprasību nav atzinis, aizrādot, ka viņa prasība pama-

tojoties uz legatu, kura veidā mirēja uzdevusi atbildētājiem

noslēgt ar prasītāju galīgo līgumu, un šo legatu izpildīšanu pra-

sītājs prasot kā legatars, ka viņa prasība esot vērsta nevis uz

priekškontrakta kā tāda izpildīšanu, bet gan uz legata izpil-

dīšanu, un ka tamdēļ atbildētājiem neesot tiesības, atsaukda-

mies uz 1920. g. 18. marta likumu, vienpusīgi atkāpties no lī-

guma. Apgabaltiesa apmierinājusi prasību un atraidījusi pret-
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prasību. Tiesu Palāta, atceļot Apgabaltiesas spriedumu, atrai-

dījusi prasību un apmierinājusi pretprasību, atrazdama, ka pie-

vestos mirušās testamenta noteikumos' neesot ieraugāmas le-

gūta pazīmes. Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievērību. Starp

partiem nav strīdu par to, ka, j a vispār testatores testamentā

izteiktais rīkojums, uzdot mantiniekiem noslēgt ar pircēju ga-

līgo līgumu uz iepriekšējā līguma pamata, būtu atzīstams

par legatu pircējam par labu, tad mantiniekiem,

kari mantojumu pieņēmuši pēc testamenta, nebūtu tiesī-

bas atsacīties no šāda legata izpildīšanas,

atsaucoties uz 18. marta likumu. Pēc priv. lik.

2152. p. legatu var izteikt bez sevišķas formas un dēl legata

pietiek ar kaut kādu testatores gribas izteikšanu, no kuras

skaidri būtu redzams testatores nodoms un nolūks nodibināt

legatu, vai nu šī griba būtu izteikta lūgumā, vēlēšanās, uzde-

vumā vai vienkāršā mājienā („Wink", „HaMeK
rb"). Konkrētā

gadījumā testatore sava testamenta 3. § lietojusi vārdus:

„...
noslēgt galīgu līgumu ar Ērenpreiss

...
uzdodu maniem

mantiniekiem." Tādā kārtā pievestais testamenta noteikums,

kā uzdevums mantiniekiem kaut ko izpildīt, un proti, izpildīt

personīgu darbību (priv. lik. 2148. p.), atbilst pilnīgi legatam.

Jau tādēļ vien Tiesu Palātai nav bijis pietiekošs pamats, minēto

testamenta noteikumu atzīt par vienkāršu Līzes Balod un

Franča Ērenpreiss noslēgtā priekšlīguma „m i nē š a nu", kura

pēc Tiesu Palātas domām nebūtu kvalificējama par legatu.

Pretēji Tiesu Palātas domām, lieta negrozās ap to, ka testa-

tore savā testamentā minējusi par priekšlīgumu, bet gan

ap to, ka testatore sevišķi uzdevusi saviem manti-

niekiem noslēgt ar prasītāju galīgu līgumu. Ja kāda per-

sona noslēgusi ar citu priekšlīgumu viņai piederoša ze-

mes gabala etc. pārdošanai šādai citai personai, tad galīga

līguma noslēgšanas pienākums pats par sevi saprotams un tā-

pat saprotams, kā galīga līguma noslēgšanas pienākums, kā ne

tīri personīgs, pariet pats par sevi uz šī kontrahenta mantinie-

kiem. Ja nu kontrahents bez tā atrod par vajadzīgu, savā te-

stamentā vēl sevišķi uzlikt saviem mantiniekiem par pienāku-
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mv noslēgt ar pretkontrahentu galīgu līgumu, tad jādomā, ka

testators ar to vēl sevišķi domājis pastiprināt netikvien manti-

nieku jau no paša līguma izrietošo pienākumu, noslēgt galīgu

līgumu par zemes gabala pārdošanu, bet ari pastiprināt sava

pretkontrahenta tiesības, ar galīgu līgumu ieg ū t šo zemes

gabala un proti, bez un neatkarīgi no tām tiesī-

bām, kuras izriet no paša priekšlīguma. Tā

tad testators ar to piešķir savam pretkontrahentam zināmas

sevišķas un patstāvīgas, no testamenta noteikuma izrietošas

tiesības. Ar citiem vārdiem, testators ar šo pašu nodibinājis

savam pretkontrahentam par labu legatu un ar to pašu iecel

viņu par savu legataru, honorētu, bet saviem mantiniekiem kā

onerētiem uzliek šī legata izpildīšanu. Tādēļ, pretēji Tiesu

Palātas domām, pievestais testamenta noteikums pats par sevi

uzskatāms vispirms jau par legatu, un atbildētājiem nav tiesī-

bas vispār noliegt legata esamību. Ja šis noteikums ir legats,

tad tas uz „favor testamenti" pamata iztulkojams tādā nozīmē,

ka tas uzturams spēkā (priv. lik. 2474., 2475. (beigās), 3102.

p. p). Tādā kārtā Tiesu Palāta, uzvserot tikai, ka testatore

savā testamentā „m mēj v s i" par priekšlīgumu, bet nepār-

baudot un neapsverot jautājumu par to, kāda nozīme būtu tam

apstāklim, ka testatore atradusi par vajadzīgu, savā testamentā

sevišķi uzdot mantiniekiem noslēgt ar prasītāju ga-

līgu līgumu, un neielaižoties testatores gribas interpretācijā šai

ziņā, pārkāpusi kā priv. lik. 2152., 2475. p. p., tā ari civ. proc.

lik. .711. p. Tiesu Palāta atrod, ka pievestais testamenta no-

teikums neesot uzskatāms par legatu prasītājam par labu un

proti tādēļ, ka testatore prasītājam nav novēlējusi kādu m a n -

tu jeb kādas tiesības, kuras viņam testamenta sa-

stādīšanas laikā vēl nepieder. Šai ziņā Tiesu Palāta

atsaukusies uz priv. lik. 2226., 2285. p. p. Vispirms 2226. p.

vispār nav„ attiecināms uz runā stāvošo gadījumu, jo 2226. p.

paredz, ka legata priekšmets jau pieder legataram testamenta

taisīšanas laikā: šai gadījumā legatam gan nav spēka, ari ja ho-

norētais šo priekšmetu būtu vēlāk atsavinājis: tomēr likums

pielaiž legatu, ar kuru testators novēl honorētam piederošu
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priekšmetu uz to gadījumu, kad tas to atsavinātu par testatora

dzīvības laiku (2227. p.). Bet kas attiecas uz 2285. p., tad šis

pants taisni apgāž Tiesu Palātas slēdzienu. Pēc priv. lik. 2285.,

2158., 3897. p. p. 7. pkta, lcgatam, ar kuru testators uzliek sa-

viem mantiniekiem kā onerētiem par pienākumu iestāties ar

legataru zināmās obligāciju attiecībās, ir spēks, ja honorētam

ir interese pie tam („... sofern der Honorierte ein Inte-

resse dabei hat..."), piem., ja testators mantiniekiem uzliek

par pienākumu, honorētam pārdot kādu priekšmetu par lētu

cenu v. t. t. Šādā gadījumā mantiniekiem nav tiesības atsauk-

ties uz laesio enormis. Tādā kārtā pēc 2286. p. pietiek, ja no

testamenta noteikumu satura varētu slēgt, ka tajā minētam

priekškontrakta kontrahentam būtu kāda interese, pastāvēt uz

legata izpildīšanu. Te jāpasvītro, ka 2285. p. pēc vācu teksta

runā taisni par interesi, tā tad neprasa „labumu" („BHro/ia"),
kā to paredz šī panta krievu teksts, no kura iziet Tiesu Palāta.

Tikai 2304. p. paredz „labumu" („Vorteil"), bet šis 2304. p. nav

tieši piemērojams runā stāvošam gadījumam, kas apspriežams

pēc vispārējā 2285. p. „Interese" ir plašāks jēdziens nekā la-

bums, jo labumam katrā ziņā piemīt tieši materiāls un pie tam

drīzāk objektivs moments, kamēr interese attiecināma uz pla-

šāku aploku, neaprobežojoties ar materiālām, objektivām pa-

zīmēm un aptverot ari ideoloģisku un tādēļ ari tīri subjektivu

momentu. lemesls, kādēļ honorētais izšķiras par legatu un vē-

las uzstāties kā legatars, bet ne kā kontrahents, un viņa inte-

reses esamība vispār nav apsverami pēc objektivām pazīmēm.

Pietiek, kad lietā ir aizrādījumi uz to, ka honorētais noteikti iz-

teicis savu gribu, pieņemt legatu kā tādu, un pieprasa tā izpil-

dīšanu no onerētiem kā tādiem, t. i. ka legators taisni nerea-

lizē savu kontrahenta tiesību, prasīt priekškontrakta

izpildīšanu no atbildētājiem kā sava kontrahenta mantiniekiem

un universalsukcesoriem. Ar to vien, ka honorētais izteicis

savu gribu pirmā aprādītā virzienā, viņš jau pats par sevi

devis pretējai pusei saprast, ka viņa „interese" pastāv taisni

legata izpildīšanā. Kādā momentā priekš honorētā sevišķi ma-

nāmi parādījās un izvirzījās interese, t. i. vai .šī interese būtu
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uzskatāma par bijušu jau testamenta taisīšanas vai testatores

nāves brīdī, vai kādā vēlākā momentā, tam no intereses jēdziena

viedokļa nekādas nozīmes nav. Ja prasītājs kā honorētais ar

savu izturēšanos lietā izteicies, ka viņš, izvedot savas legatara

tiesības, licis vadīties no savām interesēm, un ja lietā ir aiz-

rādījumi uz šādu interešu esamību, tad tiesai būtu pietiekošs

pamats atzīt nevien to, ka konkrētā prasība uzskatāma par le-

gata prasību, bet ari to, ka prasītājs ar nodomu izvēlējies šo

legata prasību, un ka prasība izspriežama taisni no legata vie-

dokļa, bet ne kā kontrahenta prasība. Tiesu Palāta, turpretim,

nav ielaidušies jautājuma pārbaudīšanā par to, vai ir aizrādī-

jumi lietā par to, ka prasītājs izteicis savu gribu pastāvēt uz

savām tiesībām kā legatars un ka viņam ir atzīstama interese,

uzturēt prasījumu kā legata prasību jeb vai prasītājs domājis

izlietot vienkārši savas kontrahenta tiesības. Šai ziņā

no Tiesu Palātas konstatētiem faktiem redzams, ka prasītājs

pats izsniedzis nelaiķes Līzes Balod testamentu Apgabaltiesā

ar lūgumu atzīt to par spēkā gājušu, ka Apgabaltiesa šo testa-

mentu izsludinājusi 1921. g. 15. martā un atzinusi par spēkā

gājušu 1922. g. 11. aprilī, ka tādā kārtā testaments bija atra-

dies paša prasītāja kā legatara rīcībā un ka viņš savas no te-

stamenta izrietošās tiesības pieteicis un izvedis pēc 1920. g.

18. marta likuma spēkā nākšanas. Otrkārt, no testamenta sa-

tura redzams, ka testatore netikvien „uzdevusi" saviem man-

tiniekiem noslēgt galīgu līgumu ar prasītāju, bet ari uzdevusi

taisni prasītājam par viņas bērēm no pirkšanas sumas samak-

sāt 600 rbļ. Tādā kārtā testatore savā laikā iedodot testamentu

prasītāja rīcībā un uzdodot viņam finansēt savas bēres, ar to

jo vairāk saistījusi prasītāju ar savām testamentā izteiktām

tīri personīgām lietām un rīcībām, apliecinot viņam sevišķu uz-

ticību. Tādēļ prasītājs, iesniedzot testamentu izsludināšanai

un izpildīšanai pēc 1920. g. 18. marta likuma spēkā

nākšanas, ar to pašu implicite nevien izteicies, ka viņam

ir tieša interese pastāvēt uz testamenta kā tāda izpildīšanu,

bet ari izlietojis un piesavinājies visas tās priekšrocības un se-

višķās tiesības, kuras viņam devusi testatores rīcība, uzdodot
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saviem mantiniekiem noslēgt ar viņu galīgu līgumu. Šādas

priekšrocības un sevišķās tiesības, ievērojot 1920. g. 18. marta

likuma noteikumus, varēja pastāvēt taisni iekš tam, ka šis li-

kums nav piemērojams prasītājam. Ja prasītājs dibina savu

pretenziju nevis uz savām kontrahenta tiesībām, bet tieši uz

testamentu, t. i. uz savām legatara tiesībām, tad prasītāja i n -

ter c s c bijusi izvēlēties tādu no viņam piederošām divām

prasībām (cx contractu un cx legato), kura nogrieztu atbildē-

tājiem iespēju izvairīties no pienākuma noslēgt ar prasītāju ga-

līgu līgumu. Tālāk, no Tiesu Palātas nodibinātiem lietas ap-

stākļiem redzams, ka prāsītājs savas prasības rakstā no-

teikti iziet no testamenta noteikumiem, ku-

ros testatore «uzdevusi" saviem mantinie-

kiem ar prasītāju noslēgt galīgu līgumu. Bez tā, prasītājs

Tiesu Palātas 1924. g. 10. apriļa sēdē vēl sevišķi paskaidrojis,

ka pretējā puse nepareizi iztulkojusi celto prasību, itkā celtu

uz priekšlīguma pamata, un ka prasība, turpretim, esot celta

uz testamenta 3. § pamata. Ar to, pēc pašas Tiesu Palātas kon-

statētiem faktiem, uzskatāms par nodibinātu nevien tas, ka

prasītājam bijusi interese testamenta noteikumos ieraudzīt le-

gatu sev par labu un izvest no šī legata izrietošās tiesības un

priekšrocības, un, otrādi, nepastāvēt uz savām vienkārša kon-

trahenta tiesībām, bet ari tas, ka prasītājs faktiski izvedis un

realizējis šādām tiesībām korespondējošo prasījumu, ceļot at-

tiecīgo prasību pret onerētiem mantiniekiem. Ja tādēļ hono-

rētam piekrīt no vienas puses prasījums cx contractu un no

otras puses ari prasījums cx legato, un ja viņš izvēlējies pra-

sījumu cx legato, ceļot par to prasību tiesā, tad šāda prasība

ir apspriežama vienīgi pēc noteikumiem par legatiem. Tādēļ

atkrīt visas pretējās puses ierunas, kuras tā varētu celt pret

prasību cx contractu, tā tad ari ieruna cx lege no 18. marta

(sk. ari Erdmann, Svstem 3. sēj. 258. §, 302. lp., 5. piez.). Tādā

kārtā Tiesu Palāta pamatprasībā nenodibinot, kādu prasību,

vai cx legato, vai cx contractu, cēlis un uzturējis prasītājs un

atrodot legatu par spēkā esošu tikai tad, kad ar legatu būtu ho-

norētam par labu nodibinātas kādas jaunas tiesības vai kāds
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sevišķs materiāls, objektivs labums, un interpretējot šo pantu,

neievērojot tā vācu tekstu un tai lietoto vārdu «interesi", pār-

kāpusi kā šo 2285. p., tā ari 2158. p. un jau pievesto civ. proc.

lik. 711. p. Tiesu Palāta atrod, ka atraidot pirmprasību, esot

jāapmierina pretprasība, jo priekšlīgums neesot priekš testato-

res mantiniekiem saistošs un tas tādēļ nevarot dot prasītājam

tiesību, aizņemt strīdu esošo vasarnīcu. Pretprasība uzskatāma

par vindikaciju. Tiesu Palāta nevarēja nākt pie slēdziena par

pamatprasības atraidīšanas prejudicialo nozīmi attiecībā uz pret-

prasību, nenoskaidrojot jautājumu par to, kādu prasību, vai cx

legato, vai cx contractu, cēlis prasītājs, jo tikai tad, kad Tiesu

Palāta būtu šo pēdējo jautājumu izšķīrusi otrai alternativei

par labu, viņa vispār varētu atrast loģisku un juridisku sakaru

starp pamat- un pretprasībām. Ja nu pamatprasība būtu at-

zīstama par legata prasību un ja aiz augšā aprādītiem iemesliem

runā stāvošais testamenta noteikums uzskatāms par nerunājo-
šu pretim 2285. p., un ja prasītājam tiesība prasīt galīga līgu-

ma noslēgšanu nevis uz priekšlīguma, bet gan uz legata pa-

mata, tad pretprasībai nevar būt sakara ar pamatprasību un

pretprasības pamats kā tāds vispār atkristu. Aiz pievestiem

iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta pārkāpusi priv. lik. 2152.,

2475., 2158., 2285. p. p.. civ. proc. lik. 711. p., ka tādēļ viņas

spriedums nav atstājams spēkā kā attiecībā uz pamatprasību,

tā ari attiecībā uz pretprasību, Senāts nolemj : Tiesu Pa-

lātas 1924. g. 10. apriļa spriedumu priv. lik. 2152., 2475., 2158.,
2285. p. p., civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

28. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Pētera Rudzona

pilnvarnieka zv. adv. Grinberga lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu, viņa, Pētera Rudzona, prasībā pret

Annu R v d z o n.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pretēji prasītāja domām, atbildētāja

Anna Jura m. Rudzon noteikti izteikusi savu gribu, saskaņā ar
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1920. g. 18. marta likumu, 1917. g. 3. marta līgumu atzīt par ne-

saistošu, ceļot pret šaī lietā iesniegto prasību attiecīgo ierunu un

aizrādot sevišķi savā apelācijas sūdzībā uz 1920. g. 18. marta

likuma piemērojamības priekšnoteikumu esamību izspriežamā

lietā; 2) ka pretēji prasītāja domām, dēļ līguma atzīšanas par

nesaistošu sakarā ar 18. marta likumu, nav jāceļ sevišķa prasība

resp. pretprasība, jo pats likums atzīst šādus līgumus par nesai-

stošiem, ja viens vai otrs kontrahents uz līguma nesaistību at-

saucas; no tā, ka tiesa pati no sevis nevar bez kontrahenta aiz-

rādījuma aizkustināt jautājumu par 18. marta likuma piemēro-

šanu, nebūt neizriet, ka kontrahentam, lai panāktu 18. marta

likuma piemērošanu, būtu jāceļ sevišķa prasība resp. pretpra-

sība un ka tam nebūtu tiesība šaī ziņā aprobežoties ar vienkāršu

ierunu; ceļot attiecīgo ierunu procesā, kontrahents ar to jau

izteic vēlēšanos, lietā piemērot 18. marta likumu; prasītāja pie-

vestie civ. proc. lik. 256., 367. p. p. neattiecas uz runā stāvošo

jautājumu; viņi nosaka tikai, ka tiesa stājas pie lietas iztirzā-

šanas vienīgi uz prasības raksta pamata un ka tiesa pati nesa-

vāc pierādījumus, t. i. ka j a parts domā celt prasību, tad viņam

jāiesniedz prasības raksts; bet ar to nav izšķirts jautājums,
kādos gadījumos partam būtu jāiesniedz prasība resp.

viņam būtu jāaprobežojas ar vienkāršu ierunu; 367. pantam,

acīmredzot, nekāda sakara ar šo jautājumu vispār nav, 3) ka

prasītājs tāpat ari neapgalvo, ka atbildētāja būtu no sevis no-

teikti vai klusu ciešot atzinusi minēto līgumu par saistošu priekš

sevis; 4) ka likumos nav aizrādījuma uz to, kādā momentā

kontrahentam, kas vēlas no priekšlīguma atkāpties, būtu jāat-

saucas uz 18. marta likumu un sevišķi, ka uz to būtu jāaizrāda

kādā prekluzivā termiņā; 5) ka nepelna ievērību ari prasītāja

paskaidrojums viņa kasācijas sūdzībā par to, itkā esot nozīme

— prasītājam par labu — tam apstāklim, ka Patkules pagasta

tiesa, apstiprinot abas atbildētājas mantošanas tiesībās pēc

viņu vīra resp. tēva Jāņa Rudzona, nav ņēmusi vērā 18. marta

likumu un ka mantinieces uz to nav atsaukušās; Pagasta

tiesas uzdevums bija tikai, apstiprināt mantiniekus mantošanas

tiesībās un mantiniecēm nebija iemesla, sakarā ar viņu apstipri-
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nāšanu mantošanas tiesībās, sevišķi atsaukties uz 18. marta li-

kumu; attiecinot mantudevējam piederējušo Vz daļu Lielskudru

mājas uz pēdējā mantojumu un liekot apstiprināties mantoša-

nas tiesībās taisni „uz Ve daļu Lielskudru mājās", mantinieces,

sevišķi Anna Jura m. Rudzon, noteikti izteikušas savu gribu

neatzīt kaut kādus pārdošanas aktus attiecībā uz minēto Vz daļu;

6) ka tāpat atkrīt ari prasītāja aizrādījums uz to, itkā Jāņa

Rudzona mantošanas lietas iesākšanas laikā, kādu laiku prasī-

tājs attiecina uz 1920. g. 28. februāri uz tā pamata, ka pagasta

tiesas 1920. g. 28. augusta lēmuma taisīšanas momentā notecējis

6 mēnešu ilgais proklamas laiks, 1920. g. 18. marta likums vēl

nav bijis spēkā; vispirms no 1920. g. 28. augusta lēmuma nav

redzams, ka Pagasta tiesa būtu izlaidusi sludinājumu; otrkārt

nav saprotams, kādēļ vispār mantiniecēm būtu bijis jāatsaucas

internā mantošanas lietā, t. i. apsardzības kārtībā, uz 18. marta

likumu, kur mantinieces, kā augšā aprādīts, noteikti ignorējušas

1917. g. 5. marta līgumu, ieslēdzot Jāņa Rudzona mantojumā

ari viņa Vz dalu Lielskudru mājas; 7) ka nav izšķirošas nozī-

mes prasītāja pievestam priv, lik. 1691. p.: jo ja mantudevēja

noslēgtais atsavināšanas līgums vēlāk uzskatāms par atkritušu

uz 18. marta likuma pamata, tad ari ar šo līgumu atsavinātā

manta nav uzskatāma par īstenībā atsavinātu un tādēļ, kā jau

iepriekš, skaitāma par ieejošu mantudevēja atstātā mantojumā

un līdz ar to tā ari pāriet uz mantiniekiem; 8) ka Tiesu Palāta,

aizrādot, ka prasītājs nevar pēc 18. marta likuma spēkā nāk-

šanas Jāņa Rudzona mantiniekus piespiest atzīt 1917. g.

3. marta līgumu, domājusi ar to nevis raksturot prasības peti-

tuma saturu šaī lietā, bet tikai ar vispārēju frazu uzsvērusi, ka

Jāņa Rudzona mantiniekiem prasītājs nevar atņemt tiesības at-

saukties uz 18. marta likumu, pat ja mantudevējs, kas miris

pirms šī likuma spēkā nākšanas, to darīt nevarēja; kā no sprie-

duma vēsturiskās daļas, tā ari no sprieduma motiviem skaidri

redzams, ka Tiesu Palāta pareizi sapratusi prasības pamatu un

petitumu, aizrādot, ka prasītājs lūdzis „anulēt Patkules Pagasta

tiesas 1920. g. 28. augusta lēmumu" attiecīgā daļā; 9) ka tādā

kārtā Tiesu Palāta nav prasītāja pievestos likumus pārkāpusi,
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kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma

Senāts nolemj : Pētera Rudzona pilnvarnieka zv. adv. Grin-

berga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt

bez ievērības.

29. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Jāņa Kam p c s

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu viņa, Kampes,

prasībā pret Fridrichu Pfeifferi un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis J. Kampes paskaidrojumus, Senāts atrod: Pēc

Tiesu Palātas konstatējuma atbildētājs Pfeiffers, pārdodot lo-

komobili sabiedrībai „Nafta", rīkojies nevis savā vārdā, bet

gan prasītāja vārdā, t. i. kā prasītāja pilnvarnieks. Šis Tiesu

Palātas konstatējums, kuru tā pamato uz viņas nodibinātiem

lietas apstākļiem, apsverot liecinieka Ābrama liecību un lietā

esošos dokumentus, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ

pārbaudāmas kasācijas kārtībā. Tamdēļ atkrīt prasītāja viņ*a

kasācijas sūdzībā pievestie paskaidrojumi par tiem apstākļiem,

pie kuriem esot notikusi Pfeiffera ar sabiedrību „Nafta" no-

slēgtā darījuma slēgšana un izpildīšana. Tiesu Palāta, atsau-

coties uz priv. lik. 3111. p., domājusi uzsvērt, ka vēlāki pie

darījuma tālākās atrisināšanās sabiedrība „Nafta" katrā ziņā

varējusi par savu īsto kontrahentu uzskatīt taisni prasītāju, jo

prasītājs akceptējis Pfeiffera priekš viņa un par viņu ar sabie-

drību „Nafta" noslēgto darījumu. Neatkarīgi no tā, ari pats

3111. p. nemaz neparedz, ka dominus negotii būtu atbildīgs par

viņa klusā pilnvarnieka uzņemtiem pienākumiem vienīgi itkā

līguma cesijas gadījumā, kā nepareizi domā prasītājs; ari tad,

.2 dominus negotii klusu ciešot ar konkludentiem darbiem iz-

teicis savu piekrišanu šādam darījumam, vai ja viņam par labu

klusais vietnieks izlietotu ar līgumu iegūtos labumus, dominus

negotii ir atbildīgs par klusa pilnvarnieka noslēgtiem darīju-

miem (priv. lik. 3112., 2946. p. p.). Pie tam, ja piekrišana tika

vienreiz izteikta, tad tā jāattiecina uz attiecīgo darījumu tā

visumā un piekritējam darījums jāpieņem ar visām sekām un
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visās dalās (priv. lik. 2943. p.). Tādēļ ja, kā nodibinājusi Tiesu

Palāta, prasītājs darījumam klusu ciešot piekritis, tad viņam

nav tiesības vēlāk savu piekrišanu ierobežot; uz to nepārpro-

tami aizrāda 2943. p. Pieprasot sakarā ar noslēgto darījumu

zināmas sumas izmaksu, prasītājs līdz ar to apstiprina ari šai

darījumā paredzētos pienākumus, atzīstot tos par saistošiem

viņam. Pretēji prasītāja domām, Tiesu Palāta, nākot pie nupat

atzīmētā slēdziena, nav sagrozījusi — satura ziņā — nedz

Pfeiffera notariālo ziņojumu sabiedrībai „Nafta", nedz pēdējās

atbildi viņam, nedz prasītāja zīmīti. īstenībā, no pievesto do-

kumentu kopējā satura, to visumā, Tiesu Palāta nākusi pie slē-

dziena, ka sabiedrībai „Nafta" ticis zināms par prasītāja dalību

runā stāvošā darījumā un par to, ka prasītājs darījumu pieņē-

mis. Tas apstāklis, ka pie tam par darījuma izpildīšanu — sa-

biedrības „Nafta" priekšā — uzņēmies atbildību ari Pfeiffers,

nemaz neizslēdz iespēju, ari prasītājam uzlikt atbildību par da-

rījuma izpildīšanu, kā īstam dominus negotii, jo ar intercesiju

īstais parādnieks netiek atsvabināts no savas saistības; Tiesu

Palāta prasītāja atbildību kā sabiedrības „Nafta" kontrahenta

pamato nevis uz to, ka prasītājs būtu tieši un apzinīgi uzņēmies

darījuma izpildīšanu kā sabiedrības „Nafta" formāls kontra-

hents, bet gan uz to, ka prasītājs ar konkludentiem darbiem

atzinis darījumu par attiecošos uz viņu pašu. Tādā kārtā Tiesu

Palātai bijis pietiekošs pamats, Pfeiffera ar sabiedrību „Nafta"

noslēgto darījumu atzīt par tieši saistošu priekš prasītāja vi-

sās šī darījuma dalās. Ja tādēļ Pfeiffers šaī darījumā bija uz-

ņēmies zināmas saistības, tad pēdējās saista ari prasītāju, vien-

alga, vai tas par sabiedrības „Nafta" tiešo kontrahentu būtu

uzskatāms jau no paša sākuma vai tikai vēlāk uz (klusas) ra-

tihabicijas pamata; šaī ziņā Tiesu Palāta, pretēji prasītāja do-

mām, nav loģisku inkonsekvenci pielaidusi. Jautājumā par pret-

prasības apmēru prasītājs apstrīdējis atbildētājas, sab. „Naftas",

iesniegtās kvītes uz tā pamata, ka taīs uzdotie izdevumi zīmē-

joties uz lokomobiles pārbūvi, lai to piemērotu sab. „Nafta" spe-

ciāliem nolūkiem, kamēr pēc līguma lokomobile bijusi jāpiegādā

vienīgi vispārējā darba spējīgā stāvoklī. Šaī ziņā prasītājs
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pārmet Tiesu Palātai, ka tā atstājusi bez ievērības viņa lūgumu,

„ar ekspertīzi pārbaudīt sabiedrības „Nafta" uzdotos izdevu-

mus". No Tiesu Palātas 1924. g. 15. maija sēdes protokola re-

dzams, ka prasītājs lūdzis pielaist ekspertizi, lai konstatētu, cik

izmaksātu darba spēks kvitēs minēto priekšmetu pielikšanai

lokomobilei. Šo savu lūgumu prasītājs pamato uz to, ka loko-

mobile bijusi darbaspējīga, bet sabiedrības „Nafta" darbiem

nebijusi piemērota un tāpēc sabiedrība „Nafta" lokomobili

pārtaisījusi, samaksājot par pārbūvi lielas naudas

sumas. Prasītājs pie tam griezis vēl sevišķu vērību uz ne-

samērīgi augstāko sumu, par kuru aprēķinātas darba stundas

salīdzinot ar pieliktā materiāla vērtību, kas pierādot, ka darba

stundas attiecoties netikdaudz uz materiāla pielikšanu, kā uz

lokomobiles pārbūvi, lai to piemērotu sab. „Nafta" dar-

bam. No otras puses sab. „Nafta", iesniedzot kvītes, nav no-

skaidrojusi, kādi sevišķi darbi tikuši izpildīti kvītēs apzīmētās

darba stundās un kādiem nolūkiem tie būtu kalpojuši. Apzi-

noties šādus trūkumus, pati sab. „Nafta" taī pašā Tiesu Palātas

sēdē ari savukārt bija lūgusi, eventuāli pielaist ekspertizi pret-

prasības apmēra noteikšanai. Pie šādiem apstākļiem Tiesu

Palātai nebija pietiekošs pamats atraidīt prasītāja lūgumu dēļ

ekspertizes pielaišanas, lai konstatētu kādus darbus ar kādiem

nolūkiem pretprasītāja izpildījusi pie lokomobiles un vai un cik

tālu šādi darbi bijuši vajadzīgi kādu lokomobiles trūkumu no-

vēršanai. Atraidot prasītāja lūgumu pielaist ekspertizi apzī-

mēto jautājumu noskaidrošanai, Tiesu Palāta šaī ziņā pārkā-

pusi civ. proc. lik. 515. sek., 366., 711. p. p, kādēļ šaī daļā vi-

ņas spriedums atceļams. Aiz pievestiem iemesliem, Senāts

nole m j : Tiesu Palātas 1924. g. 15. maija spriedumu attie-

cībā uz Tirdzniecības-rūpniecības „Nafta" celto pretprasību

civ. proc. lik. 366., 515. sek., 711. p. p. pārkāpuma dēļ atcelt un

lietu šaī daļā nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sa-

stāvā.

30. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Trešo personu, Jāņa

un Jura Pipc a nu pilnvarnieka zv. adv. Petkoviča lūgums
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par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Ivana Vrubļevska pra-

sībā pret mirušās Zojas Pipko mantas aizbildnību un Ivana

Vrubļevska paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka trešās personas savā Apgabaltiesai

iesniegtā lūgumā, paskaidrojot, ka testatore rīkojusies par zemi,

kura piederot viņām, lūdz pielaist viņas kā trešās personas

gan atbildētāja pusē, bet tomēr „kā pret prasītāju, tā

ari pret atbildētāju" (mantojuma aizbildni); 2) ka

tādā kārtā trešās personas, pēc savu paskaidrojumu un lūguma

satura, domājušas un varējušas domāt uzstāties nevis kā blakus

intervenienti, bet gan kā galvenie intervenienti, t. i. ar

patstāvīgām tiesībām un proti netikvien pret prasītāju, bet — kā

viņas pašas aizrāda — ari pret atbildētāju (manto-

juma aizbildni); tādēļ Apgabaltiesai būtu bijis nevis jāpielaiž

viņas kā blakus intervenientes, bet jāpieprasa no viņām pat-

stāvīgas prasības iesniegšana pret abiem partiem; kaut gan

uz šādu Apgabaltiesas pielaisto procesuālo nepareizību nedz

parti, nedz Tiesu Palāta nav vērību piegriezuši, tomēr tam

faktam, ka trešās personas īstenībā šaī procesā pretendējušas

realizēt patstāvīgas tiesības uz viņām itkā piederošo zemi, jā-

būt nozīmei materiālā ziņā; 3) ka „trešās personas" ierunas

ceļā vienkārši lūdz prasību par testamenta apstiprināšanu iz-

pildīšanai atraidīt; 4) ka trešās personas apstrīdējušas testa-

mentu nevis tādēļ, ka testatore būtu rīkojusies par mantību

resp. mantojumu, kurš- pienākoties viņām kā viņas intestat-

mantiniekiem, un testatorei tāpēc itkā nebūtu tiesības par šādu

savu mantību resp. mantojumu rīkoties ar testamentu, piem.

ja mantība piederētu pie ciltsmantības (po/tOßoe HMvnjecTno:

Kr. civ. lik. 1068. p.); 5) ka konkrētā gadījumā trešās perso-

nas turpretim apstrīdējušas testamentu, un proti vienīgi ierunas

ceļā, tādēļ, ka testatore rīkojusies ne par savu mantību,

t. i. rīkojusies itkā par svešu mantību, proti par mantību,

kura neieejot viņas mantojumā; 6) ka pēc Kr. civ. lik. 1066, 2—3

p. p. lūgums dēl testamenta apstiprināšanas izpildīšanai ātrai-
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dāms tikai vai nu aiz testamenta formāliem trūkumiem, vai aiz

tādiem testamenta materiāliem defektiem, kuri attiecas uz te-

statores rīcības spēju vai uz testamenta iecelto mantinieku

spēju pieņemt viņiem novēlēto mantu, vai uz testamenta rīko-

jumu nenoteiktību attiecībā uz testamenta mantiniekiem resp.

novēlēto mantu, un vispār, kad testamenta rīkojumi pēc satura

runā tretim likumiem; 7) ka turpretim, kad trešā persona

atrod, ka testatores novēlētā manta piederot nevis testatorei,

bet šai trešai personai, tad pēdējai nav tiesības, uz šī pamata

apstrīdēt testamentu kā tādu, ierunas ceļā; šādai trešai perso-

nai gan tikai būtu tiesība, pret testamentā iecelto manti-

nieku celt vindikacijas prasību pret prejudicialu

prasību par to, ka pieprasītā manta nepieder pie testatores man-

tības resp. viņas atstātā mantojuma; 8) ka tā tad konkrētā

gadījumā jautājums grozās nevis ap to, vai trešo personu pie-

teiktais prasījums un proti izņemt no testatores rīcības zināmu

mantu itķā piederošu šādām trešām personām, būtu izvedams

ierunas vai prasības ceļā, bet gan tikai ap to, vai

šāds prasījums ir realizējams testamenta atspēkošanas

prasības ceļā, jeb vai par to būtu jāceļ vindikacijas resp. pre-

judiciala prasība; 9) ka tādēļ Tiesu Palāta, atrodot ka trešo

personu aizkustinātais jautājums par to, vai mantība, par kuru

testatore rīkojusies ar savu testamentu, piederējusi pašai testa-

torei, izšķirams nevis strīdus celšanas ceļā pret pašu testa-

mentu resp. ierunas ceļā pret prasību par testamenta apstipri-

nāšanu izpildīšanai, — nav sava gala slēdziena ziņā trešo per-

sonu pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņu kasācijas sūdzība,

kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Jāņa un Jura

Pipcanu pilnvarnieka, zv. adv. Petkoviča kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

31. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā, Miķeļa B r i z g a s

un Margrietas Za n d c r pilnvarnieka zv. adv. Minkeviča lū-

gums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Miķeļa B r i z g a s

un Margrietas Z a n d c r prasībā pret Jāņa B r i z ga s manto-

šanas masu.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons<

Senāts atrod: Tiesu Palāta uzskata, ka šinī lietā prasība

apspriežama pēc priv. lik. 2793., 4488. p. p. un ka prasītājiem

neesot tiesība prasīt 1896. gada dāvināšanas akta atcelšanu

attiecīgās dalās, bet esot tikai tiesība prasīt viņiem pienākošās

obligatoriskās daļas izdošanu pēc Kurz. zemn. lik. 130. p. Šis

Tiesu Palātas uzskats nav atzīstams par pareizu. Tanī laikā,

kad tika izdoti Kurz. zemn. likumi, Kurzemes privāttiesībās

vēl nepastāvēja priv. lik. 4488. p. paredzētā querela inofficiosae

donationis, kura tika ievesta Kurzemes privāttiesībās tikai ar

Baltijas privatlikumu kodifikaciju. Tā tad Kurz. zemn. lik.

140. p., kurš runā par ierobežojumiem, kādiem ir padots dā-

vinātājs attiecībā uz savu atdāvināmo mantu, nestāv nekādā

sakarā ar priv. lik. 2793., 4488. p. p. Kurz. zemn. lik. 140. p.

ievietots nevis Kurzemes zemnieku likumu nodaļā, kura runā

par mantošanas tiesībām, bet atsevišķā nodaļā par dāvināju-

miem un nesatur nekādus aizrādījumus uz dāvinātāja neapeja-
miem mantiniekiem. Kurz. zemn. lik. 140. p. paredzētais dā-

vinātāja ierobežojums ievests nevis vienīgi tikai neapejamiem

mantiniekiem par labu, bet nāk par labu visiem dāvinātāja

mantiniekiem kā tādiem, neatkarīgi no tā, uz ko pamato dāvi-

nātāja mantinieki savas mantošanas tiesības un ari neatkarīgi

no tā, vai šie mantinieki pieder pie Kurz. zemn. lik. 126., 129.

p. p. uzskatītiem mantiniekiem. No sacītā izriet, ka, pretēji

Tiesu Palātas domām, prasītāji var gan prasīt atcelt dāvinā-

šanas līgumu attiecīgās dalās un atzīt šinīs dalās viņu īpašuma

tiesības uz atdāvināto objektu. Tādā kārtā Tiesu Palāta pie-

laidusi kļūdu tanī ziņā, ka viņa ved sakarā Kurz. zemn. lik.

140. p. ar priv. lik. 4488. p., kurš pēdējais iziet no neapejamo

mantinieku institūta un šo mantinieku tiesību viedokļa. Ar

to Tiesu Palāta ir pārkāpusi Kurzemes zemn. lik. 140. p., kā

ari priv. lik. 4488. p. Bez tā, Tiesu Palāta proprio motu ieku-

stinājusi jautājumu par to, vai šinī gadījumā vispārīgi ir no-

ticis dāvinājums priv. lik. 4469. (domājams 4467.) p. nozīmē,

t. i. vai apdāvinātā, dāvinātāja dēla, manta ar starp pēdējo un

1925. g. — 31

78



dāvinātāju noslēgto darījumu dabūjusi kādu pieaugumu. Tiesu

Palāta, iekustinot šo jautājumu, nav ievērojusi patiesos lietas

apstākļus, t. i. nav ņēmusi vērā, ka atbildētājas pārstāvis, mir.

Jāņa Brizgas mantības masas aizgādnis, nekur minētā darī-

juma dāvināšanas akta raksturu nav apstrīdējis un vispār ieru-

nas pret prasību nav cēlis. Tiesu Palāta šinī ziņā ir pielaidusi

civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu. Atrodot, ka minēto likumu

pārkāpumu dēļ Tiesu Palātas spriedums nevar tikt atstāts spē-

kā, Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto ka-

sācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj : Tiesu Palātas 1924.

gada 26. maija spriedumu civ. proc. lik. 711. p., Kurzemes zemn.

lik. 140. p. un priv. lik. 4488. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

32. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Indriķa Dob c ļ a

lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Dobeļa, prasībā pret Kārli Vecvagaru.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa iziet no pareizā uzskata, ka

šinī gadījumā prasītāja prasība, kura saskaņā ar priv. lik. 3258.

p., ir vērsta uz to, lai atbildētājs tiktu piespiests saņemt atpakaļ

prasītājam pārdoto zirgu un atmaksāt prasītājam atpakaļ no

pēdējā par šo zirgu saņemtos 24000 rbļ., uzskatāma par pra-

sību, kura līdzīgi priv. lik. 3257. p. paredzētām prasībām par

pilnīgu zaudējumu atlīdzināšanu nenoilgst priv. lik. 3271. p. pa-

r dzētā 6 dienu noilguma termiņā, ja ir paredzēts, ka atbildē-

tājs, pārdodams zirgu, ir rīkojies ļaunprātīgi. Bet Apgabal-

tiesa, konstatējot, ka zirgs pie pirkšanas bijis slims, un ka at-

bildētājs, pārdodams zirgu prasītājam, apgalvojis, ka tas ve-

sels, nepareizi noraidījusi prasību aiz tā iemesla, ka neesot pie-

lādīts, ka atbildētājs, apgalvodams, ka zirgs ir vesels, esot to

darījis ļaunprātīgi. Pēc priv. lik. 3257. p. tiešā satura un iz-

pratnes, pārdevējs uzskatāms par ļaunprātīgi rīkojušos ne tikai

tad, kad viņš tieši noklusējis par pārdodamā objekta vi-

ņam pazīstamiem trūkumiem, bet ari tad, kad viņš noteikti ap-
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galvojis, ka pārdodamam objektam piemīt zināmas īpa-

šības ; saskaņā ar priv. lik. 3251. p., pārdevējam katrā zinā

jāatbild par tādu trūkumu esamību, kuru neesamību viņš

noteikti apgalvojis. Tamdēļ, konstatējot, ka atbildētājs apgal-

vojis, ka pārdodamais zirgs ir vesels, t. i. ka viņam ir zinā-

mas īpašības un ka viņam nepiemīt slimības trūkums, un

uzliekot pie tādiem konstatējumiem prasītājam vēl atsevišķu

pierādījumu priekšā stādījumu par to, ka atbildētājs rīkojies

ļaunprātīgi, Apgabaltiesa, atraidot prasību šādu itkā vēl iztrūk-

stošo pierādījumu trūkuma dēl, Ir pielaidusi civ. proc. lik. 196.

(142.) un priv. lik. 3251. p. p. pārkāpumu. Aiz pievestiem ieme-

sliem Senāts nolemj: Liepājas Apgabaltiesas 1924. g. 31.

maija spriedumu civ. proc. lik. 196. (142.) un priv. lik. 3251. p. p.

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

33. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Jāna Damberga

lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Ernesta

D i š 1 c r a prasībā pret Jāni Dambergu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Locbers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētājs neapstrīd to faktu, ka viņš

savu gada strādnieku, prasītāju šaī lietā, atlaidis no dienesta bez

likumīga iemesla, un ari neapstrīd ne nolīgtās algas apmēru, ne

deputāta cenas, bet atrod, ka Apgabaltiesa, tāpat kā Mierties-

nesis, piespriežot prasītājam pilnu algu netikvien par nostrā-

dāto laiku, bet ari par nenostrādāto laiku, ierēķinot gada

algā (rojTOBOH OKJiafl'b) vēl uzturu, nepareizi iztulkojusi Kurz.

zemn. lik. 165. p.; 2) ka tādā kārtā, sakarā ar lietas apstā-

kļiem un atbildētāja paskaidrojumiem, viņa kasācijas sūdzībā,

cēlies jautājums par to, vai Kurz. zemn. lik. 165. p. beigās

lietotie vārdi „oe3T> nnniH h njiaTßH", „jedoch ohne

Kost und Kleidung", attiecināmi netikvien uz mēneša strād-

niekiem, bet ari uz gada strādniekiem; 3) ka pēc 165. p. krievu

teksta «saimniekam, kas savu strādnieku atlaiž bez likumīga

iemesla pirms salīgtā termiņa, ir pienākums samaksāt, bez sa-
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līgtās algas (njiaTßi), uztura (coflepacaHia) un drēbēm (oaeJKflßi),

vēl „ro/TOBOii OKaaflß" un, ja tas kalpojis pa mēnešiem, divu mē-

nešu algu (sKajroßaHßH, krievu tekstā te stāv zemikolons), bet

bez uztura(miuui)un drēbēm;" 4)ka tā tad,iztulko-

jot šī 165.p. krievu tekstu, izrādās, ka saimniekam pie taī apzīmē-

tiem apstākļiem ir pienākums samaksāt vai nu „ro,a,OßOii oKjia/TB"

kā pirmo objektu, vai „flßyxM,Bca<fHoe 3Ka.noßaHße", divu mē-

nešu algu" (atajīGßaHße) kā otro objektu; tādēļ vispirms skaidri,

ka no kopējā predikāta (darbības vārda) «samaksāt" atkarājas

pirmkārt «roAOBOii OKJiaflß" un otrkārt

majiOßaHße" un ka tādēļ krievu tekstā nostādītais zemiko-

lons nav vietā un jābūt komatam; pie tam 165. p. krievu teksta

pēdējie vārdi „>KajiOßaHbe 6e38 nimin h HJiaTßa" atdalīti no vār-

diem „^ByxM,Bca4Hoe JKajiOßaHße" tāpat ar komatu; pie šādiem

apstākļiem 165. p. krievu teksts pielaiž vismaz iespēju,

165. p. iztulkot tādā nozīmē, ka pievestie pēdējie vārdi ~0/inak-

ojkb 6e3B nnimi B iuiaTßu" būtu attiecināmi netikvien uz

~ĀByxM,BCflMHoe aeajiOßaHße", t. i. uz mēneša strādniekiem, bet

ari uz „ro/iOBOH t. i. uz gada strādniekiem; bet ka ši

interpretācija ir uzskatama netikvien par iespējamu, bet ari

par vienīgi pareizu un vienīgi pielaižamu, iz-

riet no 165. p. vācu teksta, kurš tika oficiāli izsludināts kopā

ar krievu tekstu krievu pilnā likumu krājumā (I. nojraoe coopa-

Hie 3aKOHOBB 1817. g. 25. augustā zem Nr. 27024); vācu teksts

atturas no krievu tekstā pieņemtām dažādām vārdu variāci-

jām un nelieto par vienu un to pašu jēdzienu dažādās vietās da-

žādus nosaukumus; vācu tekstā burtiski teikts sekošais: „Hat

der Dienstherr indessen seinen Dienstboten vor dem Ablauf

der vertragsmāssigen Dienstzeit ohne gegrūndete Ursache aus

dem Dienst geschickt, so ist er gehalten, dem Dienstboten ūber

dem demselben nach dem Kontrakte zustehendcn und bereits

verdienten Lolm, Kost und Kleidung, noch einen ganzjāhrigen,

oder, wenn er auf monatliche Dienstzeit angenommen worden

ist, einen zweimonatlichen Lohn, jedoch ohne Kost und Klei-

dung, zu entrichten"; pie šādas redakcijas 165. p. pat ari gra-

matiski (etimoloģijas un sintakses ziņa) nešķir o «gada algu"

no «mēneša algas", un abus algas veidus tieši dara atkarīgus no
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kopējā darbības vārda, predikāta, „ist gehalten... zu ent-

richten"; 165. p. vācu teksts ari nerunā: pirmā gadījumā par

(roaOBOH) un otrā gadījumā par ~/Ka.iOßaiiLe", bet lieto

abos gadījumos vienu un to pašu vārdu „Lohn" (alga); vācu

165. p. tādā kārtā loģiski šķiro tikai: no vienas puses —

nopelnīto vispārējo atalgojumu, kas sastādās no 1) algas (Lohn),

2) uztura (Kost) un 3) drēbēm (Kleidung), un no otras pu-

ses — atlīdzību par priekšlaicīgo atlaišanu, kāda atlīdzība sa-

stādās vienīgi no algas (Lohn) bez uztura (Kost) un bez drē-

bēm (Kleidung); atlīdzība par priekšlaicīgo atlaišanu tā tad sa-

stādās vienīgi no algas (Lohn) un šādā sastāvā atlīdzība pie-

nākas kā gada strādniekiem, tā ari mēneša strādniekiem; šis

algas (Lohn) apmērs — atlīdzības veidā — noteicams atkarīgi

no tā, vai alga savā laikā tika salīgta par gadu (gada strādnie-

kiem), vai par mēnešiem (mēneša strādniekam); pie tam, kā to

nepārprotami nosaka 165. p., alga — atlīdzības veidā par priekš-

laicīgu atlaišanu — noteicama: gada strādniekam — gada algas

apmērā, un mēneša strādniekam — divu mēnešu algas apmērā;

5) ka tādēļ 165. p. — pēc tā īstās nozīmes — saprotams tā, ka

priekšlaicīgi atlaistam gada strādniekam pienākas 1) nopel-

nītā alga (naudā vai graudā), uzturs un drēbes, un bez tā vēl:

2) sevišķa atlīdzība, kura sastādās no gada algas (naudā vai

graudā), bet kurā neietilpst drēbes un uzturs (Senāta apv. sap.

1925. g. 12. maija lēmums); 6) ka tādā kārtā gan no vienas

puses Apgabaltiesa, atzīstot, ka zem gada algas („ro,zi,OBOH

OKJia/i,T>") jāsaprot atalgojums pilnā apjomā, ieskaitot tanī ari

drēbes un uzturu, nepareizi iztulkojusi Kurz. zemn. lik. 165. p.;

bet no otras puses ari atbildētājs nepareizi iztulko to pašu li-

kumu tanī zinā, itkā zem šās gada algas būtu saprotams tikai

algas apmērs naudā; gada atalgojums var būt kopā ir naudā ir

graudā un ja nu bez vainas atlaistam kalpam, kas ved savu

saimniecību, .pienākas dabūt no saimnieka bez atalgojuma pilnā

apjomā par nostrādāto laiku vēl atsevišķu atalgojumu gada algas

apmērā, tad no šās pēdējās, ja tā sastāvējusi naudā un graudā,

jāatvelk tā dala graudā, kas būtu gājusi uz kalpa uzturu; tajā

„uzturs" katrā atsevišķā gadījumā jānovērtē un jākonstatē;
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7) ka neskatoties uz to, ka Apgabaltiesa ir pielaidusi nepareizu

Kurz. zemn. lik. 165. p. iztulkošanu, tomēr šinī gadījumā tas vien

nav uzskatāms par pietiekošu pamatu, aiz šī iemesla Apgabal-

tiesas spriedumu atcelt: prasītājam saskaņā ar pievesto 165. p.

būtu bijusi tiesība prasīt bez algas pilnā apjomā par nostrā-

dāto laiku vēl gada algu (naudā un graudā) par vienu veselu

kustīgu gadu (priv. lik. 3053. p.), tā tad nevis tikai

līdz tekošā kalendāra vai saimnieciskā gada beigām (3054. p.);
tomēr prasītājs lūdzis piespriest viņam pieprasīto daudzumu

nevis par veselu nākošu kustīgu gadu, bet gan tikai līdz 1924. g.

Jurģiem, t. i. tikai par apm. 6 mēnešiem un nevis par gada laiku

skaitot no 1923. g. 1. oktobra, proti līdz 1924. g. 1. oktobrim; tā

tad prasītājs pieprasa mazāk, t. i. laika ziņā mazāk, nekā viņam

pienāktos; tie atvilkumi par „uzturu", kuri viņam nepienākās,

bet kuri viņam tomēr piespriesti par laiku līdz 1924. g. Jurģiem,

vērtības ziņā, — pēc lietā esošiem datiem — tālu nesasniedz

tās vērtības apmēru, kuru prasītājam vēl būtu bijusi tiesība

prasīt, proti par laiku līdz 1924. g. 1. aprilim, bet kuru viņš nav

pieprasījis un kura viņam tādēļ ari nav piespriesta un kura tādā

kārtā pilnīgi kompensē pirmajos; 8) ka tādā kārtā Apgabal-

tiesas spriedums, viņa gala slēdziena ziņā, uzturams spēkā un

atbildētāja kasācijas sūdzība atstājama bez ievērības, Senāts

nolemj : Jāņa Damberga kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

34. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Līzes Pliu k še

pilnvarnieka zv. adv. Siksnes lūgums par Liepājas Apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Līzes Pliukše prasībā pret Andreju

Pliukše.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Liepājas Apgabaltiesa savu prasību

atraidošo spriedumu pamato uz to, itkā no lietai norakstā pie-

vienotā Liepājas Apgabaltiesas 1923. g. 23. augusta sprieduma

motiviem esot redzams, ka partu laulība šķirta abu laulāto

vainas dēl, kamdēļ prasītāja aiz šī iemesla saskaņā ar likuma
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par laulību 60. p. 2. d, esot zaudējusi tiesību prasīt uzturu no

sava bijušā vīra; 2) ka Liepājas Apgabaltiesas 1923. gada 23.

augusta sprieduma motivos nav vis teikts, ka partu laulība

šķirama abu laulāto vainas dēl, bet taisni uzsvērts, ka lau-

lība šķirama neatkarīgi no vainas, t. i. uz likuma par

laulību 49. p. 2. d. pamata, kamdēļ pretēji Apgabaltiesas domām

šinī gadījumā, nav vis piemērojama likuma par laulību 60. p.

2. d., bet gan lik. par laulību 60. p. 1. d., saskaņā ar kuru sievai

pēc laulības šķiršanas, ja viņa trūcīga, tiesība prasīt uzturu no

sava bijušā vīra; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, sagrozot tiešu

Liepājas Apgabaltiesas 1923. g. 23. augusta sprieduma saturu,

ir nākusi pie nepareiza gala slēdziena, kamdēļ viņas spriedums
civ. proc. lik. 181. (129.) un 196 (142.) p. p. pārkāpumu dēl nevar

tikt atstāts spēkā, Senāts nolemj : Liepājas Apgabaltiesas

1924. g. 22. maija spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196.

(142.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apga-

baltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

35. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Jāņa Dvēse-

lītes pilnvarnieka zv. adv. Rūša un Edes-Marijas Indrikson

dzim. Ķaune un mant. masas pilnvarnieka zv. adv. Grīnberga

lūgumi par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jāņa Dvēselītes

prasībā pret Jāni Ķaune un Edes-Marijas Indrikson mantoša-

nas masu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Savā 1920. g. 30. novembrī iesniegtā prasī-

bas rakstā prasītājs lūdzis uzlikt atbildētājiem par pienākumu

izteikt savu piekrišanu pusmājas „Lazdiņš Nr. 9" (domāts mājas

ideālās pusdalas) apstiprināšanai prasītājam uz 1914. g. 17. jan-

vāra galīgā pirkšanas līguma pamata, kurā prasītājs to nopir-

cis no atbildētājiem, bet neizpildīšanas gadījumā atbildētāju

piekrišanu atvietot ar tiesas spriedumu. Savu prasību prasī-

tājs pamato uz to, a) ka apzīmētā līgumā atbildētāji gan iztei-

kuši piekrišanu pusmāju apstiprināt prasītājam, un ka pusmāja

jau atrodoties prasītāja valdīšanā, un rīcībā, bet pusmājas ap-
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stiprināšana pircējam nav notikusi kara apstākļu dēļ, b) ka

atbildētāji izvairījušies no līguma izpildīšanas un šaī nolūkā li-

kuši savam radniekam, kādam Jēkabam Kaune, izlietot savu

priekšrocības tiesību uz šo objektu, c) ka Jēkabam Kaune to-

mēr „priekšrocības" tiesības uz pusmāju neesot, jo viņam par

pusmājas pārdošanu jau sen bijis zināms un viņš savu tiesību

nav izlietojis. Atbildētāji prasību nav atzinuši uz tā pamata,

ka atbildētāji savu piekrišanu pārdoto objektu apstiprināšanai

prasītājam jau izteikuši pašā piikšanas līgumā, un ka Jānim

Kaune piederējušā daļa jau pirms prasības celšanas tikusi ap-

stiprināta Jēkabam Kaune, kādēļ pēc priv. lik. 3878. p. piez.

prasītājam neesot tiesības prasīt šīs daļas apstiprināšanu viņam.

Apgabaltiesa prasību apmierinājusi. Tiesu Palāta, pārgrozot

Apgabaltiesas spriedumu, atzinusi prasītājam tiesību, prasīt bez

Edes Indrikson mantošanas masas piekrišanas minētās mājas

Ve daļas apstiprināšanu viņam, bet prasību pārējā daļā atrai-

dījusi. Tiesu Palātas spriedumu kasācijas kārtībā pārsūdzē-

juši prasītājs un Edes Indrikson mantošanas masa. Tiesu Palāta

konstatējusi, ka a) Jānim Kaune piederējusi mājas Vs daļa, un

Edei Indrikson piederot Ve daļa, b) ka Jānis Kaune savu Vs

daļu pārdevis Jēkabam Kaune 1920. g. 26 /27. jūlijā, un tā 1920. g.

27. novembrī, tā tad vēl pirms tagadējās prasības celšanas, ti-

kusi Jēkabam Kaune apstiprināta zemes grāmatās, c) ka pra-

sītājs nav atsacījies no pirkšanas līguma. Kā nenoliedz ari pats

prasītājs, Jānim Kaune piederējušā Va dala ir tikusi apstiprināta

Jēkabam Ķaune un pie tam vēl pirms prasības iesniegšanas.

Tādā kārtā prasītājs ar savu tagadējo prasību vispār nevar

panākt Jānim Ķaune piederējušās Vs daļas apstiprināšanu pra-

sītājam, iekams atzīme zemes grāmatās par šīs daļas apstipri-

nāšanu Jēkabam Kaune nav atcelta tiesas sprieduma ceļā, kas

savukārt varētu notikt tikai tad, ja prasītājs savu prasību būtu

cēlis ari pret Jēkabu Kaune. Tādēļ Tiesu Palātai vispār nebija

pamata atsaukties vēl uz priv. lik. 3878. p. piez. Bet atsauksme

uz attiecīgu pantu pati par sevi aiz nupat pievestiem iemesliem

nevar noderēt Tiesu Palātas sprieduma atcelšanai. Tagadējā

prasība nebūt nav raksturojama kā prejudiciala prasība un viņa
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kā tāda katrā ziņā nebūtu vietā. Prasītājs savā prasības rakstā

nemaz nebija lūdzis atzīt, ka viņam piederētu kādas tiesības, vai

konstatēt kādu viņam piederošu tiesību esamību, kuras atbildē-

tāji būtu apstrīdējuši. Prasītājs, aizrādot, ka atbildētāji „negrib

vairs līgumu izpildi t", un ka viņam „j āmek 1 ē" tādēļ sa-

vas tiesības tiesā", šai nolūkā lūdz uzlikt atbildētājiem par pie-

nākumu, izteikt savu piekrišanu pirkšanas līguma ievešanai

zemes grāmatās, un ja atbildētāji savu piekrišanu nedotu, tad

koroborēt līgumu bez viņu piekušanas. Tādā kārtā prasītājs

iziet netikvien no tā, ka viņam būtu jāpanāk zināmas tiesības

pastiprināšana uz nākotni, kuras itkā apstrīdot atbildētāji, bet

ari no tā, ka atbildētāji ir jau cēluši noteiktu

strīdu un ka viņi līgumu nav izpildījuši; tādēļ prasītājs bija

lūdzis eventuāli tieši līgumu koroborēt. Šāds prasības formu-

lējums aizrāda nevis uz prejudicialu prasību, bet uz prasību par

līguma izpildīšanu. Pie šādiem apstākļiem Tiesu Palātai bija

tiesība prasību attiecībā uz Jāni Ķauni atzīt par at-

raidāmu pēc būtības jau uz tā vienkāršā fakta pamata vien, ka

Jāņa Kaune ar prasītāju noslēgtais pirkšanas līgums taisni nav

koroborējams uz prasītāja vārda, jo pirkšanas objekts jau

(agrāk) ticis koroborēts uz otra (kaut gan vēlāka) pircēja (proti

Jēkaba Kaune) vārda, nerunājot nemaz par to, ka prasība at-

tiecībā pret Jāni Kaune par līguma koroborēšanu tagadējā lie-

tas stāvoklī nav pielaižama jau aiz formāliem iemesliem, jo

prasība netika vērsta ari pret Jēkabu Kaune, kādēļ prasītājs

vispār nevarētu panākt pēdējam par labu notikušās atzīmes at-

celšanu. Tāpat nepelna ievērību ari prasītāja aizrādījums uz to,

ka Tiesu Palāta pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 711. p. p., neap-

sverot prasītāja pirmā instancē dotos paskaidrojumus: prasī-

tājs savā kasācijas sūdzībā pat nepieved kādus viņa paskaidro-

jumus, kurus Tiesu Palātai būtu bijis sevišķi jāapspriež. Bez tā,

tiesa vispār nav spiesta sevišķi apstāties pie katra atsevišķa

partu dota paskaidrojuma, un vēl mazāk tad, kad parts neturēja

par vajadzīgu tos atkārtot un izcelt ari otrā instancē. Pretēji

prasītāja domām, otrā instance, atceļot pirmās instances sprie-

dumu, tāpat nav spiesta sevišķi atspēkot sīkumos visus pirmās
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instances sprieduma apcerējumus un tās atsauksmi uz zināmiem

likuma pantiem. Aiz pievestiem iemesliem prasītāja kasācijas

sūdzība kā nepamatota atraidāma. Edes Indrikson mantošanas

masa cēlusi ierunu par to, ka pašā ar prasītāju noslēgtā līgumā

abi atbildētāji jau devuši piekrišanu līguma koroborēšanai un

ka tādēļ atkrītot prasības pamats, kurā prasītājs lūdzis uzlikt

atbildētājiem par pienākumu vēl sevišķi dot savu piekrišanu.

Tiesu Palāta šaī ziņā atrod, ka gan lieki esot tiesas ceļā prasīt

no atbildētājiem vēl reizi izteikt šādu piekrišanu, un tādēļ Tiesu

Palāta „šīs prasības dalu" nav apmierinājusi. Tomēr Tiesu Pa-

lāta attiecībā uz Indrikson mantošanas masu apmierinājusi pra-

sību par līguma koroborēšanu, atrodot, ka līgums šaī daļā katrā

ziņā esot koroborējams saskaņā ar prasības lūgumu, kurai pie-

krītot itkā prejudicialas prasības pazīme. Indrikson mantoša-

nas masa uzskata pievestos Tiesu Palātas spriedumu motivus

par neloģiskiem. Šim uzskatam piekrist nevar un Tiesu Pa-

lātas spriedums ari šaī daļā — viņa gala slēdziena ziņā — atzī-

stams par saskanošu ar likumiem. Gan nav pareizs Tiesu Palā-

tas aizrādījums uz to, ka nupat apzīmētai prasības daļai esot

prejudicials raksturs, jo, kā jau augšā minēts, prasība vērsta uz

līguma koroborēšanu piespiedu ceļā uz tiesas sprieduma pamata,

kaut gan Tiesu Palāta, šo prasības daļu apmierinot, formulējusi

to kā tiesības „atzīšanu" prasītājam, prasīt līguma koroboraciju

bez Indrikson mantošanas masas piekrišanas. īstenībā atbil-

dētājai, Indrikson mantošanas masai, nav tiesības, lūgt prasību,

itkā lieku, šaī daļā atraidīt, ja tā pati atbildētāja jau no paša

sākuma noteikti apstrīdējusi prasību ari par līguma pie-

spiedu koroborēšanu kā tādu pašā pamatā aiz dažādiem, Tiesu

Palātas sprieduma I.—11. pktos aprādītiem iemesliem. Pretēji

minētās atbildētājas domām, Tiesu Palāta, atzīstot visas atbil-

dētājas pievestās ierunas, tā tad ari pret līguma koroboraciju,

par nepamatotām, varēja prasību apmierināt ari šaī daļā, ne-

krītot loģiskā pretrunā savos motivos. Prasītājs, lūdzot uzlikt

atbildētājiem par pienākumu dot savu piekrišanu līguma koro-

boracijai un neizpildīšanas gadījumā līgumu koroborēt bez viņu

piekrišanas, domājis pirmā rindā un galvenā kārtā panākt nevis
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atbildētāju teorētisku piekrišanu, bet taisni paša līguma korobo-

raciju kā tādu. Ja nu izrādās, ka piekrišana jau dota, tad to-

mēr paliek un uzturams spēkā galvenais prasības mērķis, t. i.

lūgums par līguma koroboraciju. Tiesu Palāta atraidījusi vi-

sas atbildētāju celtās ierunas vispār, tā tad ari pret nupat at-

zīmēto prasības daļu celtās ierunas; tādēļ pats lūgums par ko-

roboraciju kā tāds bijis jāapmierina. Atzīstot pie šādiem ap-

stākļiem, ka Tiesu Palātas spriedums ari šaī daļā — gala slē-

dziena ziņā — uzskatāms par saskanošu ar likumiem, ka tādēļ

ari atbildētājas Edes Indrikson mantošanas masas kasācijas

sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj : Jāņa

Dvēselītes pilnvarnieka zv. adv. Rūša kasācijas sūdzību un

mirušās Edes-Marijas Indrikson mantošanas masas pilnvar-

nieka zv. adv. Grinberga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

793. p. pamata atstāt bez ievērības.

36. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Mir. Nikolaja

Kiri 1 o v a mazgadīgo bērnu Glikerijas un Nadeždas aiz-

bildņu, Grigorija, Zachara un Nikifora Kirilovu lūgums par

Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu mir. Nikolaja Kiri-

lova mazgadīgo bērnu aizbildņu prasībā pret Elizabeti Kirilovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa pareizi savā sprieduma

vēsturiskā daļā pievedusi prasības petitumu, kurā prasītāji lūdz

piespiest atbildētāju pielaist prasītājus pie zemes lietošanas

10 des. apmērā; 2) ka atbildētāja pret šādu petituma formu-

lējumu ierunas nav cēlusi un prasītāji nav lūguši izlabot minēto

petitumu; tādēļ Apgabaltiesai nav bijis iemesls, neiziet no pra-

sības petitumā apzīmētā zemes gabala apmēra; 3) ka petitumā

pielaistā kļūda nav izlabojama kasācijas kārtībā un Senātam

šaī nolūkā nav jāskata cauri pie kasācijas sūdzības pieliktie

dokumenti, kuri nav bijuši zemāko instanču apspriešanā; 4)

ka notikušās grūtības pie sprieduma izpildīšanas tāpat nevar

noderēt par pamatu sprieduma atcelšanai kasācijas kārtībā;

5) ka prasītāji vispār neaizrāda uz kaut kādiem Apgabaltiesas
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itkā pielaistiem pārkāpumiem; 6) ka prasītājiem, ja tie atrod,

ka Apgabaltiesa pielaidusi kļūdu, nepareizi noteicot prasības

priekšmeta apmēru, un ka ar to izcēlušās grūtības spriedumu

izpildot, ir jāgriežas pie Apgabaltiesas ar lūgumu civ. proc. lik.

964. p. paredzētā kārtībā; 7) ka pie apzīmētiem apstākļiem

prasītāju kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts

nolemj : Mirušā Nikolaja Kirilova mazgadīgo bērnu Glike-

rijas un Nadeždas aizbildņu, Grigorija, Zachara un Nikifora

Kirilovu kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

37. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Anša un Olgas

Pērkoņu pilnvarnieka zv. adv. Lazdiņa lūgums par Tiesu

Palātas spriedumu atcelšanu viņu, Pērkoņu, prasībā pret Emi-

liju Lazdiņ un citiem un pēdējo pilnvarnieka, zv. adv. Pauļuka

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta konstatējusi, ka prasītāju

faktiskā valdīšana par Priežkrogu iesākusies tikai 1912. g. 23.

aprilī, kad prasītāji iegājuši Priežkrogu mājās, un ka tā tad pra-

sītāji pirms prasības iesniegšanas valdījuši Priežkrogu nevis

pilnus 10 gadus, bet gan tikai 9 gadus 3 mēnešus un 5 dienas;

2) ka šādi Tiesu Palātas konstatējumi attiecās uz lietas fak-

tisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā; sevišķi

šī Tiesu Palātas slēdziena pareizība nemaz nav atspēkota ar

piasītāja aizrādījumu viņu kasācijas sūdzībā uz to, ka atbildē-

tāji nav apgalvojuši, ka „vecais Preiss (kasācijas sūdzībā teikts

„Pērkons") 1911. gadā būtu vedis saimniecību"; 3) ka tādā

kārtā atkrīt prasītāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības 2.

pktā, kuros viņi apstrīd Tiesu Palātas slēdzienu par to, ka pra-

sītāji sākuši valdīt strīdus objektu nevis 1911. g., bet tikai

1912. g. 23. aprilī; 4) ka prasītāju lūgumu nopratināt liecinieku

Benus par to, ka „līgums slēgts 1911. g." (Tiesu Palātas 1924. g.

12. marta sēdes protokols) Tiesu Palāta atraidījusi uz tā pa-

mata, ka ar prasītāju uzdoto liecinieku prasītāji domājot pierādīt
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tikai savas valdīšanas pamatu (justus titulus) un ka prasītāji

tomēr nav pierādījuši, ka Priežukrogs patiesi būtu atradies

prasītāju rīcībā jau 1911. g. un ka tādēļ valdīšanas pamatam vien

kā tādam nav nozīmes tagadējā lietas stāvoklī; 5) ka, pretēji

prasītāju domām, līguma noslēgšanas laiks pats par sevi vēl

nenozīmē un nepierāda, ka ar paša līguma noslēgšanas momentu

jau būtu iesākusies prasītāju valdīšana par strīdus objektu; 6)
ka dēl īpašuma atzīšanas prasītājiem uz iesēdējuma pamata

nepieciešama visu iesēdējuma priekšnoteikumu un rekvi-

zitu esamību (priv. lik. 820. p.); tādēļ Tiesu Palātai bijis pie-

tiekošs pamats prasītāju valdīšanas justus titulus nodibināšanu

atzīt par nenozīmīgu iekams prasītāji nav pierādījuši, ka līdz

prasības iesniegšanai viņi valdījuši strīdus objektu likumā pa-

redzētā laikā; 7) ka tāpēc Tiesu Palāta varēja, uz viņas pie-

vestā civ. proc. lik. 366
1

. p. pamata, prasītāju lūgumu dēl uzdotā

liecinieka nopratināšanas atraidīt; 8) ka tādēļ atkrīt ari pra-

sītāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības 1. pktā; 9 ka

pretēji prasītāja domām, pēc Kurz. zemnieku tiesībām iesēdē-

juma laiks noteicams nevis pēc priv. lik. 855. p. ar 6 gadiem, bet

gan saskaņā ar Kurz. zemn. lik. 94., 95. §§ ar 10 gadiem; priv. lik.

855. pantā noteiktais 6 gadu laiks pamatojās uz Kurz. 1617. g.

„statutu" 147. §: „res immobiles inter praesentes sexennio, inter

absentes duodecim annis praeseribentur"; Kurz. statūti no-

kārtojuši muižnieku savstarpējās attiecības un statūtu izdoša-

nas laikā tie bija attiecināmi vienīgi uz muižnieku sav-

starpējām attiecībām, uz ko jau aizrāda viņu nosaukums:

„Jura et leges ad usum nobili t a t i s Curlandicae et Semi-

gallicae" (sk. ari Bunge, Kuri. Privatrecht, 8. § pie piez. „a");

tādā kārtā statūti nemaz nav domājuši nokārtot zemnieku

juridiskās attiecības, kuri tai laikā atradušies vēl dzimtsbūša-

nas stāvoklī (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1909. g. Nr. 66,

Plater-Ziberga lietā); uz tiem pašiem pamatiem ari priv. lik.

3621. p., kas pamatojās uz statūtu 149. §, nebija attiecināms

uz zemniekiem; tikai zem krievu likumdošanas iespaida (Kr.
1805. g. 27. februāra un 11 augusta likumi) Kurz. zemn. 1817. g.

lik. (95. §) piemēro Kurzemes zemniekiem jau tieši vispārējo
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krievu likumos pieņemto, 10 gadu noilguma laiku (Bunge:

Ober die nach Kuri. Rccht zur Ersitzung erforderlichen Fristen:

Theor. prakt. Erort. 3. sēj. 100. sek. lapp.); ja nu statūtos

(147., 149. §§) paredzētie iesēdējuma un noilguma laiki nebija

piemērojami zemniekiem, un ja 3621. p. (kas runā par noilgumu)

un 855. p. (kas runā par iesēdējumu), attiecībā uz Kurzemi,

taisni pamatojās vienīgi uz pievestiem Kurz. statūtiem, un ja

pēc Kurz. zemn. lik. 95. § noilguma laiks priekš un pret zemnie-

kiem katrā ziņā ir 10 gadi, tad uz tiešas analoģijas pamata

(priv. lik. ievad. XII. p. pamata) jāatzīst, ka ari iesēdējuma

(94. §) laiks var būt vienīgi 10 gadi, bet nekad ne 6 gadi, kāds

pēdējais termiņš smelts no avotiem, kuri uz zemniekiem neat-

tiecas; saskaņā ar šo, ari Bunge (1. c. 126. § beigās pie piez.

„c") noteikti uzsver, ka „fūr und gegen Bauern ist zur usucapio

ein zehnjā h r i g c r ununterbrochener Besitz erforderlich",

pie kam Bunge atsaucās uz 95. §; pie tā paša slēdziena jānāk

iztulkojot 94. § sakarā ar 95. § (pēc sistemātiskās interpretā-

cijas); 94. § runājot par „Verjāhrung" (fIaBHOCTb), tomēr bez

šaubām domā par iesēdējumu; ja nu 95. § lieto to pašu nosau-

kumu „Verjāhrung", „/iaBHOCTb", tad 95. § attiecināms netikvien

uz noilgumu, bet ari uz iesēdējumu; 10) ka tā tad nepelna

ievērību ari prasītāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības

3. pktā; 11) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav pārkāpusi prasī-

tāju pievestos likumus, kādēļ viņu kasācijas sūdzība kā nepa-

matota atraidāma, Senāts nolemj : Anša un Olgas Pērkonu

pilnvarnieka, zv. adv. Lazdiņa kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

38. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Konstantina

Ringenberga lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprie-

duma atcelšanu viņa. Ringenberga, prasībā pret Rūdolfu Skuju.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebcrs.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa prasību par virsstundu

atalgojumu atraidījusi uz tā pamata vien, ka prasītājs nav pie-

rādījis, ka starp partiem notikusi vienošanās par virsstundu
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darbu un darba inspektora piekrišana; 2) ka šis Apgabaltiesas

uzskats runā pretim 1922. g. 1. apriļa likumam par darba laiku

(lik. krāj. 74. Nr.), pēc kura darbadevējam tiesība prasīt

virsstundu darbu tikai: a) pēc vienošanās ar strādnieku

un ar darba inspekcijas piekrišanu (6. p.); b) vai, kad obliga-

toriski jāstrādā virsstundas un proti 7. p. paredzētos gadījumos;

tā tad pievestais likums nekad neizslēdz strādnieka tiesības

prasīt atlīdzību par patiesi nostrādātām virsstundām ari ārpus

gadījumiem, kad darbadevējam būtu tiesības prasīt

virsstundu darbu; 3) ka Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka

prasītājs nebūtu strādājis virsstundas un ari nav konstatējusi,

ka prasītājs būtu strādājis virsstundas pret darbadevēja

gribu; 4) ka Apgabaltiesai tādēļ bija šaī zinā jāpaskaidro, kā-

dēļ viņa iekš tam, ka prasītājs nostrādājis virsstundas prasī-

tāja kantorī, nav ieraudzījusi atbildētāja piekrišanu šim virs-

stundu darbam, t. i. taisni partu vienošanos, par kuru runā 6. p.;

5) ka Apgabaltiesai, nenoskaidrojot pievestos apstākļus un ne-

apsverot abu partu savstarpējās izturēšanās juridisko nozīmi,

nav bijusi tiesība prasītājam liegt tiesību prasīt atlīdzību par

nostrādātām virsstundām pēc 17. p. un atraidīt prasītāja lūgumu

nostrādāto virsstundu skaita pierādīšanai izsaukt uzdotos lie-

ciniekus; 6) ka tādā kārtā Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc.

lik. 181., 102., 196. (129., 81., 142.) p. p, kādēļ viņas spriedums

pārsūdzētā daļā par virsstundām ir atceļams, Senāts nolemj r

Latgales Apgabaltiesas 1924. g. 16 jūlija spriedumu daļā attie-

cībā uz prasības atraidīšanu par virsstundām civ. proc. lik.

102., 181., 196. (81., 129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu šaī daļā nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna
citā sastāvā: pārējās dalās Konstantina Ringenberga kasācijas

sūdzību uz civ proc. lik. 283. (186.) panta pamata atstāt bez

ievērības.

39. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Mazgadīgās Agneses

Svi k š aizbildņu Elizabetes un Antona Svikšu pilnvarnieka

zv. adv. Seļecka lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma

atcelšanu Agneses Svikš aizbildņu prasībā pret Jāni un Antonu

Svikšiem.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena, ka maz-

gadīgās Agneses Svikš aizbildņi neesot pierādījuši faktiskus

zaudējumus, kādi cēlušies prasītājai no atbildētāju nelikumīgās

valdīšanas, nav apsvērusi lietā esoša 1922. g. 9. maija ren-

tes līguma nozīmi, uz kuru prasības apmēra pierādīšanai pra-

sītāju pilnvarnieks bija atsaucies apelācijas sūdzībā un Apgabal-

tiesas 1924. g. 11. jūlija sēdē. No minētā rentes līguma redzams,

ka par strīdus zemes Va dalu ir tikusi maksāta gada rente

5200 rubļu apmērā. Šādam apstāklim ir svars jautājuma iz-

šķiršanā taisni par to, kādi faktiski zaudējumi cēlušies prasī-

tājai no atbildētāju nelikumīgās valdīšanas, t. i. kādus ienāku-

mus ir zaudējusi mazgadīgā Agnese Svikš atbildētāju valdī-

šanas laikā par viņas mantojumu daļu. Neapsverot sava sprie-

duma motivos minētā rentes līguma nozīmi, Apgabaltiesa pie-

laidusi civ. proc. lik. 181. (129.)., 196. (142.) p. p. pārkāpumu.

Aizrādījums, ka Apgabaltiesa nepareizi neesot piemērojusi civ.

proc. lik. 185. (135\) p., nepelna ievērību, jo konkrētā prasība

nepieder pie prasībām, kuru apmēru nevar noteikt ar liecinie-

kiem, lietpratējiem vai apskatīšanu uz vietas. Tamdēļ Apga-

baltiesa, pretēji kasācijas iesniedzēja domām, šinī lietā varēja

nepiemērot civ. proc. lik. 185. (135
1.) p. Aiz pievestiem ie-

mesliem Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pieve-

sto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj : Latgales Ap-

gabaltiesas 1924. g. 11. jūlija spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.)

un 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot taī pa-

šai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

40. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā. Vladislava

Avs eja pilnvarnieka zv. adv. Tomsona lūgums par Latga-

les Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Avseja, prasībā

pret Mazo-Čivčišu sādžas pilsoņiem, Jefremu Jurčenko un ci-

tiem, un atbildētāja pilnvarnieka Purviņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers. N
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Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atrod, ka prasītāja lieci-

nieki nav liecinājuši, ka atbildētāju lopi būtu noganījuši pra-

sītāja pļavu, bet ka to noganījuši vispār Mazo-Čivčišu sādžas

pilsoņu lopi; 2) ka Apgabaltiesa, kura pati lieciniekus nav no-

pratinājusi, pie tam tieši nepieved to liecinieku uzvārdus, no

kuru liecībām viņa nākusi pie atzīmētā slēdziena; 3) ka tomēr,

ja Apgabaltiesa domājusi par Miertiesneša 1924. g. 29. februāra

sēdē nopratinātiem lieciniekiem Zagorsku un Cvetkovu un 29.

marta sēdē nopratināto liecinieku Šeku, tad Apgabaltiesa, nākot

pie aprādītā slēdziena, tieši sagrozījusi minēto liecinieku lie-

cības, kuri noteikti apliecinājuši, ka „atbildē tā j v, Mazo-

Civčišu sādžas pilsoņu, „lopi" (liec. Zagorskis), „13 zirgi un

36 govis" (liec. Cvetkovs), „govis un aitas" (liec. Šeks), tikuši

ganīti uz prasītāja pļavām; 4) ka, pretēji Apgabaltiesas do-

mām, no tā vien, ka pēc prasītāja paskaidrojuma „bez atbildē-

tājiem Mazo-Civčišu sādžā ir vēl citi saimnieki", itnebūt neiz-

riet, ka atbildētāju lopi nebūtu noganījuši prasītāja pļavas; kā

konstatē pati Apgabaltiesa, prasība celta nevis pret Mazo-

Čivčišu sādžas zemnieku sabiedrību kā tādu, bet gan pret no-

teiktiem šīs sabiedrības pilsoņiem; 5) ka Apgabaltiesai nav

bijis pamata, un pie tam vēl no sevis bez pašu atbildētāju aiz-

rādījumiem, atbildētāju atzīšanu Miertiesneša 1924. g. 29. fe-

btuāra sēdē par to, ka „viņu lopi tikuši ganīti strīdus pļavās",

attiecināt nevis uz atbildētāju lopiem, bet uz visu sā-

džas sabiedrību kā tādu, un uz šī pamata atbildētāju atzīšanai

nepiešķirt pierādījuma nozīmi; šāda atbildētāju atzīšanas iz-

tulkošana nav par pareizu atzīstama, jo mazāk tādēļ, ka paši

atbildētāji taī pašā Miertiesneša sēdē vēl sevišķi motivējuši

savu lopu ganīšanu prasītāja pļavās ar to, ka „a t b i 1 d ē tā -

ji c m (tā tad noteiktām personām) tur ir servitutu tiesības,

bez tam strīdus pļavā tika ganīti sekošu

sādžu pilsoņu 1o p i"; 6) ka, ja Apgabaltiesa būtu

tam apstāklim, ka bez atbildētāju lopiem prasītāja pļavu

noganījuši ari citu sādžas pilsoņu lopi, piešķīrusi nozīmi taī ziņā,

ka no pašreizējiem atbildētājiem nevarot pieprasīt visu zau-

dējuma sumu, un ja Apgabaltiesa uz šī pamata būtu atradusi
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par nepierādītu itkā prasības apmēru, tad ari šāds pamats

nav uzskatāms par pareizu, jo tiesai nav jānodibina, kādu

vainīgu personu lopi un kādos armēros nodarījuši zaudējumus

cietušām, jo vairāki vainīgie noziedzīgos nodarījumos un se-

višķi ganīšanā atbild kopīgi (cobokviiho) : Kr. Senāta civ. kas.

dep. spried. 1906. g. Nr. 106 Trusja lietā), nerunājot nemaz par

to, ka atbildētāji nav prasības apmēru apstrīdējuši; bez tam

Apgabaltiesai, no sevis aizkustinot jautājumu par prasības ap-

mēru, bija jāatstāj prasītājam, saskaņā ar civ. proc. lik. 106.

(82 1

.) p., iespēja vēl sevišķi pierādīt prasības apmēru (Senāta

civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 368 Klovanu lietā), vai ap-

mērs jānoteic pēc sava ieskata, saskaņā ar civ. proc. lik. 185.

(135 1

.) p.; 7) ka tādā kārtā Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc.

lik. 106., 181., 196. (821

.,
129., 142.) p. p., kādēļ viņas spriedums

atceļams, Senāts nolemj: Latgales Apgabaltiesas 1924. g.

13. jūnija spriedumu civ. proc. lik. 106., 181., 196. (82\, 129., 142.)

p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai

izspriešanai no jauna citā sastāvā.

41. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Krievu Āzijas bankas

pilnvarnieka zv. adv. Freudenfelda lūgums par Rīgas Apga-

baltiesas sprieduma atcelšanu Baltijas Lauksaimnieku biedrības

prasībā piet Krievu Āzijas banku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. Strausmaņa

paskaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka prasītāja pamato Rīgas

Apgabaltiesas vietējo kompetenci uz to, ka atbildētājai pieder

imobilis Rīgā, I. hip. iecirknī zem zem. grām. Nr. 162; 2) ka at-

bildētāja pret lietas piekritību Rīgas Apgabaltiesai cēlusi no-

raidījumu uz tā pamata, ka minētais imobilis zemes grāmatās

vēl esot ierakstīts uz Ziemelbankas vārdu un tādēļ, saskaņā, ar

priv. lik. 809., 813. p. p., neesot uzskatāms par atbildētājas īpa-

šumu un līdz ar to ari nevarot nodibināt lietas piekrītību pēc

civ. proc. lik. 210. p.; 3) ka, pēc Apgabaltiesas konstatējuma,

bij. Ziemeļbanka un bij. Kr. Ķīnas bankas uz savu augstākas

1925. g. — 40., 41.
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pārvaldības kārtībā apstiprināto statūtu pamata fuzijas ceļā ap-

vienojušās Kr. Āzijas bankā, pie kam saskaņā ar statūtu 1. §
1. piez. visas abu iepriekšējo banku kustamās un nekustamās

mantas uzskatāmas par pārgājušām uz Kr. Āzijas banku ar

statūtu pasludināšanu, bez atsevišķu aktu taisīšanas; 4) ka tādā

kārtā, matetialā nozīmē, minētais imobilis uzskatāms par atbil-

dētājas Krievu-Azijas bankas mantu, neatkarīgi no tā, vai šis

imobilis zemes grāmatās vēl skaitās uz Ziemeļbankas, t. i. vairs

neeksistējošas personas, vārdu vai ne; 5) ka kaut gan pēc

priv. lik. 809., 813. p. p. imobilis attiecībā uz trešām personām

skaitās par pārgājušu ieguvēja īpašumā, t. i. uz lietišķu tiesību

pamata, tikai ar tā apstiprināšanu zemes grāmatās uz ieguvēja

vārdu, bet ar to nav izšķirts tīri procesuāla rakstura jautājums

par to, cik tālu imobilis būtu uzskatāms par „piederošu" atbildē-

tājai un līdz ar to nodibinātu lietas piekritību pēc imobiļa atra-

šanās vietas, saskaņā ar civ. proc. lik. 210. p.; 6) ka, ja civ.

proc. lik. 210. p. runā par atbildētājai piederošu imobili, tad

likums piešķir izšķirošu nozīmi tam, ka attiecīgais imobilis

ieiet atbildētājas mantībā un tā viņu var, materiāli, pārzināt,

bet nevis tam, vai atbildētāja var nodibināt lietišķas tiesības

par imobili; noteicot 210. pantā paredzēto lietas piekritību pēc

imobiļa atrašanās vietas, likumdevējs, kā redzams no šī 210. p.

motīviem, iziet no tā, ka parasti pie imobiļa atrodās atbildētāja

pārstāvis; 7) ka tādēļ atbildētāja nevar noliegt imobiļa pie-

derību materiālā nozīmē viņai uz tā pamata vien, ka tas, kaut

gan uz statūtu pamata uzskatāms par pārgājušu uz viņu, bet

tomēr vēl neesot pārrakstīts uz viņas vārdu zemes grāmatās;

8) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atzīstot lietu par piekrītošu šai

tiesai, nav civ. proc. lik. 210. p. pārkāpusi; 9) ka tas apstāklis

vien, ka Padomju Krievijas valdība nacionalizējusi Kr. Āzijas

banku Pēterpilī, vēl nav iznīcinājis pēdējās juridisko eksistenci

Latvijas valsts robežās, jo Padomju Krievijas dekrētiem, kuri

nesaskan ar Latvijas iekārtu, jau tādēļ vien nav saistoša spēka

Latvijā (Senāta civ. kas. dep. spried. 1924. g. zem Nr. 256);

tādēļ Krievu Āzijas banka nav uzskatāma par zaudējušu savu

partu spēju Latvijā un vēl mazāk uz to varētu atsaukties viņas

1925. g. — 41.
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pašas pilnvarnieks, kas pats uzstājās tiesā šaī lietā Krievu

Āzijas bankas, kā atbildētājas pilnvarā; 10) ka tā tad Apgabal-

tiesa nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kā-

dēļ viņas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts

nolemj : Krievu Āzijas bankas pilnvarnieka, zv. adv. Freu-

denfelda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

42. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Šuras Krē m c r

pilnvarnieka, zv. adv. pal. Lāčgalva lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Šuras Krēmer prasībā pret Kārli

Galviņu un Leibu Krēmer.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka ar laulāto pārcelšanos Vidzemes pil-

sētā, starp viņiem nodibinājās mantības kopība; 2) ka starp

laulātiem iepriekš vai ari pa viņu uzturēšanās laiku Vidzemes

pilsētā noslēgtais līgums par mantības kopības atcelšanu izrāda

absolūtas sekas un kļūst par saistošu priekš trešām personām

tikai tad, ja tas tiek izsludināts priv. lik. 36. p. piez. paredzētā

kārtībā; 3) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājas iesnieg-

tais līgums nav apzīmētā kārtībā izsludināts Rīgā, tādēļ tas ari

nav uzskatāms par saistošu Leiba Krēmera kreditoram, atbil-

dētājam Galviņām, kā trešai personai; 4) ka šaubu gadījumā

visa laulāto dzīvoklī esošā mantība Vidzemes pilsētās skaitās

par ieejošu laulāto kopējā mantībā un kā tāda atbild par vīra

parādiem (priv. lik. 13., 80., 85. p. p.; civ. proc. lik. 1843. p.);

5) ka pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesai bijis pilnīgs pamats,

aiz viņas pievestiem motiviem, atraidīt prasītājas lūgumu no-

pratināt liecinieku tā fakta pierādīšanai, ka aprakstītās mantas ir

prasītājas pūra mantas; 6) ka pretēji prasītājas domām, nevis

visas mantas, kuras sieva „dabūjusi sevim līdzi, izejot pie vīra",

uzskatāmas par viņu atsevišķu mantu priv. lik. 27. p. nozīmē;

7) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkāpusi prasītājas pieve-

stos likumus, kādēļ viņas kasācijas sūdzība kā nepamatota at-

raidāma, nolemj : Šuras Krēmer pilnvarnieka, zv. adv. pal.

1925. g.
— 41., 42
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Lačgalva kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

43. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Ādama un Jāņa

Kampānu lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma at-

celšanu Donata X o k i n a prasībā pret Ādamu un Jāni Kam-

p ā n i c m.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāji pret prasītāja prasību cēluši

starp citu ierunu par to, ka partu māte pēc tās pirmā vīra (pra-

sītāja tēva) nāves tikusi ar sādžas sabiedrības lēmumu atzīta

par viņas nelaika vīra zemes saimnieci; 2) ka šīs ierunas pie-

rādīšanai atbildētāji bija atsaukušies uz lieciniekiem, kurus Ap-

gabaltiesa ari pielaidusi; 3) ka Apgabaltiesa, nenodibinot, ka

pievestā atbildētāju ieruna ar lieciniekiem nebūtu tikusi piera-

dīta, atrod liecinieku liecības par nenozīmīgām šai lietā uz tā

pamata, ka apzīmētais apstāklis pierādams nevis ar liecinie-

kiem, bet gan — saskaņā ar 1910. g. 14. jūnija lik. (kr. lik. krāj.

Nr. 97) — tikai ar šī lik. 51. p. paredzētiem aktiem un doku-

mentiem, piem. ar pag. zem. ierīc. iest, pag. tiesu spriedumiem,

sādžas saeimas lēmumiem, etc.; 4) ka atbildētāji Apgabaltie-

sas 1924. g. 14. marta sēdē paskaidrojuši, ka attiecīgā pagasta

valdes grāmatas tikušas no lieliniekiem iznīcinātas un ka tā-

dēļ saskaņā ar civ. proc. lik. 409., 134. (101 1.) p. p. aprādītais

apstāklis esot pierādāms ar lieciniekiem, un lūguši izdot viņiem

apliecību izziņas saņemšanai par šo pēdējo faktu; 5) ka Apgabal-

tiesa, šo atbildētāju lūgumu atstājot bez ievērības un pat bez

apspriešanas, pārkāpusi civ. proc. lik. 183., 196., 134. (129, 142.,

101
1

.) 409. p. p.; 6) ka Apgabaltiesa, neatzīstot atbildētājiem

tiesību iegūt kopīpašumā iesēdējuma ceļā ideālas daļas no pie-

šķirtās zemes, kuras tie bija pēc viņu paskaidrojumiem valdī-

juši vairāk par 10 gadiem, un nenoskaidrojot jautājumu par

vispārējo iesēdējuma priekšnoteikumu esamību (Kr. civ. lik.

533. p.) pārkāpusi civ. proc. lik. 183., 196. (129., 142.) p: p. (Kr.

senāta civ. kas. dep. spried. 1891. g. Nr. 49, Videmeiera v. c.

1925. g. — 42., 43.
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lietā), jo — pretēji Apgabaltiesas domām, — ari piešķirtā ze-

me ka tāda nav izņemta no iegūšanas iesēdējuma ceļā, ja val-

dītājs to valdīja savā vārdā personīgi, tā tad ne kā darba ģi-

menes vai sētas pārstāvis, kā to taisni atzinis Senāts pašas

Apgabaltiesas pievestos spriedumos un proti apv. sap. 1909. g.

spried. Nr. 6 un civ. kas. dep. (ne apv. sap. — kā maldīgi aiz-

rāda Apgabaltiesa) 1911. g. spried. Nr. 99, Suminovas v. c.

lietā; 7) ka tādā kārtā Apgabaltiesai, nenoskaidrojot atbildē-

tāju ierunu pamatā esošos faktiskos apstākļus, nav bijusi tie-

sība apmierināt prasību; 8) ka Apgabaltiesa, atrodot atbildē-

tāju paskaidrojumos Miertiesneša 1923. g. 27. septembra sēdē,

ka „zeme piederēja prasītāja tēvam" prasības atzīšanu,

neskatoties uz to, ka atbildētāji savus paskaidrojumus tā pašā

sēdē taisni sākuši ar aizrādījumu, ka viņi prasību neatzīstot un

neskatoties uz to, ka atbildētāji otrā instancē vēl sīkāk atraidī-

juši prasību, ceļot augšā pievestās ierunas par to, ka pēc viņu

mātes pirmā vīra nāves viņa tikusi atzīta par zemes vienīgo

saimnieci, pārkāpusi civ. proc. lik. 155. (112.) p.; 9) ka aiz

pievestiem iemesliem Apgabaltiesas spriedums nav atstājams

spēkā, Senāts, neielaižoties citu atbildētāju pievesto kasācijas

iemeslu pārbaudīšanā, nolemj : Latgales Apgabaltiesas

1924. g. 14. marta spriedumu civ. proc. lik. 155., 183., 196., 134.

(112,. 129., 142., 101\), 409. p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sa-

stāvā.

44. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Arvīda Ditr i c h a

pilnvarnieka zv. adv. pal. Lazdiņa lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņa, Ditricha, prasībā pret Alek-

sandru Jumik-Rozi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma prasī-

tājs runā stāvošā dzīvoklī vairs nedzīvo jau no 1922. g. 5. jūlija

un visu īres naudu par dzīvokli vismaz pēdējo laiku pirms 1924.

gada 16. jūnija likuma par telpu īri (lik. krāj. 91. Nr.) spēkā

1925. g. — 43., 44,
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nākšanas maksājis atbildētājs, bet ne prasītājs; 2) ka no pie-

vestiem konstatējumiem Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena,

ka prasītājs vispār vairs nav uzskatāms par dzīvokļa īrētāju

attiecībā pret namsaimnieku un tādēļ ari nevar par šo dzīvokli

rīkoties; 3) ka bez tā Apgabaltiesai, izejot no atzīmētiem kon-

statējumiem, bijis pamats, piemērojot konkrētai prasībai lik. par

telpu īri, uz šī lik. 5. p. I. d. pamata atzīt, ka atbildētājam, kā

iepriekšējam subīrniekam, saskaņā ar lik. 29. p. ir tiesība iestā-

ties īres līgumā kā patstāvīgam īrniekam - kontrahentam tiešā

īrnieka vietā, ar ko pēdējais pats par sevi zaudē savas līdz-

šinējās īres tiesības uz dzīvokli; 4) ka, pretēji prasītāja pa-

skaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa pietiekoši

apspriedusi starp partiem bijušo īres līgumu, bet atradusi to

uz nupat pievestā pamata par spēku zaudējušu saskaņā ar lik.

29. p.; 5) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs vispār ari

faktiski neskaitās par dzīvokļa īrētāju, t. i. ka prasītājs pats

nekādās īres līguma attiecībās pret namsaimnieku un pret runa

stāvošo dzīvokli neatrodas; 6) ka, izejot no šāda konstatēju-

ma, Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājs vispār

vairs par dzīvokli kā īrnieks rīkoties nevar un tādēļ ari nevar,

itkā subīrētājs, prasīt atbildētāja, itkā subīrnieka, izlikšanu, jo,

ja pašam prasītājam nekādas īres tiesības uz dzīvokli nav, viņš

ari nevarot izlietot no šādām īres tiesībām izrietošas tiesības un

prasīt dzīvokļa atsvabināšanu aiz lik. 32. p. 7. pkt. paredzētā

iemesla; 7) ka pie šādiem apstākļiem iztirzāt jautājumu par

kādu iedomātu pretrunu starp lik. 32. p. 7. pkt. un 29. p., Ap-

gabaltiesai nebija ne mazākā iemesla; 8) ka tādā kārtā Ap-

gabaltiesa nav prasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa

kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj :

Arvīda Ditr i c h a pilnvarnieka zv. adv. pal. Lazdiņa kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

45. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Jāņa Jāņa d.

Prauļa lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Prauļa, prasībā pret Jāni Mārtiņa d. Prauli.

1925. k. — 44., 45
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji prasītāja domām, miertiesneša

lēmums, ar kuru tas apmierinājis pretējās puses pret liecinieku

celto noraidījumu, nav pārsūdzams atsevišķi no apelācijas itkā

ar civ. proc. lik. 261. (166.) p. paredzēto blakus sūdzību; 2) ka

jau tādēļ vien otrā instance ar pievesto miertiesneša lēmumu

nav formāli saistīta, ja tā aiz kādiem iemesliem atrastu, ka lie-

cinieks tomēr ir nopratināms; 3) ka konkrētā gadījumā, kā

redzams no Apgabaltiesas 1924. g. 19. jūnija sēdes protokola,

tiesas sēdē bija ieradušies „visi aicinātie liecinieki", to starpā

ari leva Smilga, un puses, tā tad ari prasītājs, „iebildumu pret

liecinieku nopratināšanu necēla"; 4) ka pie šādiem apstākļiem

Apgabaltiesai bijis pietiekošs pamats, nozvērināt un noprati-

nāt ari minēto levu Smilgu, kaut gan šī lieciniece pirmā instan-

cē, saskaņā ar prasītāja celto noraidījumu, netika nopratināta

un kaut gan šādu noraidījumu bija uzturējis prasītāja pilnvar-

nieks iepriekš rakstiskā paskaidrojumā uz atbildētāja apelāci-

jas sūdzību; 5) ka tiesu iestādēm nav tiesības, pat uz partu

lūgumu, atkāpties no esencialām procesa formām, kā, piem., no

lietas atreferēšanas (civ. proc. lik. 269. (173.) p.) publiskā tiesas

sēdē, jo lietas apstākļu atreferēšanu likums paredz un prasa

absolūti; ka tādēļ Apgabaltiesa, izklausot lietu bez atreferē-

šanas, šai ziņā gan pielaidusi formālu nepareizību (Kr. senāta

civ. kas. dep. spried. 1902. g. Nr. 120, Fintekluza lietā); 6) ka

tomēr tas apstāklis, ka lieta nav tikusi atreferēta Apgabaltiesas

sēdē, pats par sevi nav uzskatāms par iemeslu sprieduma at-

celšanai; kā redzams no sēdes protokola, parti no lietas at-

referēšanas atsacījušies; tādēļ prasītājam, uz kura lūgumu tiesa

pielaidusi kaut procesuālu nepareizību, nav tiesības to pievest

kā kasācijas iemeslu (Kr. senāta civ. kas. dep. spried. 1902. g.

Nr. 120, Fintekluza lietā); tādā kārtā prasītājs nevar pār-

mest Apgabaltiesai civ. proc. lik. 269. un sek. (173. sek.) p. p.

pārkāpšanu; 7) ka, apsverot liecinieku liecības, Apgabaltiesa

konstatējusi, ka ķēvi prasītājs nopircis nevis priekš sevis un

ar saviem līdzekļiem, bet gan priekš atbildētāja ar pēdējā līdze-

kļiem; šie Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas fakti-
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sko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas instancē; pie tam Ap-

gabaltiesa, pretēji prasītāja domām, sevišķi ari apsvērusi lie-

cinieku Cecina un Goba liecības, bet atraidījusi šo liecību no-

zīmi izspriežamā lietā; tāpat Apgabaltiesa apspriedusi ari at-

bildētāja paskaidrojumus, kuros prasītājs ieraudzījis kādu ār-

pus tiesas taisītu atzīšanos, pie kam Apgabaltiesa atraidījusi

šo pēdējo prasītāja uzskatu; tādēļ atkrīt ari prasītāja paskai-

drojumi viņa kasācijas sūdzības 2. pktā; 8) ka nepelna ievē-

rību beidzot ari prasītāja pirmo reizi kasācijas instancē pieve-

stie paskaidrojumi, kuros tas iztulko noteikumus par zirgu pa-

sēm; pretēji prasītāja domām, zirgu pasēm nemaz nav tās

formālās ticamības nozīmes, kura piemīt zemesgrāmatu ak-

tiem: pasē ierakstāmiem datiem nav konstitutivas nozīmes,

bet gan tikai deklarativa nozīme (Senāta civ. kas. dep. spried.

1922. g. Nr. 28); vispār minētiem noteikumiem (lik. krāj.

1921. g. Nr. 65, lik. krāj. 1923. g. Nr. 86) ir tikai policejiski-

administrativs raksturs un tie nenodibina un neiespaido civiltie-

siskas (piem. īpašuma) attiecības; tāpat ari šo noteikumu ne-

izpildīšana izrāda priekš vainīgā nevis civiltiesisku sankciju,

bet gan tikai krimināltiesiskas sekas (noteik. 11. p.); ar to at-

krīt ari prasītāja paskaidrojumi kasācijas sūdzības 3. pktā; 9) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa nav prasītāja pievestos likumus pār-

kāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,

Senāts nolemj : Jāņa Jāņa d. Praula kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

46. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Ādama un Jāņa

Skuju pilnvarnieka zv. adv. Freudenfelda lūgums par Rīgas

Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņu, Skuju, prasībā pret

Jēkabu Kreicbergu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc 1924. g. jūnija likuma par telpu
īri 5. p. 1. d., līdz ar šī likuma spēkā nākšanu (ar 30. jūniju

1924. g.) visas tiesās iepriekš uzsāktās īres lietas, kuras vēl

nav galīgi izspriestas (t. i. kurās vēl nav noticis 2. instances

spriedums: Senāta civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 140), iz-
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šķiramas pēc šīlikuma attiecīgiem noteikumiem; 2) ka

pie šādas 5. p. redakcijas likums nav atzīstams par piemērojamu

burtiski un absolūti un visās tā daļās, bet gan tikai piemēro-

jami attiecīgie viņa noteikumi, t. i. šis jaunais likums

piemērojams jau iesāktās lietās tikai tik tālu, cik tālu tas

ģiski un procesuāli būtu iespējams; 3) ka ari jaunais likums

principiāli pielaiž īrnieka izlikšanu aiz īres naudas nesamaksas;

4) ka pēc prasītāja pareizā aizrādījuma viņa kasācijas sūdzībā,

5. panta 2. daļas noteikumi izslēdz uzskatu, no kura iziet Ap-

gabaltiesa, un proti uzskatu par to, itkā prasība dēļ īrnieka iz-

likšanas, kura celta pirms jaunā īres likuma spēkā nākšanas, būtu

atraidāma kā priekšlaicīga, ja prasītājs nav 10 dienas pirms

prasības celšanas atgādinājis īrniekam samaksāt īres naudu;

šādu prasījumu prasītājs nevarēja izpildīt un tādēļ ari nevar nest

sankciju; turpretim 5. p. 2. d. uz lietām, kas uzsāktas tiesā

pirms jaunā īres likuma spēkā nākšanas, attiecina vēl vecā

īres likuma 6. p., nosakot, ka gadījumā, kad starp partiem iz-

cēlies strīdus par īres maksas apmēru, īrnieks, kas uz tiesas

sprieduma ir izliekams, var vēl izlikšanu novērst, ja viņš 7 dienu

laikā no sprieduma pasludināšanas laika iesniedz kvīti par pie-

spriestās īres naudas samaksu: šādu noteikumu neparedz jau-

nais īres likums, kas — tā vietā — sakarā ar 32. p. 1. pkt., savā

34. pantā noteic, ka īrniekam katrā ziņā ir tiesība, minēto 10

respitdienu laikā, t. i. vel pirms prasības celšanas (tā tad

vairs ne pēc sprieduma taisīšanas) samaksāt īres naudu; tādā

kārtā, ja jau pirms jaunā īres likuma uzsāktās lietās ir pie-

mērojams 5. p. 2. daļā paredzētais, ar veco likumu (6. p.) sa-

skanošais noteikums, kas savukārt nesaskan ar jauno likumu,

kurš to atvieto ar citu noteikumu (34. p.), un ja taisni šis pē-

dējais noteikums (34. p.) vien ir 32. p. 1. pkt. korrelats, tad

no tā loģiski izriet, ka vispirms vienā un tai pašā laikā nav pie-

mērojami 5. p. 2. d. un 32. p. 1. pkt, un ka, ja uzsāktām pēc ve-

cām likuma lietām ir vienīgi piemērojama 5. p. 2. d., tad viņām

katrā ziņā nav piemērojams 32. p. 1. pkt.; 5) ka tādā kārtā

Apgabaltiesa, atraidot prasību kā priekšlaicīgu, pārkāpusi lik.

par telpu īri 5. un 32. p. p., kādēļ viņas spriedums nav spēkā
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atstājams, Senāts nolemj : Rīgas Apgabaltiesas 1924. g.

30. jūlija spriedumu lik. par telpu īri 5., 32. p. p. pārkāpumu

dēļ — pārsūdzētā daļā — atcelt un lietu šai daļā nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

47. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Firmas „B rā ļ i

Frīdmaņi un S. Lifšics" īpašnieku pilnvarnieka Ru-

beņa Frīdmaņa lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma

atcelšanu komanditsabiedrības „Kaulēns, Zilgalvs un biedri"

prasībā pret firmu „Brāļi Frīdmaņi un S. Lifšics" īpašniekiem,

Rubeni, Hiršu Frīd māņiem un Sīmani Lifši c v, un pē-

dējo pretprasībā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atradusi par nepierādītu

to faktu, ka nederīgo pernicu atbildētāji būtu pirkuši no prasī-

tājiem un atzinusi, ka atbildētāji nav pierādījuši savas pret-

prasības apmēru; 2) ka šādi Apgabaltiesas konstatējumi attie-

cas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas

kārtībā; 3) ka tādēļ atkrīt atbildētāju paskaidrojumi viņu ka-

sācijas sūdzības 1.—4. pktos; 4) ka atbildētāji cēluši pretpra-

sību par zaudējumiem, tā tad ne par pirkšanas līguma atcel-

šanu aiz nopirktā priekšmeta defektiem; tamdēļ Apgabaltiesai

bijis pietiekošs pamats atzīt pamatprasības sumu par pierādītu

atbildētāju atzītā apmērā, 9096 rbļ., un, atraidot pretprasību,

līdz ar to piespriest pamatprasību; 5) ka, bez tā, atbildētāji pat

neapgalvo, ka viņi būtu izpildījuši tirgotāju-pircēju pirmo un

galveno pienākumu, saņemot nopirkto preci nekavējoties un

katrā ziņā pirms preces tālākpārdošanas, aizrā-

dīt pārdevējam uz atrastiem defektiem (Māngelrūgepflicht),

kādēļ pircēji, kuri šādu pienākumu nav izpildījuši, katrā ziņā

skaitās par preci klusu ciešot pieņemošiem (Cvingmaņa spried,

krāj 1. sēj. Nr. 123; 2. sēj. Nr. 227; 3. sēj. Nr. 352: 4. sēj. Nr. 646,

647; 5. sēj. Nr. 906, 907, 909; 7. sēj. Nr. 1457, 1458: 8. sēj.

Nr. 1626, 1627, 1628, 1629, 1630); 6) ka tādēļ vien atkrīt at-

bildētāju varbūtēja ieruna pret preču kvalitāti un līdz ar to ari
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atbildētāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzībā; 7) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa, atzīstot atbildētāju ierunas par nepama-

totām, un uz šī pamata atraidot pretprasību, nav pārkāpusi at-

bildētāju pievestos likumus, kādēļ viņu kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj : Firmas „Brāli Frīd-

maņi un S. Lifšics" īpašnieku, Rubeņa un Hirša Frīdmaņu un

Sīmaņa Lifšica pilnvarnieka Rubeņa Frīdmaņa kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

48. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Mārtiņa Ta m -

b ak a pilnvarnieka zv. adv. J. Bērziņa lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Miķeļa Saliņa un Kārla Smilgas

prasībā pret viņu, Tambaku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka Bērziņa un prasītāju

pilnvarnieka zv. adv. palīga Lejiņa paskaidrojumus, Senāts at-

rod: Tiesu Palāta, apsverot liecinieku liecības, nākusi pie slē-

dziena, ka parti runā stāvošo lokomobili un kulmašinu iegu-

vuši līdzīpašumā 3 līdzīgās dalās. Šāds Tiesu Palātas kon-

statējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbau-

dāms kasācijas kārtībā. No šāda sava konstatējuma Tiesu

Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka minētās mantas pieder

katram no partiem pa Vz ideālai daļai. Nupat minētais Tiesu

Palātas slēdziens saskan ar vispārējo likumā atzīto prezum-

ciju par to, ka šaubu gadījumā līdzīpašnieku ideālās daļas uz-

skatāmas par līdzīgām (sk. Erdmann, Svstem 2. sēj. 24. lp.

4. piez.; arg. 2698., 4309. p. p.). Ar to, ka starp partiem, loko-

mobiles un kuļmašinas iegūšanai notikusi civiltiesiska sabie-

drība, nemaz nav izslēgts, ka. tomēr katram biedrim piederētu

līdzīgas lietiskas ideālas daļas uz tām pašām mantām. Bez un

neatkarīgi no šādām lietiskām daļām kopējās mantās, biedriem

var piederēt ari savas kapita 1 d a ļ a s (kā aprēķina lie-

lums) pašā sabiedrībā, kuras sastādās, no sākuma, no katra

biedra noguldījuma, un pēc kurām pie pašas sabiedrības likvi-

dācijas būtu aprēķināma katram biedrim pienākošās likvidācijas

daļa likvidētā sabiedriskā mantībā. Bet konkrētā gadījumā lieta
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grozās nevis ap sabiedrības kā tādas likvidāciju un nevis ap

kādu kapitaldaļu konkretizaciju (likvidācijas dalu noteikšanai),

bet gan ap vienkāršu kopējās mantas sadalīšanu starp viņas

līdzīpašniekiem, saskaņā ar katram līdzīpašniekam piederošām

kopējās mantas lietiskām ideālām dalām. Pēdējās —kā augšā

aizrādīts — prezumējamas kā līdzīgas. Tāpēc noteikumi par

sabiedrību konkrētā gadījumā vispār nav piemērojami un Tiesu

Palātas atsauksmei uz viņiem nav izšķirošas nozīmes. Ar to

atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā,

kuros apstrīd augšā pievestā Tiesu Palātas konstatējuma

pareizību pēc būtības. Nepelna ievērību atbildētāja aizrādījums

uz to, ka viņš saskaņā ar priv. lik. 932. p. esot ieguvis strīdus

objektu par savu vienīgo īpašumu. Tiesu Palāta šai ziņā pa-

reizi aizrāda, ka atbildētājs pat nav mēģinājis noskaidrot, kā-

das sumas viņš izdevis šī objekta uzturēšanai etc. Pretēji at-

bildētāja domām, Tiesu Palāta varēja atzīt par pareizu Apgabal-

tiesas spriedumu ari tai daļā, kurā tā piespriedusi prasītājiem

taisni ideālas daļas, jo reālās dalās būtu jādala tikai tādas

mantas, kuras likums atzīst par dalāmām, pie kurām lokomobile

un kulmašinas, acīmredzot, nevar piederēt, jo mašinas atsevi-

šķas sastāvdaļas nav par mašinām uzskatāmas (priv. lik. 543.

p.). Prasītāji nemaz nav lūguši piespriest viņiem mašinu reā-

lās daļas. Ja tādēļ Apgabaltiesa piespriedusi viņiem ideālas

daļas, tad viņa nemaz nav pielaidusi prasības pamata grozī-

šanu. Nolemjot eventuāli izdalīt prasītājiem % no mašinu vēr-

tības, Apgabaltiesa nemaz nav sadalījusi tās vienā vai otrā

no priv. lik. 940. p. paredzētiem dalīšanas veidiem, bet tikai

principā noteikusi dalīšanas vajadzību un kvotu apmēru. Tiesu

Palātai bija pietiekošs pamats aiz viņas pievestiem iemesliem

atraidīt atbildētāja lūgumu, pārpratināt atbildētāja Tiesu Pa-

lātas sēdē uzdoto liecinieku Ānu, atrodot viņa liecību par ne-

nozīmīgu (civ. proc. lik. 366
1

.
p.). Aiz pievestiem iemesliem

atrodot, ka atbildētāja kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atrai-

dāma, Senāts nolemj: Mārtiņa Tambaka pilnvarnieka, zv.

adv. Bērziņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. panta

pamata atstāt bez ievērības.
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49. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Jūles Jaunvalk

lūgums par Jelgavas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa

Jau n valka prasībā pret Jūli Jaunvalk un pēdējās pret-

prasībā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja nemaz nenoliedz, ka viņa

ar prasītāja pieprasītām mantām pārgājusi uz atsevišķu dzī-

vokli; 2) ka apsverot pamatprasības pamatā esošos lietas ap-

stākļus, Apgabaltiesa atzinusi par nepierādītu, ka prasītājs būtu

savu sievu pametis, bet turpretim konstatējusi, ka laulāto at-

šķirtā dzīvē vainīga esot sieva, atbildētāja, kura teikusi, ka

„tā vīru negrib vairs ne acīs redzēt"; šādi Apgabaltiesas kon-

statējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi

kasācijas kārtībā; tamdēļ atkrīt atbildētājas paskaidrojumi vi-

ņas kasācijas sūdzībā par to, ka prasītājs labprātīgi pieprasītās

mantas atstājis viņai, kā ari viņas paskaidrojumi, ar kuriem tā

kritizē un apstrīd pievesto Apgabaltiesas slēdzienu jautājumā

par to, kas no laulātiem bijis vainīgs atšķirtā dzīvē; 3) ka

pēc priv. lik. 7, 8. p. p. noteikt laulāto dzīves vietu atkarājas

no vīra, kādēļ sievai jāseko viņa dzīves vietai (priv. lik. 3070. p.;

civ. proc. lik. 1345
1

. p); 4) ka visa vīra rīcībā un zem tā va-

ras esošā mantība — šaubu gadījumā — skaitās par vīra man-

tību (priv. lik. 13. p.; civ. proc. lik. 1843. p.); 5) ka tādā kārtā

vīram ir tiesība prasīt, lai visa laulībā ienestā mantība, par

kuru viņam pieder rīcība uz priv. lik. 12. p. pamata, atrastos

un paliktu laulāto dzīves vietā, kuru noteic vīrs; 6) ka, ja sieva

tomēr — laulībai pastāvot — patvaļīgi un bez vīra piekriša-

nas pārcēlusies uz citu dzīves vietu, paņemdama līdz viņa rī-

cībā un zem viņa varas esošo mantu, tad vīram, kā šo mantu

prezumējamam īpašniekam, tiesība prasīt īpašuma atzīšanu vi-

ņam uz dažādām mantām un to atdošanu viņam ar vindikacijas

prasību, kādēļ Apgabaltiesai bija tiesība lietā piemērot priv. lik.

897. p, un uz šī pamata pamatprasību apmierināt; 7) ka pret-

prasībā Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs zaudējis darba

spēju un atrodas trūcīgos apstākļos, kamēr atbildētāja ieņem
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valsts dienestā iepriekšējo prasītāja vietu un saņem ģimenes

piemaksu par savu meitu; 8) ka šie Apgabaltiesas konstatē-

jumi attiecas uz lietas faktisko pusi un tāpat nav pārbaudāmi

kasācijas kārtībā; 9) ka izejot no šādiem viņas konstatētiem

lietas apstākļiem, Apgabaltiesai bijis pietiekošs pamats atzīt,

ka nevis prasītājam jāuztur sava sieva un bērns, bet taisni

otrādi, atbildētājai pienākas šo pienākumu izpildīt pat attiecībā

uz prasītāju (priv. lik. 7., 9., 199. p. p., sk. ari 124. p. un laul.

lik. 60. p. 1. d ) un uz šī pamata pretprasību atraidīt; 10) ka

pretēji atbildētājas pirmo reizi kasācijas sūdzībā izteiktām do-

mām, atkrītot vīra pienākumam uzturēt pie šādiem apstākļiem

savu sievu, par pēdējās tiesībām aizturēt pieprasītās mantas

itkā savas uztura prasības nodrošināšanai, nevar būt runas,

jo vairāk tamdēļ, ka trūka abu prasību koneksitates (priv. lik.

3382. p.); 11) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav atbildētājas pie-

vestos materiālos un procesuālos likumus pārkāpusi, kādēļ vi-

ņas kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts nolemj : Jūlijas

Jaunvalk, dz. Frīdenberg, kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

283. (186.) p. p. pamata atstāt bez ievērības.

50. 1925. g. apriļa mēneša 23. dienā. Jēzupa Plociņa

lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jēzupa

Plociņa prasībā pret Donatu Ploc i ņ v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Miertiesnesis piespriedis prasību 3300

rbļ. apmērā, atrodot par pierādītu, ka prasītāja kumeļam

labā priekškāja tikusi pārlauzta, ka šis bojājums nebijis izārstē-

jams un tas tādēļ bijis jānogalina un ka pats atbildētājs izteicis

gatavību samaksāt prasītājam kumeļa vērtību, ja izrādīsies, ka

kumeļam kāja patiesi pārlauzta un ka pēc feldšera apliecības

kāja bijusi pārlauzta ar sitienu; 2) ka Apgabaltiesa, atzīstot, ka

lietas apstākļi otrā instancē nav grozījušies, nepievedot nekā-

dus patstāvīgus motivus, uz tā paša Miertiesneša nodibinātā

faktiskā materiāla pamata atradusi par nepierādītu, ka pra-

sītāja kumeļu būtu sabojājis atbildētāja zirgs"; 3) ka kaut gan
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otrā instance, atceļot pirmās instances spriedumu, nav spiesta

sevišķi kritiski iztirzāt pirmās instances sprieduma motivus

(Kr. senāta civ. kas. dep. spried. 1885. g. Nr. 76, I. Kr. 1827. g.

apdroš. biedr. lietā), tomēr gadījumā, ja otrā instance, izejot

no tiem pašiem, pirmās instances spriedumā nodibinātiem fak-

tiskiem apstākļiem, uz viņu pamata nākot pie diametrāli pretēja

slēdziena un sakarā ar to atceļ pirmās instances spriedumu,

šai otrai instancei bija šāds slēdziens jāmotivē visos sīkumos,

un sevišķi jānoskaidro, kādēļ viņa nav piešķīrusi nozīmi prasī-

tāja pievestiem un pirmās instances uztvertiem augšā aprādī-

tiem apstākļiem; 4) ka, aprobežojoties pie šādiem apstākļiem

ar frazu, ka ar nopratinātiem pie Miertiesneša lieciniekiem ne-

esot pierādīts, ka prasītāja kumeļu sabojājis atbildētāja zirgs,

Apgabaltiesa pielaidusi motivu nepilnību; 5) ka Apgabaltiesa

atbildētāja „izteicienu", atlīdzināt prasītājam zaudējumus, atrai-

dījusi uz tā pamata, ka to nevarot uzskatīt par „saistošu lī-

gumu"; 6) ka šai ziņā Apgabaltiesa, attēlojot prasības raksta

saturu, nav nodibinājusi, ka prasītājs būtu savu prasību pama-

tojis uz kādu ar atbildētāju noslēgtu līgumu, vai ka prasītājs

būtu savu prasību pat vispār pamatojis uz minēto atbildētāja

izteicienu, un ka atbildētājs uz šī pamata būtu cēlis ierunu; 7)
ka Apgabaltiesa nav aizrādījusi, kādēļ, kaut gan minētais atbil-

dētāja izteiciens nebūtu uzskatāms par „saistošu līgumu", tas

tomēr nebūtu novērtējams vismaz kā pierādījums tam faktam,

ka atbildētājs atzinis kādu cēloņu sakarību starp prasības pa-

matā likto notikumu un atbildētāja vainu, ar ko Apgabaltiesa

tāpat pielaidusi motivu nepilnību; 8) ka aiz pievestiem ieme-

sliem Apgabaltiesas spriedums civ. proc. lik. 196. (142.) p. pār-

kāpuma dēļ atceļams, Senāts nolemj : Latgales Apgabal-

tiesas 1924. g. 3. marta spriedumu civ. proc. lik. 196. (142.) p.

pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

51. 1925. g. apriļa mēneša 23. dienā. Ādolfa Valbes

pilnvarnieka zv. adv. pal. Sadde lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņa, Valbes, prasībā pret Jēkabu

Š ņ o r i ņ v un Pēteri S m i 1 ga i n i un pēdējā paskaidrojums.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka jautājums par krimināllietas sprieduma

saistošo (prejudicialo) nozīmi civillietās apspriežams nevis pēc

civ. proc. lik. 895. p., kā maldīgi domā Apgabaltiesa, bet gan

pēc krim. proc. lik. 35. (30.), 778. p. p.; 2) ka pēc krim. proc.

lik. 35. (30.) p. krimināllietas galīgs spriedums ir saistošs priekš

civiltiesas tikai jautājumā par to, vai noziedzīgais nodarījums

tiešām noticis, vai tas ir bijis tiesājamā nodarījums un kāds

raksturs šim nodarījumam; 3) ka tā tad jautājumā par to, kam

pieder noziedzīgā nodarījuma objekts, krimināltiesas spriedums

nav saistošs priekš civiltiesas; par īpašuma tiesībām uz šo

objektu ieinteresētā persona pat nevar celt civilprasību kri-

mināllietā civ. proc. lik. 7. p. un krim. proc. lik. 742. p. pare-

dzētā kārtībā, jo šādas civilprasības priekšmets var būt tikai

atlīdzība par zaudējumiem, bet nekad ne vindikacija; 4) ka kri-

mināllieta aprobežojas vienīgi ar krim. proc. lik. 148. (126.),
776. p. p. 1. pktā, 777. p. paredzēto lēmumu par noziedzīgā no-

darījuma objekta nodošanu tā saimniekam, bet ja uz šo objektu

kāda trešā persona būtu cēlusi pretensiju krimināllietā, tad

pēdējā nav izspriežama kā civilprasība krimināllietā, bet šai

gadījumā krimināltiesa saskaņā ar krim. proc. lik. 778. p. at-

stāj partiem dēļ strīdus par īpašuma tiesībām uz šo objektu

griezties pie attiecīgās civiltiesas; 5) ka konkrētā ga-

dījumā Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka prasītājs pat būtu uz

strīdū esošo mantu cēlis pretensiju krimināltiesā; 6) ka tādēļ

prasītājs pat nebūtu atzīstams par „trešo personu" krim. proc.

lik. 778. p. aprādītā nozīmē, un krimināltiesas lēmums par runā

stāvošās mantas nodošanu atbildētājam Smalgainim jo mazāk

varēja atņemt prasītājam tiesību, dēl īpašuma tiesību atzīšanas

viņam griezties pie attiecīgās civiltiesas; 7) ka tādā kārtā

Apgabaltiesa, piešķirot pievestam Miertiesneša lēmumam par

runā stāvošās mantas nodošanu atbildētājam Smilgainim sai-

stošu spēku priekš civiltiesām un ari priekš prasītāja, kas kri-

mināllietā vispār pat ne kā „trešā persona" riav dalību ņēmis,

pārkāpusi krim. proc. lik. 778. p., kādēļ Apgabaltiesas sprie-
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dums nav spēkā atstājams, Senāts nolemj : Rīgas Apgabal-

tiesas 1924. g. 14. maija spriedumu krim. proc. lik. 778. p. pār.

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā.

52. 1925. g. apriļa mēneša 23. dienā. Jāņa Pētera d. 0z o -

1 iņ a lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Jāņa Pētera d. Ozoliņa prasībā pret Jāni Mārtiņa d.

Ozoliņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji prasītāja domām, pēc Kr. civ.

lik. 560. p. dēļ mantas iegūšanas iesēdējuma ceļā nav prasāms

justus titulus (likumīgs pamats), bet gan tikai mantas juridiskā

valdīšana, t. i. īpašuma veidā; 2) ka Apgabaltiesa, apsverot

lietā esošos rakstiskos pierādījumus, atradusi, ka atbildētājs

valdījis un lietojis strīdā esošo zemi kā īpašnieks vairāk par

10 gadiem; tāds Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas fak-

tisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā; 3) ka

prasītājs neapstrīd Apgabaltiesas slēdziena pareizību par to,

ka Ungurmuižas pagasta tiesas 1909. g. gada spriedums, uz kuru

prasītājs atsaucas savā prasības rakstā (pagasta tiesas 1924. g.

30. apriļa apliecība Nr. 1164), kā neizpildīts 10 gadu laikā, zau-

dējis saskaņā ar Kr. civ. lik. 694. p. savu spēku; 4) ka Ap-

gabaltiesa prasītāja lūgumu nopratināt lieciniekus tā apstākļa

pierādīšanai, ka „pēc pagasta tiesas sprieduma zeme nodota

atbildētājam uz renti", pareizi atraidījusi starp citu ari uz tā

pamata, ka prasība tikusi dibināta nevis uz nomas attiecībām

starp partiem, bet uz prasītājam piederošām mantošanas tie-

sībām; 5) ka bez tā Apgabaltiesai bijis pietiekošs pamats mi-

nēto prasītāja lūgumu atraidīt aiz tā nenoteiktības, jo prasītājs

pat nav aizrādījis, kas būtu zemi iznomājis atbildētājam, kad

un uz kādu laiku, jo vairāk tādēļ, ka nomas attiecības ari starp

zemniekiem pierādāmas ar lieciniekiem tikai Kr. civ. lik. 1700. p.

aprādītās robežās; 6) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav prasī-

tāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība,
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kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj : Jāna Pētera d.

Ozoliņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p.

pamata atstāt bez ievērības.

53. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Latvijas Bankas

pilnvarnieka zv. adv. Gailīša lūgums par Rīgas Apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu Latvijas Bankas prasībā pret Voldemāru

X r a v z i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītāja lūdz piespiedu izpildīšanas

kārtībā piedzīt no atbildētāja 2484 dol. 96 centus ar % pēc pie-

dzīšanas dienas kursa, tā tad nedz noteicot pašu kursa koefi-

cientu, nedz noteicot piedzenamo sumu Latvijas naudā; 2) ka

kaut gan 1920. g. 18. marta lik. 2. p. 2. d. un to atvietojošais

1923. g. 17. marta likums par agrāko līgumu un parādu no-

kārtošanu paredz taīs paredzētās robežās iespēju, prasīt darī-

jumu izpildīšanu tieši ārzemes valūtā (Senāta civ. kas. dep.

1923. g. spried. Nr. 140), bet veksellik. 46. (45. p. pēc 1925. g.

izd.) pants kategoriski nosaka, ka vekselī apzīmēto ārzemes

valūtu var pieprasīt tikai Latvijas valūtā un proti, pēc kursa

maksāšanas vietā un tuvākā iepriekšējā (pirms maksāšanas

termiņa) darbdienā, ar ko izslēgta ari t. s. clause dc paiement

effectif en une monnaie etrangēre; 3) ka pēc civ. proc. lik.

232. (161 5

.) p. prasībā par piespiedu izpildīšanas kārtību noteikti

jāapzīmē pieprasītās sumas apmērs; 4) ka tādā kārtā prasī-

tājam, lūdzot piespiedu izpildīšanas kārtībā piedzīt vekselpa-

rādu ārzemes valūtā, jāaprēķina tas Latvijas valūtā pēc veksel-

lik. 46. (tagad 45.) p. aprādītā kursa; 5) ka pretēji prasītājas

domām, tā nav izpildījusi nedz civ. proc. lik. 232. (161 5

.) p.,

nedz veksellikuma 46. (tagad 45.) p. noteikumus, jo prasītāja

pieprasīto ārzemes valūtā svinu nav pārrēķinājusi Latvijas va-

lūtā un nav noteikusi pieprasītās un pārrēķināmās Latvijas va-

lūtā sumas apmēru; 6) ka veksellik. 46. (tagad 45.) p. aprādī-

tais „iepriekšējās darbdienas kurss" jāaprēķina nevis pēc fak-

tiskās maksāšanas dienas (Zahlungstag), bet pēc vekselī aprā-
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dītā samaksas termiņa (Verfalltag), kādēļ piedzīšanas dienas

kurss — pretēji prasītājas domām — nekrīt svarā; 7) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa, atzīstot, ka lieta nav caurskatāma piespiedu

izpildīšanas kārtībā, nav likumu pārkāpusi, kādēļ prasītājas ka-

sācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj ;

Latvijas Bankas pilnvarnieka zv. adv. Gailīša kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

54. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Pāvila Leit a n a

lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Leitana, prasībā pret Jāzepu Leitanu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa sava sprieduma motivu

4. pktā noteikti pasvītro, ka prasītājs 1924. g. 18. augusta sēdē

„a t z i n i s, ka par strīdū stāvošo īpašumu tas acumirklī valdot

kopīgi ar atbildētāju"; 2) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, konsta-

tējot īpaši šo apstākli, piešķīrusi viņam zināmu nozīmi, tomēr

netaisot no tā kādu noteiktu slēdzienu; 3) ka Apgabaltiesa

sava sprieduma motivu 3. pkta beigās, pielaižot, ka prasītājs

sākot no 1917. g. valdījis strīdus mantu kopīgi ar atbildētāju,

šo apstākli atradusi par nenozīmīgu, jo no 1897. g. līdz 1917. g.

prasītājs dzīvojis Pēterpilī, par kādu laiku mantu valdījis viens

pats atbildētājs; 4) ka Apgabaltiesa no šī pēdējā fakta nākusi

pie slēdziena, ka prasītājs zaudējis savas tiesības uz strīdus

mantu uz Kr. civ. lik. 533., 560., 565., 694. p. p. pamata; 5) ka

Apgabaltiesa, pievedot vienā frāzē noteikumus par iesēdējumu

(533., 560., 565. p. p.) un par noilgumu (694. p.), no vienas puses

nav noskaidrojusi iesēdējuma priekšnoteikumu esamību atbil-

dētāja personā, t. i. ka atbildētājs būtu valdījis visu mantu

kā īpašn i c k s, un no otras puses atrodot, ka prasītājs zau-

dējis prasību ar noilgumu, nav nodibinājusi, no kāda momenta

noilgums būtu skaitāms un sevišķi nav ievērojusi Kr. civ. lik.

1242. p., pēc kura mantojuma līdzdalībnieks zaudē savas tie-

sības uz mantojumu pēc 10 gadu notecējuma tikai tad, a) ja

būtu izdarīts sludinājums un, apstiprinošā gadījumā, tikai skai-
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tot 10 gadu laiku no sludinājuma iespiešanas, vai b), ja otrais

līdzmantinieks, kas valdījis visu mantojumu, to uzrā-

dījis kādā valdības iestādē kā savu īpašumu, un ap-

stiprinošā gadījumā skaitot no šādas uzrādīšanas; 6) ka Apga-

baltiesa nav konstatējusi nedz to, ka konkrētā gadījumā būtu

bijis sludinājums par mantudevēja mantojumu, nedz to, ka at-

bildētājs visu mantojumu būtu uzrādījis kādā valdības iestādē

kā savu un sevišķi, kad tas būtu noticis; 7) ka pie šādiem

apstākļiem Apgabaltiesa nevien pārkāpusi Kr. civ. lik. 560.,

1242. p. p., bet ari pielaidusi motivu nepilnību, pārkāpjot ar to

ari civ. proc. lik. 196. (142.) p., kādēļ viņas spriedums nav at-

stājams spēkā, Senāts nolemj : Latgales Apgabaltiesas

1924. g. 18. augusta spriedumu Kr. civ. lik. 560., 1242. p. p., civ.

proc. lik. 196. (142.) p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot iz-

spriešanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

55. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Savelija Moro-

z o v a lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Savelija Morozova, prasībā pret tvanu Morozovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs savā prasības rakstā pa-

skaidrojis, ka viņš valdījis strīdus mantu jau 28 gadus pirms

1917.g.,kad atbildētājs to viņam atņēmis, un lūdzis Apgabaltiesu,

nopratināt viņa uzdotos lieciniekus par to, ka prasītājs īpa-

šuma tiesības uz viņa pieprasīto mantu valdījis 30 gadus, caur

ko ieguvis to iesēdējuma ceļā; 2) ka Apgabaltiesa atstājusi

šo lūgumu bez ievērības uz tā pamata, ka atbildētājs valdot šo

mantu no 1917. g. līdz šim laikam; 3) ka tādā kārtā' Apgaba-

ltiesa atrod, ka iesēdējumu, kas jau noticis un pabeigts ar likumā

paredzētā 10 gadu laikā (Kr. civ. lik. 533. p.) notecējumu, tomēr

varot itkā ar atpakaļejošu spēku vēl pārtraukt ar to, ka pret-

nieks pēc 10 gadu laika notecējuma atņem to pašu zemi valdī-

tājam; 4) ka šāds Apgabaltiesas slēdziens tieši runā pretīm

iesēdējuma juridiskai nozīmei un dabai; iesēdējums iestājas un

nobeidzas ipso jure ar 10 gadu laika notecējumu un juridiskā
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valdīšana ipso jure pārvēršas par īpašumu ar iesēdējuma mo-

menta iestāšanos (Kr. civ. lik. 533., 557. p. p.), neprasot vēl se-

višķu atzīšanu un nodibināšanu tiesas sprieduma ceļā (Kr.

Senāta civ. kas. dep. spried. 1868. g. Nr.449 Ķersta lietā; 1887. g.

Nr. 35. Gerasimova lietā); valdīšanas pārtraukšana vai ap-

strīdēšana (Kr. civ. lik. 558. p.) tādēļ varēja novērst iesēdē-

jumu tikai tad, ja tā būtu notikusi pirms iesēdējuma pabeigša-

nās, kamēr, ja iesēdējums jau ir pabeidzies, pēdējais jau nove-

dis pie īpašuma tiesību iegūšanas kā patstāvīga īpašuma pamata;

ja pretnieks ari būtu pārtraucis valdītāja juridisko valdīšanu,

kura bija turpinājusies vairāk par 10 gadiem, t. i. pēc iesēdē-

juma pabeigšanās, tad pretnieks jau nodarītu patstāvīgu uzbru-

kumu valdītāja īpašuma tiesībām, kāds uzbrukums savukārt dotu

valdītājam kā īpašniekam vindikacijas prasību, ja vien tā ne-

būtu par to laiku noilgusi; 5) ka Apgabaltiesai, konstatējot, ka

atbildētājs atņēmis prasītājam mantu 1918. g., t. i., no vienas

puses, p ē c tā, kad prasītāja personā varēja jau pabeigties iesē-

dējums un, no otras puses, pirms 10 gadu notecējuma līdz

prasības iesniegšanai, nav bijis pamata atraidīt prasītāja lūgumu,

nopratināt lieciniekus par to, ka viņš valdījis strīdus mantu jau

30 gadus, t. i., jau vairāk par 10 gadiem pirms 1917. g., kad at-

bildētājs mantu viņam atņēmis; 6) ka tādā kārtā Apgabaltiesa,

atraidot šo prasītāja lūgumu, pārkāpusi Kr. civ. lik.. 533.,

557. p. p. un civ. proc. lik. 102., 135. (81., 102.) p. p., kādēļ viņas

spriedums nav atstājams spēkā, Senāts nolemj : Latgales

Apgabaltiesas 1924. g. 5. septembra spriedumu Kr. civ. lik.

533., 557. p. p., civ proc. lik. 102., 135. (81., 102.) p. p. pārkāpumu

dēl atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna tai pašai Apgabal-

tiesai citā sastāvā.

56. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Donata Loz d a s

lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Donata Lozdas, prasībā pret Konstanci Lozdu un pēdējās pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.
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Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatētiem ap-

stākļiem, Apgabaltiesa savā iepriekšējā starp tiem pašiem par-

tiem notikušā 1923. g. 10. decembra spriedumā nolēmusi pie-

spiest atbildētāju, atdot prasītājam pusi no 1 des. zemes, no

pļavas „Garā pļava", no 200 kv. asīm dārza zemes un no ēkām,

atzīstot savos motivos, ka otro pusi prasītājs jau saņēmis

1920. gadā; 2) ka pie šāda 1923. g. 10. decembra sprieduma

formulējuma, spriedums nav bijis izpildāms piespiedu izpildī-

šanas kārtībā, tieši atņemot atbildētājai minēto mantu un no-

dodot prasītājam, kādēļ tiesu izpildītājam bijis jāaprobežojas ar

sprieduma paziņošanu atbildētājai, kura tomēr spriedumu lab-

prātīgi nav izpildījusi; 3) ka ievērojot to, prasītājs savā otrā,

tagad izspriežamā prasības rakstā jau tieši lūdzis, atbildētāju

izlikt no minēto mantu vienas pusdaļas, kāds petitumā for-

mulējums, ja prasība būtu apmierināta, būtu prasītājam devis

procesuālo iespēju, sprieduma izpildīšanas ceļā panākt meklē-

jamās mantas faktisko nodošanu viņam; 4) ka Apgabaltiesa

savu atraidošo spriedumu pamato uz to, ka lieta jau esot iz-

spriesta ar 1923. g. 10. decembra spriedumu, kurā Apgabaltiesa

piespriedusi viņam to pašu pusdaļu īpašumā, kuru viņš tagad

prasot, kādu apstākli prasītājs savā tagadējā otrā prasībā esot

„sagrozījis"; 5) ka tomēr Apgabaltiesai, atsaucoties uz res

judicata, bija sevišķi jāpārbauda, cik tāļu tagadējais prasītāja

prasības petitums sedzas ar toreizējā sprieduma rezolutivās

daļas formulējumu, un tagadējā prasība jānoraida tikai tad, ja

patiesi ierādītos abu prasību priekšmetu identitāte pēc būtības

sakarā ar pirmā sprieduma rezolutivās daļas formulējumu;

6) ka Apgabaltiesa neatsaucās uz to, ka prasība būtu bijusi jā-

atraida ari tad, kad tagadējā prasība būtu attiekušies nevis uz

to prasības daļu, no kuras prasītājs pirmajā procesā atteicies,

bet gan uz to, kuru Apgabaltiesa jau piespriedusi prasītājam,

gan formulējot to tādā veidā, ka spriedums nav bijis piespiedu

kārtā izpildāms; 7) ka Apgabaltiesai pie tam bijis sevišķi arī

jāpārbauda, vai un cik tāļu prasītājs būtu varējis panākt otra

sprieduma došanu, kura formulējums viņu varēja apmierināt

iesniedzot šo otro prasību un nepārsūdzot pirmo spriedumu kā
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nesaskanošu ar viņa pirmās prasības petitumā formulējumu,

kurā prasītājs gan jau bija lūdzis izņemt pieprasīto mantu

no atbildētājas valdīšanas un nodot prasītājam; 8) ka ne-

noskaidrojot apzīmētos jautājumus un sagrozot tagadējās pra-

sības saturu un petitumu, Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. lik.

181., 196. (129., 142.) p. p., kādēļ viņas spriedums atceļams,

Senāts nolemj : Latgales Apgabaltiesas 1924. g. 5. sep-

tembra spriedumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā.

57. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Salmas Dum-

brovskas lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma at-

celšanu viņas, Dumbrovskas, prasībā pret Varvaru Ruskuli un

citiem un Andreja Ruskula paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Kr. vispār, zemn. lik. 13. p., civ.

proc. lik. 13., 14. (10
1

.,
10

2.) p. p. zemnieku mantošanas lietās

piemērojamas vietējās ierašas (Senāta civ. kas. dep. spried.

1923. g. Nr. 216; 1925. g. Nr. 133); 2) ka pretēji prasītājas

domām, vispār, zemn. lik. 13. p. nemaz nav atcelts un ari nav

uzskatams pai atceltu itkā nesaskanošs ar Latvijas valsts

iekārtu; 3) ka Apgabaltiesa, pamatojoties uz Ludzas apriņķa

Michailovskas pagasta Pušmucovas novada (sādžas sabiedrī-

bas) 7. decembra lēmumu, nodibinājusi, ka attiecīgā Pušmuco-

vas novadā pastāv ieraša, ka pēc tēva nāves nekustamu

mantu iemanto pirmā rindā viņa miesīgie un adoptētie dēli,

otrā rindā viņa collaterali, un tikai beidzot, — visu minēto man-

tinieku trūkuma gadījumā — meitas un pie tam vienīgi tās, ku-

ras nav precētas; tā tad pie vīra izgājušās meitas pēc tēva

atstāto nekustamo mantu netikvien nemanto brāļu trūkuma

gadījumā, bet tās vispār un absolūti izslēgtas no mantojuma;

4) ka kaut gan pielaižama varbūtība, ka pievestās, jau 1889. g.

apliecinātās ierašas pa to laiku būtu varējušas grozīties, se-

višķi sakarā ar krievu 1912. g. 3. jūnija likumu (lik. krāj. 914. p.,
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kr. civ. lik. 1127. p.), kurā sieviešu kārtas descendenti manto-

šanas ziņā pielīdzināti vīriešu kārtas descendentiem, bet uz šo

prasītāja nav aizrādījusi un viņa nav ari lūgusi zemākās tiesu

instances nodibināt to civ. proc. lik. 14,, (10
2

)., 412. p. p. pare-

dzētā kārtībā; 5) ka pie kasācijas sūdzības pieliktā Michailo-

vas pagasta valdes apliecība nav no Senāta caurskatāma kā

nebijusi apspriešanā tiesā, kura skata lietu cauri pēc būtības;

6) ka tādā kārtā prasītājas kasācijas sūdzība kā nepamatota

atraidāma, Senāts nolemj : Salmas Dumbrovskas kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

58. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Finansu ministrijas

tiešo nodokļu departamenta lūgums par Rīgas Apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu Jāņa Leontjeva mantinieku apstiprinā-

šanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka sūdzētājs nenoliedz, ka Jānis Leontjevs

nomiris 1914. g. 14. janvārī un ka viņa atstātais imobilis 1914. g.

nebija apdrošināts; 2) ka ja mantudevēja miršanas laikā viņa

atstātais imobilis nebija apdrošināts, tad kāds vēlāks apdroši-

nājuma, proti 1923. g., novērtējums nav ņemams vērā aprēķinot

mantošanas nodokļus; vēl mazāk dibināts Tiesu nodokļu de-

partamenta uzskats, ka 1923. g. apdrošinājuma novērtējumam

esot jāpieskaita
1I

5 daļa saskaņā ar 1914. g. 4. oktobra likumu,

kas mantudevēja nāves laikā nav bijis spēkā; 3) ka Apgabal-

tiesa, pievienodamās Anastasijas Leontjevas paskaidrojumā

pret Tiešo nodokļu departamenta blakus sūdzību pievestiem

apcerējumiem, civ. proc. lik. 182. p. (131. p.) nav pārkāpusi,

bet taisni otrādi savu spriedumu taisni pamato uz parta pieve-
stiem apcerējumiem; pretēji Tiešo nodokļu departamenta do-

mām, apelācijas instance nemaz nav norobežota tikai ar tiem

apcerējumiem, kurus pieved sūdzētājs, bet varēja rēķināties ari

ar argumentiem, uz kuriem atsaucas pretējā puse; 4) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa nav Tiešo nodokļu departamenta pievestos
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likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota

atraidāma, Senāts nolemj : Finansu ministrijas tiešo no-

dokļu departamenta kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

59. 1025. g. maija mēneša 14. dienā. Jāņa Egl ī š a

lūgums par Valmieras apriņķa IV. iecirkņa Miertiesas lēmuma

atcelšanu lietā par viņa, Jāņa Eglīša, ievešanu mirušā Anša

Eglīša mantojuma valdīšanā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka ar 1921. g. 29. decembra „Noteikumu

par prasību un mantojumu lietu izņemšanu no pagasta tiesu

piekritības" izdošanu (1921. g. lik. krāj. 226) mantošanas lietas ir

izņemtas no pagasta tiesu kompetences un uz šo noteikumu 3. p.

pamata pagasta tiesām piekrīt vienīgi uz miertiesneša rīkojuma

pamata mantojuma apsardzība; 2) ka tādā kārtā ar minēto no-

teikumu izdošanu pagasta tiesām tika atņemta viņām ar pag.

tiesu civ. proc. lik. 237. p. piešķirtā tiesība lemt par mantojuma

nodošanu mantiniekam pēc testamenta, bet par priv. lik. 2480. p.

paredzētā testamenta mantinieka lūgumu nodot mantojumu

viņa valdīšanā var lemt tikai attiecīgā tiesa, kurā tiek vesta pati

mantošanas lieta; 3) ka tamdēļ Ipiķu pagasta tiesai nebija

tiesība pieņemt savā izspriešanā no Jāņa Eglīša iesniegto lū-

gumu nodot viņa kā testamenta mantinieka valdīšanā sava ne-

laiķa tēva, Anša Eglīša, mantu un izspriest šo lūgumu; 4) ka

Valmieras apr. IV. iecirkņa Miertiesa, izspriežot tāpat iesniegto

lūgumu pēc būtības, nav izlabojusi no pagasta tiesas pielaisto

kļūdu; 5) ka aiz minētā iemesla Valmieras apr. IV. iec. Mier-

tiesas 1924. g. 10. oktobra lēmums „Noteikumu par prasību un

mantojumu lietu izņemšanu no pagasta tiesas piekritības" 1. p.

pārkāpuma dēl nav atstājams spēkā un lieta attiecībā uz Jāņa

Eglīša Ipiķu pag. tiesai iesniegto lūgumu par viņa ievešanu

Anša Eglīša atstātā mantojuma valdīšanā izbeidzama, Senāts

nolemj : Valmieras apr. IV. iec. Miertiesas 1924. g. 10. ok-

tobra lēmumu „Noteikumu par prasību un mantojumu lietu iz-
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ņemšanu no pagastu tiesas piekritības" 1. panta pārkāpuma dēl

atcelt un lietu attiecībā uz Jāņa Eglīša Ipiķu pag. tiesai iesniegto

lūgumu par viņa ievešanu mirušā Anša Eglīša atstātā manto-

juma valdīšanā izbeigt.

60. 1925. g. janvāra mēneša 31. dienā. Mir. Eduarda

Gešela mantošanas masas pilnvarnieka zv. adv. A. Hamaņa

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Eduarda Gešela

prasībā pret „Linu un džutes manufaktūras akciju sabiedrību"

un trešās personas atbildētājas Linu un džutes manufaktūras

akc. sabiedrības pusē, A. Musso, paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdzis atzīt 1922. g. 12. oktobra atbil-

dētājas akcionāru otro pilnsapulci par nelikumīgu un visus viņas

pieņemtos lēmumus atcelt. Savu prasību prasītājs pamato ar to:

1) ka prasītājs ir atbildētājas akcionārs ar 950 akcijām; 2) ka at-

bildētājas akcionāru pirmā pilnsapulce 1922. g. 27. septembrī nav

notikusi attiecīgā kvoruma trūkuma dēl, 3) ka par otro 1922.

g. 12. oktobra pilnsapulci ticis izsludināts Valdības Vēstnesī

nevis 1901. g. 21. decembra likuma 8. p. (Kr. civ. lik. 2158. p.

1. piez. pielik.) paredzētā kārtībā, t. i. atsevišķi, proti, ne vēlāk

par 4 dienām pēc pirmās pilnsapulces nenotikšanas, bet gan

reizē ar sludinājumu par pirmās pilnsapulces sasaukšanu, sa-

vienojot vienā sludinājumā uzaicinājumus uz pirmo un otro

pilnsapulci; 4) ka šo rīcību neattaisnojot ari 1921. g. 20. apriļa

likuma (lik. krāj. Nr. 83) 5. p., kas viņā paredzēto „vienreizējo"

sludinājumu attiecinājis vienīgi uz pirmās pilnsapulces sa-

saukšanu, t. i. saprotot šo jēdzienu nevis kā „gleichzeitig, o/iho-

BpeMenno", bet gan kā „einmalig, ojuiOKparao"; 5) ka termiņš

akciju iesniegšanai sludinājumā ticis nolikts uz 13. septembri,

kamēr pēc 1901. g. 21. decembra likuma 3, 4. p. p. akcijas jā-

iesniedz vismaz 7 dienu (nevis 14 dienu) laikā pirms pilnsapul-

ces dienas; 5) ka sludinājumā nepareizi esot aizrādīts uz to, ka

akcionāri, kuri nevar iesniegt savas akcijas, savas tiesības var

pierādīt „ar visiem viņu rīcībā esošiem līdzekļiem", kamēr pēc

1925. g. — 59., 60
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1921. g. 20. apriļa likuma 4. p. esot pieņemams par akciju pie-

derību pilnsapulces dalībniekiem tikai banku apliecības un kvītes

par 1917. un 1918. gadu, bet nevis tālāk un ka tādēļ Ziemeļvācijas

džutes vērptuves un austuves piedalīšanās pilnsapulcē esot uz-

skatāma par pretlikumīgu, jo viņa iesniegusi savu akcionāru

tiesību pierādīšanai vairs nepastāvošās Kr. Azovas-Donas ban-

kas 1914. g. izdotu apliecību. Atbildētāja prasību neatzīst, aiz-

rādot starp citu uz to, 1) ka saskaņā ar 1921. g. 20. apriļa lik.

5. p. tagad esot prasāms tikai vienreizējs sludinājums, kurā tā

tad esot savienojams uzaicinājums uz pirmo un otro pilnsapulci;

2) ka, bez tā. starp otro un pirmo pilnsapulci pastāvot juridisks

sakars, pie kam otrā pilnsapulce uzskatāma par pirmās pilnsa-

pulces turpinājumu, kādēļ pietiekot ar vienu sludinājumu; 3) ka

prasītājam otrās sapulces termiņš bijis zināms, jo tas ticis pazi-

ņots pirmā pilnsapulcē, uz kuru ieradies ari prasītājs. Apgabal-

tiesa ar „aizmugurisku" spriedumu prasību apmierinājusi. Tiesu

Palāta kā trešo personu atbildētājas pusē pielaidusi ar atsevišķu

lēmumu Aleksandru Musso. Tiesu Palāta, atceļot Apgabaltie-

sas spriedumu, prasību atraidījusi. Pie tam Tiesu Palāta ar

sevišķu lēmumu atcēlusi ari Apgabaltiesas 1923. g. 12. jan-

vāra lēmumu, ar kuru pēdējā noraidījusi atbildētājas zv. adv.

Nolteinam izdoto pilnvaru. Prasītāja kasācijas sūdzība pelna

ievērību. Tiesu Palāta atiod, ka gan līdz 1921. g. 20. apriļa

likumam nav bijis pielaižams vienā sludinājumā savienot uzai-

cinājumu uz pirmo un otro pilnsapulci, bet ka šo kārtību gro-

zījis 1921. g. 20. apriļa likuma 5. p. Atbildētāja savā paskai-

drojumā uz kasācijas sūdzību savukārt atrod, ka pretēji Tiesu

Palātas domām, ari pirms 1921. g. 20. apriļa likuma šī pēdējā

kārtība bijusi pilnīgi pielaižama. Pievestie uzskati viņu visu-

mā atzīstami par nepareiziem. 1901. g. 21. decembra likuma 8. p.

noteikti nosaka, ka par otrās sapulces sasaukšanu jāizsludina,

kad pirmā pilnsapulcē nav bijis attiecīgs kvorums, un pie tam,

ka par otro pilnsapulci jāizsludina ne vēlāk par 4 dienām —

saprotams — pēc pirmās sapulces dienas. Šāds likuma no-

teikums nav grozāms ar valdes rīkojumu. Visiem noteikumiem

par akciju sabiedrībām (pretēji noteikumiem par personālām
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sabiedrībām) ir stingri saistošu normu (jus cogens) raksturs, bet

nekad ne dispozitivu normu raksturs, jo šādiem noteikumiem

piemīt publisko tiesību elements. Saistošas normas pēc vispā-

rējā principa tulkojamas visšaurākā nozīmē. Tādēļ 1901. g.

21. decembra likuma 8. p. paredzētā izsludināšanas kārtība par

otrās pilnsapulces sasaukšanu nebūt nav atvietojama ar kādu

kopēju sludinājumu par abām divām sapulcēm. Pretēji Tiesu

Palātas domām, otrā pilnsapulce nav uzskatāma par pirmās

pilnsapulces „turpinājumu". Pret šādu uzskatu runā jau pati

terminoloģija: „o t r ā". Pirmās sapulces turpinājums būtu katrā

ziņā tikai pirmā sapulce, bet ne „otrā" sapulce. Turp i n ā-

t ā pirmā sapulce nekad nevarēja pieņemt lēmumus neatkarīgi

no klātesošo akcionāru skaita. Par turpinātu pilnsapulci vis-

pār nav jāizsludina iepriekš ne pirms, ne pēc pilnsapulces pirmās

daļas. Turpinātā pilnsapulce ir tikai pilnsapulces (otrā vaj

trešā v. t.) dala un viņa kopā ar pārējām viņas dalām sastāda

vienu un to pašu vienādu sapulci, kādēļ nevar šai ziņā runāt

par pirmo vai otro sapulci. No tā, ka stari) pirmo un otro sa-

pulci ir zināms „juridisks sakars", piem. taī zinā, ka dienas

kārtībai ari otrā pilnsapulcē jābūt tai pašai kā pirmā sapulcē,

vēl neizriet, ka likuma noteikumu, pēc kura par otro pilnsa-

pulci jāsludina pēc pirmās pilnsapulces, būtu iespējams tulkot

plašākā nozīmē, anticipējot sludinājumu par otro pilnsapulci un

ievietojot to jau sludinājumā par pirmo pilnsapulci. Tā tad

1901. g. 21. dcc. lik. 8. p. satur sevī saistošu normu, kuru nevar

dispozitivā kārtībā grozīt. Atbildētāja savā paskaidrojumā uz

kasācijas sūdzību apgalvo, ka „neesot likuma, vai statūtu notei-

kuma, pēc kura būtu nepieciešams ievietot jaunu sludinājumu, ja

pirmā pilnsapulce nav notikusi". Šim atbildētājas paskaidroju-

mam nav nozīmes. Likums kategoriski noteic, 1) kas jāaizrāda

sludinājumā par pirmo pilnsapulci (I. p.)
,

2) kādā laikā pirms

pirmās pilnsapulces sludinājums jāizdara (I. p.); 3) ka gadījumā,

kad pirmā pilnsapulce nenotiek, jātaisa sludinājums par otro

pilnsapulci un pie tam nosaka, ka šis sludinājums jātaisa ne

vēlāk' par 4 dienām (saprotams skaitot no pirmās sapulces)

un kā otrās sapulces termiņš jānoteic ne agrāk par 14 dienām
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nosludi n ā j v m a (8. p.); 4) ka uz otrās sapulces neatkarību

no kvoruma jānorāda akcionāriem pašā sludinājumā uz šo otro

sapulci (8. p.). Noteikums par to, ka otrās pilnsapulces ter-

miņam jābūt ne agrāk par 14 dienām no sludinājuma, būtu pil-

nīgi lieks, ja mēs atrastu par iespējamu savienot sludinājumus

par abām sapulcēm un skaitītu šādas 14 dienas no šī kopējā

sludinājuma. Par pirmo kārtējo vai ārkārtējo sapulci uz 1901. g.

21. decembra likuma 1. p. pamata bija jāsludina 21 d i c n ā pirms

pilnsapulces termiņa. Tādēļ 8. p. varēja paredzēt tikai, ka

iepriekšējam sludinājumam par otro sapulci jānotiek vismaz 4

dienas pēc pirmās pilnsapulces. Tādā kārtā skaidrs, ka likums

taisni atzīst par nepieciešamu izdarīt sevišķu sludinājumu par

otro pilnsapulci un nemaz nerunā par abu uzaicinājumu savie-

nošanu vienā sludinājumā. Likumdošanas, kuras to pielaiž, ka-

tegoriski to ari izteic. Tā piem. Itālijas 1883. g. tirdzniecības

kodeks (157. p.) gan tieši nosaka, ka: „se il giorno per

l'assemblea di seconda convocacione non c indicato

nell'aviso so publicatoparlaprima, il termina

stabilito nell'articulo 155 puo ridursi a giorni otto". Latvijas

likumos šāda aizrādījuma nav. Tādā kārtā, kā pareizi uzsver

Tiesu Palāta, principā, pēc vispārējiem likumiem, nav pielai-

žams vienā sludinājumā savienot uzaicinājumus uz pirmo un

otro pilnsapulci. Atliek tā tad izšķirt jautājumu tikai par to,

vai šādu apvienošanu paredz un pielaiž 1921. g. 20. aprija li-

kums. Šis likums vispār nerunā par otrās pilnsapulces sasauk-

šanas kārtību. Viņa mērķis ir nodibināt kārtību, ar kuru sa-

sauc ā r kā r tē j v pilnsapulci (3. p. I. d.) un noteic, ka šādu

p i 1 n s ap v 1 c i (t. i. ārkārtēju sapulci) sasauc 3. p. 3. d. minētie

valdes resp. revīzijas komisijas locekļi vai akcionāri likumā

paredzētā minimālā skaitā. Tā tad likuma 5. p. paredzētie vien-

reizējie" sludinājumi vispār attiecas tikai uz ārkārtējām, un ne-

kad ne uz kārtējām pilnsapulcēm. 5. p. piezīme — saskaņā ar

šo — taisni runā par pilnsapulcēm, kuras notiek uz sasaucēju,

saprotams 3. p. 2. d. minēto personu, pieprasījumu. Pie tam

likums attiecināms vienīgi uz tādām ārkārtējām pilnsapulcēm,

kuru priekšmeti ir „jaunu valdes, padomes un revizijas komi-
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sijas sastāvu izvēlēšana un visu jautājumu apspriešana,

kuri saistīti ar biedrību un sabiedrību atjaunošanu", (sk. Senāta

civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 103), tā tad ne uz kādām citām,

pat ārkārtējām, pilnsapulcēm. Konkrētās pilnsapulces priekšmeti

turpretim nav sakrituši ar nupat atzīmētiem priekšmetiem, kā-

dēļ jau aiz šī iemesla vien 1921. g. 20. apriļa likums nebija pie-

mērojams izspriežamā lietā. Par kārtējas pilnsapulces sa-

saukšanas kārtību runā 1923. g. 9. jūnija likums (Lik. krāj. Nr.6B).
Ja patiesi — kā domā Tiesu Palāta — likums būtu ievedis

iespēju vienā sludinājumā savienot uzaicinājumus uz pirmo un

otro pilnsapulci, tad vispirms nebūtu racionāla pamata to pie-

laist tikai attiecībā uz ārkārtējām pilnsapulcēm vien un to ne-

pielaist attiecībā uz kārtējām pilnsapulcēm. Taisni otrādi, jā-

domā, ka sarežģītāka sasaukšanas kārtība būtu jāpiemēro taisni

ārkārtējām pilnsapulcēm, kuras notiek neparastā laikā un ne

ar parastu dienas kārtību, un kurām tādēļ drīzāk negaidāms

raksturs. Par to, ka otrā kārtējā pilnsapulcē notāram jāsasauc

atsevišķi pēc pirmās kārtējās pilnsapulces nenotikšanas,

1923. g. 9. jūnija likuma 2. p. (beigās) neatstāj jau ne mazāko

šaubu. Neatkarīgi no tā, vārds „v ienrei z ē j s" (einmalig,

OfluoKpaTiio) aizrāda jau no terminoloģijas viedokļa nevis uz

uzaicināšanas resp. sludināšanas kārtību vai techniku (savienot

vai nesavienot viena sludinājuma tekstā dažādus uzaicināju-

mus, t. i. uz pirmo un otro pilnsapulci), bet gan tikai uz slu-

dinājumu s ka i tu. Sakarā ar to 1921. g. 20. apriļa likuma 5. p.

grozījis nevis 1901. g. 21. decembra likuma 8. p. kā tādu, bet

nosaka, ka „atsevišķu biedrību un sabiedrību statūtos pare-

dzēto sludinājumu vietā ievietojami vienreizēji sludinājumi

„Valdības Vēstnesī" un „Lkonomistā". Šim 5. p. ir sakars ar

1901. g. 21. decembra likuma I. p., Kr. civ. lik. 2182. p. (beigās) un

2158. p. 2. piez.,kuri noteic sludinājumu laiku, pie kam pirmais

no pievestiem pantiem atstāj spēkā statūtu noteikumus par slu-

dinājumu īsākiem terminiem No tā tad pielaižams tiešs slēdziens,

ka 1921. g. 20. apriļa lik. 5. p. domājis statūtos parēdzēto vai-

ra k v (piem. trīskārtējo) sludinājumu vietā ievest vien reizējus

sludinājumus. Kā 1901. g. 21. decembra lik. I. p., tā ari 1921. g.
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20. apriļa likuma 5. p., runā vispār tikai par pirmās sapulces

sasaukšanas kārtību, atstājot negrozītu un neaizskartu otrās sa-

pulces sasaukšanas kārtību. Tiesu Palāta atrod, ka 5. p. pare-

dzētais minimālais sešu nedēļu sasaukšanas laiks esot atse-

višķi piemērojams nevien pirmai, bet ari otrai sapulcei. Šāda

interpretācija uzskatāma par nepielaižamu petitio principii. 5. p.

attiecina 6 nedēļu laiku uz to pilnsapulci, kura notiek sakarā

ar «sasaucēju" (3. p. 2. d. un 5. p. piez.) pieprasījumu, kāds pie-

prasījums attiecas vienīgi uz pirmām pilnsapulcēm. Ari šai

zinā nav nekāda racionāla pamata atzīt, ka minimālais sasauk-

šanas laiks otrās sapulces sasaukšanai būtu noteicams taisni

tai pašā ārkārtīgi ilgā termiņā (6 nedēļas), kā priekš pir-

mās pilnsapulces, kamēr vispār pieņemts, tādu noteikt daudz

īsāku (sk. ari Itālijas tirdzn. Kod. 155. p., 157. p. beigās). Tā tad

ari 1921. g. 20. apriļa likums nav grozījis nedz līdz tam pastā-

vošos likumus, nedz sabiedrību statūtus itkā taī ziņā, kā varētu

savienot vienā sludinājumā uzaicinājumu uz pirmo un uz otro

pilnsapulci. Tādēļ, pretēji attiecīgai kārtībai, t. i. bez sevišķa

sludinājuma, sasauktā otrā pilnsapulce uzskatāma par neliku-

mīgu un viņā pieņemtie lēmumi ir atceļami. Pie šādiem ap-

apstākļiem Senātam nav jāielaižas ari pārējo, prasītāja aprādīto

iemeslu pārbaudīšanā, uz kuriem prasītājs pamato savu pra-

sību. Kas sevišķi attiecas uz jautājumu par to, vai prasītājs,

kas personīgi bija piedalījies kā pirmā nenotikušā, tā ari otrā

pilnsapulcē, būtu uzskatāms par pietiekoši leģitimētu šīs prasī-

bas celšanai, tad šai ziņā nav šaubu par to, ka ja pie pilnsapul-

ces tika pielaists likuma resp. statūtu pārkāpums, tad šis pār-

kāpums vien jau dodkuram katram akcionāram tiesību šādāpiln-

sapulcē pieņemtos lēmumus apstrīdēt, pilnīgi neatkarīgi no tā,

vai prasītājs bija ieradies pilnsapulcē vai ne (sk. Stauba koment.

pie vācu tirdzn. no lik. 271 § 3. piez.). Savā kasācijas sūdzībā

prasītājs vēl sevišķi apstrīd Tiesu Palātas lēmumus par Alek-

sandra Musso pielaišanu kā trešās personas atbildētājas pusē

un par Apgabaltiesas 1923. g. 12 janvāra lēmuma atcelšanu.

Tiesu Palāta pareizi pielaidusi Musso kā trešo personu atbil-

dētājas pusē, jo — pretēji prasītāja domām — šai ziņā pietiek,
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ja trešā persona varēja atsaukties uz to, ka viņas intereses

atkarājoties no lietas izspriešanas vienam vai otram partam par

labu (civ. proc. lik. 663. p.). Likums pie tam nemaz neaprobežo

šādu blakus intervenciju itkā ar to gadījumu vien, kad būtu

pārkāptas intervenienta tiesības (sk. 653., 795. p. p.) un kad

starp intervenientu un partu pastāv regresattiecības vai soli-

dāra atbildība. Jo pēc 663. p. skaidrā teksta, trešās personas

interešu aizskaršana vien pilnīgi attaisno viņas lūgumu

pielaist viņu kā blakus intervenientu. Kas attiecas uz Apga-

baltiesas 1923. g. 12. janvāra lēmumu, tad vispirms Apgabaltie-

sai vispār nebija jātaisa atsevišķs lēmums par zv. adv. Nolteina

nepielaišanu kā atbildētājas pilnvarnieka un vēl mazāk Tiesu

Palātai bijis iemesls un pamats, šādu Apgabaltiesas lēmumu vēl

sevišķi atcelt ar atsevišķu lēmumu. Zv. adv. Nolteins jau kā

atbildētājas pilnvarnieks bija iesniedzis apelācijas sūdzību par

Apgabaltiesas spriedumu Tiesu Palātai uz jaunas pilnvaras

pamata, pret kuru nedz prasītājs, nedz Tiesu Palāta iebildu-

mus nav cēluši. Ar to Apgabaltiesas lēmums pats par sevi

zaudējis savu procesuālo nozīmi un jautājums par zv. adv.

Nolteina pilnvarojumu bija jāuzskata par galīgi izsmeltu. Ar

to ari atkrīt prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības

7. pktā. Pamatojoties uz tiesu iek. lik. 250. p., Senāts atrod par

vajadzīgu aizrādīt Apgabaltiesai un Tiesu Palātai, ka Apgabal-

tiesai nebija tiesība taisīt aizmuguras spriedumu konkrētā lietā,

jo atbildētāja jau ņēmusi dalību procesā, iesniedzot lietā 1922. g.

13. decembra rakstīto paskaidrojumu, kādēļ saskaņā ar civ.

proc. lik. 721\ p. 1. pkt. spriedums nebija uzskatāms par aizmu-

gurisku, uz ko ari Tiesu Palātai bija jāgriež attiecīga vērība.

Aiz aprādītiem iemesliem Senāts, atrodot, ka Tiesu Palāta pār-

kāpusi Kr. civ. lik. 2158. p. 1. piez. piel. 8. p,, 1921. g. 20. apriļa

lik. 5. p. un civ. proc lik. 339., 711. p. p., un neielaizdamies pārējo

prasītāja pievesto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj :

Tiesu Palātas 1924. g. 22. maija spriedumu Kr. civ. lik. 2158. p.

1. piez. piel. 8. p., 1921. g. 2t). apriļa līk. 5. p., civ. proc. lik. 339.,

711 p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai iz-

spriešanai no jauna citā sastāva.
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61. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Emmas Saul i te n

lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas,

Sauli te n, prasībā pret Mendeli un Bassi Steinbokiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabltiesa, atrodot sakošanas faktu

par pierādītu un pievienojoties Miertiesneša spriedumam, kurš

atzinis priv. lik. 4577., 4583. un 4585. pantus par piemērojamiem
šai lietā, tomēr nav apsvērusi to prasītājas viņas apelācijas sū-

dzībā noteikti pastrīpoto apstākli, ka atbildētāju suns bijis traks;

2) ka pievestie panti un sevišķi 4585. p. piemērojami tikai tad,

ja suns bija atradies normālā stāvoklī, bet nekad ne tad,

kad sunī bija konstatēta trakuma sērga; ja 4577. p. atsvabina

lopa īpašnieku no atlīdzības pienākuma, ja tas no lopa atsakās

un ja pēc tā paša 4577. p. cietušām tiesība atlīdzības veidā pie-

ņemt pašu lopu, tad jau no tā vien izriet, ka visi pievestie panti

piemērojami tikai tiem lopiem, par kuriem kā īpašnieks, tā ari

cietušais var brīvi rīkoties, un kuri paši par sevi reprezentē

zināmu vērtību, bet ka tos nevar piemērot trakiem suņiem,

par kuriem īpašnieks rīkoties nevar (1923. g. 18. apriļa oblig.

noteik. par trakuma sērgas apkarošanu 2., 5., 8. §§: Vaid.

Vēstn. 80. Nr.) un kuri tā tad uzskatāmi par res extra commer-

cium un kuriem nekādas materiālas vērtības nav un nevar būt;

3) ka ja 4577—4590. p. p. nav piemērojami pret kodīgiem mājas

suņiem, tā tad tomēr mājas suņiem, tad jo mazāk šie panti pie-

mērojami suņiem, kuri nav uzskatāmi par normāliem kā sasli-

mušiem ar trakuma sērgu; 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesai bija

jāpārbauda un jāapspriež jautājums par to, ciktālu atbildētāji

ir atbildīgi par tiem zaudējumiem, kurus nodarījuši cietušai per-

sonai mājlopi, ja pēdējie izrādījušies par trakiem; 5) ka šis

jautājums nav izšķirams ar to vispārējo frāzi, ka sakošanas

fakts esot uzskatāms par nejaušu gadījumu, jo taisni iekš tam

pastāv lietas kodols, kas no partiem nes šāda ne-

ja uš a gadījuma risku, vai nu suņa īpašnieks, vai cie-

tušais; 6) ka saskaņā ar priv. lik. 3444., 3288., 3297. pantu no-

teikumiem atbildība par zaudējumiem pamatojama netikvien uz
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tiešu vainu, t. i. uz pašu par sevi neatļautu darbu, bet ari uz

zināmu stāvokli, kuru atbildīga persona ieņem attiecībā uz to

priekšmetu (piem. mājkustoni), kas tieši zaudējumu nodarījis,

tamdēļ ari tad, kad bieži apdzīvotā vietā (pilsētā) pilsonis tur

suņus un citus lopus, kuru kustoņu daba neizslēdz iespēju, ka

tie varētu bez sevišķa iemesla uzbrukt pilsoņiem; 7) ka tā-

dēļ nav nekāda iemesla, risku un atbildību par šādu kustoņu no-

darījumiem pārlikt no to īpašnieka uz cietušiem, jo nevis cietu-

šie, bet vienīgi kustoņa īpašnieks uzstādījis iemeslu zaudēju-

miem un tikai no īpašnieka atkarājas kustoni turēt tādā stāvoklī,

ka tas nevarētu kaitēt citām personām; 8) ka konkrētā gadī-

jumā Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka atbildētāja sunim taisni

konkrētā gadījumā un dienā būtu bijis uzpurnis; tas ap-

stāklis, ka atbildētāji „vienmēr uzraudzījuši suni un to

veduši sētā un uz ielu ar uzpurni un saitē", tomēr, kā

pierāda gadījums ar prasītāju, neizslēdz, ka konkrētā

dienā sunim nav bijis nedz uzpurņa, nedz saites, un šis

fakts pats par sevi jau uzliek atbildētājam atbildību par noda-

rītiem zaudējumiem; jo atbildētāji, turot kustoni, līdz ar to

uzņemas uz sevi sevišķu risku par visu to, kas varētu notikt sa-

karā ar suņa turēšanu, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai atbildētāji

parasti un pat „arvien" (t. i. citā laikā) spēruši parastos aiz-

sargāšanas soļus; 9) ka Apgabaltiesa, vispār atsvabinot at-

bildētājus no riska sakarā ar suņa turēšanu, nav ievērojusi priv.

lik. 4577—4589. p. p., 3287. p.; saskaņā ar priv. lik. 3438.

(beigās) p. privatlikums neizšķir sevišķi nejaušu gadījumu no

force majeure, un dēļ nejauša gadījuma esamības prasa netik-

vien, ka gadījums būtu nenovēršams ar cilvēka spēkiem, bet

ari ka nejaušs gadījums nebūtu paredzams ar

cilvēka garu; Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka atbildētāji

nebūtu varējuši pat paredzēt iespēju, ka viņu suns,

kuram konkrētā gadījumā nav bijis uzpurņa, varētu uzbrukt

nama iedzīvotājiem; 10) ka tādā kārtā Apgabaltiesa pārkāpusi

priv. lik. 4577. un sek. p. p., 3444., 3288., 3297., 3438. p. p. un

civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. un tādēļ viņas spriedums

nav atstājams spēkā, Senāts nolemj : Rīgas Apgabaltiesas
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1924. g. 28. maija spriedumu priv. lik. 4577. sek. p. p., 3444.,

3288., 3297., 3438. p. p., civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p.

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

62. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Akciju sabiedrības

Liepājas ādu fabrikas „X o r o n a" pilnvarnieka zv. adv. Valtera

lūgums par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu minētās

sabiedrības sūdzības lietā par Aizputes-Grobiņas zemes grā-

matu nodaļas priekšnieka lēmumu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis akciju sabiedrības „Korona" pilnvarnieka zv. adv.

Rūsa paskaidiojumus, Senāts atrod: Pretēji Apgabaltiesas do-

mām, t. s. atklātā (pilnā) tirdzniecības sabiedrība nav identiska ar

priv. lik. 4286. sek. p p. paredzēto societas omnium bonorum,

un komanditsabiedrība (TOBapiimecTßO Ha B-sp'B) nav identiska

ar priv. lik. 4294. sek. p. p. paredzēto civiltiesisko sabiedrību

a. noteiktām iemaksām-noguldījumiem (societas particularis,

quaestuaria). Tirdzniecības sabiedrības principā apspriežamas

pēc tirdzniecības tiesībām un tikai subsidiari (papildinoši) vi-

ņām jāpiemēro vispārējās privāttiesības.

Izspriežamā lietā rodas un Senātam jāizšķir principiālais

jautājums, vai ar to, ka tirdzniecisku uzņēmumu — dēl kura tika

nodibināta atklāta tirdzniecības sabiedrība — pārņem jaundi-

binātā akciju sabiedrība, izdodot par to savas akcijas, pie uzņē-

muma piederošais imobilis pāriet akciju sabiedrības īpašumā

bez sevišķa līguma un bez pēdējā apstiprināšanas zemes grā-

matās.

Sūdzētājs šo jautājumu domā izšķirt apstiprinoši uz tā pa-

mata, ka 1) konkrētais tirdzn. uzņēmums ar imobili piederot

atklātai tirdzniecības sabiedrībai itkā juridiskai personai; 2)

ka šī atklātā tirdzniecības sabiedrība pārvērtusies par akciju

sabiedrību, 3) ka līdz ar to, iepriekšējai atklātai tirdzniecības

sabiedrībai piederējušā mantība, taī skaitā ari runā stāvošais

imobilis, universalsukcesijas ceļā pārgājusi ip s o ju re uz
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akciju sabiedrību uz tās dibināšanas fakta pamata vien, un

4) ka tādēļ lieta grozoties nevis ap imobiļa pārēju līguma ceļā,

uz kura pamata imobilis būtu apstiprināms sevišķi uz akciju sa-

biedrības vārda, bet tikai ap zemes grāmatu nokārtošanu (Re-

gulierung des Grundbuches), ievedot tais vienkāršu atzīmējumu,

kā tas notiekot vispār pie parastās universalsukcesijas.

Pievestie sūdzētāja apcerējumi nav uzskatāmi par parei-

ziem. Vispirms attiecībā uz sūdzētāju nevar runāt par atklātu

(pilnu) tirdzniecības sabiedrību, jo viņas t. s. „firmā" neieiet pat

neviens no „atklāto" biedru vārdiem, ar tirdzn. nama (un komp.)

apzīmējumu (sk. ari Kr. tirdzn. lik. 62. p. „ ...

HMe-

iK'Ub"). īstenībā lieta negrozās konkrētā gadījumā nedz ap at-

klātu (pilnu) tirdzniecības sabiedrību, nedz ap kādu firmu: Lie-

pājas ādu fabrika „Korona" nav vairāk nekas, kā uzņēmuma

nosaukums (Etablissementsname), kāds uzņēmums pieder kopā

zināmiem tirgotājiem, kuri iekšēji atrodās sabiedriska līguma

attiecībās, bet ārēji kā atklāta (pilna) tirdzn. sabiedrība

uzstāties nevar. Ja uzņēmums zem uzņēmuma nosaukuma

(tā tad ne zem personālas firmas) tika iereģistrēts Liepājas pil-

sētas valdē kā „atklāta (pilna) tirdzn. sabiedrība", tad tas pa-

matojas tikai uz pārpratumu un nevar radīt vispār kādu at-

klātu (pilnu) tirdzniecības sabiedrību. Neatkarīgi no tā,

atklāta tirdzniecības sabiedrība pēc Latvijas tirdzn.

tiesībām nav uzskatāma par atsevišķu juridisku per-

sonu. Pie šī uzskata noteikti pieturas mūsu vietējā tirdz-

nieciski-tiesiskā prakse (Cvingmaņa spried, krāj. 5. sēj. 888.

Nr. 380., 382. lpp.; 8. sēj. 1611. Nr., lp.; sk. ari 3. sēj. Nr. 425;

6. sēj. Nr. Nr. 1169., 1171.; 8. sēj. Nr. 1612; 1. sēj. Nr. 166),

sekojot šaī ziņā Vācu tirdzn. tiesiskai praksei un zinātnei sa-

karā ar vācu 1861. g. tirdzn. nolik. (85. sek. p. p.), kas ievēro-

jami iespaidoja netikvien mūsu vietējo pirmsreformas tiesu

praksi (sk. Cvingmaņa spried, krāj. 1. sēj. 152., 316. lpp.), bet

pat ari krievu tiesu praksi (sk. paskaidr. pie Kr. civ. lik. 5. grām.

1899. p. proj. 1. sēj. XXIX. lp.: „Hamn Toproßbie očbmaii. Kā.K'b

3-TO BbIftCHHJIOCb H3T) npaKTIIKII KOMMēpMeCKHX
r

b CVJTOB'b, BB 3Ha iIH-

Tejibiioii CTeiieim 3anMCTBOBaHH TepM. Topr. y:i. 1661. r.").
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Ati pēc jaunā vācu tirdzniecības nolikuma atklātā tirdzniecības

sabiedrība nav uzskatāma par juridisku personu (sk. Staubs

kom. 10. izd. pie vācu Hgb 105. §, 8. piez.). Atklātai tirdznie-

cības sabiedrībai gan ir tāpat kā ari vienpersonīgam tirgotājam

sava īpaša firma un viņai ir piešķirtas zināmas īpašī-

bas, kurām ir korporācijas pazīmes. Piem. mēs

runājam par atklātas sabiedrības „m a n tī b v", mēs pielaižam

lēmuma taisīšanu ar balsu vairākumu; atklāta tirdznie-

cības sabiedrība var zem savas firmas uzstāties tiesā kā prasī-

tāja un atbildētāja. Bet no tā nemaz vēl neizriet, ka atklāta

tirdzniecības sabiedrība būtu uzskatāma par juridisku personu.

Ari civiltiesiskai sabiedrībai privatlikums piešķir atdalītu no

biedru mantām atsevišķu „sabiedrisku mantību" (priv. lik.

4298. p. „Gesellscliaftsvermogen"); ari civiltiesiskās sabie-

drības lēmumi notiek ar biedru balsu vairākumu (priv.

lik. 4300. p.); ari civiltiesiskai sabiedrībai kā. tādai var būt

parādi (4301., 4314. p. p.); privatlikums ari paredz iespēju,

ka biedrs rīkojas priekš civiltiesiskas sabiedrības (4315. p.),

pielaiž iespēju, ka civiltiesiska sabiedrība var „iedzīvoties"

(4315. p. 2. pkt.), uzliek civiltiesiskai sabiedrībai kā tādai par

pienākumu atlīdzināt zaudējumus (4303. 0., sk. ari 4304. p.). Bet

tomēr nav ne mazāko šaubu, ka civiltiesiska sabiedrība nav

juridiska persona (Senāta civ. kas. dep. spried. 1922. g. Nr. 255).

Tādēļ ari nav nozīmes tam, ka tamlīdzīgas korporativas pazīmes

piemīt ari atklātai tirdzniecības sabiedrībai. Gan Kr. tirdzniecī-

bas nolikumā paredzētās atklātās tirdzniecības sabiedrības (nOJI-
Hoe TOBapnmecTßO, Toproßßiti krievu tiesu prakse un liela

dala zinātnieku (piem. Šeršenevičs: Kvpe-B Toproßaro npaßa,

4. izd. I. sēj. 27. §, 111. 284. sek. lpp. un tur citētie darbi) uzskata

par juridisku personu. Bet šāds uzskats nav attaisnojams pat

no Kr. tirdzn. nolik. viedokļa. Vispirms Kr. tirdzn. nolik. tieši

šo jautājumu vispār neaizskar, pretēji piem. Kr. civ. lik. 5. grām.

1899. g. proj. 646. p., kas atklātās tirdzn. sabiedrības gan taisni

nosauc par juridiskām personām, tāpat kā ari Beļģijas 19.13. g.liķ.
2. p. „ ... chacune d'elles constitue uve individualitē juridigue

distinete dc celle des assossiēs". Izšķirošs šai ziņā ir tas, ka
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ari krievu „nojiHoe TOBapnm,ecßO" izceļas uz tieša līguma pamata

un nodibina starp biedriem vienīgi līguma attiecības, ka viņa ir

tīri personāla (nevis kapitālistiska) sabiedrība, kurā noteikti

izteicas personīgais elements (piem. Kr. tirdzn. nolik. 69. p.);

ka Kr. tirdzn. nolik. neizslēdz vispārējos sabiedrības izbeigšanās

pamatus, piem. ar vienkāršu savstarpējo vienošanos, ar viena

no biedriem nāvi, ja mantinieki nevar ar pārējiem biedriem

vienoties par sabiedrības turpināšanu (Kr. civ. lik. 1238. p. L

piez. pielik. 18. p.
„ ... ocmßHiHMHca TOBapninaMM," Kr. Sen. lik.

4. dep. spried. 1883. g. Nr. 737; sk. ari Kr. Senāta civ. kas. dep.

spr. 1890. g. Nr. 94. Pirkova un Neverova lietā; 1899. g. Nr. 104,

Šagarta lietā); ari krievu atklātu tirdzn. sabiedrību var paslu-

dināt par maksātnespējīgu tikai atklājot konkursu par tās bie-

driem (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1877. g. Nr. 364., Mata-

novu lietā); biedri atbild ari par krievu atklātās tirdzn. sabie-

drības parādiem.nevis subsidiari, bet solidāri un neaprobe-

žoti ar savu mantību (Kr. tirdzn. nolik. 68. p.), kas, kā atzīst pats

Šeršencvičs (1. c. 36. §. IV., 346. lp.) nav savienojams ar Kr.

atklātās tirdzn. sabiedrības juridisko personību. Tā tad pat Kr.

nojmoe Toproßoe TOBapinnecTßO nav uzskatāma par juridisku

personu (sk. ari Nersesovs-Gusakovs; Toproßoe upaßO 1896. g.

15. §, 87. lp.). Jo mazāk par juridisku personu uzskatāma at-

klāta tirdzn. sabiedrība pēc Latvijas sevišķām tirdzn. ieraduma

tiesībām, kuras izteicās augšā pievestā tiesu praksē. Tādā

kārtā atkrīt viens no tiem izejas punktiem, uz kuriem sūdzē-

tājs pamato savu kasācijas sūdzību. Ja atklāta tirdzn. sabie-

diība nav juridiska persona, tad viņa kā tāda nevar dibināt ak-

ciju sabiedrību un ari nevar, dalības vērtības veidā, ienest di-

bināmā akciju sabiedrībā zināmu mantību, piem. kādu tirdznie-

cisku uzņēmumu, un tas nevar itkā universalsukcesijas ceļā

pāriet uz akciju sabiedrību (sk. Stauba kom. 10. izdev. pie vācu

1897. g. tirdzn. nolik. 29. §, 20. piez. un pie 186. §, 19. piez.). Nav

izšķirošas nozīmes tam, ka runā stāvošais imobilis zemes grā-

matās apstiprināts bij. „atklātai tirdzn. sabiedrībai „Korona",

jo kā augšā aprādīts, ari viņai var būt zināmas korporācijas

pazīmes, viņai var būt uz šī pamata zināma mantība,
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viņu var zināmos punktos, zināmās attiecībās iztirzāt

(behandeln als) kā juridisku personu. Bet tas tomēr

nenozīmē, ka viņu varētu tieši uzskatīt absolūti par

juridisku personu. Bez tā vispār varētu nopietni apšaubīt

šīs atzīmes pareizību, un tā katrā ziņā nesaista tiesu, apspriežot

aizkustināto jautājumu pēc būtības (sk. priv. lik. 3016. p.). Sū-

dzētājs nav nācis skaidrībā par to, kā viņš saprot atklātās

tirdzn. sabiedrības pārvēršanos (pārveidošanos) par akciju sa-

biedrību, un tamdēļ viņam nav tiesības pārmest Apgabaltiesai,

ka tā nav šo jautājumu uzstādījusi. Patiesi šāda atklātas

tirdzn. sabiedrības «pārvēršanās vai pārveidošanās par akciju

sabiedrību" vispār nav konstruējama un nav iedomājama.

Pārvērsties par kādu citu sabiedrības veidu var tikai tāda sa-

biedrība, kurai pēc tās iekšējās struktūras ir līdzīgs juridisks

un ekonomisks pamats. Viena kapitālistiska sabiedrība, piem.,

akc. sabiedrība, var pārvērsties par Gesellschaft mit beschrānk-

ter Haftung — sabiedrību ar aprobežotu atbildību (vācu lik. par

G. m. b. H. 80., 81., §§) vai fuzijas ceļā apvienoties ar citu ak-

ciju sabiedrību resp. ar akciju komanditsabicdrību (vācu tirdzn.

nolik. 305., 306. § §). Šais gadījumos patiesi notiek universal-

sukcesija, ar kuru vienas sabiedrības mantība nedalāmi pāriet

uz otru, bez tā, ka pirmai obligatoriski būtu jālikvidējas. Bet

šāds ceļš izslēgts, ja lieta grozās ap divām sabiedrībām, kurām

ir pilnīgi cita juridiska struktūra un cita ekonomiska uzbūve,

piem
,

kad viena sabiedrība ir personāla un otra kapitālistiska.

Tādēļ atklāta tirdzn. sabiedrība, kā tīri personāla, nekad nevar

«pārvērsties" par akciju sabiedrību, kurai ir tīri kapitālistisks

raksturs. īstenībā, kā redzams no 1923. g. 19. decembra Fi-

nansu ministrijas apstiprinātiem akciju sabiedrības „Korona"

statūtiem, iepriekšējā, t. s. atklātā tirdzn. sabiedrība nemaz nav

«pārvērtusies" par akciju sabiedrību, bet pēdējo nodibinā-

jusi iepriekšējā atklātā tirdzn. sabiedrība itkā vienīgā

dibinātāja, gan pretēji paša Finansu ministra izdotiem 1923. g.

6. oktobra noteikumiem (V. V. Nr. 223), pēc kuriem (1. p.) jābūt

ne mazāk par 5 dibinātājiem. Saskaņā ar statūtu 1., 2., 3. §§

jaundibinātās akciju sabiedrības mērķis bijis turpināt pastāvo-
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šās (atklātās tirdzn.) sabiedrības Liepājas ādas fabrikas „Ko-

rona" darbību un, līdz ar akciju sabiedrības dibināšanu, visas

atklātās tirdzn. sabiedrības „manta pāriet" uz akciju sabiedrību.

Saskaņā ar statūtu 8., 9. § §, visas attiecīgās akcijas saņem pret

nodomāto mantu (t. i. pašu fabriku, ar kuru — naudas vietā —

akcijas bija jāsedz) nevis minētā atklātā tirdzn. sabiedrība, kura

pēc statūtu 1. § uzrādīta kā akciju sabiedrības dibinātāja, bet

gan viņas „atklāti bie d r i", kuriem ari bija 6 mēnešu laikā

no statūtu apstiprināšanas jāsedz skaidrā naudā pārpalikušās

akcijas, ja tās ar nodomāto mantu izrādītos par nesamaksātām.

Tādā kārtā, neskatoties uz statūtu 1. §, tomēr par akciju sabie-

drības īstiem dibinātājiem uzskatāma nevis pati „atklātā tirdzn.

sabiedrība", bet gan viņas „atklātie biedri", kurus statūti tomēr

pēc uzvārdiem nenosauc. No pievestiem statūtu § § vien jau

izriet, 1) ka faktiski par konkrētās akciju sabiedrības īsto di-

binātāju uzskatāma nevis iepriekšējā atklātā tirdzn. sabiedrība,

bet gan tikai viņas „atklātie" biedri; 2) ka šai gadījumā no-

tika „atklātās tirdzn. sabiedrības" resp. to „atklāto" biedru

mantu — sevišķi imobiļa — īpašnieku pārmaiņa un proti, imobiļa

iepriekšējo īpašnieku (atklātās sabiedrības resp. to „atklāto"

biedru personā) vietā — stājās, kā jauns subjekts, jaundibinātā

akciju sabiedrība. Tādēļ, ja imobiļiem bija no atklātās tirdzn.

sabiedrības resp. tās biedriem jāpāriet uz akciju sabiedrību,

tad tas varēja notikt tikai uz sevišķa rakstiska līguma pamata,

kas apstiprināms zemes grāmatās. Kr. Senāta civ. kas. dep.

1901. g. spried. Nr. 13 Šmelcera lietā, uz kuru atsaucās sūdzē-

tājs, neizšķir runā stāvošo jautājumu. Tai gadījumā lieta gro-

zījās ap to, vai pats akts, kurā akciju sabiedrības konstituējošā

pilnsapulce, apliecinot akciju kapitāla pilno iemaksu, nolē-

musi dibināt akciju sabiedrību, nodot viņas īpašumā statūtos

aprādīto mantību, ievēlēt valdi etc. — ir apliekams ar zīmog-

nodokli. Taī lietā Kr. Senāts nācis pie atraidoša slēdziena uz

tā pamata, ka ar minēto aktu nodibināts nevis kāds mantisks

darījums, bet ka akts uzskatāms tikai par pilnsapulces pro-

tokolu par akciju sabiedrības darbības atklāšanu. Tāpat

runā stāvošā lietā nav nekādas nozīmes sūdzētāja pievestiem
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„Volgas-Kamas kuģniecības" statūtiem. Sūdzētāja pievestam

1916. g. 3. jūlija likuma 11. pantam par tirdzn. uzņēmumu pāreju,

nav nozīmes pie šaī lietā izšķirāmā jautājuma par to, vai dēl

imobiļa pārejas no atklātās tirdz. biedrības uvz akciju sabie-

drību — jāslēdz sevišķs līgums, apstiprinot to zemes grāmatās:

pievestais pants izteic tikai to principu, ka par parādiem, kuri

gulstas uz zināmu tirdzn. uzņēmumu, pie tā pārejas, atbild ari

tā akciju sabiedrība, kuru, dēl uzņēmuma tālākvešanas, nodibi-

nājis vai nu vienpersonīgs tirgotājs, vai atklāta tirdzn. sabie-

drība resp. komanditsabiedrība; bet pievestais 11. pants neaiz-

skar augšā aprādīto jautājumu. Tādā kārtā augā uzstādītais

jautājums, pretēji sūdzētāja domām, izšķirams apstiprinoši. Ap-

gabaltiesa, izšķirot šo jautājumu, taī pašā nozīmē, savā gala

slēdziena ziņā nav pārkāpusi likumu. Aiz pievestiem iemesliem

sūdzētāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, kādēļ

Senāts nolemj: Akciju sabiedrības Liepājas ādu fabrikas

„Korona" pilnvarnieka zv. adv. Valtera kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. p. pamata atstāt bez ievērības.

63. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Jēkaba Lv -

g i n a lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Lugina, prasībā pret Pēteri Ūbeli.

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa, izejot no tā konstatējuma,

ka starp partiem ir pastāvējis patapinājuma (commodatum,

līgums, ka prasītājs neesot pierādījis, ka ugunsgrēks,

kurā sadega ari prasītāja linu mašina, būtu noticis atbildētāja

vainas vai nolaidības dēl vai ari, ka mašinu atbildētājam būtu

bijis iespējams glābt. Apgabaltiesa no viņas konstatētā apstākļa,

ka ugunsgrēka laikā pats atbildētājs mājās nav bijis, nākusi

pie slēdziena, ka atbildētājam tādā kārtā novērst ugunsgrēku

vai glābt mašinu nav bijis iespējams un ka tamdēļ nevar būt

runa par atbildētāja vainu vai nolaidību. Nākot pie minētiem

slēdzieniem, attiecībā uz atbildētāja atbildību par sadegušo ma-

šinu, Apgabaltiesa nav ievērojusi: a) ka pēc patapinājuma lī-
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gurna, kurš tiek slēgts patapinātājam (komodataram) par labu,

komodotars atbild par patapinātās lietas bojā iešanu nevis

vienīgi tikai tad, ja viņš būtu pierādījis, ka lieta gājusi

bojā sakarā ar n v»Jf ovēršamu gadījumu; tamdēļ kon-

kietā lietā atbildētājam bija jāpierāda, lai viņš varētu atsvabi-

nāties no atbildības par sadegušo prasītāja mašinu, ka uguns-

grēks noticis sakarā ar nenovēršamu gadījumu, un

nevis prasītājam bija jāpierāda atbildētāja nolaidība, un b) ka

tas apstāklis, ka atbildētājs par ugunsgrēka izcelšanās laiku

nav bijis mājās, vēl pats par sevi neizslēdz, ka ugunsgrēks va-

rēja notikt caur atbildētāja vainu vai nolaidību, līdz kamēr

tiesa nov nodibinājusi, pie kādiem apstākļiem ugunsgrēks iz-

cēlies. Neievērojot minētos apstākļus, Apgabaltiesa pārkāpusi

civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. Bez tam Apgabaltiesa

ari nav apsvērusi liecinieku Jāņa un Mārtiņa Krūmiņu izteicienu

nozīmi šai lietā, kuri noliecinājuši, ka atbildētājs solījies sade-

gušās mašinas vietā uztaisīt prasītājam jaunu vai samaksāt

naudu. Šādām liecībām ir svars pie lietas iztiesāšanas un uz

šādu atbildētāja solījumu atlīdzināt par mašinas bojāšanu pra-

sītājs ir aizrādījis savā prasības rakstā. Ar to Apgabaltiesa lī-

dzīgā kārtā savā spriedumā pielaidusi civ. proc. lik. 181. (129.)

un 196. (142.) pantu pārkāpumu. Aiz pievestiem iemesliem Se-

nāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu

pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj: Latgales Apgabaltiesas

1924. g. 5. septembra spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196.

(142.) pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izspriešanai

no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

64. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Miķeļa Peļu-

clio v a lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu viņa, Peļuchova, prasībā pret Daugavpils pilsētas valdi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, atsaucoties uz 1922. g.

24. marta likuma par darba laiku 6. p. par to, ka virsstundu

darbs pielaižams uz darba devēju un strādnieku vienošanos un
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ai darba inspekcijas piekrišanu, atraidījusi prasību parvirsstundu

atalgojumu pašā pamatā aiz tā iemesla vien, ka prasītājs nav

pierādījis, ka tāda vienošanās ir bijusi starp viņu un atbildētāju;

2) ka šis Apgabaltiesas uzskats ir maldīgs, jo, kā to Senāts

jau paskaidrojis savā 1925. g. 26. februāra spriedumā Konstan-

tina Ringenberga prasībā pret Rūdolfu Skuju, likums par darba

laiku gan paredz, ka darba devējam ir tiesība prasīt no

strādnieka virsstundu darbu tikai; 1) pēc vienošanās ar

strādnieku un ar darba inspekcijas piekrišanu (6. p.) un 2) kad

obligatoriski jāstrādā virsstundas (7. p.); bet no minētā likuma

6. p. itnebūt neizriet, ka strādnieks, kurš ar darba devēja ziņu

faktiski ir strādājis virsstundas ari ārpus gadījumiem,

kad darba devējam būtu tiesības prasīt virsstundu darbu,

nevarētu prasīt par šo virsstundu darbu atlīdzību tamdēļ

vien, ka viņš nevar pierādīt pašu vienošanās faktu

kā tādu; minētā likuma 6. pantam ir dispozitiva nozīme tanī

ziņā, ka darba devējs, izņemot šī likuma 7. p. paredzētos gadī-

jumus nevar piespiest strādnieku strādāt virsstundas, bet j a

strādnieks ir strādājis faktiski virsstundas

ar darba devēja zinu, tad saskaņā ar „likumu par darba laiku"

17. p., kas ir saistoša norma, strādnieks var prasīt

atalgojumu par faktiski nostrādātām virsstundām šai pantā

paredzētos apmēros; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, nepareizi

atraidot prasību par virsstundām pašā pamatā un neiztirzājot

pēc būtības jautājumu par to, vai prasītājs savās darba attie-

cībās pret atbildētāju ir faktiski strādājis priekš atbildētāja virs-

stundas un, apstiprinošā gadījumā, kāds ir bijis šo virsstundu

skaits, kā ari, kāds ir bijis prasītāja algas apmērs, pārkāpusi

civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p., Senāts nolemj :

Latgales apgabaltiesas 1924. g. 5. septembra spriedumu civ.

proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu dēl atcelt

un lietu nodot izspriešanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā

sastāvā.

65. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Aleksandra

Kraukļa pilnvarnieka zv. adv. E. Tomsona lūgums par Lat-
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galēs apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Kraukļa, prasībā

pret Jēzupu, Martu un Veroniku Kraukļiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Piasītājs savu prasību pamato ar to, ka

viņš ar saviem brāļiem, Donatu un Viktoru Kraukļiem, viņu

mirušā tēva, Antona Kraukļa, mantojumu kopīgi valdījuši līdz

1917. gadam, ka lai gan, karam uznākot, viņš atstājis tēva mā-

jas un kādu laiku dzīvojis Krievijā, tomēr ar mantojumu ne-

kādus sakai us neesot pārtraucis, ka pēc viņa atgriešanās ar

ģimeni no Krievijas, atbildētāji nepielaižot viņu vairs pie ko-

pīgās mantojuma valdīšanas. Apgabaltiesa, atraidot prasību

kā noilgušu, iziet no tā, ka prasītājs no 1913. gada dzīvojis Pē-

terpilī un ka ja prasītājs, dažreiz atbraucot pie brāļa, ari ņēmis

dalību darbos un dažreiz sūtījis naudu, tad tomēr no tā nevarot

nākt pie slēdziena, ka prasītājs, dzīvodams ilgus gadus Pēter-

pilī, nav pārtraucis sakarus ar tēva sētu un turpinājis

faktiski valdīt par mantojuma dalu. Pēc Apgabaltiesas do-

mām, prasītājs varējis, ari ciemodam i c s pie brāļa, līdzēt

tam lauksaimniecības steidzamos darbos un varbūt palīdzēt

kādreiz ar naudu. Tā tad Apgabaltiesa iziet no tā, itkā ar to

vien, ka prasītājs, 1913. gadā pārejot dzīvot uz Pēterpili, jau

esot pārtraucis sakarus ar tēva māju vai esot atsacījies no sa-

vām mantošanas tiesībām. Tāds Apgabaltiesas izejas viedoklis

ir maldīgs. Ja mantinieks ir stājies sava tēva mantojuma, ne-

kustama īpašuma, valdīšanā un to zināmu laiku faktiski perso-

nīgi valdījis un lietojis, kā tas ir šinī gadījumā, tad no tā vien,

ka mantinieks uz laiku aiziet dzīvot citur, nav presumē-

jama viņa atteikšanās no mantošanas tiesībām. Atteikšanās

no pieņemtā mantojuma vai mantojuma pamešana (derelictio),

tāpat kā vispār atteikšanās no kaut kādām tiesībām, ir kate-

goriski jāpierāda. Derelictio, kā visa tiesiska darbība, zināms,

var notikt ari klusuciešot, bet nevis vienkārši klusējot. Ja

tiesa iziet no tā, ka prasītājs ar bezdarbību itkā atteicies no

savām mantojuma tiesībām, tad tiesai tas ir kategoriski jākon-

statē, pievedot pozitivus faktus. No tā apstākļa vien, ka pra-
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sītājs 1913. gadā uz laiku pārgājis dzīvot uz Pēterpili, nevar

presumēt, ka prasītājs būtu atteicies no savām mantošanas tie-

sībām. Apgabaltiesa par to, ka prasītājs pa kara laiku aizgājis

dzīvot uz Krieviju un neesot pārtraucis sakarus ar tēva manto-

jumu, ir nopratinājusi prasītāja uzdotos lieciniekus. Liecinieki,

pēc Apgabaltiesas konstatējuma, liecinājuši, ka prasītājs, daž-

reiz atbraucot uz neilgu laiku pie brāļa, ņēmis dalību lauksaim-

niecības darbos, un ka prasītājs sūtījis brālim naudu. Tāpēc

Apgabaltiesai nebija tiesības viņas konstatēto prasītāja izturē-

šanos atzīt par nenozīmīgu, vienkārši atsaucoties uz

varbūtību, ka prasītājs varējis ari ciemodamies

pie brāļa līdzēt tam lauksaimniecības steidzamos darbos un

varbūt palīdzēt ar naudu. Taisni otrādi, minētā darbība, kura

izteicās strādāšanā tēva zemes gabalā un naudas sūtīšanā uz

mājām, pati par sevi, aiz augšā pievestiem apsvērumiem, uz-

skatāma par faktiskas valdīšanas turpināšanu par mantojuma

dalu. Tamdēļ Apgabaltiesai, lai nodibinātu to, ka prasītājs, ne-

skatoties uz minēto viņa darbību, tomēr ir atteicies no savām

tiesībām uz tēva mantojuma dalu, bija kategoriski jākonstatē,

pievedot pozitivus faktus tam, ka prasītāja strādāšana tēva

mājās un naudas sūtīšana turp izdarīta no prasītāja nevis ar no-

lūku turpināt prasītāja faktisko valdīšanu par mantojuma dalu,

bet ar kādu citu nolūku. Tādā kārtā Apgabaltiesa, izejot no

nepareiza viedokļa par mantinieka atsacīšanos no savām manti-

nieka tiesībām, savu slēdzienu par to, ka prasītājs noilguma dēl

ir zaudējis savas tiesības uz savu mantojuma dalu, nav dibinā-

jusi uz pareizi noskaidrotiem un saprastiem lietas apstākļiem.

Tamdēļ viņas spriedums aiz motivu nepareizības un nepilnības

civ. proc. lik. 181., 196. (129. 142.) p. p. pārkāpumu dēļ nav

atstājams spēkā. levērojot sacīto, Senāts, neielaižoties pārējo

kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā,

nolemj: Latgales apgabaltiesas 1924. g. 5. septembra sprie-

dumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) p. p. pārkāpumu

dēl atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna tai pašai Apgabal-

tiesai citā sastāvā.
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66. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Otto un Zelmas

Švā nu lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Indriķa Ābeles prasībā pret Otto un Zelmu Švāniem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa savā 1924. g. 30. septembra

sēdē atbildētāju kā pretprasītāju lūgumu dēļ lietas atlikšanas

un jaunuzdotā liecinieka Gerliņa izsaukšanas un nopratināšanas

atraidījusi uz tā pamata, ka viņi par to lūguši tikai Apgabal-

tiesas otrā sēdē; 2) ka Apgabaltiesa atradusi pretprasību par

pierādītu pamatā, bet par nepierādītu apmērā; 3) ka atbildētāji

lūguši minēto liecinieku nopratināt par pretprasības apmēru un

pie tam noraidīta liecinieka Arnolda Gudriņa vietā; 4) ka lieta

pirmo reizi tika atlikta Apgabaltiesā taisni liecinieka Arnolda

Gudriņa neierašanās dēļ; 5) ka liecinieka Arnolda Gudriņa

noraidīšana Apgabaltiesas otrā sēdē varēja būt priekš atbildē-

tājiem pilnīgi negaidāma, kādēļ Apgabaltiesai nebija pietiekoša

iemesla pārmest atbildētājiem, ka viņi par jaunā liecinieka

Gerliņa nopratināšanu lūguši tikai Apgabaltiesas otrā sēdē;

6) ka pēc civ. proc. lik. 96. (75.) p. atlikt lietas iztiesāšanu uz

vienas puses lūgumu var gan tikai ārkārtējos gadījumos, bet

šis pants nav attiecināms uz gadījumiem, kad parta lūgums

vērsts ne tikdaudz uz lietas atlikšanu kā tādu, bet uz kāda pro-

cesuāla akta izpildīšanu, kurš pats par sevi bez lietas atlikša-

nas nav izdarāms; šai gadījumā lietas atlikšana tikai netieši iz-

riet no tāda partu lūguma, kura apmierināšana domājama un

iespējama vienīgi atliekot lietu, piem. tad, kad — kā tas noticis

runā stāvošā gadījumā — parts lūdz nopratināt liecinieku, kurš

būtu izaicināms uz nākošo sēdi; līdzīgos gadījumos tiesai nav

tiesības, parta lūgumu dēl liecinieka nopratināšanas atraidīt, at-

saucoties uz civ. proc. lik. 96. (75.) p., bet tiesai bija jāpārbauda

parta lūgums pēc būtības un jāapsver, cik tālu liecinieka no-

pratināšana būtu pielaižama vai nepielaižama, atkarībā no lie-

tas apstākļiem; 7) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atraidot atbil-

dētāju lūgumu dēl lietas atlikšanas dēl uzdotā liecinieka nopra-

tināšanas, pārkāpusi civ. proc. lik. 102., 96. (81., 75.) p. p., kādēļ
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viņas spriedums atceļams, Senāts nolemj : Rīgas apgabal-

tiesas 1924. g. 30. septembra spriedumu civ. proc. lik. 96., 102.

(75., 81.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

67. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Jākoba fi o -

zio s ka pilnvarnieka zv. adv. Lipšica lūgums par Liepājas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu filmas „Stilling-Anderson"

prasībā pret Jēkabu Hoziosku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā; 1) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka a) atbil-

dētājs nopircis no prasītājas 100 kastes amerikāņu tauku (Pure

Lard) divās partijās, pa 50 kastēm katrā, pie kam atbildētājam

bija dokumenti par nopirktām precēm jāsaņem pie Liepājas fir-

mas Šenker &. Co. pret samaksu; b) ka firma Šenker & Co.

savukārt 1923. g. 9. aprilī no prasītājas šādus dokumen-

tus saņēmusi; c) ka firma Šenker & Co taī pašā dienā

par to paziņojusi atbildētājam dēl dokumentu (preču)

«izpirkšanas"; d) ka atbildētājs no dokumentu (preču)

izpirkšanas izvairījies; c) ka preces tādēļ 1923. g. 1. oktobrī

tikušas pārdotas izsolē tā saucamā pašizpalīdzības pārdošanas

(Selbsthilfeverkauf) kārtībā (priv. lik. 3886. p.); 2) ka pievestie

Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un

nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā; 3) ka atbildētājs savā

kasācijas sūdzībā atsaucas uz to, ka prasītāja nosūtījusi preces

uz viena konosamenta veselai rindai pircēju, kamēr atbildētā-

jam bijusi tiesība prasīt sevišķus konosamcntus par savām pre-

cēm, ka viņš rēķinājies saņemt sevišķus dokumentus, lai ieķī-

lātu dokumentus pirms preču nomuitošanas, un ka tādēļ atbil-

dētājam bijusi tiesība preces neizpirkt; 4) ka pievestie atbil-

dētāja paskaidrojumi atkrīt jau tādēļ, ka viņš tos pieved šai

formulējumā pirmo reiz kasācijas sūdzībā: Apgabaltiesas sēdē

atbildētājs aizrādījis tikai uz to, ka „viss sūtījums ticis atsūtīts

priekš vairākiem tirgotājiem uz vienu konosamentu, tad nav

varēts konosamentu uzrādīt, un kad (viņš) ieradies bankā, lai
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sūtījumu izpirktu, izrādījies, ka uz viņa pirkto tauku daļu bankā

dokumenti nav iesūtīti"; Apgabaltiesa turpretim noteikti kon-

statējusi, ka firma Šenker 6: Co. Liepājā 1923. g. 9. aprilī sa-

ņēmusi no prasītājas dokumentus uz 100 kastēm tauku;

5) ka neatkarīgi no tā, pretēji atbildētāja domām, pircējam vis-

pār nav tiesības prasīt, lai pārdevējs nodotu viņam preci,

katrā ziņā izsniedzot viņam konosamentu, bet ne kādu

citu preču papīru; konkrētā gadījumā prasītāja ar 1923. gada
17. marta līgumu apņēmusies nosūtīt un nosūtījusi firmai Šen-

ker & Co. — nodošanai atbildētājam pret pirkšanas cenas sa-

maksu — tikai «dokumentus", bet ne taisni iekraušanas (kuģa)

dokumentus (Verladungsdokumente) resp. taisni konosamentus;

atbildētājam ati nav tiesības pastāvēt uz konosamenta iedošanu,

itkā lai preces ieķīlātu pirms nomuitošanas: atbildētājam, kas

nopērk no ārzemēm piesūtāmās preces, jārēķinās ar nomui-

tošanas vajadzību un laikā jāgādā par attiecīgu kreditu, ja vi-

ņam trūkst skaidras naudas: prasītāja kā pārdevēja izpildījusi

savu pienākumu, ja viņa vispār devusi atbildētājam kā pircē-

jam iespēju preci saņemt, un šāda iespēja pircējam ir, ja pār-

devēja nosūta spediteram, konkrētā gadījumā firmai Šen-

ker & Co., polisi ar faktūru un šai firmai uzdevusi, uz viņai

sūtītā un viņas rīcībā esošā konosamenta pamata, izsniegt pir-

cējam, t. s. «izdošanas orderi" (Auslieferungsschein, Extradi-

tionsschein, Deliverv Order); izdošanas orderim tā tad ir

asignācijas (An\veisung) nozīme (sk. Staubs, kom. pie Vācu

Hgb. 434. §, 11. piez.; 363. §, 38. piez. beigās;. Bovens, kom.

pie Vācu Hgb. 614. §, 3. piez, 244., 245. lpp.; Šverins, Recht

der Wertpapiere 41. §, VIII. 2.); uz pēdējā pamata pircējam

tiesība prasīt preces izdošanu dabā caur speditera vidutājību;

izdošanas orders gan nav tradicijas vai dispozicijas papīrs kā

konosaments un gan nedod pircējam- iespēju ar to papīru tālāk

rīkoties par preci, bet tomēr dod viņam, un tas ir galvenais,

iespēju saņemt pašu preci; tādēļ prasītāja, uzdodot firmai Šen-

ker & Co. izsniegt atbildētājam izdošanas orderi pret pirkšanas

cenas samaksu, izpildījusi savu pienākumu kā pārdevēja; 6) ka

pirkšanas cena samaksājama pret pašu preci, t. i saņemot preci
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(resp. dokumentu par preci); pirkšanas cenas samaksāšanas

termiņš iestājas ar to momentu, kad pircējam ir dota iespēja

preci saņemt (priv. lik. 3881. p.); 7) ka, ja nu pie šādiem ap-

stākļiem prasītāja kā pārdevēja uzdevusi firmai Šenker cc Co.

izsniegt atbildētājam — pret preču cenas samaksu — attiecīgo

izdošanas orderi, un minētā firma šo uzdevumu akceptējusi, un

ja prasītāja piedāvā atbildētājam izdošanas orderi saņemt (pret

pirkšanas cenas samaksu), tad prasītāja izpildījusi savu pienā-

kumu (priv. lik. 3872. p.); no otras puses, ja atbildētājs kā pir-

cējs savukārt savus pienākumus (samaksāt pirkšanas cenu un

saņemt preci: priv. lik. 3881., 3312. p. p.) neizpilda, tad viņš

pielaiž nokavējumu, un proti attiecībā uz pirkšanas cenas nesa-

maksu — kā parādnieks, un attiecibā uz pirkšanas priekšmeta

nesaņemšanu —ka kreditors; 7) ka nokavējums uzliek vainī-

gam pienākumu atlīdzināt otrai pusei visus zaudējumus, vien-

alga, vai vainīgais būtu debitors vai kreditors (priv. lik. 3320.,

3324. p. p.); parādnieka nokavējuma sekas izteicas sevišķi

viņa pienākumā maksāt procentus, tā tad konkrētā gadījumā

procentus no pirkšanas sumas, skaitot no pielaistā nokavējuma,

t. i. no tās dienas, kad firma Šenker & Co. uzaicinājusi atbil-

dētāju saņemt dokumentu (izdošanas orderi), t. i. jau no 1923. g.

9. apriļa, bet nekad ne tikai no jūlija mēneša, kā atbildētājs

pirmo reizi apgalvo kasācijas sūdzībā; šādas prasītājas tiesības

uz procentiem pilnīgi savienojamas ar viņas rīcību, stājoties

pie pārdošanas izsoles ceļā (priv. lik. 3886. p., 3325. p. piez.,

3524. p.; civ. proc. lik. 1460:iS ~40

. p. p.: Cvingmaņa spried, krāj.

7. sēj. Nr. 1459—1461; 8. sēj. NNr. 1631—1632); jo ari šai

pārdevējas rīcībā izteicas viņas griba pastāvēt uz līguma iz-

pildīšanu, t. i. sadabūt pirkšanas cenu un diferenci (starp no-

runāto cenu un izsoles ienākumu) piedzīt no pircēja kā kontra-

henta; tāpat pircējs, kas pielaidis nokavējumu, atbildīgs par

glabāšanas un citiem izdevumiem (sk. priv. lik. 3324., 3888.

p. p.); 9) ka atbildētājam nav tiesības kasācijas instancē at-

saukties uz viņa Apgabaltiesas sēdē iesniegtiem diviem «doku-

mentiem" jau tādēļ vien, ka viņš, stādot tos priekšā, nav pa-

skaidrojis, ko sevišķi viņš ar to būtu gribējis pierādīt vai no-
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skaidrot (Senāta civ. kas. dep. spried. 1921. g. Nr. 87); 10) ka

atbildētājs bija savā apelācijas sūdzībā lūdzis no jauna nopra-

tināt lieciniekus vienīgi uz tā pamata, ka ar viņiem pie pirmās

nopratināšanas „nav bijuši noskaidroti visi lietas apstākļi"; tā

tad atbildētājs pat nav paskaidrojis, kādu sevišķu apstākļu pie-

rādīšanai viņš uz lieciniekiem būtu atsaucies: Apgabaltiesas

sēdē atbildētājs lūgumu par liecinieku nopratināšanu pat uz-

turējis tikai eventuāli, lūdzot «lietu atlikt un pārpratināt uz-

dotos lieciniekus jeb prasību noraidīt..."; 11) ka šādiem

apstākļiem Apgabaltiesai bijis pietiekošs pamats, šo atbildētāja

lūgumu atstāt bez ievērības; 12) ka tādā kārtā Apgabaltiesa,

apstiprinot Miertiesneša spriedumu, nav atbildētāja pievestos

likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā nepama-

tota, atraidāma, Senāts nolemj : Jākoba Hozioska piln-

varnieka zv. adv. Lipšica kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

68. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Pētera Ale k -

sej c v a lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu viņa, A 1 c k s c j c v a, prasībā pret Vasiliju Fedorovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Pretēji prasītāja domām, Apgabaltiesai, ja

par vienu un to pašu apstākli divi liecinieki bija liecinājuši ap-

stiprinoši un seši liecinieki noliedzoši, gan bijusi tie-

sība atzīt lietas apstākļus par pilnīgi noskaidrotiem un atraidīt

prasītāja lūgumu par divu liecinieku nopratināšanu, jo Apgabal-

tiesai, taisot slēdzienu par to, ka lietas apstākļi ir pilnīgi no-

skaidroti, nebij jārēķinās ar to, cik pēc skaita lieci-

nieki liecinājuši apstiprinoši un cik pēc skaita noliedzoši. Ap-

gabaltiesai tāpēc, nepastāvot vairs formālo pierādījumu teori-

jai, bija tiesība saskaņā ar civ. proc. lik. 135. (10-2.) p. piešķirt

divu liecinieku liecībām lielāku spēku nekā sešu liecinieku lie-

cībām. Atrodot, ka ar šo divu liecinieku liecībām lietas ap-

stākļi ir pietiekoši noskaidroti un ka prasītāja liecinieki uzdoti

priekš lietas nenozīmīgu apstākļu pierādīšanai, Apgabaltiesa
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varēja, saskaņā ar civ. proc. lik. 103. (81\) p. atraidīt prasītāja

liecinieku Sockina un Šitova nopratināšanu. Bez tam Apgabal-

tiesa, kā Miertiesnešu iestāžu otrā instance, pat nav spiesta

motivēt, kamdēļ viņa piešķīrusi vienai liecinieka liecībai vai-

rāk spēka nekā otrai. Prasītājs savā kasācijas sūdzībā aiz-

rāda, ka Apgabaltiesā, atzīstot prasītāja sešu liecinieku liecības

par nenoteiktām un pretrunīgām, esot pārkāpusi civ. proc. lik.

135., 181. (102.) p. p., jo no minēto sešu liecinieku nopratināša-

nas protokola esot redzams, ka nevarot būt runa ne par liecību

nenoteiktību, nedz ari par pretrunību. Prasītāja aizrādījums

nepelna ievērību. Apgabaltiesas slēdziens par to, ka zināmu

liecinieku liecības ir nenoteiktas vai ari pretrunīgas savā starpā

vai ar lietas apstākļiem, ir dibināts uz lietas faktisko pusi un

nav Senātā pārbaudāms. Aiz pievestiem iemesliem Senāts, atro-

dot, ka Apgabaltiesa nav kasācijas sūdzībā pievestos likumus

pārkāpusi, kamdēļ kasācijas sūdzība kā nepamatota atrai-

dāma, nolemj : Pētera Aleksejeva kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

69. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Jura Vītola piln-

varnieka zv. adv. Valtera lūgums par Liepājas apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu viņa, Vītola, prasībā pret Jāni

Vītolu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. L o c b c r s.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, apsverot liecinieku To-

mušas ne Bezmēra liecības, konstatējusi: a) ka parti nav pie-

turējušies pie līgumā noteiktiem maksāšanas termiņiem, bet bi-

juši vienojušies, ka prasītājs saņems nomas maksu rudeņos un

pavasaros pēc vajadzības, pie kam noteikta termiņa deputāta

saņemšanai nebijis ari agrākos gados; b) ka prasītājs nav pie-

rādījis, ka viņš 1922. g. rudenī būtu pieprasījis nomas maksu

no atbildētāja; 2) ka šie Apgabaltiesas konstatējumi attiecas

uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas in-

stancē; 3) ka no apzīmētā konstatējuma, ka pēc partu vie-

nošanās prasītājam jāsaņem nomas maksa rudeņos un pavasa-
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ros pēc vajadzības, Apgabaltiesa varēja nākt pie slē-

dziena, ka noma bija jāmaksā tikai uz iznomātāja pieprasījumu;

4) ka pie šādas partu vienošanās, atbildētājs kā nomnieks nāktu

nokavējumā tikai ar prasītāja-iznomātāja patreizējo atgādinā-

jumu, nodot deputātu (priv. lik. 3307., 3316. p. p.); 5) ka atgā-

dinājuma fakts — šaubu gadījumā — jāpierāda kreditoram-

prasītājam, ja tas pamato savu prasību uz debitora-atbildētāja

pielaisto nokavējumu; 6) ka tādē] atkrīt prasītāja paskaidro-

jumi vina kasācijas sūdzībā, kuros tas apstrīd pievestos Apga-

baltiesas konstatējumus un viņas slēdzienu par pierādīšanas

smaguma uzlikšanu prasītājam aprādītā nozīmē; 7) ka, pretēji

prasītāja domām. Senāts savā pirmā spriedumā, jautājumā par

pierādīšanas smaguma sadalīšanu starp partiem, aizrādījis vie-

nīgi uz to, ka principā nevis iznomātājam jāpierāda, ka atbildē-

tājs-rentnieks līdz termiņam izvairījies no deputāta nodošanas,

bet gan atbildētājam bija jāpierāda, ka viņš deputātu piedā-

vājis vismaz pirms prasības iesniegšanas dienas; ja tagad pie

lietas caurskatīšanas no jauna, Apgabaltiesa nākusi pie slē-

dziena, ka starp partiem notikusi vienošanās, pēc kuras depu-

tāts nododams uz pieprasījumu, tad iepriekšējie Senāta

paskaidrojumi vairs nav piemērojami un uz viņiem prasītājs

atsaukties nevar; 8) ka, pretēji prasītāja domām, Apgabaltiesa

nav pielaidusi pretrunu, no vienas puses, atraidot izlikšanas

prasību, jo atbildētājs nav nokavējumu pielaidis, un no otras

puses, neatraidot, itkā priekšlaicīgu prasību dēl deputāta nodo-

šanas; ja iznomātājs šo pēdējo prasību dēl deputāta nodošanas

cēlis tieši tiesas ceļā, tad viņš riskē vienīgi, ka tiesa tiesu iz-

devumus piespriedīs atbildētājam, bet prasība kā tāda tikpat

nav priekšlaicīga, kā prasība par naudas atpakalmaksāšanu,

kura parādniekam bija jāatdod pēc uzteikšanas (priv. lik.

3665. p.; Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1910. g. Nr. 32, Elter-

maņa lietā); 9) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav prasītāja pie-

vestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā ne-

pamatota, atraidāma, Senāts nolemj : Jura Vītola piln-

varnieka zv. adv. Valtera kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.
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70. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Latvijas Sar-

kanā Krusta biedrības pilnvarnieka zv. adv. pal. Beķera lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Latvijas

Sarkanā Krusta biedrības prasībā pret Rūjienas pagasta sabie-

drību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: lietā netika aizkustināts jautājums par lie-

tas piekritību tiesu iestādēm. Pagasta pašvaldības uzdevums ir

gādāt par sociālo labklājību un veselības apsardzību un se-

višķi par slimnieku ārstēšanu (lik. par pag. pašvald. 2. p. „c"

pkt. un 13. p. „m" pkt: lik. krāj. 1922. g. 119. Nr.). Ja, paga-

sta pašvaldības vietā, šo uzdevumu būtu izpildījusi pilsētas paš-

valdība, tad pēdējai attiecīgie ārstēšanas etc. izdevumi jāpie-

dzen nevis tiesas ceļā, bet vienīgi bezstrīdus kārtībā (pilsētu

nolik. 1920. g. izd. 2. p. 10. pkt.: noteik. par bezstrīdus pra-

sībām: Kr. lik. kop. 16. sēj. 2. d. 1 piez.) un pie tam no pagasta

pašvaldības (Senāta civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 93). Lat-

vijas Sarkanā Krusta biedrība turpretim nav nedz valsts, nedz

pašvaldības iestāde, bet privāta biedrība, kura gan kalpo valsts

vajadzībām kā miera, tā, galvenā kārtā, kara laikā un sakarā ar

to bauda zināmas privilēģijas (statūtu 1., 2., 4., 5. un c. §§; pap.

lik. krāj. 1921. g. Nr. 1). Bet kā privātai biedrībai, Latvijas

Sarkanā Krusta biedrībai nav tiesības, savus atlīdzības prasī-

jumus par ārstēšanu piedzīt bezstrīdus kārtībā. Tomēr ar to

vēl nav izšķirts jautājums par to, vai viņai tomēr būtu tiesība,

tiesas ceļā no pagasta pašvaldības pieprasīt izdevumu at-

līdzību, kuru viņa nesa par attiecīgo pagasta pilsoņa ārstēšanu

Sarkanā Krusta slimnīcā. Pašas par sevi privātas personas, tā

tad ari Sarkanā Krusta biedrības, prasījumi par ārstēšanas iz-

devumu atlīdzināšanu pieder pie civilprasībām un, kā strīdus

par civiltiesībām, piektīt civiltiesai, bet tikai cik tālu

ārstēšana pamatojas uz civiltiesisku līgumu, kuru ar šādu pri-

vātu iestādi slēdz vai nu pats slimnieks vai kāda trešā persona

vai iestāde (piemēram ari valsts vai pašvaldības iestāde, tā tad

ari pagasta pašvaldība), kura gādā vai kurai jāgādā par slim-
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nieku. Bet ja nu ārstējošā privātpersona (vai piem. Latvijas

Sarkanā Krusta biedrība) stājusies pie slimnieka ārstēšanas ne

uz sevišķa civiltiesiska līguma pamata ar to iestādi, kurai pie-

nākas gādāt par slimnieka ārstēšanu (piem. ar pagasta pašval-

dību) un, dibinoties pie tam vienīgi uz to, ka pēdējai pēc likuma

piekrītot un pienākoties gādāt par sava pilsoņa ārstēšanu, tad

āistējošai privātai personai vai iestādei nav tiesības, savus

izdevumus piedzīt no attiecīgas pašvaldības tiesas ceļā. Šaī

gadījumā ārstējošā iestāde būtu varējusi atsaukties vienīgi uz

pašvaldības publiski tiesisko pienākumu, kas izrietētu no šīs

pašvaldības kā tādas uzdevumiem attiecībā pret pagasta pilso-

ņiem. Privātpersona nekad nevarētu šādus publiska rakstura

uzdevumus izpildīt un nevar tādēļ ari rīkoties itkā pašvaldības

negotiorum gestrix (Senāta civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr.

324). Prasītājas pievestam Sodu lik. 497. p. nav izšķirošas no-

zīmes, jo tas soda atsevišķas fiziskas personas par palīdzības

nesniegšanu slimniekam pie šaī pantā paredzētiem apstākļiem.

Ar šo pantu tiek aizsargātas paša slimnieka intereses, bet

šis pants neizšķir jautājumu par to, uz kāda rēķina slimnieks

bijis ārstējams. Tāpat uz runā stāvošo gadījumu neattiecas

1921. g. 11. maija noteikumi par bezmaksas ārstēšanu slimnī-

cās (Vaid. Vēstn. Nr. 105), jo šie noteikumi paredz, kādas per-

sonas ar kādām slimībām un kādos gadījumos ārstējamas uz

valsts vai pašvaldības iestāžu rēķinu valsts komunālās vai

privatsiimnīcās. Ari šaīs noteikumos runa iet par iestāžu

publiski tiesiskiem pienākumiem un ar to attiecīgām privātām

slimnīcām nemaz nav piešķirta tiesība, ārstēšanas izdevumus

piedzīt no attiecīgās komunālās iestādes tiesas ceļā. Pēdīgi

g. 23. augusta noteikumi par piederības vietas noteikšanu

sociāli apgādājamiem (lik. krāj. 113. p.) nokārto vienīgi jautā-

jumu par to kādā vietējā pašvaldībā sociāli apgādājama persona

saņem palīdzību. Tā tad ari nupat pievestiem noteikumiem nav

nekāda sakara ar jautājumu par to, vai privātai personai pieder

— ārpus līguma attiecībām — privattiesiska prasība pret paš-

valdību par pēdējās pilsoņa ārstēšanas izdevumiem. Tādā kārtā

jautājums par to, vai runā stāvošā prasība piekrīt civiltiesai,

148

1925. g. — 70.



izšķirams vienīgi atkarībā no tā, vai konkrētā gadījumā prasītāja

rīkojusies uz līguma pamata ar atbildētāju. Apgabaltiesa šai

ziņā konstatējusi, ka līguma attiecības starp partiem nav biju-

šas. Šāds Apgabaltiesas konstatējums attiecas uz lietas fak-

tisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā. Pie šā-

diem apstākļiem un aiz pievestiem iemesliem atzīstot, ka runā

stāvošā lieta nepiekrīt civiltiesai un ka sakarā ar to Apgabaltie-

sas spriedums atceļams un lieta civiltiesāšanas kārtībā izbei-

dzama, Senāts nolemj : Rīgas Apgabaltiesas 1924. g. 13.

septembra spriedumu atcelt un lietu prasības kārtībā izbeigt.

71. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Soņas Gar-

fin k c 1 lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Kārla Pola prasībā pret Soņu Garfinkel.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vēlā; 1) ka Apgabaltiesa konstatējusi no v

puses, ka apkurināšanas naudas samaksai nav sevišķi termiņi

tikuši paredzēti, un no otras puses, ka atbildētāja no visas

par apkurināšanu samaksājamās sumas, 23.500 rub., līdz prasī-

bas iesniegšanai (1924.g. 14.februārim), samaksājusi tikai 10.000

rub. un tikai 20. februārī (tā tad pēc prasības celšanas) iemak-

sājusi Latvijas bankā vēl 10.000 rub. (200 latus); 2) ka Apga-

baltiesa atrod, ka apkurināšanas termiņš tomēr esot noteicams

pēc 1924. g. 16. jūnija lik. par telpu īri (lik. krāj. Nr. 91) 47. p.,

pēc kura apkurināšanas maksa izdarāma par vienu mēnesi uz

priekšu; 3) ka šis Apgabaltiesas pievestais motivs gan uzska-

tāms par nepareizu; par 192324. g. apkurināšanas sezonu jau-

nais īres likums vēl nav ticis pat izdots un pēc viņa tādēļ nevar

noteikt termiņu, kurā kādā agrākā laikā būtu bijis kontrahen-

tiem jāizdara zināmi īres līguma izpildījumi; šim slēdzienam

nerunā pretim lik. par telpu īri 5. p. 1. d., jo pēdējais piemēro-

jams iesāktās lietās nevis absolūti, bet tikai cik tālu tas loģiski

un procesuāli pielaižams: tā piem. jau iesāktām lietām nav pie-

mērojams jaunā lik. 32. p. 1. pkt. kad šaī lietā kontrahenti vēl

bija rīkojušies pēc not. par dzīvokļu īri 6. p. (Senāta civ. kas.
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dep. spried. 1925. g. Nr. Nr. 128., 384); aiz tiem pašiem loģiskiem

iemesliem nav jau iesāktām lietām piemērojams ari lik. par telpu

īri 47. p.; 4) ka gadījumā, ja namsaimnieks patur centralap-

kurināšanu savās rokās, attiecībā uz pēdējo starp viņu un īrnie-

kiem notiek darba (uzņēmuma) līgums, ar kuru namsaimnieks

apņemas izdarīt centralapkurināšanu; likums par telpu īri skaidri

un noteikti izšķir noteikumus par īres maksu (37. —45. p. p.) no

noteikumiem par centralapkurināšanu (46.—51. p. p.); pēc īres

lik. 32. p. 1. pkt. namsaimniekam pirms prasības iesniegšanas

par īrnieka izlikšanu aiz īres maksas neizdarīšanas jāatgādina

īrniekam 10 dienu laikā no termiņa, kamēr namsaimniekam tas

nav jādara pamatojot prasību uz to, ka īrnieks nemaksā uz viņu

krītošo dalu par izīrēto telpu apkurināšanu (32. p. 11. pkt.); tā-

pat 5., 34. p. p. attiecas tikai uz īres maksu, bet ne uz maksu par

apkurināšanu; 5) ka tādēļ, saskaņā ar priv. lik. 4244. p., atlī-

dzība par centralapkurināšanu maksājama tikai pēc visu darbu

izpildīšanas, bet gadījumā, kad darbs izpildāms pakāpeniski par

zināmu laikmetu, tad pēc attiecīgas laikmeta daļas notecējuma

(4245. p. 2. teik.); ja nu īres nauda ir samaksājama par mēne-

šiem, tad jāpresumē, ka īres līguma kontrahenti to pašu laik-

meta vienību (mēnešus) domā piemērot ari centralapkurināša-

nai: tā tad šaubu gadījumā jāatzīst, ka maksa par centralap-

kurināšanu pēc vecā lik. par dzīvokļu īri jāizdara pa mēnešiem

par notecējušo laiku; 6) ka tādā kārtā konkrētā gadījumā at-

bildētājai par centralapkurināšanu par 6 mēnešiem aprēķinātā

suma 23.500 rub. bija jāmaksā pa mēnešiem, skaitot no 1923. g.

1. oktobra; ja nu atbildētāja līdz prasības celšanai par 4 mē-

nešiem samaksājusi tikai 10.000 rub., tad viņa — kā konstatē

Apgabaltiesa — palikusi parādā centralapkurināšanas maksu,

kas namsaimniekam dod tiesību prasīt īres līguma atcelšanu;

7) ka tā tad Apgabaltiesa gala slēdziena ziņā — nav pārkāpusi

atbildētājas pievestos likumus, kādēļ viņas kasācijas sūdzība

kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj : Soņas Gar-

finkel kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata

atstāt bez ievērības.
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72. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Jāna Radl i š -

ko pilnvarnieka priv. adv. Valtera lūgums par Rīgas apga-

baltiesas sprieduma atcelšanu, viņa, Radliško prasībā pret

Kārli Ne ulan d v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa 15.000 rub. apmērā celto pra-

sību apmierinājusi tikai 100 rub. apmērā, atsaucoties uz

veksellik. 14. p., pēc kura izpratnes parāds esot spēkā tikai taī

sumā, kuru paredzot vekseļblanka. Šī atsauksme uzskatāma

par pareizu. Apgabaltiesa nenoliedz, ka prasības pamatā

liktais dokuments uzskatāms nevis par vekseli, bet par vien-

kāršu parāda zīmi. Vekselim, vispār, gan nav vekseļtiesiska spē-

ka, ja tas izrakstīts, neievērojot noteikumus par zīmognodokli

(veksellik. 3. p. un tā 1., 2. piezīmes, 14. p.; rīkoj. par zīmog-

nod. 44. p. 1. pkt., 63. p.: lik. krāj. 1921. g. Nr. 165). Bet šis

noteikums kā speciāls nav attiecināms uz parādzīmēm. Ja pē-

dējās nav ar attiecīgo zīmognodokli apliktas, tās nemaz ne-

zaudē savu saistības spēku nedz pilnā sumā, nedz kādā sumas

daļā, bet par tām jāmaksā tikai zīmogsods (rīkoj. par zūnognod.

44. p. 2. pkt., 90. p.; sk. ari priv. lik. 3045. p.). Apgabaltiesas

atsauksme uz Kr. Senāta spried. 1896. g. Nr. 583. (?) nav sapro-

tama, jo vispirms Kr. Senāta civ. kas. dep. iespiesto spriedumu

skaitā ~583" numura nav, un ja ari būtu domāts par kādu Kr.

Senāta 4. dep. spriedumu, tad attiecīgā 1896. g. sprieduma nu-

murs būtu nevis ~538", bet gan ~593" (Nosenko 1893. g. veksel-

likuma komentāra (8. izd.) 10. 1. p. 23. §, pie 2. p.). Ari ar tādu

1896. g. spriedumu Kr. Senāts nekad nevarēja «paskaidrot"

1902. g. veksellik. 14. pantu, nerunājot nemaz par to, ka 1902. g.

veksellikums (14 p. 2. teik.) attiecībā uz blankovekseliem ieņem

pilnīgi citu stāvokli, kā 1893. g. veksellikums (2. p. piez) un

tagadējā lieta vispār negrozās ap vekseli. Bet tomēr Apgabal-

tiesas šai ziņā pielaistā veksellik. 14. p. nepareizā piemērošana

nevar novest pie sprieduma atcelšanas, jo gala slēdziena ziņā

Apgabaltiesa nav likumu pārkāpusi. Prasības pamatā liktais

dokuments — kā konstatē Apgabaltiesa un neapstrīd prasītājs
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savā kasācijas sūdzībā — ticis uzrakstīts, aizpildot ar sumu

15.000 rub. atbildētāja parakstītu vekseļblanku par 100 rub.

Parādnieks, iedodot kreditoram, blanko parakstītu vekseļ-

blanku, t. i. blanku ar noteikti aprobežotu maksimālu sumu, līdz

ar to klusuciešot pilnvaro kreditoru, šo vekseļblanku aizpildīt

ar attiecīgo parāda tekstu, bet katrā ziņā ne augstāk par to

sumu, kura kā maksimāla suma apzīmēta pašā vekseļblankā.

Tikai līdz šai stirnai jāpresumē kreditora tiesības aizpildīt vek-

seļblanku, jo pēc dzīves piedzīvojuma nevar pieņemt, ka parād-

nieks bez kaut kāda nolūka būtu izdevis kreditoram parakstītu

vekseļblanku ar iepriekš noteiktu maksimālu sumu. Tādā kārtā

kreditoram, aizpildot vekseļblanku uz kādu augstu sumu un

prasot no parādnieka šo pēdējo, jāatspēko apzīmētā prezum-

cija, t. i. jāpierāda, ka parādnieks patiesi esot viņam parādā to

augstāko sumu, ar kuru kreditors vekseļblanku aizpildījis pāri

par vekseļblankā atzīmēto maksimālo sumu resp. ka parādnieks

pozitivi vai klusuciešot agrāk vai vēlāk piekritis aizpildītai

augstākai sumai. Šai pēdējā gadījumā jau paša parādnieka uz-

devums būtu pierādīt, ka viņa parāds tomēr nesasniedzot aiz-

pildīto sumu. Tāda kārtā uz iesniegto dokumentu prasītājs

nevar prasību pamatot nevis tādēļ, ka tam nebūtu aiz formāliem

iemesliem spēka itkā pretēji veksellik. 14. p. aizpildītam pāri par

vekseļblankā aprādīto maksimālo sumu, bet gan tādēļ, ka pra-

sītājs nav rīkojies pēc presumējamās atbildētāja gribas saistī-

ties tikai līdz apzīmētai no pašas vekseļblankas izrietošai su-

mai, iekams prasītājs nav pierādījis, ka atbildētājs piekritis šai

augstākai sumai. Apgabaltiesa, atrodot, ka prasītājs nav pierā-

dījis, ka atbildētājs būtu piekritis prasītāja aizpildītai augstākai

sumai, un aiz šī iemesla atraidot prasību, nav — gala slēdziena

zinā — prasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasā-

cijas sūdzība atstājama bez ievērības. Aiz pievestiem ieme-

sliem Senāts nolemj: Jāņa Radliško pilnvarnieka

priv. adv. Valtera kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.)

p. pamata atstāt bez ievērības.

152

1925. g. — 71.



73. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Ernestīnes Maka-

rovas lūgums par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu

viņas sūdzībā par Ventspils Kuldīgas zemes grāmatu nodaļas

priekšnieka lēmumu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa sūdzētājas blakus sūdzību

atstājusi bez ievērības uz tā pamata, ka izpildu uzraksts, kas

taisīts civ. proc. lik. 236. (161 8.) p. paredzētā piespiedu izpildī-

šanas kārtībā, nevarot noderēt par hipotēkas apstiprināšanu

uz parādnieka imobiļa, saskaņā ar priv. lik. 1417., 1412. p. p.,

pag. noteik. par hipotēkām 2. p., civ. proc. lik. 1846. p. un not.

nolik. 341. p. nozīmē; 2) ka, kaut gan Zemes grāmatu nodaļas

priekšnieks uz šī pamata sūdzētājas lūgumu par hipotēkas ap-

stiprināšanu nav atraidījis, bet tas — pretēji sūdzētājas paskai-

drojumiem viņas kasācijas sūdzībā — tomēr neatņem Apgabal-

tiesai tiesību, apspriežot sūdzētājas blakus sūdzību, no sevis

izskatīt cauri minēto lūgumu un pārbaudīt tā likumību un, nākot

pie atraidošā slēdziena un atrodot tādā kārtā Zemes grāmatu

nodaļas priekšnieka lēmumu gala slēdziena ziņā par pareizu,

blakus sūdzību atstāt bez ievērības; 3) ka termiņam «galīgs"

spriedums (civ. proc. lik. 281 (184). p.) nav techniskas nozīmes

un tas, tāpat kā termiņš «likumiskā spēkā gājušais" spriedums,

nozīmē, kā šādi spriedumi tūliņ izpildāmi v n na v pār s ū -

d zarni pēc būtības apelācijas kārtībā (Senāta

civ. kas. dep. spried. 124. g. Nr. 140); 4) ka tā tad pēc Apgabal-

tiesas pareizā aizrādījuma izpildu uzraksts uz piespiedu kār-

tā izpildāma dokumenta pats par sevi gan uzskatāms par «galī-

gu" tiesas spriedumu, jo tas nav pārsūdzams apelācijas

kārtībā un tūliņ izpildāms; 5) ka. kaut gan izpildu uzraksts nav

pārsūdzams instanču kārtībā pēc būtības, bet tomēr pēc civ.

proc. lik. 239 (161 11). p. atbildētājam tiesība sevišķas prasības

ceļā apstrīdēt prasītāja prasību pēc būtī b a s, pie kam pirmā

mēneša laikā šāda prasība pat ir ceļama pēc izpildīšanas vie-

tas; 6) ka tādā kārtā līdz 239 (161 11

). p. paredzētā 6 mēnešu

laika notecējumam, par kuru minētā prasība ar apzīmēto efektu
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vēl ir ceļama, atbildētājam dota iespēja prasību atspēkot pēc bū-

tības un līdz ar to panākt izpildu uzraksta atcelšanu; 7) ka tā-

dēļ ari uz dokumenta piespiedu izpildīšanas kārtībā taisītais iz-

pildu uzraksts, kamēr nav notecējis 239. (161"-) p. paredzētais

6 mēnešu laiks, nevar noderēt par pamatu hipotēkas apstiprinā-

šanai prasītājam uz atbildētāja imobili; 8) ka Apgabaltiesa, at-

stājot pie šādiem apstākļiem sūdzētājas blakus sūdzību bez ievē-

rības, nav sūdzētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas

kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj:

Ernestīnes Makarov kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186). p. pamata atstāt bez ievērības.

74. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Mārtiņa Levisa

lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Levisa, prasībā pret Ralfu un Aleksandru Strombergiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atradusi par nepierādītu,
ka starp partiem būtu ticis noslēgts līgums par 1922/23. saimnie-

cības gadu un ka atbildētāji būtu prasītājam solījuši atlīdzināt

viņam zaudējumus gadījumā, ja Stempelmuiža tiktu atsavināta;

2) ka Apgabaltiesa līdz ar to konstatējusi, ka, no vienas puses,

atbildētāji bijuši taī pārliecībā, ka minētā muiža viņiem palik-

šot, un no otras puses, ka prasītājam bijis zināms, ka tomēr at-

bildētāju tiesības uz muižu bijušas „stipri apšaubāmas"; 3) ka

pievestie Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko

pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas instancē; 4) ka tādā

kārtā atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā,

kuros viņš apstrīd pievesto Apgabaltiesas slēdzienu par to, ka

nomas līgums par 1922/23. g. nav ticis noslēgts un ka atbildē-

tāji nav devuši solījumu atlīdzināt prasītājam par zaudējumiem

muižas atsavināšanas gadījumā; 5) ka pie šādiem apstākļiem

Apgabaltiesai bijis pietiekošs pamats atzīt, ka attiecībā uz biju-

šā nomas priekšmeta neatņemšanu atbildētājiem, pēdējie bijuši

labā ticībā, bet ka, no otras puses, piasītājs, kas, nerēķinoties ar

muižas atsavināšanas iespēju, tomēr palicis tur dzīvot, rīkojies
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uz sava paša riska, un ka tādēļ prasītājam nav tiesības prasīt

atlīdzību par zaudējumiem sakarā ar muižas atsavināšanu atbil-

dētājam Ralfam Strombergam; 6) ka, kaut gan Apgabaltiesas šai

zinā pievestais 4056. p. tieši nav piemērojams runā stāvošam ga-

dījumam, jo muižas konfiskācija pēc agr. ref. lik. I. d. pamato-

jas nevis uz to, ka valsts celtu tādu pretenziju uz muižu, kura

nebūtu savienojama ar prasītāja nomas tiesībām, bet muižas

konfiskācija gan pamatojas uz valsts agrarpolitiskiem motiviem

(1. p.), tomēr 4056. pantā izteiktais princips, sakarā ar priv. lik.

4061., 5108., 5109., 3439. p. p. noteikumiem, analoģijas ceļā pilnīgi

piemētojams ari runā stāvošam gadījumam, jo vairāk tādēļ, ka

pēc agr. ref lik. I. d. 15. p. visi par atsavināto īpašumu noslēgtie

„rentes" (domāts nomas) līgumi uzskatāmi par atceltiem un ie-

priekšējā īpašnieka vietā novacijas ceļā stājas \alsts, ar ko ipso

jure atkrīt kura katra iepriekšējā nomnieka pretenzija pret ie-

priekšējo izmantotāju, sakarā ar zemes atņemšanu pēdējam; 7)

ka Apgabaltiesai nebija iemesls apspriest Talsu apriņķa zemes

ierīcības komitejas (bet nevis valsts zemes inspekcijas) apliecī-
bu un Miertiesneša 1922. g. 17. jūnija un 6. jūlija protokolus,

jo prasītājs, iesniedzot šādus dokumentus Apgabaltiesas 1924. g.

1. februāra sēdē resp. līdz ar 1924. g. maija lūgumu, nemaz nav

paskaidrojis, kādu faktu pierādīšanai viņš uz tiem būtu atsaucies

(Senāta civ. kas. dep. spried. 1921. g. Nr. 87); 8) ka Apgabal-

tiesai, atrodot prasību par nedibinātu pamatā, nebija iemesla

vēl sevišķi apspriest liecinieka Zasa liecību jautājumā par prasī-

bas apmēru; 9) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav prasītāja pieves-

tos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepama-

tota atraidāma, Senāts nolemj: Mārtiņa Levisa kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 283 (186). p. pamata atstāt bez ievērības.

75. 1925. g. septembra mēneša 30\ dienā. Arnolda Klī v e-

r a pilnvarnieka zv. adv. E. Kellera lūgums par Liepājas apga-

baltiesas sprieduma atcelšanu Friča Graiksta prasībā pret Ar-

noldu Klīveri.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.
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Ņemot vērā, 1) ka saskaņā ar priv. lik. 4239. p. uzņēmējs

no atbildības par viņam apstrādāšanai nodotās mantības zudumu

(zādzību: priv. lik. 3300. p.) atsvabināts vienīgi tad, ja tas no-

ticis pateicoties nenovēršamam gadījumam, par kuru tiesai jā-

spriež atkarībā no konkrētiem apstākļiem; 2) ka, pēc Apgabal-

tiesas konstatējuma, zādzība notikusi atbildētāja dzirnavu spie-

stuvē, kuras durvis bijušas aizslēgtas tikai ar vidēja lieluma

priekškaramu atslēgu, pie kam atslēgas bulta bijusi ar kādu

priekšmetu atliekta un atslēga no cemmes izņemta, pie kam tas

apstāklis, ka glabātuve atrodas netālu no dzīvojamās ēkas un no

ķēdes suņa, nav varējis novērst zagļu iekļūšanu glabātuvē; 3)

ka pievestie Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas fak-

tisko pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas instancē; 4) ka zā-

dzība pati par sevi nav novēršams atgadījums; sevišķi tas

apstāklis, ka atbildētājs glabātuvi (dzirnavu spiestuvi) bija aiz-

slēdzis ar priekškaramu atslēgu, pat ja viņam, izlietojot šādu

aizslēgšanas līdzekli, nekādu nolaidību nevarētu pārmest, tomēr

nav pietiekošs, lai atzītu likumā paredzēto nenovēršamo gadīju-

mu; nojēgumi: «nolaidības trūcība" un «nenovēršams atgadī-

jums" savā starpā nesedzas (Senāta civ. kas.dep. spried. 1920.g.

Nr. 120 Kocha lietā): 5) ka tādā kārtā atkrīt atbildētāja paskai-

drojumi viņa kasācijas sūdzības 1. pktā, kuros viņš domā pierā-

dīt, ka aizslēdzot spiestuves durvis ar priekškaramu atslēgu, no-

drošinājis viņam uzticēto mantu, ciktālu tas bijis pie «dotiem ap-

stākļiem" iespējams; 6) ka, pretēji atbildētāja paskaidrojumiem

viņa kasācijas sūdzības 2. pktā. Apgabaltiesai bija pietiekošs

pamats atraidīt viņa lūgumu nopratināt liecinieku jo, vispirms,

atbildētājs par to bija lūdzis Apgabaltiesu tikai eventuāli, un

otrkārt, viņš nav pietiekoši noteikti norādījis uz konkrētiem ap-

stākļiem, kurus viņš domājis apstiprināt ar liecinieku, bet bija

lūdzis nopratināt viņu tikai «apstākļu tuvākai noskaidrošanai",

neaizrādot sevišķi uz tādiem apstākļiem, no kuriem Apgabal-

tiesai būtu bijis jānāk pie slēdziena par to, ka vadmalas zudums

būtu bijis kāda nenovēršama atgadījuma sekas; 7) ka Apgabal-

tiesa tādā kārtā nav atbildētāja pievestos likumus pārkāpusi, kā-

dēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts no-
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lemj: Arnolda Klīvera pilnvarnieka zv. adv. Kellera kasāci-

jas sūdzību uz civ. proc. lik. 283 (186). p. pamata atstāt bez ievē-

rības.

76. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Daugav-

pils apriņķa pašvaldības likvidācijas valdes pilnvarnieka zv.

adv. Tomsona lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma

atcelšanu Kārla B c r ķ a prasībā pret Daugavpils apriņķa valdi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka prasītājs pamato savu prasību ar to, ka

viņš par laiku no 1919. g. 22. novembra līdz 1920. g. 14. janvā-

rim izpildījis Daugavpils apriņķa priekšnieka vietu, ka viņam

uz 1918. g. 5. decembra pag. noteik. (Lik. krāj. Nr. 11) 12. p.

pamata pienākoties no Daugavpils apriņķa valdes saņemt dabā

vai naudā dzīvokli un kancelejas telpas, to apkurināšanu un ap-

gaismošanu, ka viņam pienākoties prasības tekstā aprādītās

telpas un apkurināšanas un apgaismošanas materiāli, un ka viņš

iztērējis par minēto laiku no saviem līdzekļiem prasības rakstā

uzskaitītās sumas, no kuru atlīdzināšanas Daugavpils apriņķa

valde atsacījusies; 2) ka atbildētāja cēlusi iebildumu par lie-

tas nepiekritību tiesu iestādēm; 3) ka šo iebildumu Apgabal-

tiesa atstājusi bez ievērības vienīgi uz tā pamata, ka Senāta

administrativais departaments savā 1923. g. 26. septembra lē-

mumā Lazdiņa lietā, kāda lēmuma tomēr lietā nav, paskaidro-

jis, ka valsts vai pašvaldības ierēdņa prasība par algu, ja prasība

būtu vērsta uz materiālu labumu, piekrītot tiesas iestādēm; 4)

ka Apgabaltiesas 1924. g. 4. jūlija protokola lēmumā pievestiem

Kr. Senāta civ. kas. dep. spriedumiem 1867. g. Nr. 113 (domāts

133) un 187S. g. Nr. 838. nav nozīmes runā stāvošā jautājumā;

5) ka tādā kārtā Apgabaltiesas spriedumā trūkst patstāvīgu ap-

cerējumu, aiz kuriem Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena ka pra-

sība, kuras priekšmets ir ierēdņa pretenzija pret vietējo pašval-

dības uzraudzības valsts orgānu, apriņķa valdi, piekristu tiesu

iestādēm; 6) ka prasības priekšmets ir atlīdzība par izdevu-

miem, kurus no paša līdzekļiem sedzis lekšlietu ministrijas re-
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sora valsts ierēdnis, apriņķa priekšnieks, sakarā ar to, ka viņš

nav saņēmis dabā dzīvokli un kanceleju ar apgaismošanu un ap-

sildīšanu; 7) ka šāda prasība, kura raksturojama kā prasība

par dienesta atalgojuma dalu, tieši izriet no prasītāja dienesta

attiecībām, tā tad pamatojās uz valsts iekārtu un apspriežama

pēc valsts īesp. administratīvām tiesībām; 8) ka tādā kārtā

runā stāvošais prasības priekšmets nav raksturojams kā strīds

par civiltiesībām un tādēļ, saskaņā ar civ. proc. lik. 1. p., nepie-

krīt civiltiesu izšķiršanai (Kr. Senāta civ. kas. dep. spried.

1884. g. Nr. 21 Balajeva lietā; 1881. g. Nr. 148 Merinova lietā;

1876. g. Nr. 216 Bazileviča lietā); 9) ka tādēļ tagadējā prasī-

bas lieta, kā nepiekrītoša tiesu iestādēm, izbeidzama, Senāts

nolemj : Latgales apgabaltiesas 1924. g. 4. jūlija spriedumu

atcelt un lietu prasības kārtībā izbeigt.

77. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Marijas Mci r a n

pilnvarnieka zv. adv. Koelera lūgums par Liepājas apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Liepājas vācu Trīsvienības baznīcas

padomes prasībā pret Mariju Meiran.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītājas pilnvarnieka zv. adv. Sakranoviča

paskaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, apspriežot

un iztulkojot konkrētā līguma saturu un nozīmi, atzinusi to par

pakalpojuma līgumu; šis Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz

lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas instancē;

2) ka ari pati atbildētāja savā Apgabaltiesai iesniegtā blakus

sūdzībā minēto līgumu atzinusi par pakalpojuma līgumu; 3) ka

Apgabaltiesa, pamatojoties uz šo savu konstatējumu un neuz-

skatot prasību nedz par prejudicialu prasību, nedz par vindika-

ciju, pareizi to raksturojusi kā prasību, kura vērsta uz tā paša

runā stāvošā pakalpojuma līguma atzīšanu par atceltu resp. iz-

beigušos un uz atbildētājas izlikšanu no kantorata nama aiz pa-

kalpojuma līguma izbeigšanās; 4) ka šis pēdējais petitums

tieši izriet no pirmā petitumā, jo ar pakalpojuma līguma atkri-

šanu atkrīt ari atbildētājas tiesība ieņemt dzīvokli kantorata
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namā, kurš viņai tika piešķirts kā ērģelnieces atalgojuma dala;

5) ka pie tādiem apstākļiem atkrīt visi atbildētājas paskaidro-

jumi viņas kasācijas sūdzības I. pktā, kuros viņa tomēr iziet no

tā, ka prasība savā pirmā petitumā tikusi celta kā prejudiciala

prasība, bet savā otrā petitumā kā vindikacija, un ka tādēļ, no

vienas puses, prasība, kurā prasības cena nav apzīmēta, esot

bijusi jāceļ Apgabaltiesā un, no otras puses, Miertiesnesim

neesot bijusi tiesība abus petitumus izspriest reizē vienā lietā

un viena spriedumā; 6) ka, pretēji atbildētājas domām, likums

pazīst tikai kompetentu vai nekompetentu tiesu, bet ne tie-

sas nodaļu, kādēļ Apgabaltiesa, izspriežot lietu ne savā ape-

lācijas nodaļā, bet savā civilnodalā, nav pārkāpusi savu kompe-

tenču robežas un viņas spriedums aiz šī iemesla vien nav uz-

skatāms par spēkā neesošu; 7) ka baznīcas padome resp. valde

pārvalda netikvien draudzes kā korporācijas, bet ari baznīcas

kā iestādes lietas un mantas (1919. g. 27. oktobra noteikumu

10. p. 8. pkt.; 12. p. 1. pkt.): konkrētā prasība celta taisni ne

draudzes, bet gan baznīcas vārdā, t. i. tās iestādes vārdā, ku-

rai — kā atzīst pati atbildētāja — apstiprināts runā stāvošais

nams (kantorats); ar to atkrīt kasācijas sūdzības 11. a pkts;

8) ka ērģelniekam piešķirtam dzīvoklim kantoratā ir dienesta

(pakalpojuma) algas daļas nozīme; ja nu, kā augšā aprādīts,

starp partiem pastāvēja pakalpojuma līgums un tas līdz ar uz-

teikšanas termiņa notecējumu izbeidzies, tad līdz ar to pašu par

sevi izbeigušās atbildētājas tiesības saņemt algu, tā tad ari —

algas daļas veidā — lietot dzīvokli kantoratā; kas sevišķi at-

tiecas uz uzteicošās personas leģitimāciju, atbildētāja nepareizi

šķiro itkā «draudzes valdi" no «baznīcas padomes"; patiesi,

pievestie noteikumi paredz vienādus orgānus, kuri reprezentē

baznīcu kā iestādi un draudzi kā korporāciju; pie tam draudzes

kā korporācijas tieši ievēlētie orgāni (padome un valde) taī

pašā laikā reprezentē ari baznīcu kā iestādi; ar toari izskaidro-

jams, ka pievestie noteikumi promiscue runā par «draudžu pa-

domēm" (noteikumu virsrakstā) un par «baznīcas padomi"

(noteikumu 12. p.) un «baznīcas valdi" (noteikumu 11. p.

1 teik.); ja partu savstarpējās attiecības pamatojās uz pakalpo-

1925. g. — 77

159



juma līgumu, tad, pretēji atbildētājas domām, atbildētājas tie-

sības uz dzīvokļa lietošanu kantoratā un līdz ar to ari jautājums

par šo tiesību izbeigšanos apspriežamas taisni pēc priv. lik. no-

teikumiem par pakalpojuma līgumu un .sevišķi pēc priv. lik.

4186. p., bet nemaz ne pēc noteikumiem par nomas vai īres lī-

gumiem, un atbildētājas pievestais 4047. p. pilnīgi nevietā, ar ko

atkrīt ari kasācijas sūdzības ll.b pkts; 9) ka, ja atbildētāja at-

rod, ka tiesu izpildītājs nepareizi rīkojies, izpildot miertiesneša

aizmuguras spriedumu, tad viņai bija tiesu izpildītāja rīcība jā-

pārsūdz civ. proc. lik. 963. p. paredzētā kārtībā, bet ne kasācijas

pārsūdzības ceļā, kādēļ atstājami bez ievērības ari atbildē-

tājas paskaidrojumi kasācijas sūdzības ll.c pktā; 10) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos

likumus un pēdējā kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj :

Marijas Meiran pilnvarnieka zv. adv. Koelera kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

78. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Ciļipino sādžas

saimnieku sabiedrības pilnvarnieka, zv. adv. pal. Miķelsona, un

Motkass un Dāvida Rudlu pilnvarnieka zv. adv. Tomsona

lūgumi par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Ciļipino
sādžas saimnieku sabiedrības prasībā pret Motku un Dāvidu

Rudli c m un pēdējo pretprasība un prasītājas pilnvarnieka

zv. adv. pal. Miķelsona paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka prasītāji savu īpašuma tiesību pierādī-

šanai uz piešķirto zemi atsaukušies uz Baltinovas pagasta val-

des 1923. g. 16. augusta apliecību zem N,r. 4594, pēc kuras

„
... Ciļipines sādžas zeme ir zemnieku zeme, piešķirta ciema

iedzīvotājiem no agrākiem laikiem" un ka „pilsoņi Dāvids un

Motka Rudles īsti dzīvo uz zemes, piederošas uz īpašuma tie-

sībām Ciļipines ciema lauksaimniekiem"; 2) ka Apgabaltiesa,

no v i c n a s p v s c s, apliecinot, ka pievesto dokumentu iesnie-

guši un uz to atsaukušies prasītāji viņu apelācijas sūdzībā, un

no otras puses, sava sprieduma motivos aizrādot, ka īpašuma
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tiesību pierādīšanai uz nekustamu mantu esot nepieciešami

«dokumentariski akti", nav paskaidrojusi, kādēļ

viņa nav piegriezusi šaī zinā vērību minētai apliecībai, kura, kā

izgājusi no pašvaldības iestādes akts, uzskatāma par publisku

dokumentu, un par kuru ari taisni min Apgabaltiesas pievestais

visp.zemn.lik.ll2. p.; pie tam apgabaltiesai, ja tā apliecību, kurā

nav minēts, uz kādu datupamata tā izdota, atzītu par nepilnīgu,

bija jāatstāj prasītājai tiesība iesniegt papildu dokumentus (civ.

proc. lik. 106. (821

.) p.); 3) ka aiz minētiem iemesliem vien, bez

citu kasācijas sūdzībā pievesto iemeslu pārbaudīšanas, Apgabal-

tiesas spriedums civ. proc. lik. 106. (82
1.), 138. (105.), 456. p. p.

pārkāpumu dēļ, attiecībā uz pamatprasību, ir atceļams; 4) ka,

pretēji pretprasītāju domām, apgabaltiesai nebija iemesla, atrai-

dot pamatprasību, atstāt pretprasību bez caur-

skatīšanas; pretprasītāji bija tieši lūguši atzīt viņu īpa-

šuma tiesības aiz «noilguma valdīšanas" uz runā esošo zemes-

gabalu etc, tā tad pretprasītāji cēluši pilnīgi patstāvīgu prasību,

bet ne kādu eventuālu pretprasību itkā atkarībā no pamatpra-

sības apmierināšanas (piem. pret vindikaciju — ceļot pretpra-

sību par izdevumiem, — par aizturēšanas tiesībām); konkrētā

pretprasība tika dibināta uz pastāvīgu pamatu, t. i. uz īpašuma

iegūšanu iesēdējuma ceļā; vindikaciju, kā pirmprasību, tiesa

būtu varējusi atraidīt pēc būtības, atrodot, ka tā savā pa-

matā nav pierādīta, un tomēr piespriest pretprasību, at-

rodot, ka pretprasītāji pierādījuši iesēdējuma priekšnoteiku-

mus, otrkārt tiesa būtu varējusi apmierināt pirmprasību pēc bū-

tības, atzīstot pirmprasītājiem īpašuma tiesības: šaī gadījumā

tiesai būtu konsekventi pretprasība jāatraida pēc būtības, jo

tiesa būtu varējusi atzīt pirmprasītājiem īpašuma tiesības tikai

tad, ja tiesa taī pašā laikā atzītu, ka pretprasītāji nav runā esošo

objektu ieguvuši iesēdējuma ceļā; treškārt aiz tiem pašiem

loģiskiem iemesliem Apgabaltiesa būtu varējusi atrast ari, ka

piimprasītāji nav savas īpašuma tiesības pierādījuši, un uz šī pa-

mata pirmprasību atraidīt pēc būtības un taī pašā laikā atzīt,

ka ari pretprasītāji iesēdējuma priekšnoteikumus nav pierādī-

juši, un uz šī pamata ari pretprasību atraidīt pēc būtības: jo no
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tā, ka pirmprasītājiem zināms objekts nepieder īpašumā, ne-

maz neizriet, ka šis pats objekts piederētu taisni pretprasītā-

jiem: objekts būtu varējis piederēt īpašumā kādai trešai per-

sonai, vai ari nevienam kā bezsaimnieka manta; tā tad at-

krīt minētie pretprasītāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības

pirmā punktā; 5) ka Apgabaltiesa atraidījusi pretprasību uz tā

pamata, ka pretprasītāji nav pierādījuši savu juridisko (īpašuma)

valdīšanu; pie tam savu slēdzienu par to, ka atbildētāji valdījuši

runā stāvošo objektu kā «rentnieki", Apgabaltiesa pamato ne-

tikvien ar to, ka viens no atbildētājiem samierināšanas kamerā

atzinis sevi par rentnieku, bet ari uz nopratināto liecinieku lie-

cībām; ja Apgabaltiesa uzsver, ka pēc atbildētāju liecinieku

liecībām atbildētāji rentes vispār nav resp. par pēdējiem 10 ga-

diem nav maksājuši, un pie tam aizrāda, ka «prasītāju liecinieki

Keišs un Kašs pilnīgi apgāž atbildētāju lieci-

niekuliecība s", tad Apgabaltiesa ar to implicite konstatē,

ka—saskaņā ar prasītāju liecinieku liecībām — atbildētāji (pret-

prasītāji) tomēr renti maksājuši ari kādos pēdējos 10 gados; 6) ka

aiz šī iemesla vien Apgabaltiesa varēja pretprasību atzīt par ne-

pierādītu pamatā, jo pretprasītājiem bija jāpierāda visu iesēdē-

juma priekšnoteikumu esamība, to starpā ari sava usukapijas

valdīšana; 7) ka neatkarīgi no tā, zināms zemes gabals, kuru

vairākas personas kopā lieto visumā pro parte indivisa (piem.

ari «rentes" veidā), uzskatāms par juridiski «nedalāmu" attie-

cībā uz viņa lietotājiem; lietot objektu ideālās dalās

juridiski un loģiski nav domājams: pēc civ. proc. lik. 483. p.

(1914. g. 10. jūnija likuma: Kr. lik. krāj. Nr. 1583) redakcijas, pēc

kuras ir jāpārgroza ari 114. p., kaut gan nupat pievestais li-

kums par 114. p. aiz pārskatīšanās klusē, ja strīdus priekšmets

ir kopēja nedalāma tiesība vai saistība, viena dalībnieka atzī-

šanās spēku tiesa apsver sakarā ar pārējo dalībnieku paskai-

drojumiem un lietas apstākļiem; tādā kārtā Apgabaltiesai ari

no šī viedokļa bija pietiekošs iemesls, atbildētāja (pretprasītāja)

Dāvida Rudļa atzīšanai piešķirt nozīmi kā vienam no pamatiem,

kas atspēko pretprasību, kura izriet no pretprasītāju usukapijas

valdīšanas; 8) ka liecinieku liecību spēka un nozīmes apsvēr-
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šana pieder tiesai, kas izspriež lietu pēc būtības; tādēļ Apga-

baltiesas slēdziens par to, vai un cik tālu starp liecībām ir ierau-

gāma pretruna, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pār-

baudāms kasācijas kārtībā; 9) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav

pretprasītāju pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņu kasācijas

sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj : Latga-

les Apgabaltiesas 1924. g. 25. jūlija spriedumu attiecībā uz pirm-

prasību, civ. proc. lik. 106., 138. (82
1

., 105.), 456. p. p. pārkāpumu

dēl atcelt un lietu šaī, daļā nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā. Motkas un Dāvida Rudļu pilnvar-

nieka zv. adv. Tomsona kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

79. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Finansu ministrijas

tiešo nodokļu departamenta lūgums par Liepājas apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu Kārļa Pori ter a prasības lietā pret Gu-

stavu Krūzi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka sūdzības par 2. instances tiesas lēmu-

miem zīmognodokļa lietās iesniedzamas nevis blakus sūdzības,

bet gan kasācijas kārtībā (Senāta civ. kas. dep. spried.

1924. g. Nr. 203), kamdēļ iesniegtā sūdzība nav caurskatāma kā

blakus sūdzība; 2) ka valdības iestādes atsvabinātas no dro-

šības naudas iemaksas un tādēļ Tiešo nodokļu departamenta

iesniegtā blakus sūdzība no ārējās puses apmierina kasācijas

sūdzības formu un tādēļ ir caurskatāma kā kasācijas sūdzība;

3) ka Apgabaltiesa — kā aizrāda sūdzētājs — aprēķinājusi mak-

sājamo zīmognodokli par noslēgto uz nenoteiktu sumu līgumu

pēc iemaksātās sumas 25.000 rub. — 500 latu, proti par V2%

kā proporcionālu zīmognodokli (pēc rīkojuma par zīmogno-

dokli 43. p. 5. pkt); 4) ka pēc sūdzētāja pareizā aizrādījuma

viņa kasācijas sūdzībā, no līguma, kas noslēgts uz nenoteiktu

sumu, tūliņ iemaksājamais zīmognodoklis ņemams

nevis pēc 43. p., bet gan pēc 29. p.; pie tam, kad no līgumā uz-

dotās sumas ņemamais proporcionālais zīmognodoklis nepār-
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sniedz 6 latus (ņemot vērā 1922. g. 30. jūnija likumu: Lik. krāj.

Nr. 121), tad tūliņ iemaksājamais zīmognodoklis ņemams vis-

maz 6 latu apmērā (13. p. 4. pkt.); 5) ka konkrētā gadījumā

proporcionālais zīmognodoklis no līgumā uzdotās sumas, proti

25.000 rub. = 500 lati, būtu ņemams V2% apmērā, t. i. tikai

Ls 2,50 sant., kādēļ tūliņ iemaksājamais zīmogno-

doklis bija aprēķināms ne proporcionāli, bet tikai ar 6 latiem;

6) ka, kā atzīst pats sūdzētājs, par runā stāvošo līgumu ticis

samaksāts jau zīmognodoklis par Ls 3.10 sant., tā tad par līgumu

ir samaksāts zīmognodoklis mazāk par (6—3,10=) 2 lat. 90

sant.; 7) ka tādēļ uzliekamais desmitkārtīgā apmērā zīmog-

sods aprēķināms par 29 lat. no katra kontrahenta (90. p.), bet

nevis pilnos 60 latos, kā nepareizi domā sūdzētājs; 8) ka Ap-

gabaltiesa, aprēķinot zīmogsodu tikai 25 lat. resp. 21 lat. 90 sant.

apmērā un uzliekot to pie tam abiem kontrahentiem dažādos

apmēros, pārkāpusi rīkoj. par zīmog. nod. 13. p. 4. pkt., 29. p.,

43. p. 5. pkt., 90. p. un, nepievedot savā spriedumā nekādus mo-

tīvus, pārkāpusi ari civ. proc. lik. 196. (142.) p., kādēļ viņas

spriedums daļā par zīmogsoda aprēķināšanu ir atceļams, Senāts

nolemj: Liepājas apgabaltiesa 1924. g. 5. novembra lē-

mumu rīkoj. par zīmog. nodok. 13. p. 4. pkt, 29. p., 43. p. 5. pkt.

un civ. proc. lik. 196. (142 ) p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu no-

dot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

80. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Icika Rožanska

lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Erne-

sta G o š a prasībā pret viņu, R ož a n s k i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pēterspns.

Ņemot vērā, 1) ka Apgabaltiesa, pretēji atbildētāja do-

mām, varēja gan atsaukties uz liecinieka liecību par to, ka prāv-

nieki, slēdzot savu rakstisko līgumu, pie tam mutiski tieši no-

runājuši, ka prasītājam pie celmu laušanas nebūs jāiet; civ. proc.

lik. 139. (106.), 410. p. p. piemērošana Latvijā ir aprobežota ar

civ. proc. lik. 1819 p., pēc kura pie civ. proc. lik. 139. (106.),

410. p. p. piemērošanas jāņem vērā priv. lik. 2952., 2993.,
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2994., 3532., 3572., 3605., 3850. p. p. noteikumi; no šiem notei-

kumiem izriet, ka ar liecinieku liecībām var apgāzt un papildi-

nāt visu tādu rakstisku līgumu saturu, kuriem rakstiska forma

piešķirta ne pēc likuma priekšraksta, bet vienīgi tikai uz kon-

trahentu vēlēšanos; pie tādiem līgumiem pieder ari partu

starpā noslēgtais pakalpojumu līgums (sk. ari Senāta spried.
1923. g. Nr. 235); 2) ka, bez tā, Apgabaltiesa ari saskaņā ar

priv. lik. 3274. p. varēja iztulkot partu līgumu prasītājam par

labu, jo braucēja darbs pēc šī līguma ir galvenais pra-

sītāja darbs; tādēļ atbildētājam nebija tiesība prasīt no prasī-

tāja, lai tas vienīgi strādā līgumā kā blakus darbus minētos «ci-

tus darbus"; 3) ka Apgabaltiesas slēdziens, ka prasītāja darbs

pie atbildētāja ticis pārtraukts atbildētāja vainas dēļ, attiecas

uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kār-

tībā; 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav likumu pārkāpusi, kā-

dēļ atbildētāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,

Senāts nolem j: Icika Rožanska kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

81. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Ignata Ci p r u-s a

lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Dāvida

Sļi v k i n a prasībā pret viņu, Ciprusu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma, prasī-

tājs pieprasa pirkšanas sumu, kuru atbildētājs nav samaksājis;

2) ka nesamaksātā pirkšanas suma nemaz nepārvēršas par aiz-

devumu; ar aizdevuma līgumu parādnieks apņemas saņemto

no kreditora atvietojamo mantu tai pašā veidā un apmērā at-

dot viņam atpakaļ (Senāta civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 233);

Apgabaltiesa konstatējusi, ka aizdevuma līguma starp partiem

nav bijis, un šis Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas fak-

tisko pusi un nav kasācijas kārtībā pārbaudāms; 3) ka pirk-

šanas-pārdošanas līguma (Kr. civ. lik. 1521. p.) noslēgšana pie-

rādāma ar lieciniekiem, tā tad pierādāms ari pirkšanas parāda

sumas apmērs; 4) ka atbildētājam jo mazāk tiesība kā kasa-
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cijas iemeslu pievest, ka Apgabaltiesa pamatojusi savu sprie-

dumu uz liecinieku liecību, jo atbildētājs, kas zemākās instan-

cēs nebija uzstājies Apgabaltiesas sēdē, pret liecinieka pielai-

žamību vispār nebija ierunas cēlis; 5) ka liecinieka liecības

spēka un nozīmes novērtēšana pieder tiesai, kas lietu izspriež

pēc būtības; 6) ka ar to, ka prasītājs pierāda pirkšanas līguma

saturu un sumas apmēru, un apgalvo, ka atbildētājs pirkšanas

sumu nav samaksājis, viņš pierāda ari pirkšanas sumas parāda

izcelšanos, t. i. parāda «pastāvēšanas faktu"; 7) ka tādēļ pār-

devējam nav jāpierāda, ka pircējs vēl sevišķi būtu apņēmies

parādu samaksāt zināmā laikā: taisni otrādi, ja pircējs — atbil-

dētājs ierunas veidā apgalvo, ka viņš parādu samaksājis, vai

ka parāds viņam jāmaksā tikai pēc zināma laika, tad pircējam

— atbildētājam šādi apstākļi savukārt ir jāpierāda; 8) ka Ap-

gabaltiesas no nopratinātā liecinieka liecības taisītais slēdziens

par to, ka izrietošā no noslēgtā ar atbildētāju pirkšanas līguma

prasītāja prasība pierādīta ar nopratināto liecinieku, attiecas uz

lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas instancē; 9) ka

savus paskaidrojumus par to, ka viņš «pilnīgi noliedzot ne tikai

parāda pastāvēšanu, bet ari pašu preces saņemšanas faktu",

atbildētājs, kas zemākās instancēs vispār nebija uzstājies, pie-

ved pirmo reizi kasācijas instancē, kādēļ viņi nav Senātā vērā

ņemami, ar ko atkrīt ari atbildētāja uz šādiem paskaidrojumiem

pamatotie apsvērumi; 10) ka kaut gan Apgabaltiesas pieve-

stais Kr. civ. lik. 711. p. uz runā stāvošo gadījumu tieši neattie-

cas, bet šai neattiecīgai atsauksmei uz minēto pantu nav no-

zīmes izspriežamā lietā; 11) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, pa-

matojot savu spriedumu uz liecinieka liecību, nav atbildētāja

pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā

nepamatota atraidāma, Senāts nolemj : Ignata C i p r v s a

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

82. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā JēkabaFreiberga

lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Zamueļa

L v t r i ņ a prasībā pret viņu, Freibergu.
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Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē priekš-

sēdētājs.

Ņemot vērā, 1) ka atbildētājs strīdu par prasības pamatā

liktā akta viltojumu ierosinājis Apgabaltiesai par Kuldīgas iec.

miertiesneša spriedumu iesniegtā apelācijas sūdzībā; 2) ka Ap-

gabaltiesa atbildētāja apelācijā ierosināto strīdu par viltojumu

atstājusi bez caui skatīšanas uz tā pamata, ka atbildētājs tiesas

sēdē nav ieradies un ierosināto viltojuma strīdu nav uzturējis

spēkā; 3) ka lai gan civ. proc. lik. 146. (109 4). p. neizslēdz iespēju

pieteikt viltojuma strīdu rakstiski, bet tomēr, kā redzams no šī

likuma un no papildinoši šim likumam piemērojamā civ. proc.

lik. 556. p. likumdošanas motīviem, rakstiski pieteikt viltojuma

stiīdu var vienīgi iesniedzot par to atsevišķu pieteikumu; 4) ka

tamdēļ kādā citā, tiesai lietā iesniegtā rakstā — vai tas būtu vai

nu kāds lūgums, vai paskaidrojums vai apelācija — pieteiktam

viltojuma strīdum nav nozīmes; šāds pieteikums, kurš iesniegts

ne likumā paredzētā veidā un kārtībā un kuram nevar tikt dota

likumā paredzētā gaita, atstājams bez caurskatīšanas; 5) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa, atstājot apelācijas sūdzībā pieteikto viltoju-

ma strīdu bez caurskatīšanas, gala slēdziena ziņā, nav pārkāpusi

civ. proc. lik. 146. (109 4). p., kādēļ atbildētāja kasācijas sūdzība

kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: atbildētāja Jēkaba

Freiberga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (283. (186), p.-

pamata atstāt bez ievērības.

83. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Konstantina Gera-

s i m o v a lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu viņa, Gerasimova, prasībā pret Aleksandru un Leonīdu

Mitr ofanoviem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Pētersons:

Senāts atrod: Apgabaltiesa atraidījusi prasību uz tā pamata,

ka prasītājs jau pirms „likuma par darba laiku" izdošanas esot

vienojies ar atbildētājiem par darba laika ilgumu un atalgojumu

un ari pēc likuma par darba laiku izdošanas esot strādājis pie

atbildētājiem uz vienošanās pamata par darba ilgumu un atalgo-

1925. g. — 82., 83.
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jumu. Apgabaltiesa, nākot pie šī slēdziena, nav ievērojusi to, ka

likumā par darba laiku 6. p. ir dispozitiva nozīme tikai tanī

ziņā, ka darba devējs, izņemot šī likuma parēdzētos gadījumus

7. p., nevar piespiest strādnieku strādāt virsstundas. Bet, ja

strādnieks faktiski strādājis virsstundas ar darba devēja ziņu, kā

to Apgabaltiesa konstatējusi šinī lietā, atrodot, ka prasītāja kal-

pošanas ilgums pie atbildētājiem un darba laika ilgums ir ārpus

strīdus, tad likuma par darba laiku 7. p. piez. un 17 p. ir saistoša

norma. Saskaņā ar7. p. piez. un 17. p., strādnieks, pilnīgi neat-

karīgi no tā, vai viņš virsstundu darbu nostrādājis likuma par

darba laiku 6. un 7. p. p. paredzētā kārtībā, par faktiski nostrā-

dātām obligatoriskām vai neobligatoriskām virsstundām var

prasīt atalgojumu tādā apmērā, kurš paredzēts likuma par darba

laiku 17. p. Šī atalgojuma apmērs ir obligatoriska norma, kuru

nevar grozīt ar darba devēja un strādnieka vienošanos (Senāta
civ. kas. dep. spried. 1925. g. Nr. 165.). No sacītā izriet, ka vie-

nošanās attiecībā uz virsstundām starp darbadevēju un strād-

nieku, kura notikusi pirms likuma par darba laiku spēkā nākša-

nas, bet kura runā pretim šī likuma noteikumiemi, ir uzskatāma

par savu spēku zaudējušu un nederīgu, sākot no minētā likuma

spēkā nākšanas. Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabal-

tiesa pārkāpusi likuma par darba laiku 17. p. un civ. proc. lik.

181., 196., (129. 142). p. p., Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas

sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj:

Latgales apgabaltiesas 1924. g. 21. novembra spriedumu civ.

proc. lik. 181 (129). un 196 (142). p. p. un likuma par darba laiku

17. p. pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai

izspriešanai no jauna citā sastāvā.

84. 1925. g. marta mēneša 26. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja juriskonsulta pal. J. Prēvalda

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu akc. sab.

„R i g a W o o d Co Ltd" prasību pret dzelzceļu virsvaldi un pra-

sītājas pilnvarnieka zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

tors A. Loebers.
-

168

1925. g. — 83., 84,



Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja neapstrīd to apstākli, ka no

nosūtīšanas stacijas — Daudzevas —■līdz gala stacijai Rīgas

krasta—attālums sastāda 150 km; 2) ka atbildētāja aprēķina ve-

šanas maksu vēl par 16 km. vairāk uz tā pamata, ka saskaņā ar

Dzelzsceļu virsvaldes 1923. g. 21. jūlija rīkojumu zem Nr. 181

par „preču pārkraušanas kārtību no N (normālā) platuma vago-

niem X (krievu) platuma vagonos un otrādi" visiem sūtījumiem,

kuri iet no otrpus Daugavas krasta uz Rīgas mezgla stacijām,

esot jāpieskaita minētie 16 km; 3) ka pēc Apgabaltiesas parei-
ziem aizrādījumiem, pievestais rīkojums kā pēc tā virsraksta,

tā ari pēc tā satura attiecas vienīgi uz gadījumu, kad s ū tī-

jumibijjā p ā r k r a v j un patiesi tika pārkrau-

ti Rīgas mezglā (Šķirota vā) no normāla pla-

tuma vagoniem — krievu platuma vagonos

vai otrā d i, un taisni pārkraušanas nolūkā vispār bija no-

nākuši Rīgas Šķirotavā; 4) ka šaī ziņā Apgabaltiesa konstatē-

jusi, ka atbildētāja nav pierādījusi, ka konkrētā gadījumā sūtī-

jumi būtu tikuši nogādāti Rīgas Šķirotavā un tur bijuši jāpār-

krauj vai patiesi būtu tikuši pārkrauti cita platuma vagonos;

šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi

un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas instancē; 5) ka, izejot no

pievestā rīkojuma īstās nozīmes un no viņas konstatētiem ap-

stākļiem, Apgabaltiesai bijis pietiekošs pamats atzīt, ka atbil-

dētājai nav tiesības, vešanas maksu aprēķināt par vairāk nekā

150 km. attālumu; 6) ka Apgabaltiesas apcerējumiem par to, ka

Dzelzceļu virsvaldes galvenam direktoram nav bijis tiesības iz-

dot jaunu vadoni attāluma noteikšanai, ir tikai blakus motiva no-

zīme, kādēļ Senāts neatrod par vajadzīgu, ielaisties šī Apgabal-

tiesas apcerējuma pareizības pāibaudīšanā pēc būtības; 7) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkāpusi atbildētājas pievesto rī-

kojuma zem Nr. 181, kādēļ atbildētājas kasācijas sūdzība kā ne-

pamatota atraidāma, Senāts nole m j: Latvijas Dzelzceļu

virsvaldes pārstāvja juriskonsulta Prēvalda kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283 (186). p. pamata atstāt bez ievērības.
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85. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Anetes Čo p piln-

varnieka zv. adv. Rūša lūgums par Tiesu Palātas lēmuma at-

celšanu mir. Kārļa Rukša mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka Apgabaltiesas un Tiesu Palātas caurska-

tīšanā bijusi — uz pašas sūdzētājas ierosinājuma — vienīgi

Kārļa Kārļa d. Rukša mantošanas lieta, kādās robežās abas in-

stances tikai ari varēja šo lietu izspriest; 2) ka Apgabaltiesa kā

vienīgo mantudevēja Kārļa Kārļa d. Rukša mantinieci parei-

zi apstiprinājusi viņa miesīgo māti, Karlīni Ruks, dz. Ozoliņ (priv.
lik. 1880. p. 2. pkt.), kura patiesi pieteikusi savas mantošanas tie-

sības, kamēr viņas vīrs, mantudevēja tēvs, Kārlis Jāņa d. Ruks,

mantošanas lietas iesākšanas laikā jau bija nomiris; 3) ka, otr-

kārt, sūdzētāja kā mantudevēja pusmāsa pieder pie mantinieku

nākošās kategorijas (priv. lik. 1880. p. 3. pkt.) un tādēļ, saskaņā

ar priv. lik. 1881. p., nevar savā vārdā personīgi konkurēt ar

mantudevēja miesīgo māti; 4) ka sūdzētāja, nemaz neapstrīdot

Apgabaltiesas lēmuma pareizību pēc būtības, atrod, ka Apga-

baltiesai resp. Tiesu Palātai bijis no sevis cx officio

jāierosina un jāiesāk — izspriežamās mantošanas lietas

robežās — otrā mantošanas lieta par Kārļa Jāņa d.

Ruks mantojumu; 5) ka šis sūdzētājas uzskats nav

pareizs, jo no pašas sūdzētājas būtu atkarājies vai nu

rūpēties par aizgādnības nodibināšanu par 1922. g. mirušā Kārļa

Jāņa d. Rukša mantojumu, lai, pēdējā vārdā, ieceļamais aizgād-

nis pieteiktu mirušā Kārļa Jāņa d. Rukša mantošanas tiesības

uz viņa dēla Kārļa Kārļa d. Rukša atstāto mantojumu, vai pašai

likt apstiprināties — no šīs lietas atsevišķi — par sava mirušā

tēva, minētā Kārļa, Jāņa d. Ruks mantinieci attiecīgā daļā un

kā tāda pieteikt savas tiesības uz Kārļa Kārļa d. Rukša atstāto

mantojumu; 6) ka sūdzētāja nevienu no pievestiem soļiem nav

spērusi; tādēļ ari Tiesu Palāta nevarēja apmierināt sūdzētājas

lūgumu, uzdot Apgabaltiesai, no sevis iesākt mantošanas lietu

par mirušā Kārļa Jāņa d. Rukša mantojumu; 7) ka pie šādiem

apstākļiem Tiesu Palāta, atraidot apzīmēto sūdzētājas lūgumu

170

1925. g. 85



un viņas blakus sūdzību par Apgabaltiesas lēmumu, netikvien

nav pārkāpusi sūdzētājas kasācijas sūdzībā pievestos likumus,

bet rīkojusies pilnā saskaņā ar civ. proc. lik. 6, 706, 2055. un

2063. p. p., kādēļ sūdzētājas kasācijas sūdzībakā nepamatota at-

raidāma, Senāts nolemj: Anetes Čop, dzim. Ruks, pilnvarnie-
ka zv. adv. Rūsa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

86. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Eiženijas Jēg c r

pilnvarnieka zv. adv. Kleista lūgums par Tiesu Palātas spriedu-

ma atcelšanu Eižena Jēgera prasībā pret Eiženiju Jēger un pra-

sītāja paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš, referē sena-

tors A. Pētersons.

Senāts atrod: Tiesu Palāta savos motīvos aizrāda, ka par-

tiem strīdus esot īstenībā par to, kurš no laulātiem vainīgs pie

laulības dzīves izārdīšanas. Tomēr, patiesībā, atbildētāja bija

apstrīdējusi prasību visumā un lūgusi to noraidīt, apgalvojot, ka

neesot nekādu šķiršanas iemeslu (sk. atbildētajās paskaidroju-

mu, Apgabaltiesas akts 1. p. 26). Bet šī Tiesu Palātas aizrādī-

juma nepareizība nav iespaidojusi Tiesu Palātas gala slēdziena

pareizību par to, ka partu laulība bijusi izārdīta tādā mērā, ka

nevar prasīt laulības kopdzīves turpināšanu. Uz šāda konsta-

tējuma pamata vien Tiesu Palāta varēja šķirt partu laulību, neat-

karīgi no laulāto vainas konstatēšanas. Atbildētāja nepareizi

apgalvo, itkā Tiesu Palāta neesot ievērojusi, ka prasītājam, kurš

pats atzinies par vainīgu laulības izpostīšanā, saskaņā ar lik.

par laulību 49. p. 3. d., nemaz neesot tiesība lūgt laulības šķir-

šanu, tad šīs domas atzīstamas par maldīgām. Apgabaltiesa bija

šķīrusi partu laulību kā izārdītu abu prāvnieku vainas dēļ, kādu

Apgabaltiesas spriedumu prasītājs nebija pārsūdzējis. Tamdēļ

šis spriedums attiecībā uz prasītāju gājis spēkā daļā par pēdējā

vainu. Lūdzot, Tiesu Palātas sēdē, šķirt laulību viņa vainas

dēļ, prasītājs tamdēļ nav lietā ienesis nekā jauna un apstiprinā-

jis tikai attiecībā uz viņu, prasītāju, jau nodibināto no Apgabal-

tiesas stāvokli. Atbildētāja tamdēļ nepareizi ierauga šinī prasī-
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tāja lūgumā prasītāja atzīšanos civ. proc. lik. 480. p. nozīmē, jo

prasītājs nekādus faktiskus apstākļus nav atzinis, no kuriem iz-

rietētu viņa vaina pie laulāto dzīves izpostīšanas. Tiesu Palāta

nav ari konstatējusi, ka prasītājs būtu vainīgs pie laulības izārdī-

šanas ar savu darbību. To Tiesu Palāta ari nevarēja konsta-

tēt, jo prasītājs nemaz nav atzinis, ka viņš būtu izdarījis zinā-

mus darbus, kurus varētu uzskatīt par laulības ārdīšanu, bet

vienīgi tikai lūdzis šķirt laulību viņa vainas dēļ. Tamdēļ lik. par

laulību 49. p. 3. daļas 1. teikums nebija piemērojams un Tiesu

Palāta, pilnīgi pareizi atzīstot objektīvi partu laulību par izār-

dītu, neatkarīgi no jautājuma izšķiršanas par laulāto vainu, ir to-

mēr šķīrusi laulību prasītāja vainas dēļ tikai tamdēļ, ka viņš to

bija lūdzis. Uz to Tiesu Palātai bija tiesība un ar to Tiesu Palā-

ta likumu par laulību nav pārkāpusi. Pretēji atbildētājas do-

mām, Tiesu Palāta pareizi uzskatījusi tiesas un lietas vešanas

izdevumus par abpusīgi dzēstiem: Tiesu Palāta šinī jautājumā

rīkojusies saskaņā ar civ. proc. lik. 870. p. Atrodot tādā kārtā,

ka Tiesu Palāta nav kasācijas sūdzībā pievestos likumus pār-

kāpusi, kādēļ atbildētājas kasācijas sūdzība kā nepamatota at-

raidāma, Senāts nolemj: Eiženijas Jēger. dzim. Putekle piln-

varnieka zv. adv. P. Kleista kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

793. panta pamata atstāt bez ievērības.

87., 1925. gada septembra mēneša 30. dienā. Vilhelma

Johansona pilnvarnieka zv. adv. Strausmaņa lūgums par

Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu Teodora Lāča, Jūles Lāc

un Ņinas Gudkovskas prasībā pret Vilhelmu Johan-

s o nu un pēdējā pretprasība.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis atbildētāja un pretprasītāja pilnvarnieka zv. adv.

Strausmaņa paskaidrojumus un ņemot vērā, 1) ka aizturēšanas

tiesības nolūks ir nevis panākt pirmprasības atraidīšanu pēc

būtības, bet gan tikai pretpretenzijas nodrošināšanu tādā kārtā,

ka pirmprasību apmierina tikai „Zug um Zug", t. i. pret preten-

zijas priekšmeta nodrošināšanu: aizturēšanas tiesība ir kāda
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priekšmeta turētāja tiesība, šo priekšmetu neizdot tik ilgi, ka-

mēr nav apmierināta viņa, vai nu ierunas vai pretprasības vei-

dā celtā, pretenzija, t. i. neizpildīt savu pienākumu, pirm-

prasītājam izdot pieprasīto priekšmetu, iekams pirmprasītājs

neapmierinās vai nenodrošinās atbildētāja celto pretpretenziju;

tā tad pēc savas būtības aizturēšanas tiesība uzskatāma par

pretpretenzijas aizsardzības (nodrošinājuma) līdzekli un tādēļ

šī tiesība pastāv tikai līdz aizsargājamās pretpretenzijas apmie-
rināšanai vai nodrošināšanai ar kādiem citiem līdzekļiem (priv.

lik 3382., 3385., 4087. p. p., Vidz. zemn. lik. 218. p.; Senāta civ.

kas. dep. spried, 1923. g. Nr. 207; Cvingmaņa spried, krāj. 7. sēj.

1328., 1329., 1376, 1388. NN); 2) ka, ja tādēļ pirmprasītājs at-

bildētāja celto pretpretenziju nodrošina kādā citā attiecīgā

veidā, tad ar to aizturēšanas tiesība zaudē savu pamatu un

nozīmi; 3) ka konkrētā gadījumā pirmprasītājs iemaksājis Lat-

vijas Bankā Rīgas Apgabaltiesas depozitos sumu 761 lat. 32 snt.,

kura pēc Tiesu Palātas konstatējuma ir pietiekoša atbildētāja

pretpretenzijas nodrošināšanai; 4) kā ja pēc civ. proc. lik.

615. p., 814, p. 2. pkt. atbildētājs var prasīt atcelt uz viņa mantu

uzlikto arestu, ja vien viņš iemaksā tiesā attiecīgu nodroši-

nājumu skaidrā naudā, tad jo vairāk būtu iespējams aizturē-

šanas tiesības novērst, -ja ar pēdējo atbildētājs domā nodro-

šināt savu pretpretenziju ārpus aresta (Cvingmaņa spried, krāj.

7. sēj. 1328. Nr., 210. 1. p.); 5) ka pats par sevi atjauts rīkojums

(darbs, Handlung), proti, realizējot aizturēšanas tiesību, gan ap-

spriežams no ļauna nodoma viedokļa, ja rīkotājam, kura pret-

pretenzija jau nodrošināta citā veidā (ar drošības naudu), nav

vairs tiesiskas intereses aizturēšanas tiesības uzturēšanā un

viņš uz to domā pastāvēt vienīgi, lai nodarītu pirmprasītājam

zaudējumu, vai šikanes dēļ (priv. lik. 3444. p.); 6) ka tādā kārtā

Tiesu Palātai bija tiesība, saskaņā ar Apgabaltiesas lēmumu,

atzīt, ka, atkrītot atbildētāja aizturēšanas tiesībai, nav vairs

racionāla pamata, atbildētāja aizturēšanas tiesības izvešanas

nolūkā pirmprasības lietā celto pretprasību caurskatīt līdz ar

pirmprasību, ja pretpretenzija (kuru atbildētājs cēlis pretpra-

sības veidā) uzskatāma par pietiekoši nodrošinātu ar tiesas dc-
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pozitos iemaksāto drošības naudu (Realcaution) un ja tādēļ nav

vairs nesaraujama sakara starp pirm- un pretprasību, kurš at-

taisnotu un prasītu abu prasību vienreizēju caurskatīšanu (civ.

proc. lik. 50. (39.) p.); 7) ka, pretēji atbildētāja domām, nav

nozīmes tam apstāklim, ka drošības nauda tikusi iemaksāta

tikai pēc tam, kad pretprasība jau bijusi iesniegta, jo ja at-

sauksme uz aizturēšanas tiesību nav uzskatāma par ierunu pēc

būtības, bet vienīgi par pretpretenzijas aizsargāšanas (nodro-

šināšanas) līdzekli, tad nekrīt svarā, kādā momentā aizturē-

šanas tiesību atvietojošā cita drošībabūtu iesniegta tiesā; 8) ka

tāpat nav nozīmes tam, ka pirmprasītājs nav pārsūdzējis nedz

Apgabaltiesas 1924. g. 18. marta lēmumu, ar kuru Miertiesne-

sim tika uzdots pretprasību pieņemt, nedz Miertiesneša 1924. g.

10. apriļa lēmumu, ar kuru tas nolēmis pretprasību pieņemt

un savu lietu (pirmprasību ar pretprasību) stādīt priekšā Ap-

gabaltiesai; tai laikā vēl pastāvēja spēkā atbildētāja celtā aiz-

turēšanas tiesība, kuru tad pirmprasītājs vēl nebija atvietojis

ar citu drošības līdzekli; Apgabaltiesai, kurā 1924. g, 16. aprilī

lieta bija nonākusi pirm- un pretprasības izspriešanai pēc bū-

tības, bija pilnīgs pamats, sakarā ar pirmprasītāja 1924. g. 30.

maija sēdē iesniegto Latvijas Bankas kviti par tiesas depo-

zītos iemaksāto sumu 761 lat. 32 snt, stāties pie jautājuma ap-

spriešanas, vai ar šādu drošības naudu būtu uzskatāma par

atvietotu atbildētāja celtā aizturēšanas tiesība un, izšķirot šo

jautājumu apstiprinoši, atdalīt pretprasību civ. proc. lik. 2588

. p.

paredzētā kārtībā, nepiegriežot vērību savam iepriekšējam

1924. g. 18. marta lēmumam, jo Apgabaltiesas jaunais lēmums

noticis jauniem apstākļiem iestājoties (civ. proc. lik. 891. p. 2.

teik); 9) ka nepelna ievērību ari atbildētāja aizrādījums viņa

kasācijas sūdzībā uz to, ka pirmprasītājam būtu iespējams, „kad

prasības būs šķirtas, deponēto naudu atkal izņemt no tiesas de-

pozita"; vispirms tāda iespēja tāpat būtu izslēgta, kā ari civ.

proc. lik. 615. p., 814. p. 2. pktā paredzētos gadījumos (civ.

proc. lik. 1460
36

. p. 2. teik.); jā tiesa patiesi izsniegtu pirmprasī-

tājam atpakaļ viņa deponēto drošības naudubez tā, ka pretpra-

sība tiktu atraidīta ar spēkā gājušu spriedumu, tad tiesa pār-
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kāptu savu tiešo pienākumu un atbildētājam būtu tiesības savus

zaudējumus meklēt civ. proc. likumā paredzētā kārtībā; bez tā,

pirmprasītājs uz paša atbildētāja viņam Tiesu Palātas 1924. g.

8. septembra sēdē priekšā likto jautājumu, paskaidrojis, ka

„nauda tikšot izmaksāta tad, kad būšot piespriesta prasība"

(domāts pretprasība); ar to pirmprasītājs jau atsacījies no civ.

proc. lik. 1460
36

. p. 1. teik. viņam piederošās tiesības, izsniegto

drošības naudu pieprasīt atpakaļ gadījumā, ja pratprasība tiktu

apmierināta; 10) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, piekrītot Apgabal-

tiesas slēdzienam, ka pretprasība no pirmprasības atdalāma un

virzāma tālāk kā atsevišķa prasība pēc vispārējiem noteiku-

miem par lietas lietisko piekritību, nav atbildētāja pievestos li-

kumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepama-

tota atraidāma, Senāts nolemj: Vilhelma Johansona

pilnvarnieka zv. adv. Strausmaņa kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

88. 1925. g.-oktobra mēneša 28. dienā. Jāņa Trepiņa

mantojuma masas pilnvarnieka zv. adv. Pētersona lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jāņa Šņores mant. ma-

sas prasībā pret Jāņa Trepiņa mant. masu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā, 1) ka Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka noso-

lītās pirkšanas sumas atlikuma nomaksa ir no pagasta tiesas

pieņemta kā atsevišķs parāds ar noteiktiem procentiem un hipo-

tekarisku. nodrošinājumu; tamdēļ vien jau šīs sumas laikā ne-

samaksāšana vairs nevarēja iespaidot pirkšanas akta anulēšanu;

atbildētāja uzskats, itkā ar nosolītās pirkšanas sumas nenomākšu

laikā vien jau tiktu izsole anulēta, ir maldīgs; atbildētāja at-

saukšanās uz civ. proc. lik. 1170. p. 3. pktu ir nevietā ari tagad,

nemaz nerunājot par to, ka 1883. gadā Kr. civ. proc. lik. nebija

ievests bij. Balt. guberņās; jautājums par izsoles pirkšanas su-

mas nesamaksāšanas laikā sekām izšķirams saskaņā ar civ.

proc. lik. 1882. p.; pēc priv. lik. 3968. p. noteikumiem, pārde-

vējam, ja pircējs kavējas ar pirkšanas sumas segšanu, ir vie-

nīgi tiesība likt pārdot mantu no jauna uz izsoli uz pircēja
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riska un rēķina; bet līdz jaunai otrai izsolei pircēja tiesības un

pienākumi paliek iepriekšējā spēkā un, izpildot savus pienāku-

mus līdz izsoles dienai, pircējs var otro izsoli novērst; 2) ka šai

zinā Tiesu Palāta konstatējusi, ka viss pirkšanas sumas atli-

kums ir ticis samaksāts 1888. gadā; tā tad Tiesu Palāta nākusi

pie pareiza slēdziena, ka jautājums par pirkšanas sumas seg-

šanu nevarēja iespaidot prasītājas valdīšanas bona fides un

pareizi atraidījusi atbildētāja lūgumu nopratināt lieciniekus;

3) ka tāpat nepelna ievērību ari atbildētājas iebildums pret

1883. gada pirkšanas aktu kā justus titulus, atsaucoties uz priv.
lik. 382. p.; no vienas puses Tiesu Palāta konstatējusi un pati

atbildētāja ir atzinusi, ka lietā nav noskaidrots, aiz kāda ieme-

sla māja tikusi pārdota; priv. lik. ,383. p. paredzētā gadījumā

nepilngadīgiem piederošs nekustams īpašums var tikt pārdots

bez pagasta tiesas kā bāriņu tiesas resp. draudzes tiesas at-

ļaujas; tāpēc Tiesu Palāta pareizi atzinusi, ka atbildētājas pie-
nākums bija pierādīt, ka māja tikusi pārdota aiz priv. lik. 382. p.

paredzētiem iemesliem; šādus pierādījumus atbildētāja nav

tiesai priekšā stādījusi; no otras puses, ja ari būtu konstatēts,
ka priv. lik. 382. p. paredzētā atļauja šinī gadījumā bija izpra-

sāma, tad šādas atļaujas neizprasīšana pati par sevi nepadarīja
notikušo izsoli par nederīgu, bet deva tikai ieinteresētām per-

sonām tiesību apstrīdēt likumā paredzētā laikā uz šī pamata

notikušo izsoli; to, kā konstatē Tiesu Palāta, Jāņa Trepiņa man-

tinieki savukārt nav darījuši; 4) ka Tiesu Palāta pareizi no-

raidījusi atbildētājas lūgumu - izdot viņai apliecību ziņu ievāk-

šanai no Skultes pagasta tiesas par to, ka 1908. gadā kāds

Trepiņš iesniedzis tiesai lūgumu dēļ viņa apstiprināšanas īpa-

šuma tiesībās uz Mandaga mājām, atrodot šo apstākli par ne-

nozīmīgu, jo atbildētāja pat neapgalvo, ka tāds apstāklis būtu

noticis pirms noilguma termiņa notecēšanas; 5) ka tādā kārtā

Tiesu Palāta nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kā-

dēļ viņas kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts

nolemj: atbildētāja Jāņa Trepiņa mantošanas masas

pilnvarnieka zv. adv. E. Pētersona. kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

176

1925. g. — 88,



89. 1925. g. oktobra mēneša 28. diertā. Ventspils pil -

sētas pilnvarnieka, zv. adv. Kārkliņa lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Tieslietu ministrijas prasībā pret

Ventspils pilsētu un prasītājas pilnvarnieka juriskonsulta Lav-

rentjeva paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē Se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka konkrētā gadījumā — kā konstatē Tiesu

Palāta — lieta grozās nevis ap fiziskas personas atstātu

mantojumu, kas mantinieku trūkuma dēl būtu atzīstams par

kaduku, bet gan ap juridiskas personas, korporācijas,

mantību, kura šīs juridiskās personas izbeigšanās dēļ un citu

šīs mantības likteni noteicošo datu trūkuma dēļ ir atzīstama

par bonum vacans (bezsaimnieka mantību); 2) ka 1920. gada

12. marta likums, ievedot priv. lik. 1965. p., noteicis nevis kādu

juridisku jauninājumu pēc būtības, bet tikai juridiski formulējis

vispārējo valsts tiesību uz bona vacantia; 1920. g. 12. marta

likums vēl sevišķi pielīdzina bona vacantia bezmantinieku

mantojumiem un analoģijas ceļā uz šo bona vacantia pār-

iešanas kārtību valstīj par labu, attiecina noteikumus par bez-

mantinieku mantojumiem; tā tad uz pievestā likuma pa-

mata valsts ari pēc juridiskas personas atstāto mantību iegūst

universalsukcesijas ceļā; 3) ka ari pirms 1920. g. 12. marta

likuma spēkā nākšanas juridiskās personas, proti korporācijas,

mantība, ja tā būtu atzīstama par bonum vacans («bezsaim-
nieka mantību") šaubu gadījumā jau piekrita uz vispārēja pa-

mata valstij (Kr. civ. lik. 406., 1167. p. p.; Erdmann Svstem

I. sēj. 119. lpp. pie 4. piez.); 4) ka priv. lik. 1965.—1970. p. p.

(pēc vecās redakcijas) runā vienīgi par bezmantinieku manto-

jumu, kuru juridiski un loģiski varēja atstāt tikai fiziskas per-

sonas (priv. lik. 1691. p.); 5) ka tādēļ, pretēji atbildētājas do-

mām, ari 1967. p. (pēc vecās redakcijas) varēja domāt vienīgi

par fiziskām personām, pilsētas pilsoņiem; 6) ka tādā kārtā

nedz pirms, nedz pēc 1920. g. 12. marta likuma, Ventspils pil-

sētai, kuras robežās bija darbojusies juridiskā persona, korpo-

rācija (sabiedrība: „Windausche ūber See handelnde Kaufmann-
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schaft"), nekādā ziņā nepiederēja tiesība uz pēdējās atstāto

bonum vacans, kas šaubu gadījumā piekrita vienīgi valstij;

7) ka tādēļ jautājumam par to, vai 1920. g. 12. marta likums (tā
tad 1965. p.) būtu attiecināms uz runā stāvošo gadījumu vai ne,

nav praktiskas nozīmes, jo atbildētāja sev par labu uz 1967. p.

nekādā ziņā atsaukties nevar; 8) ka neatkarīgi no tā, pretēji

atbildētājas domām, 1920. g. 12. marta likums i r piemērojams

runā stāvošā gadījumā, jo vienīgi Latvijas valsts — Tieslietu

ministrijas personā — ārēji bija izteikusi savu gribu, celt pre-

tenziju uz palikušo pēc minētās sabiedrības mantojumu, iero-

sinot lietu par viņas apstiprināšanu «mantošanas" tiesībās pēc

minētās sabiedrības, un proti, jau pēc pievestā likuma spēkā

nākšanas; tādēļ valsts tiesības un attiecības pret šo mantību

apspriežamas pēc 1920. g. 12. marta likuma; 9) ka tādā kārtā

Tiesu Palāta, atzīstot atbildētājas pretenzijas uz strīdā esošo

imobili par neievērojamām, gala slēdziena ziņā nav atbildētājas

kasācijas sūdzībā pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas ka-

sācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj:

Ventspils pilsētas pilnvarnieka, zv. adv. Kārkliņa kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

90. 1925. g. apriļa mēneša 23. dienā. Trešās personas,

mir. Annas Dāmis mantojuma masas pilnvarnieka, zv. adv.

Berģa lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Lienes

Līda k prasībā pret Pēteri Enkmani.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka pēc Tiesu Palātas konstatētā Pētera

Dāmja mutiskā testamenta satura, tas savai sievai kustamo

mantu novēlējis īpašumā un noteicis, ka viņa sievai, kamēr tā

dzīvo, pieder mājas valdīšana un lietošana, pie kam testators

savu sievu nav nosaucis par mantinieci; 2) ka strīdus starp

partiem cēlies vienīgi ap galvenās intervenientes apgalvojumu

par to, vai tomēr pēc testatora īstās gribas viņa sieva nebūtu

uzskatāma par sava vīra mantinieci Vidz. zemn. lik. 994. p.
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bezbērnu piešķirtā mājas pusdaļā, kādā gadījumā sievai novē-

lētā kustamā manta un uzufrukta tiesības būtu — saskaņā ar

priv. lik. 2135. p. 1. teik. un 2181. p.—atzīstamas par praelegatu;

3) ka Tiesu Palāta, izejot no tā viņas konstatētā fakta, ka testa-

tors savu sievu nav nosaucis par mantinieci, atradusi, ka

«testatora griba bijusi savai sievai atstāt tikai legatu —

mājas valdīšanu un lietošanu kamēr tā dzīvo"; 4) ka Tiesu Pa-

lāta šai ziņā, noraidot kā neticamas pēc būtības nopratināto

liecinieku liecības, kuri nav klātbijuši pie testamenta sastādī-

šanas, tomēr atstājusi bez ievērības galvenās intervenientes lū-

gumu nopratināt „par tiem pašiem apstākļiem" divus jaunuz-

dotos lieciniekus, kuri taisni bijuši klāt pie testamenta taisī-

šanas; Tiesu Palāta šo savu rīcību pamato ar to, ka apzīmētais

lūgums nozīmējot «novērsties no likumīgā kārtā reiz jau nodi-

bināta testamenta satura"; 5) ka Tiesu Palāta, no vienas

puses, atraidot jau nopratināto liecinieku liecību ticamību, starp

citu, uz tā pamata, ka tie pie testamenta taisīšanas nav klāt

bijuši, un, no otras puses, tomēr atteicoties nopratināt jaun-

uzdotos lieciniekus, kuri tieši bijuši klāt pie testamenta taisīša-

nas, rīkojās, acīmredzami, inkonsekventi; 6) ka likums piešķir

izšķirošu nozīmi tam, kā testators' pats sapratis viņa lietotos

vārdus (priv. lik. 2473. p.), pie kam likums kā uz interpretācijas

materiālu tieši aizrāda ari uz testatora liecinieku klātbūtnē mu-

tiski izteiktām domām; 7) ka vispār pēc t. s. favor testamenti

principa (priv. lik. 2475., 3104. p. p.), testamentā noteiktie no-

vēlējumi iztulkojami visplašākā nozīmē un katrā ziņā destina-

taram par labu; 8) ka tādēļ Tiesu Palāta nevarēja atteikties no

testatora īstās gribas nodibināšanas, ja ieinteresētā persona

vēlas, testamenta interpretācijas nolūkā, ar lieciniekiem no-

skaidrot taisni šādu testatora gribu; 9) ka Tiesu Palāta sa-

maisa testatora gribas nodibināšanu interpretācijas ceļā, no-

piatinot lieciniekus, kuri bijuši klāt pie mutiskā testamenta

taisīšanas, —ar šī pēdējā satura grozīšanu; 10) ka, neatkarīgi

no tā, pēc priv. lik. 2135. p. 1. pkt. gadījumā, ja testamentā

tiek runāts par res certa vai jus certum, ar tām apdāvinātās

personas nebūtu tai pašā laikā atzīstamas par mantiniecēm ti-
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kai tad, ja testators būtu mantojumā ieejošā res certae (resp.

Jura certa) sadalījis starp vairākām personām, bet nav vis

jau tad, kad testators testamentā minētās res certae (jura certa)

novēlējis tikai vienai personai; jo šai pēdējā gadījumā (ja

vien testators pie tam nav iecēlis par mantinieku kādu citu

personu), nekad nav izslēgts, ka testators šīs res certae saņē-

mēju nebūtu vēlējies iecelt ari par savu mantinieci, resp. vis-

maz tam atstāt likumīgu mantošanas dalu (sk. Erdmann, System

3. sēj. 197. lpp. 6. piez.); 11) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, atstā-

dama bez ievērības galvenās intervenientes lūgumu, nopratināt

viņas uzdotos lieciniekus, pārkāpusi civ. proc. lik. 366., 711. p. p.,

Senāts nolemj: Tiesu Palātas 1924. g. 10. apriļa spriedumu

civ. proc. lik. 366., 711. p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu no-

dot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

91. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Miķeļa Liepiņa

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Martas

Pander prasībā pret Miķeli Liepiņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa, pievienojoties Miertiesas mo-

tīviem, atzinusi, ka zirgu pasē taisītā atzīme par zirga pirk-

šanas sumas samaksu nepierāda, ka šī suma patiešām ari ir

samaksāta, jo zem atzīmes par pirkšanas sumas samaksu trūkst

prasītājas paraksta un to parakstījis viens pats atbildētājs.

Atbildētājs apgalvo, ka zirga pārdevēja parakstam par zirga

nodošanu pircējam un pēdējā parakstam par pirkšanas sumas

samaksu, kādi paraksti atrodas zirga pases daļā, kura pasē no-

saukta par «atzīmēm par zirga pārdošanu", esot dokumenta

spēks civ. proc.ilik. 438. p. nozīmē, kā pierādījumam par pirkša-

nas sumas samaksu. Šāds atbildētāja uzskats ir maldīgs.

Zirgu pases oficiālā daļa sniedzas tikai līdz «atzīmēm par zirgu

pārdošanu". Turpretim, šīm «atzīmēm" nav vis kādas obli-

gatoriskās rakstiskās formas raksturs, kādu itkā būtu ievedis

1921. g. 25. marta rīkojums par zirgu pasēm attiecībā uz zirgu
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pirkšanu un pārdošanu. Šīs «atzīmēs" ierakstītiem datiem ari

nav konstitutiva juridiska darījuma (itkā pirkšanas līguma) no-

zīmes, bet ir tikai tīri administratīvi statistisks un deklaratīvs

raksturs. Tas redzams jau no tā, ka pārdevējs apliecina šinīs

„atzīmēs", ka viņš «pārdevis" (nevis «pārdod") zirgu un ka par

pirkšanas sumu tiek minēts tikai pašā deklarācijas formulāra

galā pēc pārdevēja paraksta (sk. ari Senāta spriedumus 1923. g.

NNr. 21 un 28). Pie šādas zirgu pasē atrodošo «atzīmju par

zirga pārdošanu" nozīmes Apgabaltiesa varēja atzīt, ka ar to, ka

atzīme par pirkšanas sumas samaksu ir parakstīta tikai no atbil-

dētāja, nav vēl pierādīts, ka pirkšanas suma būtu patiešām sa-

maksāta prasītājai, kuras paraksts trūkst uz minētās atzīmes.

Līdzīgā kārtā, pēc Apgabaltiesas pareizām domām, tas apstāklis,

ka zirga pase atrodas pie atbildētāja, vēl nenozīmē, ka pirk-

šanas suma ir patiešām samaksāta, jo šis apstāklis, sakarā ar

augšā pievesto, pierāda tikai to, ka zirgs ir atbildētājam pārdots,

bet atstāj atklātu jautājumu par pirkšanas sumas samaksu.

Atrodot, ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav kasācijas sūdzībā pie-
vestos likumus pārkāpusi, kādēļ atbildētāja kasācijas sūdzība

kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Miķeļa Liepiņa ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283 (186). p. pamata atstāt bez

ievērības.

92. 1925. g. oktobra mēneša 29 dienā. Latvijas Dzelzceļu

virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta palīga Prēvalda lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Vulfa Kag.ana pra-

sībā pret Dzelzceļu virsvaldi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs lūdz piedzīt no atbildētājas

prasības rakstā aprādīto sumu uz tā pamata, ka, sūtījumam

(Četrām ādu ķīpām) pienākot gala stacijā, trūcis kopā par visām

4 ādu ķīpām 47 pudi ādu, pie kam pazudušas 52 ādas 14.300rub.

vērtībā; 2) ka pēc dzelzceļ. nolik. 102. p. dzelzceļš atbild par

preču zudumu, ja nepierāda starp citu, ka zudums noticis aiz
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nosūtītāja vainas, vai sakarā ar to, ka dzelzceļš izpildījis viņa,

nosūtītāja, pieprasījumu; 3) ka konkrētā gadījumā, atbildētāja,

neatzīstot prasību, atsaucās uz to, ka saskaņā ar 1923. g. 19.

maija aktu Nr. 315 (dzelzc. nolik. 13., 88. p. p.), pie ādu ķīpu pār-

baudīšanas gala stacijā tikušas atrastas ar veselām, divkārtīgi

krustveidīgi pārsietām aukliņām un noplombētiem šo aukliņu

mezgliem ar nebojātām nosūtītāja plombēm, pie kam ķīpu ārē-

jais izskats bijis pilnīgi vesels, nebojāts un bez zādzības pazī-

mēm; -4) ka no šādām aktā atzīmētām pazīmēm atbildētāja nā-

kusi pie slēdziena, ka iztrūkstošās ādas nav nemaz bijušas no-

dotas pārvadāšanai; 5) ka atbildētāja, nenoliedzot, ka pēc pre-

ču zīmes nosūtītājs nav galvojis par preču svaru un ka pēc

atzīmēm preču zīmē nosūtīšanas stacija pati pārbaudījusi no-

sūtītāja uzdoto preču svaru (dzelzceļ. nolik. 60., 60
1

. p. p.. 68. p.

piez.), tomēr aizrādījusi, ka nosūtīšanas stacijā svērējs T., pie-

ņemdams preces, faktiski nav pārsvēris visas 4 ādu ķīpas,

bet lielāko, un tai konstatēto svaru (80 klg.) tikai vienkārši pa-

vairojis par 4, t. i. par ķīpu skaitu, un ar to dabūto svaru atzī-

mējis preču zīmē; 6) ka šī apstākļa pierādīšanai atbildētāja

lūgusi kā liecinieku nopratināt minēto svērēju T.; 7) ka Ap-

gabaltiesa šo atbildētājas lūgumu atstājusi bez ievērības uz tā

pamata, ka ar lieciniekiem nevarot apgāzt ar preču zīmi pierā-

dīto svara lielumu, bet ka «apstākļiem" (domāts jautājums), ar

kādiem līdzekļiem un pie kādiem apstākļiem konstatēts šis

svara lielums, lietā neesot nozīmes; 8) ka vispirms šai ziņā

jāatzīmē loģiska pretruna sprieduma motivos: ar pēdējo frāzi

Apgabaltiesa loģiski izslēdz pirmo, jo ja Apgabaltiesa piegriež

vērību tam, vai atbildētājas pievestam faktam ir nozīme vai

ne, tad Apgabaltiesai būtu bijis jārēķinās ar juridisko iespēju

šo faktu pierādīt ar lieciniekiem, ja vien šim faktam būtu no-

zīme lietā, kādu juridisko iespēju Apgabaltiesa tomēr atraida

ar motivu pirmo frāzi; 9) ka neatkārīgi no tā, preču zīme vis-

pirms ir privāts, bet ne publisks dokuments: preču zīmi sa-

stāda pats nosūtītājs vai pēc viņa aizrādījumiem, nosūtīšanas

stacija (dzelzceļ. nolik. 56. p.; Šeršenevičs: KypcT> Toproßaro

npaßa, 4. izd. 2. sēj. 252. 1. p.); nedz preču zīmes saturu, nedz
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nosūtītāja parakstu un rīcības spēju neapliecina kāda valsts vai

pašvaldības iestāde vai amatpersona; dzelzsceļu zīmogs pre-

ču zīmē nozīmē vienīgi dienu, kurā prece tika pieņemta pārva-

dāšanai, ar kādu momentu veduma līgums skaitās par notikušu

(61. p.); bet ari preču zīmes dublikāts, kuru dzelzceļš izdod, lai

ar to apliecinātu preču pieņemšanas faktu (62. p.), uzskatāms

par privātu dokumentu (Šeršenevičs 1. c. 254. lp. 1. pkts); pre-

ču zīme ir vienkārši pierādīšanas dokuments (54. p. 2. teik.),
kamēr preču zīmes dublikātam gan piešķirama ari vērtspapīra

nozīme (78. p.), ar ko pēdējais tomēr nepārvēršas par publi-

sku aktu; 10) ka Apgabaltiesa neatraida principā iespēju preču

zīmes saturu apgāzt vispār, bet atraida vienīgi iespēju preču

zīmes saturu apgāzt ar lieciniekiem; no krievu civillikuma

viedokļa tam piekrīt ari Šeršenevičs (1. c. 253. lp. III.); bet

šim uzskatam no priv. likuma viedokļa tomēr piekrist nevar;

savā 1925. g. 26. februāra spriedumā Adno prasībā pret Dzelz-

ceļu virsvaldi (lietā Nr. 28), Senāts jau paskaidrojis, ka „civ.

proc. lik. 409. p., kā izņēmuma likums, iztulkojams visšaurākā

nozīmē, sevišķi ārpus Kr. civ. lik. piemērošanas teritorijas (civ.

proc. lik. 1819. p.)..." Saskaņā ar pievesto civ. proc. lik.

1819. p. un privatlikuma noteikumiem par līguma noslēgšanas,

atcelšanas un izpildīšanas formu un veidiem, līguma nosacī-

jumu nesaskaņa ar kontrahentu īsto gribu vai īstiem lietas ap-

stākļiem pilnīgi pierādāma ar lieciniekiem (sk; Hasman un Nol-

ken 1889. g. 9. jūlija proc. noveļas 2. izdevumu 75. lp.; ari Se-

nāta civ. kas. dep. spried. 1922. g. Nr. 264; 1922. g. Nr. 253;

11) ka, pretēji atbildētājas domām, preču svaru apzīmējums

preču zīmēs gan pieder pie preču zīmes esencialām sastāvda-

ļām, jo ar svaru noteicams pats pārvadājamais priekšmets

(dzelzc. nolik. 57. p. 5. pkt.; Šeršenevičs 1. c. 248. lp. 1. pkts):
bet ar to tomēr nav izšķirts jautājums par to, cik tālu šādi dati

nebūtu apgāžami ar lieciniekiem; 12) ka tādā kārtā Apgabal-

tiesa, neapspriežot atbildētājas aizrādījumus uz apskatīšanas

aktā apliecinātiem datiem par ādas ķīpu ārējo neaizskarību

(Unversehrtheit) un to nozīmi lietā, kā ari neapmierinot atbil-

dētājas, sakarā ar apskatīšanas aktā apliecinātiem datiem, pie-
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teikto lūgumu nopratināt ka liecinieku pašu svereju, pārkāpusi

civ. proc. lik. 181., 135., 134. (129., 102., 101
1

.) p. p., kādēļ Apga-

baltiesas spriedums aiz pievestiem pārkāpumiem atceļams,

Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1924. g. 16. oktobra

spriedumu civ. proc. lik. 181., 135., 134. (129., 102., 101
1.) p. p.

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

93. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Leibas Kad i š a piln-

varnieka, zv. adv. Rubinšteina lūgums par Rīgas apgabaltiesas

lēmuma atcelšanu Leibas Kadiša prasībā pret Aleksandru

Dreim a n i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka viesnīcas, sevišķi ja tām pievienoti ari

restorāni (traktieri), uzskatāmas par tirdzniecības uzņēmumiem,

kuriem jāizņem tirdzniecības, bet ne rūpniecības zīme; 2) ka

tā tad viesnīcas ar restorāniem atzīstamas par tirdznieciskiem,

bet ne par' rūpnieciskiem uzņēmumiem; 3) ka pēc 1924. gada

20. decembra likuma par tirdzn. rūpn. nod. (Lik. krāj. Nr. 193)

36. p. un 1920. g. 28. decembra noteik. (Lik. krāj. 1921. g. Nr. 1)

35. p, „par atsevišķu tirdzn. uzņēmumu uzskatāmas pastāvīgi

vienā vietā atrodošās
... telpas ..., kurās tirgojas ar dažāda

veida precēm vai nodarbojas citādi ar viena veida tirdzniecības

operācijām"; 4) ka telpas, kurās notiek tirdznieciskas operā-

cijas, līdz ar to ari ir pārdošanas vietas; 5) ka, kā paskaidrojis

Senāts savā civ. kas. dep. 1925. g. 23. apriļa spriedumā, «vei-

kals" nozīmē taisni pārdošanas vietas, t. i. telpas, kurās

tirgojas: ja viesnīcas uzskatāmas par «tirdzniecības uzņēmu-

miem", par kuriem jāizņem tirdzniecības zīmes (pretēji

rūpniecības zīmēm), tad ari telpas, kuras ieņem viesnīcas, uz-

skatāmas par tirgošanās telpām vai pārdošanas vietām, proti

par telpām, kurās nodarbojas tirdznieciska rakstura uzņēmumi,

t. i. par veikaliem; ka tādā kārtā uz ieņemtām no viesnīcām ar

restorāniem telpām, kā veikaliem, attiecināms lik. par telpu īri
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1. p. c. pkt., kādēļ prasības lieta piekrīt īres valdes izsprieša-

nai; ka Apgabaltiesa, nākdama pie pretējā slēdziena, pārkāpusi

lik. par telpu īri 1. p. c. pkt., kādēļ viņas lēmums nav atstājams

spēkā, Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1924 g. 4. no-

vembra lēmumu lik. par telpu īri 1. p. c ptk. pārkāpuma dēl

atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā.

94. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Annas Kuzņe-

covas-Michailovas lūgums par Latgales apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Alekseja Kuzņecova prasībā pret

Annu Kuzņecovu-Michailovu un prasītāja paskai-

drojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā, 1) ka prasītājs 1924. g. 17. novembra tiesas

sēdē bija apstrīdējis Apgabaltiesas uzdevumā no Rēzeknes ap-

riņķa 4. iec. miertiesneša tā paša gada 5. jūnija izdarīto izziņu

uz tā pamata, ka miertiesnesis neesot vietējo iedzīvotāju sa-

rakstu sastādījis saskaņā ar civ. proc. lik. 416. p. un lūdzis iz-

darīt jaunu izziņu; 2) ka atbildētāja tai pašā tiesas sēdē ir lū-

gusi prasītāja izdarītās izziņas apstrīdēšanu noraidīt aiz tā

iemesla, ka ja miertiesnesis, izdarot izziņu, būtu pielaidis kādu

kļūdu vietējo iedzīvotāju saraksta sastādīšanā, tad prasītājam

bija jāceļ pret miertiesneša pielaistām kļūdām iebildumi pie iz-

ziņas izdarīšanas; 3) ka saskaņā ar civ. proc. lik. 504. un 389.

p. p., kādi panti uz civ. proc. lik. 101. (80.) p. pamata piemē-

rojami ari miertiesu iestādēm, par miertiesneša pielaistām ne-

pareizībām pie izziņas izdarīšanas jāiesniedz tiesai sūdzība

3 dienu laikā, skaitot no izziņas pabeigšanas; 4) ka Apgabal-

tiesa nav konstatējusi, ka prasītājs būtu augšā aprādītā liku-

mīgā kārtā miertiesneša rīcību tiesai pārsūdzējis; 5) ka ja

prasītājs miertiesneša rīcību nebija pārsūdzējis, tad viņam ne-

bija tiesība tiesas sēdē apstrīdēt izdarītās izziņas spēku itkā

aiz miertiesneša pielaistām nepareizībām pie vietējo iedzīvo-
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tāju saraksta sastādīšanas, kā ari pašai tiesai nebija tiesības

noraidīt izdarīto izziņu itkā nepareizi izdarītu, bet bija jāņem
tā vērā pie sprieduma taisīšanas; 6 ka, pretēji Apgabaltiesas

domām, atbildētājai, kura tiesas sēdē bija apstrīdējusi prasī-

tāja tiesības celt pret izdarīto izziņu ierunas, nebija nekāda

iemesla lūgt izdarīt jaunu izziņu itkā uz tā pamata vien, ka

prasītājs nepareizi apstrīdējis atbildētājai par labu iznākušo iz-

ziņu; 7) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, ievērojot prasītāja pret

minēto izziņu celto ierunu un izslēdzot izziņu no pierādījumu

skaita, pārkāpusi civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p., Se-

nāts, neielaižoties citu kasācijas sūdzībā pievesto iemeslu pār-

baudīšanā, nolemj: Latgales apgabaltiesas 1924. g. 17. no-

vembra spriedumu civ. proc. lik. 181. 196. (129., 142.) p. p. pār-

kāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā

95. 1925. g. februāra mēneša 26. dienā, Pauļa Grī n -

ber g a pilnvarnieka, zv. adv. pal. Vanaga lūgums par Rīgas

Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņa, Grīnberga, prasībā pret

Zelmu Dzirkal.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka zv. adv. pal. Vanaga pa-

skaidrojumus un ņemot vērā: 1) prav. lik. 1825. p. piešķir pār-

dzīvojošam vecākam tiesības pārvaldīt un lietot visu pēc mi-

rušā vecāka atstāto kopējo masu, attiecībā uz kuru nodibinājās

turpināta mantības kopība starp pārdzīvojošo vecāku un bēr-

niem; 2) ka kaut gan bērniem pieder t. s. ideālās daļas šai ko-

pējā masā, bet šādām daļām nav patstāvīga rakstura, kas pie-

šķirts līdzīpašniekiem uz vispārēja pamata itkā pēc priv. lik.

927. p.; tādēļ bērnu ideālās daļas priv. lik. 1825. p. nozīmē līdz

kopējās masas dalīšanai nenodibina bērniem galīgu patstāvīgu

mantisku tiesību (Kr. Senāta civ. kas. dep. 1902. g. spried. Nr. 26

Brauzera lietā); 3) ka tādā kārtā kopējās masas (1825. p.)
augļi nepieder bērniem itkā samērā ar ideālām daļām, bet, kā

noteikti uzsver 1827. p., pievienojami kopējai masai, kuru sa-
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vukārt pārvalda un lieto pārdzīvojošais vecāks; tādēļ bērnu

kreditoriem nav tiesības savas prasības pret bērniem piedzīt

no masas augļiem, kaut ari tai ideālā daļā, kura uz aprādītiem

pamatiem pieder bērnam, jo bērna kreditoram nevar būt vairāk

tiesību nekā pašam bērnam; 4) ka tādā kārtā, pretēji sūdzētāja

domām, 1827. p. nekad nenoteic, ka bērni, kamēr pastāv turpi-

nātā kopmantība, tieši atbildot ar savām ideālām daļām par

saviem parādiem, bet šai zinā noteic, ka visa turpināta kopman-

tība, t i. visa kopējā masa atbild par parādiem, ar kuriem šī

kopmantība bija apgrūtināta jau no laulības pastāvēšanas laika,

un par parādiem, kuri izcēlušies kopmantībai turpinoties, un

proti, sakarā ar pārdzīvojošā vecāka, konkrētā gadījumā at-

raitnes-mātes, rīcību, kura saskaņā ar 1822. p. ieņem to vietu,

kuru laulībai pastāvot ieņēma vīrs (Senāta civ. kas. dep. spried,

krāj. 1922. g. Nr. 15, Ausekļa lietā); 5) ka 1827. p. negroza to

principu, ka bērnu t. s. ideālās daļas pārvēršas par īstām, ro-

miešu tiesību ideālām līdzīpašuma daļām (priv. lik. 927. p. no-

zīmē), vai par reālām daļām (priv. lik. 927. p. 1. piez.) tikai

ar kopējās masas dalīšanu, un proti: par īstām

ideālām līdzīpašuma daļām, kad bērni pie dalīšanas ir vēl

nepilngadīgi („Ausspruch", „Versicherung" — 1832. p.), un par

reālām daļām, kad bērni pie dalīšanas jau sasnieguši piln-

gadību (1833. p., Senāta civ. kas. dep. spried., 1924. g. Nr. 116,

Zurnenta lietā); 6) ka tādā kārtā noteikumi par turpināto kop-

mantību (1822.—1827. p. p.) attiecas kā uz nepilngadīgiem, tā ari

uz pilngadīgiem bērniem: ari pilngadīgiem bērniem nav tie-

sības prasīt kopējās masas dalīšanu, un tikai ja dalīšana

notika, tad pilngadīgais bērns var prasīt šīs savas reālās

daļas izdošanu (1833. p.), kamēr nepilngadīgā bērna daļa fak-

tiski nav izdalāma un pietiek ar tās sastāva kvantitativo noteik-

šanu un nodrošināšanu (1832. p.); 7) ka šos pamatnoteikumus,

uz kuriem dibinās vispār mācība par materiālo kopmantību

starp laulātiem un turpināto kopmantību starp pārdzīvojošo

vecāku un bērniem, nemaz neatspēko zem 1825. p. pievestie

277., 286. p. p. kuri noteic tikai pārdzīvojošo vecāku tiesības un

pienākumus uzturēt un audzināt savus nepilngadīgus
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bērnus; 277. p. kā vispārējais noteikums attiecas netikvien uz

Vidzemes pilsētu tiesībām, bet uz visām partikularām tiesībām

un noteic atraitņa tiesības un pienākumus, bet 286. p. attiecas

uz atraitnes tiesībām un pienākumiem sevišķi pēc Vidz. pils.

tiesībām; bet 277., 286. p. p. nenoteic vispār tās juridiskās attie-

cības, kas izriet no turpinātās kopmantības starp pārdzīvojošo
vecāku un bērniem saskaņā ar 1825. p.; 8) ka sūdzētāja pie-

vestam priv. lik. 967. p., kas runā par abu vecāku iegūtu imo-

bili, un 3734. p., kas uzsver principu, ka nevienam nav tiesība

netaisni iedzīvoties, nav nekā kopēja ar šai lietā izšķiramo jau-

tājumu; 9) ka lieta negrozās ap 1825. p. ekstensivu interpre-

tāciju, kā maldīgi domā sūdzētājs, bet ;gan ap 1822.—1827. p. p.

īstās nozīmes noteikšanu, kuri nosaka, ka no turpinātās kop-

mantības izrietošās juridiskās attiecības iestājas pilnīgi neat-

karīgi no tā, vai bērni sasnieguši pilngadību vai ne; 10) ka

bērna kreditoram nav aizliegts savu prasību nodrošināt uz nā-

košās dalīšanas gadījumu, sevišķi, ja kopējās mantas sastāvā

ieiet nekustams īpašums, bet prasības piedzīšana, kamēr pa-

stāv turpinātā kopmantība, nesaietas ar šī institūta juridisko

nozīmi un jēdzienu; 11) ka ari priv. lik. 812. p. nerunā sūdzē-

tājam par labu, jo konkrētā gadījumā no atzīmes zemes grāmatā

noteikti redzams, ka parādniekam imobilis pieder taisni uz tur-

pinātās kopmantības pamata, kas kreditoram bija jāzin, kad

viņš atļāvis kredītu šim parādniekam; 12) ka tādā kārtā-Ap-

gabaltiesa, atstājot bez ievērības sūdzētāja blakus sūdzību, nav

viņa pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība,

kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Pauļa Grīn-

berga pilnvarnieka, zv. adv. pal. Vanaga kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

96. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Jāzepa Kur -

sī š a lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņa, Kursīša, prasībā pret Jāni un Jēkabu Trofimoviem un Jāņa
Trofimova paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.
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Ņemot vērā: 1) ka prasītājs bija atsaucies uz Latgales

Apgabaltiesas lietu Nr. 159, „kurā, kā liekās, būšot at-

bildētāju atzinums, ka strīdus zemi viņi pirkuši no prasītāja"

(Apgabaltiesas 1924. g. 24. oktobra sēdes protokols); 2) ka,

pretēji prasītāja paskaidrojumam vina kasācijas sūdzībā, mi-

nētā lieta Nr. 159 gan tika pievienota tagadējai lietai (sk. Ap-

gabaltiesas 1924. g. 24. oktobra sēdes protokola lēmumus);

3) ka prasītājs tagad pirmo reizi savā kasācijas sūdzībā kate-

goriski apgalvo, ka atbildētāju «atzinums" esot; izteikts Mier-

tiesneša sēdes protokolā, un ka Apgabaltiesa to nav vērā

ņēmusi; 4) ka Apgabaltiesa nebija spiesta meklēt pēc prasītāja

aprādītā atbildētāju atzīšanās, jo prasītājs laikā nav aizrādījis

kādā sevišķā vietā vai protokolā tā būtu notikusi, jo vairāk

tādēļ, ka pie Apgabaltiesas jau izspriestās lietas Mier-

tiesneša lieta (tā tad ari viņa sēdes protokols) nevarēja būt

un konkrētā gadījumā ari nebija; 5) ka pie šādiem apstākļiem

pilnīgi dabiski, ka Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka lietā

Nr. 159 „nav atrodama atbildētāju atzīšanās"; 6) ka tādā kārtā

atkrīt kā nepamatots prasītāja paskaidrojums viņa kasācijas

sūdzības 1. pktā; 7) ka prasītājs lūdzis nopratināt viņa Apga-

baltiesas sēdē uzdotos lieciniekus, kuri pierādīšot, ka „par strī-

dus zemi prasītājs valdījis vairāk par 10 gadiem"; 8) ka Ap-

gabaltiesa šo prasītāja lūgumu atstājusi bez ievērības uz tā pa-

mata, ka, saskaņā ar Kr. senāta civ. kas. dep. 1912. g. spried.

Nr. 124, «iesēdējumu nevarot uzskatīt par vienu no pierādījumu

veidiem", un ka tamdēļ «prasītāja aizrādījums, ka īpašuma tie-

sību pierādīšanai/varot atsaukties uz noilguma valdīšanu, jā-

uzskatot par nepamatotu"; 9) ka Apgabaltiesa pilnīgi šai ziņā

pārpratuši kā prasītāja lūguma saturu, tā ari Kr. senāta sprie-

dumu 1912. g. Nr. 124: Kr. senāts minētā spriedumā paskaidro-

jis, ka, vindikacijas prasībā, par prasības priekšmetu uz-

skatāmas īpašuma tiesības un par prasības pamatu īpa-

šuma iegūšanas veids, konkrētā gadījumā iesēdējums, un ka

iesēdējums tā tad nav uzskatāms par prasības pierādījumu vien;

šim Kr. senāta uzskatam katrā ziņā varētu pilnīgi piekrist, bet

no tā nemaz neizriet, ka nevarētu ar lieciniekiem pierādīt paša
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iesēdējuma faktiskos priekšnoteikumus un proti, pirmā rindā,

valdīšanas faktu; taisni šo valdīšanas faktu

prasītājs, kā redzams no Apgabaltiesas protokola, ar i

domājis pierādīt ar lieciniekiem, bet nevis

iesēdējumu kā tādu: pierādīt iesēdējumu kā juridisku institūtu

ar lieciniekiem, kuri varētu apliecināt tikai faktus, saprotams,

nav iespējams un nav domājams; par to prasītājs ari nebija

lūdzis; 10) ka Apgabaltiesa, atraidot pie šādiem apstākļiem

prasītāja lūgumu nopratināt lieciniekus par to, ka prasītājs val-

dījis strīdā esošo zemes gabalu vairāk par 10 gadiem, pārkāpusi
civ. proc. lik. 103., 134. (81 1

.,
1011.) p. p., kādēļ viņas spriedums

atceļams, Senāts nolemj: Latgales Apgabaltiesas 1924. g.

24. oktobra spriedumu civ. proc. lik. 103., 134. (81 1

.,
101

1.) p. p.

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

97. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Minnas Liep i ņ,

dzim. Gret, pilnvarnieka, zv. adv. pal. P. Miķelsona lūgums par

Latgales apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņas, Liepiņ, lūgumā

par bij. Ludzas apr. sapulces 1914. g. 14. jūlija lēmuma izpildī-

šanu mir. Pētera Gret mantas aizbildņa, Jāņa Treivalda, un

Indriķa Lepenika prasības lietā pret Jāni Gretu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atraidījusi sūdzētājas lū-

gumu turpināt nepabeigto bij. Daugavpils apriņķa Sapulces

lietu, kurai sūdzētāja bija pārsūdzējusi Zemstes priekšnieka

1916. g. 1. decembra lēmumu; šo savu atraidošo lēmumu Ap-

gabaltiesa pamato uz to, ka 1918. g. 6. decembra pagaidu nolik.

par Latvijas tiesām 1. p. pielaižot turpināt tikai tādas krievu

tiesās iesāktās lietas, par kurām ievadītās aktis vēl atrodās klāt

ar visiem oriģināliem procespapīriem savā iepriekšējā stāvoklī;

2) ka tādā kārtā Apgabaltiesa noliedz iespēju gadījumā, ja akts

gājusi zudumā visumā vai pa daļai, atjaunot (restaurēt) akti uz

to dokumentu pamata, kuri vēl atrodas tiesas vai kāda no par-

tiem rīcībā; 3) ka šis uzskats tomēr nav atzīstams par pareizu,
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ņemot vērā tos atsevišķos ārkārtējos apstākļus, pie kuriem tie-

sai bija un ir jāstrādā pēc kara un sevišķi pēc lielinieku oku-

pācijas laika; 4) ka kaut gan no Apgabaltiesas šai lietā nodi-

binātiem apstākļiem nav redzams, ka būtu tieši piemērojams
Kr.1917. g. 20. jūnija likums par aktu restaurēšanu (Senāta civ.

kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 9), bet tomēr gadījumā, kad pēc

oficiāliem (kaut gan ne oriģināliem) dokumentiem ir iespējams
nodibināt jau krievu laikā iesāktas lietas saturu un gaitu, tiesai

nav tiesības izvairīties no lietas atjaunošanas, no jauna sastā-

dotakti pēc partu rīcībā esošiem un tiesā iesniegtiem oficiāliem

dokumentiem pēc oficiāli apliecinātiem norakstiem (Senāta civ.

kas. dep. spried, krāj. 1924. g. Nr. 149); 5) ka Apgabaltiesa se-

višķi uzsver sekošo procesdokumentu nozīmi: a) Ludzas apr.

sapulces 1914. g. 14. jūlija spriedumu, ar kuru nolemts, no Pē-

tera Greta mantinieku valdīšanas atņemt pusi no Vs daļas ze-

mes; b) Daugavpils apr. 6. iec. zemst. priekšn. 1916. g. 1. de-

cembra lēmumu, ar kuru atzīta par nepareizu Krustpils sādžas

vecākā rīcība attiecībā uz minētā Ludzas apr. sapulces 1914. g.

14. jūlija sprieduma izpildīšanu, kādu 1916, g. 1. decembra lē-

mumu savukārt bija pārsūdzējusi sūdzētāja šai lietā; 6) ka

Apgabaltiesa nenoliedz, ka lietā tikuši iesniegti, oficiāli aplie-

cinātos norakstos, taisni nupat pievestie divi lēmumi, kā ari

Daugavpils apr. sapulces 1917. g. 18. maija sēdes protokols, no

kura redzams, ka minēto lēmumu Pētera Greta mantības aiz-

bildņi pārsūdzējuši; 7) ka tādā kārtā Apgabaltiesa būtu varē-

jusi pārbaudīt jautājumu par to, vai pēc šais dokumentos eso-

šiem datiem ir iespējams spriest par pārsūdzētā lēmuma li-

kumību un šai ziņā atjaunot lietu un restaurēt akti; 8) ka, neat-

karīgi no tā, nav uzskatāms par pareizu ari Apgabaltiesas aiz-

rādījums, ka sūdzētājai esot jāpierāda, ka Daugavpils apr. sa-

pulcē lieta dēļ sūdzības par 1916. g. 1. decembra lēmumu nav

tikusi turpināta pēc 1917. g. 18. maija sēdes: Apgabaltiesai bija

jāņem vērā, ka iztiesāšana tikusi tai sēdē atlikta aiz pavēstes

neizsniegšanas atbildētājam un proti, kara laikā, pirms vācu

okupācijas laika: tādā kārtā prezumcija runātu drīzāk pret

lietas turpināšanu vai izspriešanu krievu tiesā; tādēļ atspēkot
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šādu prezumciju būtu tās puses pienākums, kura apgalvotu, ka

lieta tomēr tikusi turpināta vai jau izspriesta; 9) ka tā tad, ne-

apspriežot un nepārbaudot sūdzētājas iesniegtos dokumentus

dēļ jautājuma izšķilšanas par to, vai tais apliecinātie dati dotu

Apgabaltiesai iespēju atjaunot lietu, restaurēdama akti, kā ari

nepareizi sadalot pierādīšanas smagumu jautājumā par to, vai

minētā Daugavpils apr. sapulces lieta būtu uzskatāma par iz-

spriestu vai par neizspriestu, Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc.

lik. 102., 181., 138. (81., 129., 105.) p. p., kādēļ viņas lēmums at-

ceļams, Senāts, neielaizdamies citu, sūdzētājas pievesto kasā-

cijas iemesla pārbaudīšanā, nolemj: Latgales Ap-

gabaltiesas 1924. g. 24. oktobra lēmumu civ. proc. lik. 102., 181.,

138. (81., 129., 105.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai

pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

98. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Satiksmes mini-

strijas pārstāvja, Dzelzceļu virsvaldes juriskonsulta palīga

Dolgoi lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Satiksmes ministrijas prasībā pret Dāvi Bērziņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atrod, ka starp partiem
noticis pirkšanas līgums, pēc kura atbildētājs apņēmies 1920.

gadā nodot prasītājai uz vietas —un prasītāja apņēmusies

saņemt — 10 kubikasis akmeņu par 100 rub. kub. asī; 2) ka

Apgabaltiesa atrod tālāk par pierādītu, ka prasītāja izvedusi, tā

tad saņēmusi no atbildētāja, 1920. g. 6 kub. asis un ka atbildētājs

vēl 1921. g. „devis" (?) prasītājai «vajadzīgo" daudzumu (jā-
domā pārējās 4 kub. asis); 3) ka Apgabaltiesa no šādiem sa-

viem konstatējumiem nākusi pie slēdziena, ka, no vienas puses,

atbildētājs līgumu izpildījis un ka, no otras puses, atbil-

dētājs, ievērojot prasītājas pielaisto mora aceipiendi, varējis

no līguma atteikties (tā tad itkā no līguma tālākās izpildī-

šanas) un ieskatīt to par «izbeigtu" (tā tad tomēr ne par izpil-

dītu); pie tam Apgabaltiesa atkal no vienas puses pastrīpo, ka

konkrētais līgums kā neformāls līgums bijis izbeidzams ari ar
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neformālo contrarius consensus, bet no otras puses līdz

ar to uzsver, ka atbildētājs varēja no līguma vienpusīgi

atkāpties aiz prasītājas mora, saskaņā ar priv. lik. 3321. p.

(sprieduma motivos pievests 3312. p.) un 3890. p. 5. pkt,; 4) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa vispirms pielaidusi veselu rindu pret-

runu savos motivos: ja Apgabaltiesa iziet* no tā, ka atbildētājs

līgumu izpildījis, tad ar to loģiski nav savienojams, ka līgums
būtu uzskatāms par atceltu; ja līgums būtu uzskatāms par at-

celtu itkā uz contrarius consensus pamata, tad ar to nav savie-

nojams, ka līgums būtu uzskatāms par atceltu uz tā pamata, ka

atbildētājs vienpusīgi no viņa atkāpies; 5) ka otrkārt, ja Ap-

gabaltiesa atzīst atbildētājam tiesību vienpusīgi atkāpties no lī-

guma aiz prasītājas pielaista saņemšanas nokavējuma, tad Ap-

gabaltiesai būtu bijis jākonstatē netikvien, ka vispār, bet ari tas,

ar ko un ar kādu momentu, prasītāja nonākusi nokavējuma

stāvoklī; šai ziņā Apgabaltiesai vispirms būtu bijis jākonstatē,

ka pats atbildētājs, saskaņā ar priv. lik. 3312. p. noteikumiem,

būtu prasītāju nostādījis nokavējuma stāvoklī; tālāk, lai pie-

mērotu 3321., 3890. p. p, Apgabaltiesai būtu bijis jākonstatē,

ka priekš atbildētāja pats līgums — atkrītot mērķim — zaudē-

jis savu nozīmi, kāda iespēja pat grūti domājama pārdevēja

personā: Apgabaltiesa aizrāda, ka no atbildētāja nevarot pra-

sīt, ka viņš prasītājai 1921. g. nesaņemtos akmeņus 1922. g.

atdotu par 100 rub. kub. asī, kamēr tie 1922. g. maksājuši no

1500—2000 rub. kub asī; šāds Apgabaltiesas aizrādījums ne-

iztur kritiku, jo Apgabaltiesa nenoliedz, ka atbildētājs jau par

visu pārdoto daudzumu, 10 kub. asīm, saņēmis uz priekšu pilnu

pirkšanas cenu 1000 rub.; ja patiesi kreditors pielaiž saņemša-

nas nokavējumu, tad parādnieka rīcībā ir priv. lik. 3325. p. piez ,

civ. proc. lik. 1460
38 -40

p. p. paredzētie līdzekļi; bet negriežo-

ties pie viņiem, parādniekam, kas vispār nav kreditoru nostā-

dījis nokavējumā, nav tiesības pretoties kreditora prasībai par

līguma izpildīšanu, konkrētā gadījumā, par pārdotā priekšmeta

nodošanu (priv. lik. 3877 p.); 6) ka tādā kārtā Apgabaltiesas

spriedums, aiz priv. lik. 3321. p., civ. proc. lik. 181., 196. (129.,

142) p. p. pārkāpumiem, nav atstājams spēkā, Senāts no-
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lemj: Rīgas Apgabaltiesas 1924. g. 25. septembra spriedumu

priv. lik. 3321. p. un civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p.

pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai

izspriešanai no jauna citā sastāvā.

99. 1925. g. aprjļa mēneša 23. dienā. Lamberta Šmi dt -

Pētersona lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma at-

celšanu viņa, Šmidt-Pētersona, prasībā pret Elku H i t r i k un

Natāliju Hazenkampf un Elkas fl itr i k pilnvarnieka,

zv. adv. Knoppa, paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc lik. par telpu īri 28. p. īrniekam

aizliegts izīrēt visu nomas (īres) objektu; 2) ka likums šo

28, p. noteikumu ierobežojis ar 29. pantu, kuram pēc

būtības ir tikai pārejas noteikuma nozīme, nosakot, ka apakš-

īrniekiem, kuri likuma spēkā nākšanas dienā, t. i. 1924. g. 1. jū-

lijā, būtu uzskatāmi par faktiskiem īrniekiem, ir piešķi-

rama tiesība tālāk noīrēt noņemto telpu un prasīt īres līguma

noslēgšanu tieši ar namsaimnieku uz ;savu vārdu, tā tad apejot

pirmo īrnieku un ipso jure stājoties pēdējā vietā, ja vien šāds

faktiskais apakšīrnieks līdz tam pašam 1924. g. 1. jūlijam jau

bija maksājis īri par visu dzīvokli vai telpām; 3) ka pievestā

29. p. likumdošanas mērķis, kā redzams no debatēm Saeimas

plenārsēdē un sevišķi no šī panta autora runas, bijis novērst

starpniecību attiecībā uz telpām, kuras starpnieks (t. i. pir-

mais īrnieks) gan patur uz sava vārda, bet pats tomēr telpas

(faktiski) neieņem; pie tam likumdevējs atzinis par īsto īr-

nieku to, kas ir faktiskais īrnieks ieņemtās telpās (t. i. attiecīgo

apakšīrnieku); 4) ka tādā kārtā pirmais galvenais priekš-

noteikums, pie kura apakšīrnieks varētu pastāvēt uz īres lī-

guma slēgšanu tieši ar namsaimnieku apejot un izspiežot pir-

mo īrnieku, būtu tas, ka šāds apakšīrnieks patiesībā būtu uz-

skatāms par faktisko īrnieku, t. i. faktiski ieņem visas

pieprasītās telpas likuma par telpu īri spēkā nākšanas dienā

un par šādām telpām jau pirms šīs dienas būtu maksājis īres
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naudu par visām telpām vai nu savam pirmām īrniekam, vai

tieši pašam saimniekam (priv. lik. 4031. p.); 5) ka, pretēji

prasītāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā, ja likum-

devējs 29. pantā runā par «dzīvokli", viņš, acīmredzot, domā

par visu dzīvokli, bet nevis par dzīvokļa daļu; gadījumā,
kad likumdevējs domā par dzīvokļa daļu, viņš to ari skaidri

un tieši izteic, kā, piem., 28. pantā; 6) ka prasītāja pievestais
23. p. taisni apgāž viņa paskaidrojumu par to, ka jēdziens

«ieņemt dzīvokli" nenozīmējot «lietot" vai «aizņemt" dzīvokli,

jo 23. p. noteikti runā par to, ka īrnieks var «ieņemt" vienā

pilsētā... tikai vienu dzīvokli; 7) ka 29. p., kā izņēmuma un

pārejas noteikums, vispār iztulkojams visšaurākā nozīmē un

katrā ziņā ne tālāk par šī panta burtiskā tekstu un paša likuma

mērķi (priv. lik. ievad, 16., 19. p. p.); 8) ka prasītājs neno-

liedz, ka viņš no 6 istabām ieņem tikai 4 istabas, tā tad tikai

•dzīvokļa daļu; 9) ka līdz ar to atkrīt visi prasītāja pa-

skaidrojumi viņa kasācijas sūdzības pirmā punktā, kuros tas

mēģinājis iztulkot 29. pantu plašākā nozīmē; 10) ka Apgabal-

tiesai, konstatējot, ka prasītājs nav ieņēmis visu dzīvokli,

t. i., ka nav apzīmētā priekšnoteikuma 29. panta piemērošanai

izspriežamā lietā, nav bijis iemesla, vēl sevišķi apspriest jau-

tājumu par to, vai varbūt lietā ir aizrādījums uz kādu no pā-

rējiem šī panta piemērojamības priekšnoteikumiem; tādēļ at-

krīt ari prasītāja kasācijas sūdzības 2. pkts; 11) ka Apgabal-

tiesa, nākot pie slēdziena, ka prasītājam nav tiesības atsauk-

ties uz 29. p., varēja atcelt pirmās instances spriedumu, kura

bija nākusi pie pretējā slēdziena, nepievedot vēl sevišķus mo-

tīvus, kādēļ pie šādiem apstākļiem pirmās instances spriedums

t)ūtu atceļams sevišķi ari daļā par īres naudas prasījumu; ar

to atkrīt ari prasītājas kasācijas sūdzības 3. pkts; 12) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa nav prasītāja pievestos likumus pārkāpusi,

kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Se-

nāts nolemj: Lamberta Šmidt-Pētersona kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. p. pamata atstāt bez ievērības.

100. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta A. Melnbārda lū-
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gurns par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Elija
R ai ka prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāja pilnvar-

nieka, zv. adz. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Dzelzceļu nolik. 60. p. naudas sods

uzliekams par preču satura (coflepacaHie rpy3a) nepareizu

apzīmējumu; 2) ka šis noteikums pats par sevi paredz, ka

prece pēc ārējām pazīmēm kā tāda nebūtu pazīstama, t. i. vai

nu ka prece atrodas iesaiņojumā, vai dēļ preču satura nodibi-

nāšanas vajadzīga sevišķa techniska izpētīšana (Kr. Senāta civ.

kas dep. spried. 1902. g. Nr. 123; 1907. g. Nr. 97); 3) ka at-

bildētāja, aizrādot, ka Apgabaltiesa nav ņēmusi vērā, ka kon-

krētā gadījumā prece tikusi iekrauta ar preču nosūtītāja lī-

dzekļiem, nepaskaidro, kādēļ viņas atzīmētā iespēja priekš

nosūtītāja, proti: «ielādēt vagonā starp sagāzta veida precēm

dažādas citas preces", atkarātos taisni no tā, ka «prece izlā-

dēta (domāts ielādēta) ar preču nosūtītāja līdzekļiem", neru-

nājot nemaz par to, ka atbildētāja šā d v apcerējumu pieved

pirmo reizi kasācijas instancē; 4) ka, pretēji atbildētājas do-

mām, nevar būt runa par to, ka par preču iesaiņojumu būtu

uzskatāms pats vagons: zem iesaiņojuma (vnaKOBKa, emballage)

pēc dzelzceļ. nolik. 63.-65. p. p., 104. p. 2. pkt. var saprast

tikai kādu materiālu, ar kuru ārēji aizsargā pārvadāmās preces

un kas taisni šim nolūkam piemērots, kāds materiāls pēc ārējā

stāvokļa var būt apmierinošs vai ne un, skatoties pēc tā, iz-

rāda dažādas sekas; bet nekādā ziņā zem iesaiņojuma neva-

rētu saprast pārvadāšanas līdzekli, vagonu; citādi, pēc pra-

sītāja pareizā aizrādījuma, nebūtu iedomājamas preces bez

iesaiņojuma, jo taču preces citādi nekā vagonos vispār pār-

vadāt nevar; 5) ka konkrētā gadījumā Apgabaltiesa konsta-

tējusi ka koku materiāli tikuši iekrauti bez iesaiņojuma; tā-

dēļ atkrita tas racionālais pamats, uz kura 60. p. uzstādījis sank-

ciju (naudas sodu), un proti, atsvabināt dzelzceļu aģentus, no

vajadzības atvērt katru preču iesaiņojumu, lai nodibinātu preču
saturu un saskaņā ar atrastām preču īpašībām aprēķināt ve-

196

1925. g. — 100



duma maksu, un līdz ar to nodrošināt dzelzceļu pret neapzi-

nīgo un pretlikumīgo izturēšanos no preču nodevēju puses,

kuri, izmantojot faktisko neiespējamību priekš dzelzceļiem pār-

baudīt katra sūtījuma saturu, varētu nesodāmi uzdot nepa-

reizas ziņas par iesaiņotām precēm un ar to izvairīties no at-

tiecīgās veduma maksas; dzīves piedzīvojumi pierāda, ka ne-

apzinības sekas varētu novērst, apdraudot to ar zināmu sank-

ciju, kura — līguma attiecībās — varēja izteikties tikai ma-

teriālos ļaunumos, un proti, naudas sodā (sk, apcerējumus Kr.

senāta civ. kas. dep. spried. 1902. g. Nr. 123); 6) ka tādā

kārtā, ievērojot vēl sevišķus pagaidu noteik. un tarifa 7. p.

2.-4. pkt. norādījumus uz dzelzceļu aģentu pienākumiem, pie-

ņemot preces pārvadāšanai, Apgabaltiesas slēdziens par t&, ka

dzelzc. nol. 60. p. neattiecas uz precēm, kuras pārvadā bez

iesaiņojuma, pilnīgi saskan ar pievestā 60. p. nozīmi un īsto

nojēgumu; 7) ka tā tad Apgabaltiesa nav atbildētājas pieve-

stos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā ne-

pamatota, atraidāma, Senāts nolemj: atbildētājas Latvijas

Dzelzceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta A. Melnbārda

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

101. 1925. marta mēneša 26. dienā. Latvijas Dzelzceļu
virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta Melnbārda lūgums par Rī-

gas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Šmuela Šērm aņ a

prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāja pilnvarnieka, zv.

adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji atbildētājas paskaidrojumiem

viņas kasācijas sūdzības 1. pktā, Apgabaltiesa ņēmusi vērā,

kāda iemesla dēļ sūtījumi tikuši pārvadāti pa garāko ceļu;

Apgabaltiesa nevien sava sprieduma vēsturiskā daļā pievedusi

atbildētājas aizrādījumus uz «nelaimes gadījumu", kuru atbil-

dētāja ierauga dzelzceļa tilta bojāšanā, bet ari sprieduma mo-

tivos noteikti apsvērusi apzīmēto atbildētājas aizrādījumu, to-
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mēr atraidījusi pēdējo kā nenozīmīgu uz tā pamata, ka satik-

smes pārtraukšana pēc dzelzc. lik. 2. p. (2. pkta) devusi atbil-

dētājai tikai tiesību nepieņemt preci pārvadāšanai preču zīmē

apzīmētā virzienā; turpretim atbildētāja konkrētā gadījumā

preces pieņēmusi pārvadāšanai pa preču zīmēs aprādīto ceļu;

tādēļ Apgabaltiesai nav bijis iemesla, sevišķi apspriest vēl jau-

tājumu par to, vai „savā laikā" tikuši izlikti stacijās ziņojumi,

un kāda tiem bijusi nozīme priekš prasītāja; 2) ka nepelna
ievērību ari atbildētājas pirmo reizi kasācijas instancē pieve-
stais paskaidrojums par to, ka abiem kontrahentiem bijis zi-

nāms, ka preču pārvadāšana preču zīmēs aprādītā ceļā nav

bijusi iespējama un ka tādēļ šī ..līguma dala" esot, saskaņā ar

priv. lik. 2920. p., uzskatāma par spēkā neesošu: vispirms runā

stāvošais jautājums izspriežams ■— kā pareizi aizrāda prasī-

tājs savā rakstiskā paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību •— ne-

vis pēc vispārējā privatlikuma, bet pēc speciāliem, publiska
rakstura dzelzceļu lik. noteikumiem; otrkārt, ja patiesi preču

zīmē ievietotais nolīgums par preču pārvadāšanu noteiktā ceļā

būtu uzskatāms par faktiski neizpildāmu, tad nevis tikai šis

nolīgums vien, bet viss pārvadāšanas līgums, t. i. preču zīme

kā tāda, būtu bijusi jāuzskata par spēkā neesošu kā vērsta

uz neiespējamas saistības izpildīšanu: bet ja nu atbildētāja

šo līgumu tomēr pieņēmusi izpildīšanai, kaut gan kādā citā,

nekā līgumā paredzētā veidā, tad atbildētāja ar to klusu ciešot

atsacījusies no šī līguma vai tā daļas apstrīdēšanas; beidzot

lieta grozās — pretēji atbildētājas domām, — nevis ap to, ka

pārvadāšanas līgums vai tā daļa būtu uzskatāma par spēkā

neesošu itkā uz tā pamata, ka atbildētājai nav bijis iespējams

preces pārvadāt pa līgumā aprādīto ceļu, un ne ap to, ka pra-

sītājs uzliktu, atbildētājai sevišķu atbildību par to, ka tā nav

pārveduši preces taisni pa līgumā aprādīto ceļu, bet gan

vienīgi ap to, vai atbildētājai ir tiesība ņemt augstāku

pārvadāšanas maksu uz tā pamata vien, ka viņa pārvadājusi

preci ar kādu citu, garāku ceļu, nekā tas bijis paredzēts viņas

izpildīšanai pieņemta līgumā, un pie tam aiz iemesliem, par

kuriem katrā ziņā nav atbildīgs prasītājs; taisni šis pēdējais

jautājums bijis jāizšķir Apgabaltiesai, un to viņa izšķīrusi pa-
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reizi, nepārkāpjot atbildētājas pievestos likumus; 3) ka tādā

kārtā atbildētājas kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma,
Senāts nolemj: Latvijas Dzelzceļu virsvaldes pilnvarnieka,

juriskonsulta Melnbārda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

102. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta palīga Prēvalda lūgums

par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu A/S. „Riga Vood

Co Ltd" prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītājas pilnvar-

nieka, zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers,

Ņemot vērā: 1) ka pēc 1923. g. 6. jūnija rīkojuma Nr. 135

(V. V. 123. nr.) uz pārvadājamo preču-1. kategoriju attiecināti

un tā tad pārvadāšanai aprēķināmi pēc tarifa 3. klases visi

apstrādātie koku materiāli, to starpā «dēļi", izņemot dēļu

atkritumus (galus, apgriezumus, atšķeltnes, nomaļus un malku),

un «plankas"; 2) ka minētie, «izņēmumi", t. i. dēļu atkritumi

(gali, apgriezumi, atšķeltnes un malas) taī pašā rīkojumā attie-

cināti uz 3. kategoriju, t. i. uz malku un neapstrādātiem

koku materiāliem un tā tad pārvadāšanai aprēķināmi tikai pēc

tarifa I. schemas; 3) ka tādā kārtā rīkojums veduma maksas

aprēķināšanai izšķir apstrādātus koku materiālus no vie-

nas puses, uz kuriem attiecina dēļus un plankas, t. i. veselus

gabalus, un neapstrādātus koku materiālus no otras

puses, uz kuriem attiecina „dēļu atkritumus", gan šaī vietā

klusot par «planku" atkritumiem, kaut rīkojums, runājot par

«apstrādātiem" koku materiāliem, uzskaita ari «plankas"; 4)

ka, ja piemērojamā noteikumā gadītos nepilnība vai trūkums,

tad «spriedums jāpamato uz likumu vispārējo izpratni" (civ.

proc. lik. 11. (9.) p.), un proti, pēc analoģijas ar noteikumiem,

ar kuriem izšķiramam jautājumam ir vispārējs pamats un tam-

dēļ tuvākā iekšējā līdzība (priv. lik, ievad. 21. p.); 5) ka, ja

nu rodas jautājums par to, vai planku atkritumi (gali, apgrie-

zumi etc), par kuriem rīkojums klusē, būtu attiecināmi veduma
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maksas aprēķināšanai uz «apstrādātiem" koku materiā-

liem, vai uz «neapstrādātiem", tad, ievērojot, ka tas pats rī-

kojums «dēju atkritumus" attiecina uz «neapstrādātiem" koku

materiāliem, un izejot no aprādītā koku materiāla vispārēja
iedalīšanas veida, nevar būt šaubu, ka ari planku atkritumi

(pretēji pašām plankām kā apstrādātiem koku materiāliem)

pieder taisni pie «neapstrādātiem" koku materiāliem, uz kuriem

rīkojums vispār attiecina apstrādāto koku materiālu atkritu-

mus; atkritumi pēc būtības var celties taisni sakarā ar koku

materiālu apstrādāšanu; par apstrādāto koku materiālu kā vēr-

tīgāko preci veduma maksu, protams, ņem augstākā apmērā

nekā par «atkritumiem", kā mazvērtīgāko koku materiālu;

6) ka pievestais slēdziens atrod sev apstiprinājumu ari Rīgas

biržas ieradumu (1908. g. izd.) 74, §, kurš nodibina planku un

dēļu galu kopējo jēdzienu, noteicot, ka par planku un dēļu

galiem uzskatāmi gabali 5—9 angļu pēdu resp. 4—B metrus

pēdu garumā; 7) ka, ja runā stāvošām precēm analoģijas ceļā

jāpiemēro tarifa I. schema un preces attiecināmas uz tarifa

3. kategoriju, tad pats par sevi atkrīt pag. not. un tarifa 59. §~
kas būtu piemērojams tikai tad, ja analoģija vispār nebūtu

vietā un ari tiešas interpretācijas veidi būtu uzskatāmi par iz-

smeltiem; 8) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, piemērojot konkrētā

gadījumā pārvadājamiem planku galiem tarifa I. schemu, t. i.

attiecinot tos uz tarifa 3. kategoriju, nav atbildētājas pievestos

likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā nepama-

tota, atraidāma, Senāts nolemj : Latvijas Dzelzceļu virs-

valdes pārstāvja, juriskonsulta palīga J. Prēvalda kasācijas
sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievē-

rības.

103. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta A. Melnbārda lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Benjamiņa

Fridberga prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāja

pilnvarnieka, zv. adv. Kosteņiša paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.
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Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atzinusi, ka konkrētā ga-

dījumā nav piemērojams pag. noteik. un tarifa 65. § „a" pkt., kā-

dēļ, pārvadājot «nealvotu lietotu un sarūsējušu dzelzs dzeloņu
drāti vecos lūžņos" sagāztā veidā, esot jānoteic nevis 17 tonnu,

bet gan 10 tonnu vagonu krāvās svara (celtspējas) norma, Ap-

gabaltiesa pie tam pamatojās uz to, ka „a" pktā par drātīm nav

runas un ka tādēļ esot piemērojams „d" pkts, pēc kura visām

pārējām precēm, kuras nav paredzētas a—c un e—h punktos,

piemērojama 10 tonnu vagonu celtspējas norma; 2) ka šis Ap-

gabaltiesas slēdziens nav uzskatāms par pareizu, jo viņai bija

jāpārbauda, vai minētiem „drāšu lūžņiem" tomēr nebūtu ana-

loģijas veidā piemērojams atbildētājas pievestais „a" pkts; lai

šo jautājumu izšķirtu, jāsalīdzina savā starpā un ar pārējiem

punktiem šai „a" pktā uzskaitītie posmi, kuri runā par dzelzi;

3) ka šai ziņā izrādās, ka 65. § „a" pkt. paredz: a) neizstrā-

dā tu dzelzi, tērauduun čugunu un b) dzelzs, tēraudu un čugunu

«vecos lūžņos" resp. dzelzs etc. lūžņus, lauzumus, lūzumus, dru-

patas, druskas, drustalas; otrkārt 65. § „b" pkt. un „c" pkt. pa-

redz jau izstrādātu dzelzi, tēraudu un čugunu, izurbtu un

formveidīgu dzelzi, plātēs, stieņos, dzelzsbalkas, sijas („b" pkt.),

dzelzs, tērauda un čuguna bumbas, pannas, stīpas („c" pkt.); ka

«dzeloņu drāts lūžņos" būtu attiecināma uz „b" un „c" punktos

paredzētiem dzelzs izstrādājumiem, neviens no partiem un ari

Apgabaltiesa neapgalvo; 4) ka dzeloņu drāts pati par sevi gan

nav attiecināma uz neizstrādātu dzelzi: bet ar to nav teikts,

ka dzeloņu drāts lūžņos tomēr nebūtu jāattiecina uz dzelzs ve-

ciem lūžņiem; 5) ka tā tad jāizšķir vienīgi jautājums par to, vai

65. § „a" pkts, runājot par «dzelzi vecos lūžņos", ar to domājis

no pēdējās izslēgt «dzeloņu drāti vecos lūžņos"; 6) ka pēc 65, §

„a" pktā pieņemtās sistēmas, tai paredzētās dzelzs, tērauda un

čuguna preces sadalāmas, no vienas puses, «dzelzs, tērauda un

čuguna precēs v c c o s 1 ū ž ņ o s" un, no otras puses, dzelzs etc.

precēs, kurām nav «vecu lūžņu" pazīmju; tā tad par izšķirošo

pazīmi šai ziņā jāuzskata tas, vai attiecīgai precei ir «vecu

lūžņu resp. lauzumu etc." pazīmes, vai ne; ja iekš tam pastāv

šī preču izšķirošā pazīme, tad vairs nekrīt svarā, vai dzelzs
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«lūžņi" etc. pastāv no dzelzs izstrādājumiem vai ne; 7) ka tādā

kārtā 65. § „a" pkt., noteicot preču izšķirošo pazīmi, neiziet

nedz no materiāla sugas, kā maldīgi domā atbildētāja, — nedz

no materiāla izstrādājumiem, — kā maldīgi domā prasī-

tājs, — bet iziet vienīgi no tā, vai dzelzs precei „ir lūžņu (lau-

zuma etc.)" raksturs vai ne; 8) ka tā tad runā stāvošā dzelzs

dzeloņu drāts «vecos lūžņos", kurai taisni lūžņu etc. pazīmes,

attiecināma uz 65. § „a" pktā paredzētām precēm; tādēļ Ap-

gabaltiesa, iztulkojot pievesto pantu pretējā nozīmē, pārkāpusi

nupat pievesto 65. § un civ. proc. lik. 181. (129.), 196. (142.) p. p.,

Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1924. g. 16. oktobra

spriedumu pagaid. noteik. un tarifa 65. §, civ. proc. lik. 181., 196.

(129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

104. 1925. g maija mēneša 14. dienā. Emilijas Bērziņ

pilnvarnieka, zv. adv. H. Rūsa lūgums par Jēkabpils iecirkņa

Miertiesas lēmuma atcelšanu Matildes R o š a n testamenta at-

jaunošanas lietā,

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka lūdzēja, atsaucoties uz to, ka pēc 1906.

gada 1. februārī viņas mirušās mātes mātes atstātais no Sau-

kas pag. tiesas nolasītais un apstiprinātais testaments kara ap-

stākļu dēļ gājis zudumā, lūgusi minēto pagasta tiesu, nopratinot

viņas uzdotos lieciniekus, atjaunot minēto testamentu, izdodot

viņai nopratināto liecinieku protokola norakstu ar tiesas atzīmi,

ka minētais noraksts izpilda oriģinaltestamenta vietu un ir iz-

pildāms kā atzīts par likumīgā spēkā gājušu; 2) ka Jēkabpils

iec. miertiesa ar savu 1925. g. 31. janvāra lēmumu atstājusi bez

ievērības lūdzējas par pagasta tiesas lūgumu atraidošo lēmumu

iesniegto blakus sūdzību uz tā pamata, ka tāpat kā pagasta tiesa

iesniegto lūgumu uzskatījusi par jaunas mantošanas lietas iero-

sinājumu, kuras izspriešana pēc 1921. g. 29. decembra izdoto

noteikumu par prasību un mantojumu lietu izņemšanu no pa-
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gasta tiesu piekritības 1. panta vairs nepiekrītot pagasta tiesu

kompetencei; 3) ka no miertiesas izteiktās domas ir maldīgas:

pēc minēto noteikumu 1. panta tiešā satura un izpratnes tei-

kumā: „sākot ar 1922. gada 1. janvāri pagasta tiesas nepieņem

izspriešanai jaunas mantojumu lietas", zem vārda jau-

nas mantojumu lietas jāsaprot mantojumu lietas, kuras

līdz 1922. g. 1. janvārim nav bijušas pagasta tiesas izspriešanā,

kuras pēc šī termina tikai vēl ceļamas — uzsākamas, kādēļ

nevar uzskatīt par jaunu mantojuma lietu katru iesniegumu-

lūgumu, ar kuru mantinieks griežas pie pagasta tiesas lietā,

kura jau no pagasta tiesas izspriesta, kā tas ir šinī gadījumā;

lūdzēja šinī gadījumā nevis ievada lietu par viņas apstiprinā-

šanu mantojuma tiesībās uz savas mātes mantu uz pēdējās te-

stamenta pamata civ. proc. lik. 1956.—1970. pantu kārtībā, kuri

satur noteikumus par testamentu konstatējumu, nolasīšanu, pu-

blicēšanu un spēkā nākšanu, bet lūdz tiesu tikai bojā gājušo te-

stamentu restaurēt-atjaunot, kurš no tiesas jau nolasīts, publi-

cēts, apstiprināts un tā tad jau likumīgā spēkā gājis, kāds lū-

gums tieši izšķirams no tās tiesas, kurā testamenta lieta tikusi

izspriesta; 4) ka tādā kārtā miertiesas lēmums «Noteikumu par

prasību un mantojumu lietu izņemšanu no pagasta tiesas pie-

kritības" 1. panta pārkāpuma dēļ nav atstājams spēkā, Senāts

nolemj: Jēkabpils iec. Miertiesas 1925. gada 31. janvāra lē-

mumu «Noteikumu par prasību un mantojumu lietu izņemšanu

no pagasta tiesu piekritības" 1. panta pārkāpuma dēļ atcelt un

lietu nodot caurskatīšanai no jauna tai pašai Miertiesai.

105. 1925. g. marta mēneša 12. dienā. Alberta Buce-

nieka lūgums par Rīgas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu vina,

Bucenieka, prasībā pret stikla fabrikas savienību «Censonis".

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka civ. proc. lik. 287. (191.) pantā lūgumu

iesniegšanai par spriedumu kasāciju paredzētais divi mēnešu

laiks skaitāms uz tā paša likuma 288. (192.) panta pamata no

sprieduma pasludināšanas dienas; 2) ka miertiesu iestādēs uz
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civ. proc. lik. 280. (183.) p. pamata, Apgabaltiesas, kā miertiesu

otras instances, spriedums skaitās partiem par pasludinātu no

sprieduma pasludināšanas laika tiesas sēdē; 3) ka tādā kārtā

sprieduma galīgā formā faktiskā izgatavošanas diena nekrīt

svarā pie civ. proc. lik. 287. (191.) pantā kasācijas sūdzību ie-

sniegšanai paredzētā divu mēnešu laika aprēķināšanas; tā tad

tas apstāklis, ka spriedums nav ticis izgatavots laikā, nevar pa-

garināt kasācijas termiņu, bet vienīgi dod tiesību partam lūgt

tiesu atjaunot viņam kasācijas termiņu uz civ. proc. lik. 778.

panta pamata; 4) ka aiz minētiem iemesliem Rīgas apgabal-

tiesas 11. civilnodaļas priekšsēdētāja 1924. g. 18. decembra lē-

mums par kasācijas sūdzības iesniegšanu lūdzējam atpakaļ, ka

iesniegtas pēc civ. proc, lik. 287. pantā paredzētā termiņa no-

tecēšanas, ir pareizs un lūdzēja par šo lēmumu iesniegtā blakus

sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: prasītāja

Alberta Bucenieka blakus sūdzību atstāt bez ievērības.

105. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Jāņa Sekla

lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu levas

M i ķ c 1 s o n prasībā pret Jāni Seklu.

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītāja

no Ādama Bišmeistera ieguvusi rentes tiesības uz zemi un

īpašuma tiesības uz māju, kurā dzīvo atbildētājs, atrod, ka tam-

dēļ prasītājai, saskaņā ar priv. lik. 4126. pantu, ir tiesība izlikt.at-

bildētāju no strīdā esošā objekta; 2) ka Apgabaltiesas spriedu-

ma taisīšanas dienā, 1924. g. 28. augustā, jau bija stājies spēkā

JLikums par telpu īri" (1924. g. 16. jūnijā), kura noteikumi sa-

skaņā ar 1. pantu bija jāpiemēro iesniegtās prasības izšķiršanai,

jo nams, kurā īrē dzīvokli atbildētājs, atrodas Rūjienas pilsētā;

3) ka priv. lik. 4126. pants, uz kuru Apgabaltiesa dibina savu

spriedumu, kā runājošs pretim likuma par telpu īri 27. pantam,

kurš nosaka, ka namam pārejot citā īpašumā, uz jauno īpašnieku

pāriet agrākā īpašnieka noslēgtie īres līgumi, saskaņā ar lik. par

telpu īri 3. pantu, nav spēkā sākot no Likuma par telpu īri spēkā

204

1925. g. — 105., 106



nākšanas; 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, dibinot savu spriedu-

mu uz šī sprieduma taisīšanas laikā vairs spēkā neesošo priv.

lik. 4126. pantu, ir pielaidusi civ. proc. lik. 181. (129.) un 196.

(142.) pantu pārkāpumu, kāda pārkāpuma dēļ pārsūdzētais

spriedums nevar tikt atstāts spēkā, Senāts, neielaižoties pārējo

kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā,

nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1924. g. 28. augusta spriedu-

mu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142) p. p. pārkāpumu dēl

atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā.

107. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Otto I. lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu vina prasībā pret Mariju I.

un pēdējās pilnvarnieka, zv. adv. E. Grinberga paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. Minkeviča, pa-

skaidrojumu un ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta, atzīstot, sa-

skaņā ar Apgabaltiesas spriedumu, partu laulību par šķiramu

abu laulāto vainas dēļ, motivējusi to netikvien ar to, ka prasī-

tājs lamājis atbildētāju ar «pēdējiem vārdiem"; bet ari ar to, ka

viņš atbildētāju sitis, spēris ar kājām etc; 2) ka vispār Tiesu

Palātas slēdziens par to, vai kāds no laulātiem bijis vainīgs lau-

lības dzīves izārdīšanā un kādā mērā, attiecas uz lietas faktisko

pusi un tādēļ nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, kādēļ atkrīt

prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 3., 4. punktos;

3) ka Tiesu Palāta, — pretēji atbildētājas domām — izpildījusi

likuma par laulību 55., 76. p. p. noteikumus, norādot, pie kura

no vecākiem paliek nepilngadīgais partu bērns; bet li-

kums nekur nenosaka, ka tiesai jau pašā spriedumā par laulības

šķiršanu katrā ziņā „visā visumā" būtu jānoteic bērna liktenis

līdz viņa pilngadībai; tāpat kā alimentu lietās sprie-

dums ir grozāms atkarībā no partu vēlākiem katreizējiem ma-

teriāliem apstākļiem (Senāta civ kas. dep. spried. 1923. g. Nr.

57), ari spriedumiem par šķirto vecāku bērna likteni ir spēks

tikai «rebus sic stantibus", un tādēļ tiesai ir pilnīgs pamats, ne-
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pārkāpjot likumu par laulību, bērna likteni nosacīt pagaidām
tikai līdz zināmam vina vecumam, atstājot atklātu jautājumu

par vēlāku laiku, ja vien tiesa pietiekoši motivē šādu savu lēmu-

mu; 4) ka šai ziņā Tiesu Palāta, piespriežot bērnu atbildētājai,

un proti tikai līdz tā 7 gadu vecumam, izgājusi: no vienas

p v s c s no tā, ka ir, ka mazgadīgs bērns paliek pie mā-

tes, kamēr vien vajadzīga un nepieciešama mātes kopšana", ar

kādu apcerējumu Tiesu Palāta attaisnojusi savu slēdzienu, ka

bērns vispār, kamēr tas ir mazgadīgs, ir atstājams pie mātes; un

no otras p v s c s no tā, ka „mātes uzvešanās patlaban nedod

pietiekošu garantiju bērna tikumīgai audzināšanai", ar kādu ap-

cerējumu Tiesu Palāta attaisnojusi savu slēdzienu, ka bērns at-

stājams pie mātes tikai līdz tā 7 gadu vecumam, un

ka jautājums par to, vai ari p ē c šī laika notecēšanas bērna tā-

lākais liktenis būs uzticams mātei, ir atstājams atklāts; 5) ka

tādā kārtā Tiesu Palāta, aizrādot uz atbildētājas tagadējo «uz-

vešanos", kura nedodot «pietiekošu garantiju bērna tikumīgai

audzināšanai", domā nevis atzīt atbildētājai plašākas tie-

sības uz bērna atstāšanu pie sevis, bet taisni otrādi, sašauri-

nāt tās, norobežojot atbildētājas tiesības tai ziņā, ka piešķir vi-

ņai tiesību atstāt bērnu pie sevis ne tālāk, kā līdz7gadu

vecumam, pēc kāda termiņa prasītājam, kā bērna tēvam, pa-

liktu tiesība, saskaņā ar Tiesu Palātas pievesto priv. lik. 228. p.

atkarībā no lietas apstākļiem, prasīt lēmuma revidēšanu jautā-

jumā par bērna tālāko likteni; 6) ka pretēji prasītāja domām,

lik. par laul. 57. p. uzskaitītie gadījumi nav vienīgie, kuros jautā-

jums par bērna likteni būtu caurskatāms no jauna: taisni otrādi,

57. p., attiecinot uz šiem gadījumiem ari to, kad «vecākam at-

ņem vecāku var v", kura pēc lik. par laul. 56. p. 1. d. uz

vecāku pāriet ar bērna piespriešanu viņam, ar to pašu implicite

pielaiž ari to, ka bērns ir atņemams vecākam, ja bērna tālākā

atstāšana pie šī vecāka izrādītos par nevēlamu bērna fiziskās

vai garīgās interesēs, kuras vien atzīstamas par izšķirošām pie-

spriežot bērnu vienam vai otram laulātam (lik. par laul. 55. p.

beigās); 7) ka Tiesu Palātas atsaukšanās uz priv. lik. 172. p. un

bazn. lik. 266. p. nav izšķirošas nozīmes; 8) ka tādā kārtā Tiesu
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Palāta nav pārkāpusi prasītāja pievestos likumus, kādēļ vina

kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj:

Otto I. kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt

bez ievērības.

108. 1925. g. septembra mēneša 3. dienā. Pasta-telegrafa

virsvaldes lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma at-

celšanu Tukuma pasta-telegrafa kantora priekšnieka Andreja

Pakula prasībā pret Ansi 11 zum v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prētēji prasītāja domām, lik. par telpu īri

(1924. g. lik. krāj. Nr. 91) 1. p., noteicot telpas, uz kurām at-

tiecas likums, uzskaita tās izsmeļoši, bet ne tikai piemēra veidā:

likums par telpu īri ir izņēmuma likums, un jau tādēļ vien viņš

varēja pieturēties vienīgi pie enumeracijas, bet ne pie ģeneral-

klauzulas principa. Prasītāja nenoliedz, ka likums par telpu īri

savā 1. pantā paredzēto telpu kriterijas pieved pēc telpu

mērķ i c m. Tā tad, runājot par «dzīvokļiem" (1. p. a), li-

kums domā par dzīvokļiem piemērotām un kā dzīvokli izlieto-

jamām telpām. Tāpat runājot par telpām „b" pkta nozīmē li-

kums domā par telpām, kuras ir piemērotas, izīrētas, noīrētas

un izlietojamas taisni to iestāžu «tiešām vajadzībām", kuras

pieved tas pats „b" pkts. Tādēļ šaī „b" punktā pievestās tel-

pas raksturojamas taisni pēc to mērķiem un proti, atkarībā no

„b" pktā minēto iestāžu vajadzībām. Tādēļ attiecīgo telpu kri-

tērijam ir tīri subjektīva nozīme. Likumu par telpu īri va-

rētu attiecināt uz «dzīvokli" („a" pkt.), ja dzīvokļa telpas izīrē

resp. noīrē un lieto kā dzīvokli. Bet ja dzīvokli noīrē un lieto

ne kā dzīvokli, bet, piem., kā telpas kādu iestāžu vajadzībām,

tad jautājums par to, vai uz tādām telpām ir attiecināms li-

kums par telpu īri vai ne, izšķirams dažādi, atkarībā no tā, vai

šādas telpas īrē taisni ~b" pktā uzskaitītās iestādes, vai kādas

citas tai neuszskaitītas iestādes. Tikai pirmajā gadījumā

uz telpām būtu attiecināms likums par telpu īri. Likuma 1.

panta „b" pkts, pretēji Apgabaltiesas domām, nemaz neuz-
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skaita juridiskas personas vien, jo, piem., izglītības un audzinā-

šanas iestādes (kā piem. privātskola) var piederēt ari vienai

pašai vai vairākām fiziskām personām {1919. g. 8. decembra
lik. par Latvijas izglītības iestādēm 2. p. lik. krāj. 155 Nr.).
Šai zinā nemaz nedrīkst „b" pktu attiecināt itkā uz juridiskām

bet „a" un „c" punktus itkā uz fiziskām personām; tāpat arī

nevar „b" pktu — kā maldīgi domā Apgabaltiesa — attiecināt

vienīgi uz iestādēm, kuras nebūtu valsts iestādes. „b" pkta
#

skaidrais teksts nemaz neizslēdz ari v a 1 s t s iestādes, ja vien

valsts iestādēm ir „b" pktā paredzētais raksturs. Bet tomēr

minētai, Apgabaltiesas šai ziņā pielaistai, nepareizībai nav iz-

šķirošas nozīmes, jo pasta un telegrāfa iestādes nekādā ziņā

nepaiet zem „b" uzskaitītām (pat valsts) iestādēm. Ja ari pie-

lik. par telpu īri apspriešanas, aizrādījums uz valsts un komu-

nālām iestādēm (tāpat kā uz restorāniem) tika strīpots likuma

3. lasījumā (stenogramu 714. lpp.), tad vispirms nav zināms,

aiz kādiem iemesliem (Senāta civ. kas. dep. spried, krāj. 1925. g.

Nr. 131). Bez tā, pat ja būtu nodibināts, ka par telpu īri ar

nodomu izlaida valsts un pašvaldības kā tādas vispār, tad ar

to nav teikts, ka likums par telpu īri nebūtu attiecināms uz

valsts (vai pašvaldības) iestādēm, kuras kalpo „b" pktā atzī-

mētiem mērķiem. Par to, ka vispār līkums par telpu īri nav

attiecināms uz valsts iestādēm kā tādām, zināmu racionālu pa-

matu gan varētu ieraudzīt iekš tā, ka valsts iestādēm likuma

par telpu īri īrētājiem nodrošinātā aizsardzība sevišķi nav va-

jadzīga, jo valstij pieder tiesība „ņemt pagaidu lietošanā pri-

vātu kustamu un nekustamu īpašumu" (1921. g. 5. augusta val-

dības rīkojums: V. V. 175. Nr.). Prasītāja izteikto uzskatu ne-

attaisno ari viņa pievestais lik. par telpu īri 32. p 7. pkts, ja

tas runā par valsts (vai pašvaldības) iestādes lomu nevis kā

īrētāja, bet gan kā izīrētāja, tā tad šim 32. p. 7. pktam nav~

nekā kopēja ar 1. p. noteikumiem. Ka uz pasta un telegrāfa

kantoriem attiektos 1. p. „c" pkts, to neapgalvo ari pats pra-

sītājs.

Aiz pievestiem iemesliem atzīstot, ka Apgabaltiesa ne-

piemērojot prasītājai konkrētā gadījumā likumu par telpu īri>.
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nav pārkāpusi prasītājas pievestos likumus, Senāts nolemj:

Pasta-telegrafa virsvaldes kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

283. p. pamata atstāt bez ievērības.

109. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Jāna Amb v 11 a

lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Ambulta, prasībā pret Mariju N a m n i c k.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa atraidījusi prasību, starp citu

atzīstot par nepierādītu, ka atbildētāja apzināti būtu pārdevusi

prasītājam slimu govi. Atsaucoties pie tam uz priv. lik. 3257.

panta 1. dalu, Apgabaltiesa nav ievērojusi, ka saskaņā ar mi-

nētā likuma panta 2. daļu pie actio redhibitoria celšanas, par

kādu uzskatāma šī prasība, kur prasītājs prasa pirkšanas līgu-

ma atcelšanu un pirkšanas cenas atmaksu, nemaz nav vaja-

dzīga ļaunprātības konstatēšana. Saskaņā ar priv. lik. 3243.

un 3247. pantu noteikumiem, pārdevējs atbild ari par tādiem

pārdodamās lietas trūkumiem un vainām, par. kuru esamību

viņš nav zinājis, ja vien šie trūkumi un vainas pastāvēja pirms

pārdošanas līguma noslēgšanas; šo pēdējo apstākli Apgabal-

tiesa ir konstatējusi, atrodot, ka govs slimojusi ar tuberkulozi.

Apgabaltiesa tādā kārtā, nepareizi piemērojot šinī gadījumā

priv. lik. 3257. panta 1. daļu, ir pielaidusi minētā likuma panta

pārkāpumu. Bez tā Apgabaltiesa nemaz nav ievērojusi un ap-

svērusi to apstākli, ka pēc liecinieka izteiciena, atbildētāja ap-

solījusies atdot pirkšanas naudu, ja ārsts atzīs govi par slimu

jau pirms pārdošanas, un ka liecinieks veterinārārsts ir iztei-

cies, ka govs slimojusi ar akūtu tuberkulozi vismaz jau 1 mē-

nesi pirms krišanas. Šādiem apstākļiem ir svars jautājumā

par prasības pamatotību, kādēļ šo apstākļu neapspriešana Ap-

gabaltiesas spriedumā ir uzskatāma par civ. proc. lik. 181 (129.)

un 196. (142.) p. p. pārkāpumu. Atrodot, ka minēto likumu

pārkāpumu dēļ pārsūdzētais spriedums nevar tikt atstāts spēkā,

Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu

pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj: Jelgavas apgabaltiesas
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1924. g. 23. decembra spriedumu priv. lik. 3257. p. un civ. proc.

lik. 181. (129.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanā no jauna citā sa-

stāvā.

110. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Jūles Briedis

pilnvarnieka, zv. adv. Šul c a lūgums par Liepājas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Jūles Briedis prasībā pret An-

dreju Pūci un atbildētāja mantinieces Lavīzes Pūces pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Civ. proc. lik. 3. (1801.) pantā paredzētās

prejudicialās prasības nozīme pastāv iekš tam, ka persona,

kurai ir likumīga interese, lai jautājums par zināmu juridisku

attiecību esamību, kuru apstrīd pretējā puse, tiktu izšķirts ne-

kavējoši caur tiesas" spriedumu, pirms pretējā puse šā-

das juridiskas attiecības patieši pārkāpj, var lūgt tiesu nodi-

bināt šo juridisko attiecību esamību vai neesamību (sk. ari

Hasman un Nolken 1889. g. 9. jūlija justicnoveles 2. izd. 56. un

sek. lpp.). No sacītā izriet, ka prejudiciala prasība civ. proc.

lik. 3. (1801.) panta nozīmē var tikt celta tikai par tagadnē vēl

esošām un uzturamām juridiskām attiecībām un tikai pret to

personu, kura apstrīd šīs attiecības, t. i. apgalvo, ka viņa šā-

dās attiecībās ar prasītāju nesastāv. Šinī gadījumā, turpretim,

prasītāja nemaz nav lūgusi atzīt, ka starp viņu un atbil-

dētāju pastāv zināmas juridiskas attiecības tagadnē,

bet ir lūgusi atzīt, ka starp viņas tēva tēvu un Zlēkas muižas

īpašniekiem agrāk ir pastāvējušas juridiskas attiecības, ku-

ras izbeigušās 1910. gadā. Tamdēļ Apgabaltiesa pareizi un sa-

skaņā ar civ. proc. lik. 3. (1801.) p. tiešo izpratni atzinusi pra-

sītājas prasību pie tādiem apstākļiem par nedibinātu. Atrodot

aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabaltiesa nav pārkāpusi

kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēļ kasācijas sūdzība kā

nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Jūles Briedis

1925. g.
— 109., 110.
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pilnvarnieka, zv. adv. P. Šulca kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

111. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Ābrama Ko-

lektora pilnvarnieka, zv. adv. Lemberga lūgums par Lie-

pājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Pētera Rožkalna

prasībā pret Ābramu Kolektoru un prasītāja paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka pra-

sītājam no atbildētāja īrētais stallis piederot pie pārējo

no prasītāja īrēto telpu (dzīvokļa un veikala) labierī-

cībām, tāpat kā pagrabs, bēniņi, pieliekamās telpas un tml.,

kādu labierīcību lietošanu namsaimnieks var noliegt tikai ar

īres valdes piekrišanu (lik. par telpu īri 25. p.) un pieved šī

sava slēdziena pastiprināšanai to apstākli, ka šinī stallī īr-

nieks turējis savas cūkas un zirgu. Taisot šo slēdzienu, Ap-

gabaltiesa ir pielaidusi likuma par telpu īri 25. panta pārkāpu-

mu, jo nav ievērojusi, ka likuma par telpu īri 25. pants paredz

tikai tādus izīrējamo telpu piederumus un labierīcības, kuri

ir parasti nepieciešami normālām pilsētu un

miestu iedzīvotāju vajadzībām. To nekādā

ziņā nevar sacīt par stalli, kurš tiek izlietots cūku turēšanai un

kurš tādēļ nekādā ziņā nevar tikt uzskatīts par dzīvokļa un

veikala piederumu vai labierīcību, jo dzīvoklis un veikals kā

tādi var pastāvēt 'ari bez staļļa un stallis nekalpo dzīvoklim

un veikalam priv. lik. 557. pantā paredzētā nozīmē. levērojot

sacīto, stallis paietu zem likuma par telpu īri tiķai tādā

gadījumā, ja stallis būtu izīrēts kopā ar dzīvokli vai

veikalu kā šo telpu tiešais piederums. Visos citos

gadījumos turpretim stallis zem likuma par telpu īri nepaiet un

ar viņa izlietošanu īpašnieks var rīkoties pēc sava brīva

ieskata. Apgabaltiesa gan ari šinī lietā saka, ka atbildētāja stal-

lis kā īrēto veikala un dzīvokļa sastāvdaļa ari agrāki ne-

ticis atsevišķi" izīrēts un vispārīgi bez dzīvokļa
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vai veikala telpām ari nebija atsevišķi īrējams. Tomēr, Ap-

gabaltiesa, pārkāpjot civ. proc. lik. 181. (129) un 196. (142; pan-

tus, šo savu slēdzienu ne tikai atstājusi bez kaut kāda pamato-

juma, nepievedot it nekādus lietas apstākļus šā sava slēdziena

pastiprināšanai, bet ari nav ievērojusi to apstākli, ka liecinieks

U. izteicies, ka stallis ticis prasītājam izīrēts tikai uz dažiem

mēnešiem, t. i. uz citiem noteikumiem īres laika ziņā, kā

pārējās prasītājam izīrētās telpas. levērojot sacīto un atrodoi,

ka minēto likumu pārkāpumu dēļ Apgabaltiesas spriedums ne-

var tikt atstāts spēkā, Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sū-

dzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj:

Liepājas apgabaltiesas 1924. g. 23. decembra spriedumu civ.

proc. lik. 181. (129) un 196. (142) p. p. un lik. par-telpu īri 25. p.

pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot izspriešanai no jauna tai

pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

112. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Nadeždas Še n -

3a n pilnvarnieka, Jura Zare m b a s lūgums par Latgales

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Nadeždas Šenjan prasībā

pret Jēkabu Ničipurovu un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Prasītāja lūdz izlikt no sava zemes gabala

atbildētāju uz tā pamata, ka viņas nomas līgums ar pēdējo iz-

beidzies 1919. gadā un atbildētājs ieņemot zemi bez kaut-

kādām tiesībām, Apgabaltiesa atraidījusi prasību tādēļ, ka pra-

sītāja neesot pierādījusi prasību pamatā, t. i. neesot pierādījusi,

ka folvarks „Bolotovo-Rudzīši" pēc 1917. gada būtu atradies

atbildētāja lietošanā uz nomas līguma pamata, jo liecinieks G.

par attiecībām, kuras pastāvējušas starp partiem uz strīdus,

folvarku nākošos 1918. un 1919. gados, nekā nezinājis liecināt.

Kā izriet no sprieduma motivu 4. pkta, Apgabaltiesa atrod, ka

prasītāja pierādījusi, ka vēl 1917."gadā strīdus folvarks atradies

atbildētāja lietošanā uz nomas līguma pamata, bet ka prasītāja

nav pierādījusi vienīgi to, ka atbildētājs ari pēc 1917. gada

šo folvarku lietojis uz rentes tiesībām. Pie tādiem apstākļiem
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Apgabaltiesa, prasot no prasītājas vēl pierādījumus par to, ka

atbildētājs ari pēc 1917. gada strīdus folvarku lietojis uz no-

mas līguma pamata, izlaidusi no acīm, ka no tā apstākļa, ka Ap-

gabaltiesa atradusi par pierādītu no prasītājas puses, ka vēl

1917. gadā atbildētājs lietojis strīdus zemi pēc nomas līguma

ar prasītāju, izriet, ka nomas attiecības uzskatāmas par turpi-

nātām līdz 1919. gadam, kad, kā apgalvo prasītāja, nomas at-

tiesības starp partiem izbeigušās. Ja nu atbildētājs "aizstāvas

ar to, ka viņam ir tiesība ieņemt zemes gabalu, tad viņam jā-

pierāda, uz kāda likumīga pamata viņš tagad, prasības iesnieg-

šanas laikā, lieto šo zemi. Apgabaltiesai, nekonstatējot, ka at-

bildētājs šādu pamatu būtu pierādījis, nebija likumīga pamata

prasību atraidīt itkā nepierādītu. Atrodot, ka Apgabaltiesa

šai ziņā nepareizi sadalījusi starp partiem pierādījumu smagu-

mu un bez tā pārkāpusi ari civ. proc. lik. 181., 196. (129,

142) p. p., Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pie-

vesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj: Latgales

apgabaltiesas 1924. g. 7. novembra spriedumu civ. proc. lik.

102. (81), 181. (129) un 196. (142) p. p. .pārkāpumu dēļ atcelt un*

lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā

sastāvā.

113. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Helenes Raf f

pilnvarnieka, zv. adv. Goldes lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Jāņa Krumolda prasībā pret Helēni Raff.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Izklausījis atbildētājas pilnvarnieka, zv. adv. Goldes pa-

skaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta konstatējusi,

a) ka atbildētājai par runā stāvošā nama pārdošanu prasītājam

bijis zināms, b) ka viņa tomēr savā lūgumā par sava mirušā

vīra mantojuma ieinteresēto personu izsaukšanu sludinājumā

aprādīto namu uzdevusi par mantojuma sastāvdaļu, neminot

par prasītāja kā pircēja tiesībām uz šo namu, c) ka mirušais

Raffs priekšlīguma slēgšanas laikā nav bijis iereibušā stāvoklī,

d) ka Raffam nama īstā vērtība bijusi zināma, c) ka pirkšanas
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sumas atlikums 15.000 rub. bijis jāmaksā tikai pie galīga līguma

parakstīšanas pie notāra, un f) ka līguma projektā aprādītie

līguma priekšmets un cena pilnīgi sakrīt ar priekšlīgumu; 2)
ka"šādi Tiesu Palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko

pusi un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā; ar to atkrīt

visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, kuros

tā apstrīd pievesto konstatējumu pareizību pēc būtības; 3) ka

no saviem konstatējumiem Tiesu Palāta varēja nākt pie slē-

dziena vispirms par to, ka atbildētāja pārkāpusi civ. proc. lik.

2058.,2063. p. p., savā izsaukšanas lūgumā noklusējot par pra-

sītāja tiesībām uz mantojumu un ka tāpēc pats prekluzivais lē-

mums nav atstājams spēkā attiecībā uz prasītāju; 4) ka, pre-

tēji atbildētājas domām, nav šai ziņā no svara, vai Apgabaltiesa

sprieduma rezolutivā daļā expressis verbis konstatējusi un at-

zinusi prekluzivo lēmumu par atceltu, ja vien no Apgabaltiesas

sprieduma motiviem redzams, ka Apgabaltiesa patiesi uzska-

tījusi šo lēmumu par nesaistošu prasītājam; tāpēc, ja ari pra-

sītājs šai daļā Apgabaltiesas spriedumu savukārt nav pārsū-

dzējis, tad tomēr Tiesu Palātai bija pietiekošs iemesls iziet no-

tā, ka prekluzivais lēmums aiz viņas pievestiem apcerējumiem

nav spēkā un nav saistošs prasītājam; 5) ka, pretēji atbildētā-

jas domām, tagadējā prasība nav uzskatāma par nepamatotu

tāpēc vien, ka Tiesu Palāta nav atzinusi atbildētāju par atbil-

dīgu Sodu lik. 606. p. paredzētā noziedzīgā nodarījumā; civ.

proc. lik. 2069., 2070., 2068. p. p. piemērojami pilnīgi neatkarīgi

no tā, vai izsaukuma lūdzējs būtu vainīgs taisni minētā nozie-

dzīgā nodarījuma; pietiek ar to, ka lūdzējs pievedis nepatie-

sus datus vai klusējis par lietā relevantiem faktiem; pretēji at-

bildētājas domām, Tiesu Palāta nemaz nav apgalvojusi, ka

2069., 2070. p. p. esot piemērojami tikai „tais gadījumos", kuri

uzskaitīti 2058. p., bet gan aizrādījusi vienīgi uz to, ka 2070. p.,

runājot par tiesu spriedumiem, domā par 2058. p. pare-

dzētiem gadījumiem, kad ar krimināltiesas spriedumiem tiktu

atzīts, ka lūdzējs, pretēji 2058. p. minētam parakstam, uzdevis

apzināti nepatiesus datus; ar to tā tad atkrīt atbildētājas pa-

skaidrojumi, kuros viņa pārmet Tiesu Palātai civ. proc. lik..
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2059. un sek. p. p. nepareizu iztulkošanu; 6) ka sakarā ar Tiesu

Palātas konstatējumu, pēc kura mirušam Raffam nama īstā

vērtība bijusi zināma, atkrīt ari atbildētājas atsauksme uz lī-

gumā itkā pielaisto laesio enormis (priv. lik. 3897. p. 3. pkt.);

tāpēc Tiesu Palāta, neatzīstot laesio enormis priekšnoteikumu

esamību, nav atbildētāja šai ziņā pievestos likumus pārkāpusi;

7) ka, pretēji atbildētājas domām, priekšlīgums jau pēc savas

būtības nekad nav vienpusīga solījuma akts, kurš, itkā no pro-

ni isara nepieņemts, zaudējis savu spēku attiecībā uz promi-

tentu: atbildētāja no prasītāja iesniegtā priekšlīguma īstenību

nav apstrīdējusi un pat neapgalvo, ka, izņemot priekšlīguma

ievadu, tā pārējais saturs neaizrādītu uz normālu divpusīgu

pirkšanas priekšlīgumu un ka priekšlīgumu nebūtu ari no sa-

vas puses parakstījis pats mirušais Raffs; 8) ka, beidzot, Tiesu

Palāta pietiekoši, ar viņas pievestiem apcerējumiem, nodibinā-

jusi, ka nav no svara, kādā īsti sumā būtu spēkā dažādu hipo-
tekāru obligācijas, vai 34.000 rub. vai 37.000 rub.; 9) ka tādā

kārtā Tiesu Palāta nav pārkāpusi atbildētājas pievestos liku-

mus, kādēļ viņas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma,

Senāts nolemj: Helenes Raff pilnvarnieka, zv. adv. T.

Goldes kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata at-

stāt bez ievērības.

114. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Jevgeņijas

Sang o v i č pilnvarnieka, zv. adv. Rūša lūgums par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu Jāņa Borkovska prasībā pret viņu,

Sangovič.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta aiz spriedumā pievestiem

motiviem atzinusi mirušā Staņislava Borkovska mājas testa-

mentu par nederīgu jau aiz formāliem iemesliem; 2) ka ja te-

staments ir nederīgs jau aiz formāliem iemesliem, tad tāds pa-

mats pats par sevi jau bija pietiekošs prasības apmierināšanai

par minētā testamenta atzīšanu par nederīgu, un tiesa pat va-

rēja neielaisties testamenta derīgumaun likumības caurskatīšanā
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pēc tā satura; 3) ka atbildētāja savā kasācijas sūdzībā nav ap-

strīdējusi Tiesu Palātas slēdzienu par minētā testamenta nede-

rīgumu aiz formāliem iemesliem; 4) ka tamdēļ Senāts ieskata

par lieku apspriest kā Tiesu Palātas spriedumā pievestos mo-

tīvus attiecībā uz viņas slēdziena pareizību par testamenta at-

zīšanu par nederīgu ari pēc tā satura, tā ari kasācijas sūdzībā

pievestos minētā Palātas slēdziena apstrīdēšanas iemeslus; 5)

ka tādā kārtā iesniegtā kasācijas sūdzība kā nepamatota at-

raidāma, Senāts nolemj: atbildētājas Jevgeņijas Sangovič

pilnvarnieka, zv. adv. H. Rūša kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības.

115. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Andreja

Kulb c r g a lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu

Indriķa un Ženijas Virade prasībā pret Andreju Kulbergu un pē-

dējā pretprasība.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: . 1) ka Tiesu Palāta atradusi pretprasību par

neapmierināmu uz tā pamata, ka lietā esot piemērojams 1920. g.

18. marta likums un ka pretprasītājs nav pierādījis, ka viņš

priekšlīgumu būtu izpildījis resp. ka priekšlīgums būtu palicis

neizpildīts aiz prasītāju vainas; 2) ka pretprasītājs savā kasā-

cijas sūdzībā atrod, ka Tiesu Palāta šai Ziņā nepareizi starp

partiem sadalījusi onus probandi, jo pašā priekšlīgumā vispār

neesot paredzēta kāda noteikta diena, kurā partiem, un sevišķi

pretprasītājam, būtu bijis jāierodas zemes grāmatu nodaļā ga-

līgā līguma parakstīšanai; 3) ka 1920. g. 18. marta likums pie-

mērojams tikai tad, kad viens vai otrs parts uz to atsaucas

(Senāta civ. kas. dep. spried, krāj. 1922. g. Celma lietā Nr. 77):

tādēļ, ja uz to atsaucas pārdevēji, konkrētā gadījumā prasītāji,

viņiem ir jāpierāda to priekšnoteikumu esamība, kuri attaisnotu

šī likuma piemērojamību, t. i. viņiem ir jāpierāda, ka priekšlī-

gums, kas ticis noslēgts pirms 1920. g. 18. marta likuma spēkā

nākšanas un noslēgts ārzemēs (krievu vai vācu) valūtā, nav"

no viena vai otra kontrahenta pilnīgi iz-
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pildīts: šo pēdējo apstākli pārdevēji var nodibināt ar to,

ka viņi vai nu pierāda, ka imobilis vēl atrodas viņu valdīšanā

vai vienkārši noliedzot, ka pirkšanas cena jau būtu pilnīgi sa-

maksāta; ja nu pircējs, — konkrētā gadījumā pretprasītājs, —

kas pastāv uz priekšlīguma ietērpšanu galīgā formālā līgumā,

savukārt apgalvo, ka pirkšanas cena tikusi pilnīgi samaksāta,

vai ka pie viņas nesamaksāšanas esot vainīgi paši pārdevēji, ne-

pieņemot pirkšanas sumu (sk. Senāta civ. kas. dep. spried. 1923.

g. Kampara lietā Nr. 6), tad tas jāpierāda pircējam, t. i. konkrētā

gadījumā atbildētājam, jo pēc civ. proc. lik. 366. p. savas ierunas

jāpierāda tam, kas tās cēlis; 4) ka tādēļ Tiesu Palāta, uzliekot

pretprasītājam pierādīšanas smagumu augšā aprādītā nozīmē,

nav civ. proc. lik. 366. p. pārkāpusi; 5) ka pretprasītājs no sa-

vas puses, tā apstākļa pierādīšanai, ka priekšlīgums faktiski

palicis neizpildīts aiz prasītāju vainas, atsaucas uz to, ari Tiesu

Palātas konstatēto, faktu, ka prasītājiem pirkšanas cena bijusi

jāsaņem caur zemnieku zemes bankas Jelgavas nodaļu, un ka

minētā bankas nodaļa uzaicinājusi partus ierasties zemes grā-

matu nodaļā galīga līguma parakstīšanai; 6) ka tomēr, ar apzī-

mētiem faktiem nemaz nav — pretēji atbildētāja-pretprasī-

tāja domām — pierādīts, ka prasītāji (pārdevēji), kuri faktiski

tai laikā pirkšanas cenas atlikumu 1500 cara rubļus nav saņē-

muši, būtu pielaiduši vainu pie pirkšanas cenas atlikuma 1500

rub. ķīlu zīmēs nesaņemšanas; jo, kā pareizi aizrāda Tiesu Pa-

lāta, pārdevējiem varētu pārmest mora creditorum tikai tad, ja

būtu konstatēts, t, i. ja pretprasītājs būtu skaidri pierādījis, ka

parti vienojušies par kādu noteiktu termiņu līguma parakstīša-

nai zemes grāmatu, nodaļā, un ka taisni prasītāji (pārdevēji)

nav tai ieradušies. Pēc vispārējiem noteikumiem, kontrahents,

proti parādnieks, kuram jāizdara izpildījums (konkrētā gadī-

jumā jāparaksta formālais līgums), nāk nokavējumā tikai tad,

ja viņš palaiž izpildījuma termiņu, ja tāds būtu noteikts, vai, ja

tāds nebūtu noteikts, tikai pēc atgādinājuma (priv. 1ik.3306., 3307.

p. p.). Otrkārt pārdevējs-kreditors nepielaiž mora creditoris

ar to vien, ka viņš nesaņem pirkšanas sumas atlikumu, jo pēc

vispārējiem noteikumiem (priv. lik. 3312., 3313., 3316. p. p.)
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kreditora nokavējums paredz tiešu atteikšanos no izpildījuma

pieņemšanas, kurš tiktu viņam piedāvāts at-

tiecīgā veidā, laikā un vietā resp. kad kre-

ditors neierodas norunātā vietā tai laikā,

kad parādnieks tur atrodas un izteic ga-

tavību izdarīt izpildījumu. Tādā kārtā konkrētā

lietā, aiz līguma parakstīšanas termiņa nenoteiktības, par pār-

devēju (prasītāju) nokavējumu nedz kā debitoru, nedz kā kre-

ditoru nevar būt runa un pircējam-pretprasītājam nav tiesības

atsaukties uz to, ka pirkšanas sumas atlikums bijis jāmaksā ķīlu

zīmēs ar zemnieku bankas nodaļas starpniecību, jo banka būtu

varējusi attiecīgo sumu izmaksāt tikai pēc formālā pirkšanas-

pārdošanas līguma parakstīšanas, kas savukārt tomēr nav no-

ticis, un proti, kā konstatē Tiesu Palāta, ne aiz prasītāja vai-

nas; 7) ka pretēji pretprasītāja domām— runā stāvošam gadī-

jumam viņa pievestais Senāta civ. kas. dep. 1921. g. spriedums

Saulīšu lietā, kurā lietas apstākļi bija citi, nemaz nav piemēro-

jams un Tiesu Palātai nebija iemesla sevišķi apspriest pret-

prasītāja atsauksmi uz šo spriedumu. Tādā kārtā Tiesu Palāta

— pie konkrētas lietas apstākļiem — atrodot, ka pretprasītājam

bijis jāpierāda, ka prasītāji nav ieradušies, bet turpretim pats

pretprasītājs ieradies kādā noteiktā vietā un laikā līguma pa-

rakstīšanai, nav pretprasītāja pievestos priv. lik. un civ. proc.

lik. pantus, nedz 1920. g. 18. marta likuma noteikumus pārkā-

pusi. Beidzot, kā redzams no Tiesu Palātas sprieduma motī-

viem, viņa taisni iziet no 1914. g. 7. marta rakstiskā (t. s. «at-

jaunošanas") līguma un Tiesu Palātai nebija iemesla sevišķi

apstāties pie pretprasītāja paskaidrojumiem viņa apelācijas sū-

dzībā par šī atjaunošanas līguma saturu: pretprasītājs savā

kasācijas sūdzībā pat neaizrāda, kāda nozīme būtu viņa pie-

vestiem paskaidrojumiem sakarā ar Tiesu Palātas spriedumu;

8) ka aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palāta nav

pretprasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kamdēļ viņa ka-

sācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj:

Andreja Kulberga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p.

pamata atstāt bez ievērības.
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116. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta palīga Prēvalda lūgums

par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Britanijas-Balti-

jas koku tirdzn. akc. sav. prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un

prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliuš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Atbildētāja aprēķina veduma maksu pār 16

klm. vairāk par attālumu no nosūtīšanas vietas līdz Rīgai uz

tā pamata, ka saskaņā ar Dzelzceļu virsvaldes 1923. g. 21. jūlija

rīkojumu zem Nr. 181, par „preču pārkraušanas kārtību no N

(normālā) platuma vagoniem X (krievu) platuma vagonos un

otrādi" (Dzelzceļ. virsvaldes rīk. krāj. 28. jūlija 1923. g. Nr. 29)

visiem sūtījumiem, kuri iet no otrpus Daugavas krasta uz Rīgas

mezgla stacijām, esot jāpieskaita minētie 16 klm. Pēc vispā-

rējā principa (dzelzceļ. nol. 57. p. piez.), pat ja ārkārtēji apstākļi

prasa sūtījuma virzīšanu aplinkus ceļā, tomēr veduma maksa

aprēķināma pēc preču zīmes. Prasītāja nemaz neapstrīd Šķi-

rotavas attālumu kā tādu, bet apstrīd tikai atbildētājas tiesību

par lieku noskriešanu uz Šķirotavu ņemt sevišķu maksu. Tā-

dēļ lieta negrozās ap to, vai Dzelzceļu virsvaldes direktoram

būtu bijusi tiesība izdot attāluma rādītāju un vai konkrētais

attāluma rādītājs, kurā Šķirotavas stacijas attālums uzdots par

16 klm., būtu uzskatāms par spēkā esošu vai ne. Tādēļ jautā-

jumam par to, vai Apgabaltiesa, neatzīstot Dzelzceļu virsvaldes

direktoram tiesību izdot attāluma rādītāju, pareizi pamatoju-

sies uz dzelzc. nolik. 18. p. pielik. 18—21. p. p., vai ne, nav iz-

šķirošas nozīmes. Kā jau paskaidrojis Senāts (civ. kas. dep.

spried, krāj. 1925. g. Nr. 84, pievestais rīkojums kā pēc tā virs-

raksta, tā ari pēc tā satura attiecas vienīgi uz gadījumu, kad

sūtījumi bija jāpārkrauj taisni Rīgas mezglā (Šķiro-

tavā) no normāla platuma vagoniem — krievu platuma

vagonos. Rīkojums zem Nr. 181 nosaka un varēja nosacīt tikai

veduma maksas aprēķināšanas kārtību gadījumā, kad sakarā

ar preču pārkraušanas kārtību Rīgas mezglā rodās lieks no-

skrējums, t. i. kad apstākļi prasījuši šādu „lieku noskrējumu".
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proti, kad konkrētā ceļojumā preču pārkraušana ceļā nebija

iespējama, kādi apstākļi jāpierāda atbildētājai. Atbildētāja kon-

krētā gadījumā pat nav mēģinājusi noskaidrot faktisko vai tech-

nisko vajadzību preces pārkraut Rīgas Šķirotavā.

Aiz pievestiem iemesliem Senāts, atrodot, ka Apgabaltiesa

nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ atbildē-

tājas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma; nolemj:

Latvijas dzelzceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta palīga

Prēvalda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186) p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

117. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Marijas Jan s o n

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņas,

Janson, prasībā pret Jāni Zalcmani.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka civ. proc. lik. 1345
6

.
p. ievietots 3. sa-

dalījumā par laulības lietām un dzimšanas likumību un šī sa-

dalījuma 2. nodalījumā par laulāto kopējās dzīvošanas atjauno-

šanu, par atšķirti no vīra dzīvojošas sievas uzturēšanu un par

laulāto savstarpējām tiesībām un pienākumiem attiecībā uz

bērniem gadījumā, ja viens no laulātiem izvairās no kopējās

dzīvošanas; 2) ka saskaņā ar 1345
6

. p. skaidro tekstu pēc viena

gada uzturas sumas prasības cena noteicama tikai tad, ja viens

no laulātiem prasa no otra laulāta uzturu priekš bērna, kas at-

stāts pie prasītāja resp. prasītājas, kamēr pēc sava burtiskā

teksta 1345
6

. p. nemaz neattiecas uz alimentu prasību, kuru ceļ

ārlaulības bērna māte pret šī bērna ārlaulības tēvu;

3) ka 1345
6

. p. kā izņēmuma noteikums iztulkojams visšaurākā

nozīmē un nav tādēļ pēc pastāvošiem likumiem attiecināms uz

runā stāvošo prasību; 4) ka tādēļ Apgabaltiesa, aprēķinot pra-

sības cenu pēc. civ. proc. lik. 273. p. 5. pkt. un atrodot uz šī pa-

mata lietu pēc prasības sumas par nepiekrītošu Miertiesu ie-

stādēm, nav civ. proc. lik. 1345
6

. p. pārkāpusi, kādēļ Senāts

nolemj: Prasītājas Marijas Janson kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. p. pamata atstāt bez ievērības.
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118. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Ēvalda Vils o n a

pilnvarnieka, zv. adv. Minkeviča lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Ēvalda Vilsona prasībā pret Olle-

Oliņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka atbildētājs,

nav noslēdzis ar prasītāju līgumu par no pēdējā izdarāmiem

darbiem savā, atbildētāja, vārdā, bet pie minētā līguma slēg-

šanas rīkojies kā Armijas ekonomiskā veikala atklāts pārstā-

vis, kuram nav bijis no šī veikala attiecīgas pilnvaras minētā

līguma slēgšanai. Konstatējot šos apstākļus, Apgabaltiesas nā-

kusi pie slēdziena, ka šinī gadījumā starp partiem nekādas lī-

guma attiecības nav iestājušās aiz tā iemesla, ka atbildētājam

nav nemaz bijusi griba saistīt sevi kā līguma ar prasītāju kon-

trahentu. Izejot no tāda viedokļa, Apgabaltiesa atrod, ka pra-

sība esot noraidāma tādēļ, ka prasītājs esot varējis prasīt ne

līguma pildīšanu, bet tikai zaudējumu atlīdzību. Šis uzskats ir

maldīgs, jo Apgabaltiesa nav ievērojusi prasītāja pievestos

datus. Prasītājs savā prasības rakstā pieved, ka atbildētājs

slēdzis līgumu par darbiem, ka šie darbi bijuši izdarāmi priekš

Armijas ekonomiskā veikala, un ka šis pēdējais savukārt nav

atzinis, ka atbildētājam būtu bijusi tiesība slēgt veikala vārdā

minēto līgumu ar prasītāju; — uz šī pamata prasītājs bija

nācis pie slēdziena, ka atbildētājs nesot atbildību personīgi pret

prasītāju, starp citu ari pēc priv. lik. 3113. p. noteikumiem.

Pēc 3113. p., ja pārstāvis pārkāpis savas pilnvaras robežas vai

viņam nemaz nav bijušas pārstāvja īpašības, tad otrais kon-

trahents var savu prasību vērst vienīgi pret pašu pārstāvi.
Prasība šinī gadījumā ir dibināta uz kaitējumu, kurš cēlies pra-

sītājam caur to, ka līgums, kuru viņš slēdzis ar atbildētāju, pa-

tiesībā izrādījies par neesošu. Par šādu kaitējumu, juridiskā lite-

ratūrā tā saukto „negatives Vertragsinteresse", negativo līguma

interesi, prasītājam ir tiesība prasīt no atbildētāja, caur kura dar-

bību šis kaitējums prasītājam ir cēlies, atlīdzību. Šī atlīdzība var
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sastāvēt nevien tiešā zaudējumu atlīdzībā, bet zināmos gadīju-

mos taisni iekš tā, lai persona, caur kuras rīcību prasītājs ir ti-

cis ievilkts tāda līguma slēgšanā, kurš vēlāk izrādījies par ne-

esošu tādēļ, ka šai personai nebija attiecīgas pilnvaras šā lī-

guma slēgšanai, tomēr izpildītu šo līgumu, t. i., lai šinī gadījumā

atbildētājs samaksātu prasītājam par tiem no prasītāja izdarī-

tiem darbiem, par kuru izdarīšanu un samaksu .atbildētājs pēc

tiesas konstatējuma bez attiecīgas pilnvaras bija slēdzis līgumu

ar prasītāju kā Armijas ekonomiskā veikala atklāts pārstāvis.

Tā tad Apgabaltiesa, noraidīdama prasību, kura izriet no priv.

lik. 3113. p. izpratnes, nav ievērojusi patiesos lietas apstākļus,

ar ko pārkāpusi civ. proc. lik. 181. (129) un 196. (142) p. p., kāda

pārkāpuma dēļ spriedums nevar tikt atstāts spēkā, Aiz pieve-

stiem iemesliem Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1924.

g. 9. decembra spriedumu civ. proc. lik. 181. (129) un 196 (142)

p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai

izspriešanai no jauna citā sastāvā.

119. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Savelija

Gav a s lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Pētera Valtera prasībā pret Saveliju Gavu un prasītāja

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka prasība bija pēc savas būtības vērsta

uz atlīdzību par zaudējumiem, kuri cēlušies no tā, ka atbildē-

tājs traucējis prasītāja, kā nomnieka, valdīšanu par strīdus zemi,

kā ari uz atbildētāja izlikšanu no rentētās zemes, kuru prasītājs

bija nomājis; tiesība celt šādu posesoru prasību pēc Kr. civ.

lik. 531. panta izpratnes pieder ari nomniekam, kāds pēc Ap-

gabaltiesas konstatējuma ir prasītājs, pret trešām personām

(sk. ari Kr. Senāta spried. 75/613; 78/160; 80/235); tādēļ Apga-

baltiesa šinī lietā nemaz nebija spiesta iztirzāt jautājumu par

tiesībām uz strīdus zemi, bet pietika ar to, ka Apgabal-

tiesa ir konstatējusi, ka prasītājs ir faktiski valdījis un lietojis
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strīdus zemi no 1921. gada un atbildētājs sagrābis prasītāja lie-

toto zemi un nodarījis prasītājam prasības rakstā aprādītos zau-

dējumus; 2) ka jautājumam par to, kāda persona ir maksājusi

nodokļus par strīdus zemes gabalu, nav nekā kopēja nedz ar

valdīšanas faktu, nedz ar valdīšanas tiesībām uz šo zemi; tā-

dēļ Apgabaltiesa būtu varējusi atstāt atbildētāja pie lietas priek-

šā stādītās kvītes par nodokļu maksāšanu bez apspriešanas; 3)

ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā

pievestos likumus, kādēļ kasācijas sūdzība kā nepamatota at-

raidāma, Senāts nolemj: Savelija Gavas kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. (186) p. pamata atstāt bez ievērības.

120. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Rūdolfa K. lū-

gums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu viņa, X., prasībā

pret Latvijas valsts ierēdņu kooperatīvu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta, sekojot Senāta paskaidro-

jumiem šai lietā, stājusies pie jautājuma izšķiršanas par to,

vai prasītājs izpildījis un bijis spējīgs izpildīt saistītos ar viņa

ieņemtā galvenā grāmatveža amatu sevišķus pienākumus un

proti, noorganizēt grāmatvedības nodaļu, pārvedot to uz jaunu

grāmatvedības sistēmu; šai ziņā Tiesu Palāta, apsverot grā-

matvedības nozīmi un būtību lielākos uzņēmumos, aizrāda, ka

pēdējā pienācīgi nostādāma tikai tad, ja viņa atrodas ciešos un

pastāvīgos sakaros ar visām pārējām uzņēmuma darbu noza-

rēm un ja pats grāmatvedis atzīst pastāvīgu citu uzņēmuma

amatu pārstāvju līdzdarbību un ir spējīgs grāmatvedību izpil-

dīt pastāvīgā saziņā ar saviem līdzstrādniekiem; 2) ka Tiesu

Palāta, piemērojot K-a darbībai nupat pievestos vadošos prin-

cipus, uz viņas aprādīto faktisko datu pamata nākusi pie slē-

dziena, ka viņš „vadīt grāmatvedību pastāvīgā saziņā ar sa-

viem līdzstrādniekiem acīmredzot nespēj", ka viņš nav izpildī-

jis revīzijas komisijas locekļa aizrādījumus attiecībā uz grāmat-

vedību, ka viņš asi un pat rupji uzstājies pret direktoru-rīko-
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tāju un pret valdes un revizijas komisijas locekļiem, ārkārtīgi

asā tonī uzbrucis ar apvainojošiem vārdiem direktora-rīkotāja

palīgam un ka viņš vispār „satikt ar saviem tuvākiem līdz-

strādniekiem un priekšniekiem un rēķināties ar pēdējo aizrādī-

jumiem nav bijis spējīgs pēc sava rakstura"; 3) ka šādi Tiesu

Palātas konstatējumi, kurus Tiesu Palāta pamato kā uz nopra-

tināto liecinieku liecībām, tā ari uz valdes un revizijas komi-

sijas sēžu protokoliem, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav

tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā, kādēļ atkrīt visi prasītāja

paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd Tiesu

Palātas no liecinieku liecībām taisītos slēdzienus: aiz tiem pa-

šiem iemesliem atkrīt ari prasītāja aizrādījums uz to, ka zvēri-

nāts grāmatvedis B. atradis prasītāja vestās grāmatas pilnīgā

kārtībā, jo atbildētāji pārmet prasītājam taisni to, ko prasītājs,

vispār, aiz augšā pievestiem iemesliem, nav piemērots viņam

sevišķi uzliktiem uzdevumiem, ka prasītājs nepienācīgi iztu-

rējies pret saviem priekšniekiem un nav ievērojis viņu aizrā-

dījumus; 4) ka no saviem aprādītiem konstatējumiem Tiesu

Palāta varēja atzīt, ka atbildētājam bijusi tiesība, prasītāju no

dienesta atlaist uz priv. lik. 4188 p. pamata kā neatbilstošu sa-

viem uzdevumiem; 5) ka nepelna ievērību prasītāja paskaidro-

jumi, kuros viņš apšauba dažu liecinieku liecības uz tā pamata»

ka liecinieki esot ieinteresēti lietā un ka Tiesu Palātai nav bi-

jusi tiesība tos nopratināt; prasītājs nav pārsūdzējis Tiesu Pa-

lātas locekļa rīcību šai ziņā civ. proc. lik. 504., 389. p. p.

paredzētā kārtībā, un jau tādēļ vien nevar kasācijas sūdzība

aizkustināt nupat minēto jautājumu; 6) ka tādā kārtā Tiesu Pa-

lāta, apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzētā daļā, nav

likumus pārkāpusi, kādēļ prasītāja kasācijas sūdzība kā nepa-

matota atraidāma, Senāts nolemj: Rūdolfa K. kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

121. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Jāņa Knīv c ļ a

pilnvarnieka, zv. adv. Strausmaņa lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Kārļa Ciemīša prasībā pret Jāni Knīveli
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un pedeja pretprasība un prasītajā pilnvarnieka, zv. adv. Pau-

ļuka paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palātas apcerējumiem par to, vai

jautājumam par 1914. g. 2. jūnija līguma novaciju ar 1919. g. L

maija līgumu būtu izšķirošā nozīme vai ne, ir piešķirams tikai

blakus motiva raksturs, jo Tiesu Palāta sava sprieduma tālākos

motivos nākusi pie slēdziena, ka 1919. g. 1. maija līgums vis-

pār nav nodibinājis 1914. g. 2. jūnija līguma novaciju; 2) ka tā-

dēļ Senātam nav jāielaižas jautājuma pārbaudīšanā par nova-

cijas izšķirošo nozīmi, ar ko atkrīt ari atbildētāja paskaidro-

jumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš domā atspēkot apzī-

mēto Tiesu Palātas slēdzienu; 3) ka pie slēdziena, ka ar 1919.

g. 1. maija līgumu nav notikusi 1914. g. 2. jūnija līguma novacija,

Tiesu Palāta nākusi iztulkojot abu minēto līgumu saturu un

nozīmi; Tiesu Palāta pie tam sevišķi apsver 1919. g. 1. maija

līguma nosacījumu par to, ka pārdodamā priekšmeta apmērs

ticis reducēts līdz pusei un ka pirkšanas suma tikusi reducēta

„no 7800 rub. uz 4000 rub."; ar šādu savu aizrādījumu Tiesu

Palāta acīmredzot domājusi pastrīpot, ka jauna pirkšanas

suma tikusi piemērota paša priekšmeta apmēra samazināšanai

un no pēdējās tieši atkarājusies; vai nu pie tam pirkšanas su-

mas apmērs taisni matemātiski korespondētu pirkša-

nas priekšmeta samazināšanai, tam nav izšķirošas nozīmes,

jo no svara bijis tikai nodibināt pirkšanas sumas apmēra at-

karību no pirkšanas priekšmeta samazināšanas un pirmās sa-

mērīgo reducēšanu; aizrādot vēl, ka 1919. g. 1. maija līgums

sevišķi atstājis spēkā visus citus 1914. g. 2. jūnija līguma no-

teikumus un sakarā ar to atzīmējot, ka animus novandi nav

prezumējams, Tiesu Palāta izsmēlusi likumā paredzētās līgu-

mu interpretācijas līdzekļus, pietiekoši nodibinot savu slē-

dzienu par to, ka 1919. g. 1. maija līgums nav itkā novaci-

jas ceļā visumā atcēlis 1914. g. 2. jūnija līgumu; līguma satura

un nozīmes iztulkošana attiecas uz lietas faktisko pusi un pie-
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der tiesai, kura lietu izspriež pēc būtības; tādēļ ari pievestā

Tiesu Palātas slēdziena materiālā pareizība nav kasācijas in-

stancē pārbaudāma; 4) ka līdz ar to atkrīt atbildētāja paskai-

drojumi viņa kasācijas.sūdzībā par to, ka 1919. g. 1. maija lī-

gumam tomēr esot patstāvīga līguma raksturs un nozīme un

ka viņā paredzētās pirkšanas sumas valūta esot jānoteic neat-

karīgi no 1914. g. 21. jūnija līgumā paredzētās pirkšanas cenas;

5) ka, turpretim, nodibinot 1914. g. 2. jūnija un 1919. g. 1. maija

līgumu īsto nozīmi un sevišķi atrodot, ka otrais līgums nav

stājies pirmā līguma vietā visā visumā, Tiesu Palāta loģiski

varēja nākt pie tālākā slēdziena par to, ka — pretēji atbildē-

tāja domām — 1919. g. 1. maija līgums, samazinot iepriekšējo

pirkšanas sumu 7800 (cara) rubļus līdz 4000 rub., šo pēdējo, t. i.

samērīgi samazināto, sumu noteicis „tāpat" cara rubļos, bet

nekad ne Latvijas valūtā; 6) ka, apsverot viņas pievesto Lat-

vijas valdības 1919. gadā izdoto rīkojumu zem Nr. Nr. 77, 85,

87 un atsevišķi 1919. g. 4. apriļa rīkojumu (lik. krāj. Nr. 90),
kas pirmais nosaka Latvijas naudas zīmju izlaišanu, pēc tā sa-

tura un saimnieciskām sekām, kā ari toreizējos saimnieciskos

apstākļus Kurzemē, Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka

1919. 1. maija līguma noslēgšanas laikā Latvijas naudai vēl

nav bijis iespējams, īsā laika dēļ, iekarot sev stāvokli starp

zemniekiem, ka tai laikā līgumi bāzējušies vēl arvienu uz pa-

rasto krievu valūtu, saprotams, cik tālu līgumi vispār izgā-

juši no rubļiem (ne no ostvalutas); tādā kārtā Tiesu Palāta,

nodibinot augšā apzīmētos saimnieciskos apstākļus, varēja

nākt pie tālāka slēdziena, ka „puses nav domājušas valūtas

ziņā ko grozīt, bet palikušas pie apgrozībā vēl toreiz dominē-

jošās krievu valūtas"; 7) ka, pretēji atbildētāja domām, no tā

apstākļa vien, ka pēc liecinieka liecības parti uzdevuši viņam,

ka ~4000 rub. maksājami Latvijas naudā", nemaz neiz-

riet, ka līgums būtu sumu 4000 rub. paredzējis kā Latvijas

naudu: katra ārzemes valūta Latvijā maksājama Latvi-

jas naudā, pārrēķinot viņu Latvijas valūtā, jo t. s. efektīva

klauzula nav Latvijā pielaižama (Senāta civ. kas. dep. spried.

1925. g. lietā Nr. 372); tādēļ jāatzīst par neatspēkotu Tiesu Pa-
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latas slēdziens šai zinā par to, ka «parti savus 1914. g. un 1919.

g. līgumus būtu atzinuši par noslēgtiem ne cara, bet Latvijas

valūtā"; 8) ka, pretēji atbildētāja domām, no tā, ka Kurzemē tai

laikā vēl rēķinājās ar vācu ostmarkām un ostrubļiem un ka

Latvijas valdība maksājusi — kā apgalvo atbildētājs — algu

Latvijas naudā, nemaz neizriet, kā ari plašākas sabiedriskas ap-

rindas, sevišķi zemnieki, savā starpā slēdzot līgumus, katrā ziņā

tai laikā būtu piemērojuši visur un arvien tikai vai nu ostvalutu,

vai Latvijas naudu; atbildētājs pats ari neapgalvo, ka 1919. g.

1. maija līgumā parti būtu domājuši par ostrubļiem; 9) ka, pre-

tēji atbildētāja domām, tā tad lieta nemaz negrozās ap to, ka

parti, griežoties pie liecinieka zv. adv. P., ar minēto lūgumu «in-

terpretējuši" 1919. g. 1. maija līgumu tai ziņā, itkā šai līgumā pa-

redzētā valūta būtu taisni Latvijas valūta, bet, kā pareizi aiz-

rāda Tiesu Palāta, lieta grozījusies vienīgi ap šīs sumas

(4000 rub.) faktiskās samaksāšanas veidu, kādēļ — pretēji

atbildētāja domām — Tiesu Palāta, uzsvērdama, ka P. liecība

«negroza iepriekšējos Tiesu Palātas apsvērumus par to, ka

parti 1919. g. līgumu slēguši cara valūtā", nav pārkāpusi

nedz civ. proc. likumu, nedz priv. lik. 3094. p.; 10) ka no tā,

ka parti un sevišķi ari prasītājs bija griezušies pie liecinieka zv.

adv. P. ar lūgumu sastādīt lūgumu Tieslietu ministrijai dēļ at-

ļaujas došanas māju atsavināšanai atbildētājam (neatkarīgi

no tā, kādā naudā viņi pie tam domājuši nokārtot pirkšanas

sumas samaksu), ari atbildētājs netaisa slēdzienu par to, itkā

prasītājs ar to būtu klusu ciešot minētos līgumus atzinis par

saistošiem un atsacījies no 1920. g. 18. marta likuma piemēro-

šanas; taisni otrādi, atbildētājs savā kasācijas sūdzībā noteikti

un vairākkārt uzsver tikai to, ka neesot nozīmes tam, vai parti

ar apzīmēto lūgumu pie liecinieka zv. adv. P. griezušies pēc

vai p i r m s 1920. g. 18. marta likuma; šai partu rīcībā atbil-

dētājs ierauga vienīgi partu izteikto tā apstākļa apstiprinājumu,

ka 1919. g., 1. maija līgums itkā bijis jau no slēgts Lat v i -

ja s valūtā; 11) ka tā tad atbildētājs neapstrīd un nav atspē-

kojis Tiesu Palātas slēdzienu par to, ka minētā partu rīcībā —

griežoties pie liecinieka zv. adv. P. ar minēto lūgumu sastādīt
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iesniegumu Tieslietu ministram dēļ atļaujas par mājas pārdošanu

atbildētājam „nevar ieskatīt Ciemīša atteikšanos no viņa tiesī-

bām, kādas tam dod 1920. g. 18. marta likums"; 12) ka jautā-

jumā par pirkšanas sumas 4000 ea r a rub. samaksu,

Tiesu Palāta atradusi par pierādītu vienīgi to, ka uz pārdošanas

sumas rēķinu tikuši iemaksāti kopā tikai 1950 (cara) rub., bet

aiz viņas aprādītiem iemesliem uzskatījusi par nepierādītu, ka.

būtu tikuši iemaksāti zemnieku bankai pēc 1914. g. 2. jūnija vēl

200 rub.; ari šāds Tiesu Palātas slēdziens attiecas uz lietas

faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas instancē; at-

bildētājs šai ziņā nepārmet Tiesu Palātai kādu lietā nodibinātā

apstākļa sagrozīšanu vai atstāšanu bez apspriešanas, bet atsau-

cas vienīgi uz varbūtību, ka ja vēlākie maksājumi līdz 1950 rub.

tikuši izdarīti, tad esot jāprezumē, ka ari agrāk iemaksājamā

suma 200 rub. esot prezumējama kā samaksāta; šis atbildētāja

aizrādījums nepelna ievērību vispirms jau tādēļ vien, ka pir-

mais iemaksājums (par 800 rub.) tika izdarīts jau 1914. g. 2. jū-

nijā, pie kam attiecīgā kvītē nekas nav minēts par runā stāvo-

šiem 200 rub.; bez tā, lieta negrozās ap periodiskiem maksāju-

miem, kuros, ja divi vēlākie maksājumi būtu izdarīti, iepriekšējie

maksājumi uzskatāmi par segtiem (priv. lik. 3536. p,); 13) ka

attiecībā uz velosipēdu un stalli Tiesu Palāta nodibinājusi, ka

atbildētājs nav pierādījis un pat nav aizrādījis, ka šos priekš-

metus atbildētājs būtu devis un prasītājs būtu saņēmis kādā no-

teiktā cenā vai sumā; Tiesu Palāta nav šai ziņā liecinieku (se-

višķi ari ne liecinieka B.) liecības sagrozījusi, jo B. nemaz nav

liecinājis, ka „Ciemīts saņēmis stallīti 2000 rub. vērtībā", bet

gan tikai, ka „pēc Ciemīša ziņojuma tas saņēmis stalli, kurš

tam pienācies pēc izlīguma mājas pārdošanas lietā", pie kam

liecinieks aizvestā stallīša vērtību pēc „tagadējām" (1921. g.) ce-

nām novērtējis ap 2000 rub.; atbildētājs ari nebija lūdzis lieci-

nieku B. pārpratināt taisni par to, kādā sumā stallis pra-

sītājam bijis jāpieņem uz pirkšanas sumas rēķinu, bet Tiesu

Palātas 1924. g. 14. janvāra sēdē eventuāli lūdzis, minēto

liecinieku pārpratināt tikai par to, ka kad „pēc līguma noslēg-
šanas 1. maijā 1919. g. starp lieciniekiem un prāvniekiem bijusi
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saruna par to, kāpēc pārdevējs ņemot pretim velosipēdu un

stallīti maksāšanas sumas vietā, pārdevējs uz to atbildējis, ka

saņemot pretim to, ko dodot"; tādā kārtā, nepār-

pratinot liecinieku B. un neieskaitot stalli pirkšanas sumā,

Tiesu Palāta nav nedz civilproceslikumu, nedz priv. lik. 3518. p.

pārkāpusi; 14) ka tāpat nepelna ievērību atbildētāja aizrādī-

jums, ka Tiesu Palāta nepareizi nav ieskaitījusi pirkšanas sumā

uz pārdotā objekta gulstošos parādus jautājumā par hipoteka-

riskiem parādiem par 2911 rub. 50 k. kr. cara valūtā; šai ziņā,

kā konstatē Tiesu Palāta, pircējam saskaņā ar 1914. g. 2. jūnija

līguma 11. p. bijusi tiesība saņemt nopirkto objektu bez apgrū-

tinājumiem, kāds 11. p. palicis spēkā ari pēc 1919. g. 1. maija

līguma; tikko minētais nosacījums pats par sevi ir saprotams,

jo konkrētā gadījumā pirkšanas objekts bija nevis „Sīmaņa"

mājas visumā kā nedalīta hipotekariska vienība, bet tikai zi-

nāma konkrēta (bet nevis ideāla) daļa, kuras robežas nebija vēl

noteikti nodibinātas; pie tam par māju konkrētām divām da-

lām vēl netika atklāti attiecīgi nodalījumi zemes grāmatās; tā-

dēļ vien par hipotekarisku obligāciju ideālās (matemātiskās)

pusdaļas pārņemšanu nevar būt runa, jo, vienošanās trūkuma

dēļ ar hipotekariskiem kreditoriem, visi hipotekariskie parādi

ari turpmāk, t, i, ari pēc konkrētās māju dalīšanas, tomēr ap-

grūtinās abas māju konkrētās daļas, kuras šai gadījumā so-

lidāri un nedalīti atbildēs par visiem hipotekariskiem parādiem

uz Tiesu Palātas pievestā not. nolik. 311. p. pamata; tādēļ, kā

pareizi uzsver Tiesu Palāta, ja ari atbildētājs būtu domājis uz-

ņemties pusdaļu no hipotekariskiem parādiem, tad tomēr „ar to

nebūtu panākts tas stāvoklis, kādu paredz 1914. g. 2. jūnija lī-

gums, t. i. ka pircējs saņemtu pārdoto zemi brīvu no apgrūtinā-

jumiem un tādēļ pārdevējam tādu stāvokli atzīt par pienākumu

uzlikt nevar"; tādēļ atbildētājam nedz juridiski nedz techniski

nav iespējams, no sevis bez prasītāja kā pārdevēja piekrišanas

un līdzdalības vienpusīgi „uzņemties" itkā uz pārdoto daļu at-

tiecošos hipotekarisko parādu daļu resp. šo jautājumu nokārtot

ar hipotekariskiem kreditoriem; aiz tiem pašiem iemesliem

atbildētājam, nav tiesības, pirkšanas sumā ieskaitīt hipotēka-
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risko parādu „daļu" itkā pārņemtu uz pirkšanas sumas rēķina,

nerunājot nemaz par to, ka šāda uzņemšanās vispār nevarēja

pie konkrētiem apstākļiem ārēji izteikties; ja Agrarbanka —

līgumu atrisināšanas laikā, kā aizrāda atbildētājs, — vairs ne-

pastāvēja, un jautājuma nokārtošana par hipotekarisko parādu

sadalīšanu starp abiem partiem resp. par pārdotās daļas atbrī-

vošanu no parādiem nebija iespējama ar bankas starpniecību,

tad no tā izriet tikai tas, ka līguma atrisināšana kļuvusi ne-

iespējama sakarā ar kara apstākļiem, t. i. aiz force majeure, tā

tad ne aiz paša pārdevēja kā prasītāja vainas; 15) ka atbildē-

tājs pirkšanas sumā ieskaitīt matemātisko pusdaļu no uz pirktā

objekta gulošiem parādiem varētu tikai tad,, ja viņš vispirms

pierādītu, ka ar prasītāju notikusi vienošanās par atbildētājam at-

dalāmas māju daļas robežām un ka attiecīga iestāde sastādījusi

par to plānu; tālāk atbildētājam būtu jāpierāda vai nu tas, ka

viņš parādu, sumu visumā iemaksājis tiesas depozitā, vai jā-

pierāda tieši, ka viņš parādu sumu patiesi samaksājis attiecī-

giem hipotekariskiem kreditoriem: pirmā gadījumā viņš
būtu atsaucies uz prasītāja nokavējumu, ko viņš savukārt va-

rētu darīt tikai iepriekš nostādot prasītāju nokavējumā, t. i. at-

gādinot viņam viņa pienākumu nokārtot parādus ar saviem hi-

potekariskiem kreditoriem; otrā gadījumā atbildētājs

būtu rīkojies itkā prasītāja negotiorum gestor, kuram tā tad uz

priv. lik. 4449. p. pamata pieder tiesība prasīt atlīdzību par iz-

darītiem izdevumiem, pierādot pēdējo eksistenci un samaksas

faktu, t. i. iesniedzot kvitētās hipotekariskās obligācijas; tikai

šais rīcības aktos būtu izteikusies atbildētāja kā pārdevēja ap-

galvotā hipotekarisko parādu uzņemšanās uz sevi, un tikai tad

atbildētājam būtu juridiski un faktiski iespējams, parādu sumu

ieskaitīt viņa skaidrā naudā maksājamā pirkšanas sumā; bet

atbildētājam nav tiesības piespiest prasītāju ieskaitīt pirkšanas

sumā vienkārši matemātisko pusi hipotekarisko parādu; ar to

pircējs nesedz pirkšanas sumu, jo kreditors šai ziņā skaitās par

apmierinātu tikai tad, ja viņš apmierinājumu saņem pilnīgi

(priv. lik. 3514. p.): šādu apmierinājumu kreditors saņem nevis

ar to, ka parādnieks kailos vārdos apgalvo, ka viena matema-
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tiska pus dala hipotekarisko parādu būtu sedzama vai uzskatāma

par segtu, bet tikai tad, ja parādnieks pierādījis, ka viņš,

parādnieks, patiesi sedzis attiecīgo, ar prasītāja (kreditora,

pārdevēja) piekrišanu konkretizēto, dalu minēto hipotekarisko

parādu; 16) ka tādā kārtā Tiesu Palātai bija pietiekošs pamats

atzīt, ka 1914. g. 2. jūnija un 1919. g. 1. maija priekšlīgumi pali-

kuši neizpildīti un ka, piemērojot konkrētam gadījumam 1920. g.

18. marta likumu, Tiesu Palāta nav pielaidusi atbildētāja kasā-

cijas sūdzībā pievestos likumu pārkāpumus, kādēļ atbildētāja

kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj:

Jāņa Knīveļa pilnvarnieka, zv. adv. Strausmaņa kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

122, 1925. g. oktobra mēneša28. dienā. Ābrama Rozen-

ber g a lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu Malkas Padvas prasībā pret viņu, Rozenbergu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.-

Senāts atrod: Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka nomas lī-

gums starp partiem par telpu iznomāšanu ir izbeidzies 1923. g.

5. jūnijā un ka parti jaunu nomas līgumu nav noslēguši. levēro-

jot to, ka krievu civillikumi nepazīst nomas līgumu renovatio

tacita, Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājs

sākot no nomas līgumā paredzētās līguma izbeigšanās dienas

lieto prasītājas telpas patvarīgi, nekādām nomas attiecībām

starp partiem vairs nepastāvot, un tamdēļ ir izliekams. Atro-

dot tādā kārtā, ka pirmais prasības pamats, partu starpā no-

slēgtā nomas līguma-izbeigšanās, ir dibināts un apmierinot

prasību uz šī pamata, Apgabaltiesa nebija spiesta apspriest ari

prasības otro pamatu, telpu nepieciešamību pašai prasītājai.

Apgabaltiesai, kura, kā augšā minēts, ir konstatējusi, ka pēc no-

mas līguma izbeigšanās atbildētājs lietojis prasītājas telpas pat-

varīgi, t. i. ka nomas attiecības starp prāvniekiem nemaz

vairs nepastāvēja, nebija spiesta piemērot šinī lietā

1924. g. 16. jūnija likumu par telpu īri, jo šis likums ir piemēro-

jams tikai gadījumos, kur starp partiem šā likuma spēkā nāk-
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šanas dienā pastāvēja īres attiecības. Bez tam

atbildētājs par 1924. g. 16. jūnija likuma par telpu īri piemēro-

šanu šinī lietā runā tikai pirmo reizi kasācijas sūdzībā, un viņa

pilnvarnieks, pretēji atbildētāja apgalvojumam, agrāk uz šo li-

kumu nav aizrādījis.

Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabaltiesa nav pie- -

laidusi kasācijas sūdzībā pievestos likuma, pārkāpumus, kādēļ

kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj:

Ābrama Rozenberga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186) p. pamata atstāt bez ievērības.

123. 1925. g. apriļa mēneša 23. dienā. Kārļa Mcl i n a

pilnvarnieka, zv. adv. pal. Dzelžīša lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Eduarda Bisenieka un citu prasībā

pret Kārli Melinu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesas 1924. g. 6. novembra at-

sevišķais lēmums par to, ka Miertiesnesim iesniegtā prasība

bija no viņa kā pirmās instances izspriežama, ir pareizi pama-

tots uz Likuma par īri 8. panta otro piezīmi; lai gan 1924. gada
1. jūlijā, kad notika Miertiesneša spriedums, minētais likums

bija jau stājies spēkā, bet tanī dienā Rīgā vēl nebija ievēlēta un

nodibināta likumā paredzētā īres valde, kurai Miertiesnesim

iesniegtā un neizspriestā lieta būtu bijusi nododama; saskaņā

ar minētā likuma 8. panta otro piezīmi līdz tādai īres valdes

ievēlēšanai un nodibināšanai Miertiesnesim bija jāizspriež vi-

ņam līdz šī likuma spēkā nākšanas dienai iesniegtās prasības;

tikai tās lietas, kuras Miertiesnesis vēl nebija izspriedis līdz īres

valdes ievēlēšanai un nodibināšanai, viņam bija jānodod īres

valdes izspriešanai; 2) ka Apgabaltiesa, konstatējot, ka kon-

krētā gadījumā dzīvokļa uzteikšana notikusi 1924. g. 29. febru-

ārī un ka līdz šīs lietas izspriešanai Apgabaltiesā, nama līdz-

īpašniecei, prasītājai Marijai Biseniek, nav bijis dzīvoklis savā

namā, varēja nākt pie slēdziena, ka šī lieta nav identiska ar
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1923. g. 10. aprilī starp tiem pašiem partiem izspriesto lietu; 3)

ka jautājums par dzīvokļa vajadzību prasītājai attiecas uz lie-

tas iztirzāšanu pēc būtības un nav pārbaudāms kasācijas kārtī-

bā; 4) ka, pretēji atbildētāja kasācijas sūdzībā izteiktai domai,

likums nenoliedz telpu ieņemšanu namā reize ir no paša nama

īpašnieka, ir no nama pārvaldnieka; likums pat paredz tādu

stāvokli, kā tas redzams no 32. panta 2-rās piezīmes otrās da-

ļas, kur iet runa par to, ka līdz ar nama pārvaldīšanas līguma

izbeigšanos, izbeidzas ari pārvaldnieka dzīvokļa īres līgums

un ka tādā gadījumā, iestājoties jaunam pārvaldniekam, viņam

ierādāmas tās pašas telpas, kuras ieņēma agrākais pārvald-

nieks; likuma 32. panta 7. un 8. pktu nozīme šinī ziņā ir tikai

tā, ka izīrētājs nevar prasīt, uz minēto pantu pamata, kāda īr-

nieka izlikšanu, motivējot dzīvokļa nepieciešamību ar nama

pārvaldnieka pieņemšanas vajadzību; 5) ka no tiesas sēdes pro-

tokola nav redzams, ka atbildētājs vispārīgi būtu tiesu lūdzis

nopratināt kā liecinieku nama pārvaldnieku; tamdēļ vien jau

atkrīt atbildētāja kasācijas sūdzībā pievestā aizrādījuma ap-

spriešana, itkā tiesa nebūtu ievērojusi viņa lūgumu par minētā

liecinieka nopratināšanu; 6) ka maldīga ir atbildētāja kasāci-

jas sūdzībā izteiktā doma, itkā no tā vien nenozīmīga likumā

par īri lietotā vārda izīrētājs, bet ne „izīrētāji" būtu jā-

nāk pie slēdziena, ka likums tikai vienam no vairākiem kopē-

jiem nama īpašniekiem-izīrētājiem piešķīris tiesību ieņemt

savā namā dzīvokli; attiecībā uz īrētāja tiesību aprobežo-

šanu, telpu ieņemšanas ziņā savā namā, likums (32. pants 7.

punkts) uzstāda tikai vienu rekvizitu: telpu vajadzību izīrētā-

jam un viņa ģimenei; no tā loģiski izriet, ka ja nams pieder vai-

rākiem īpašniekiem, tad katrs īpašnieks var pretendēt uz dzī-

vokli savā namā, ja vien tiek konstatēta dzīvokļa vajadzība;

ja likumdevējs patiesi būtu gribējis tādu izīrētāja tiesību iero-

bežošanu, ka kopējiem vairākiem nama līdzīpašniekiem tikai

vienam no viņiem būtu tiesība uz dzīvokļa ierādīšanu savā

namā, tad likumā ari būtu ievesti noteikumi, kuram no līdz-

īpašniekiem šī tiesība būtu piešķirama; 7) ka tā tad Apgabal-

tiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēļ
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pēdējā kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: atbildē-

tāja Kārļa Melina pilnvarnieka, zv. adv. pal. K. Dzelzīša kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186) p. p. pamata atstāt bez

ievērības.

124. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Moiseja Moi-

že s a lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Rīgas pilsētas prasībā pret viņu, Moižesu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Atbildētājs savā apelācijas sūdzībā, kuru tas

uzturējis ari otrā instancē, bija lūdzis starp citu pārgrozīt Mier-

tiesneša spriedumu attiecībā uz īres maksas apmēru uz tā pa-

mata, ka šis apmērs, saskaņā ar likuma par telpu īri 5. pantu,

ari šinī lietā noteicams pēc likuma par telpu īri noteikumiem,

pēc kāda likuma 29. panta atbildētājam kā apakšīrniekam esot

tiesība uz īres līguma atjaunošanu uz viņa, atbildētāja, vārdu.

Apgabaltiesa atbildētāja lūgumu noteikt īres maksu saskaņā ar

likuma par telpu īri, noteikumiem, (minētā lik. 37. pants) nemaz

nav apspriedusi un atraidījusi atbildētāja atsaukšanos uz lik.

par telpu īri 29. pantu aiz tā iemesla, ka atbildētājs nav iesnie-

dzis pretprasību par īres līguma atzīšanu starp viņu un prasī-

tāju. Apgabaltiesas uzskats, ka atbildētājam dotā gadījumā bija

jāiesniedz pretprasība, ir maldīgs. Atbildētājam, lai aizstāvētu

savas kā apakšīrnieka tiesības uz īres līguma atzīšanu ar pra-

sītāju, nebija katrā ziņā jāiesniedz par to pretprasība. Viņš

varēja atraidīt prasītājas celto prasību, kura uzskatāma kā

actio negatoria, ar atsaukšanos iebilduma veidā uz savām attie-

cībām .pret ieņemto dzīvokli kā apakšīrnieks. To atbildētājs

ari ir darījis, pievedot apelācijas sūdzībā lik. par telpu īri 29.

pantu, kurš saskaņā ar minētā likuma 5. pantu bija piemēro-

jams ari šinī lietā. Pēc lik. par telpu īri 29. panta noteikumiem

atbildētājs jau agrāki bija rīkojies, griežoties, kā to Apgabaltiesa

ari ir konstatējusi, pie prasītājas ar lūgumu atzīt — atjaunot

īres līgumu tieši ar viņu. Tādā kārtā Apgabaltiesa nevarēja

noraidīt atbildētāja pret prasību celto uz lik. par telpu īri 29.
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pantu iebildumu aiz tā iemesla, ka viņš tādu iebildumu būtu

varējis realizēt tikai pretprasības ceļā un apmierināt prasību

par atbildētāja izlikšanu, Apgabaltiesa ari nevarēja atzīt, ka

prasītājai piespriežama zaudējumu atlīdzība, kamēr pie.virs-

minētiem apstākļiem varēja būt runa tikai par īres maksas pie-

spriešanu, kuras apmēis bija noteicams pēc lik. par telpu īri 37.

panta noteikumiem. Aiz pievestiem iemesliem Apgabaltiesas

spriedums civ. proc. lik. 181, (129) un 196. (142) p. p. pārkāpumu

dēļ nevar tikt atstāts spēkā, kādēļ Senāts, neielaižoties pārējo

kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā,

nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1924. g. 6. decembra spriedumu

civ. proc. lik. 181. (129) un 196. (142) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt

un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā

sastāvā.

125. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Jāna Alks ne s

pilnvarnieka, zv. adv. Freidenfelda lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņa, Alksnes, prasībā pret Zālamanu

Joršu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesai bija tiesība un pienākums pie

šīs lietas caurskatīšanas piemērot likumu par telpu īri un nevis

pagaidu noteikumus par dzīvokļu īri. Saskaņā ar lik. par telpu

īri 5. pantu līdz ar šī likuma spēkā nākšanu visas tiesās iepriekš

uzsāktās īres lietas, kuras vēl nav galīgi izspriestas, izšķira-

mas pēc likuma par telpu īri attiecīgiem noteikumiem. Šī lieta,

pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, Apgabaltiesas

otrā sprieduma taisīšanas laikā nebija galīgi izspriesta, jo Ap-

gabaltiesas pirmais spriedums tika no Senāta atcelts un Ap-

gabaltiesas otrā sprieduma taisīšanas laikā nemaz vairs nepa-

stāvēja. Apgabaltiesai bija ari tiesība attiecināt šinī lietā jauno

likumu par telpu īri uz laiku pirms tā izdošanas, jo šī tiesība iz-

riet no citētā likuma par telpu īri 5. panta, kurš noteic, ka

„visas tiesās iepriekš" uzsāktās īres lietas, kuras
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vēl nav galīgi izspriestas, izšķiramas pēc šī likuma attiecī-

giem (t. i. uz visiem šo lietu apstākļiem attiecošamies)

noteikumiem". levērojot to, ka likums par telpu īri netaisa ne-

kādu izšķirību attiecībā uz īres maksas normēšanu starp dzī-

vokļiem un kantoriem (lik. par telpu īri 1. pants), nav vairs

nekādas nozīmes un jāatkrīt kasācijas sūdzības iesniedzēja

aizrādījumiem uz itkā no Apgabaltiesas pielaistiem likuma pār-

kāpumiem pie slēdziena taisīšanas par to, ka parti noslēguši si-

mulētu līgumu. Ari Apgabaltiesas sprieduma motivu daļai, kura

pamatota vēl uz pagaidu noteikumiem par dzīvokļu īri, saskaņā

ar likumu par telpu īri 5. pantu, vairs nav nozīmes šinī lietā,

kurā, kā jau minēts, vienīgi bija piemērojami lik. par telpu īri

noteikumi, kurus Apgabaltiesa ari piemērojusi sava sprieduma

otrā daļā. Atrodot, ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav kasācijas

sūdzībā pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ kasācijas sūdzība

kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Jāna Alksnes

pilnvarnieka, zv. adv. Freidenfelda kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186) panta pamata atstāt bez ievērības.

126. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta palīga Prēvalda lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Heimaņa

Jakuboviča prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāja

pilnvarnieka, zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja savu tiesību pieprasīt no

preču īpašnieka atlīdzību par pārkraušanas izdevumiem, pama-

tojusi pirmā instancē uz pag. noteik. un tarifa 79. .§, 7. pkt., bet

otrā instancē uz 79
1

.

§ „c" pktu; 2) ka atbildētāja pie tam'ap-

galvo, ka preču pārkraušana, sakarā ar muitas ierēdņu piepra-

sījumu apskatīt preces, patiesi notikusi ar dzelzceļu līdzekļiem;

3) ka pēc 79
1

. § „c" pkta preču īpašniekam jāatlīdzina dzelz-

ceļiem, ja pēdējie izdara muitas formalitātes, visi uz preču īpaš-

nieka rēķinu taisītie vai pie tam cēlušies izdevumi un

proti preču īpašniekam jāatlīdzina „izdevumi par preču pār-

236

1925. g. — 125., 126



kraušanu — dzelzceļu tiešo izdevumu apmēros"; 4) ka Ap-

gabaltiesa, gan neatzīstot 79. § 7. pkta analoģisko piemēroja-

mību, tomēr atrod atbildētājas prasījumu dēļ pārkraušanas iz-

devumiem par pareizu pamatā, un atraidījusi atbildētājas lū-

gumu pielaist pierādījumu par pārkraušanas ilgumu un darba

algas normām tādēļ, ka ar atbildētājas pievestiem pierādījumiem

viņa nevarēšot pierādīt savus patiesos izdevumus; 5) ka šis

pēdējais Apgabaltiesas pievestais motivs nav uzskatāms par pa-

reizu; 79\ § „c" pkt., kuru Apgabaltiesa atzīst par piemērojamu,

neprasa un neparedz to, ka dzelzceļiem būtu jāpierāda „pa-

tiesie" izdevumi; 79\ § savā ievadā runā netikvien par „taisī-

tiem", bet ari par „c ē 1 v š a m i c s izdevumiem", tā tad nepa-

redz taisni „pa t i c s v s" izdevumus; ja tādēļ atbildētāja varētu

pierādīt, ka pārkraušana notikusi un ja — kā nenoliedz Ap-

gabaltiesa — pārkraušana tikusi izdarīta ar atbildētājas līdze-

kļiem, tad nekrīt svarā, vai Dzelzceļu virsvalde pārkraušanu

izdarījusi ar atsevišķi par katru pakalpojumu atalgotiem darbi-

niekiem, vai ar viņas pastāvīgā dienestā esošiem darbiniekiem;

6) ka, pretēji prasītāja domām, dzelzceļu nolik. 70. p. 2. d. aiz-

rādījums, ka izdevumus atzīmē uz preču zīmēm, pieliekot at-

taisnojošus dokumentus, nemaz neizslēdz, ka dzelzceļš neva-

rētu kā uz dokumentiem atsaukties ari uz tiesas protokoliem

par nopratinātiem lieciniekiem vai uz apliecībām par darba al-

gas normām, nerunājot nemaz par to, ka konkrētā gadījumā at-

bildētāja neprasa izdevumus, par kuriem būtu atzīmēts uz preču

zīmēm, un kuri vēl prasītu attaisnojumu ar «attaisnojošiem do-

kumentiem", bet izdevumus, par kuriem, kā apgalvo atbildē-

tāja, nav atzīmēts preču zīmēs; 7) ka tā tad Apgabaltiesas pie-

vestais iemesls minētā atbildētājas blakus lūguma atraidīšanai

nav uzskatāms par pareizu; 8) ka Apgabaltiesa, nepielaižot mi-

nēto atbildētājas blakus lūgumu, pārkāpusi civ. proc. lik. 102.

(81), 181. (142) p. p., kādēļ viņas spriedums aiz šī iemesla at-

ceļams, Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1924. g. 11. no-

vembra spriedumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pār-

kāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā.
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127. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta palīga Prēvalda lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Jēkaba G o -

renšteinaprasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāja piln-

varnieka, zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja aprēķina veduma maksa līdz

stacijai „Rīga krasts" nevis no nosūtīšanas stacijas „Žigura",

bet no iepriekšējās stacijas, t. i. „par visu posmu"; 2) ka

atbildētāja šai ziņā atsaucas uz Dzelzceļu virsvaldes galvenā

direktora 1920. g. 14. decembra rīkojumu zem Nr. 472, ar kuru

pēc atbildētājas domām ticis attāluma rādītājs pārgrozīts; 3) ka

tomēr, pretēji atbildētājas domām, rīkojums zem Nr. 472 nemaz

nepārgroza un vispār neaizskar attāluma rādītāju, bet nosaka

tikai, ka 28. versts atklāta visām komercoperacijām, pie kam

preču operācijas izdara tikai ar pilnlādētiem vagoniem, aprē-

ķinot vešanas maksu par visu posmu ; 4) ka šī

papildu maksa runāpretim Dzelzc. nolik. 68.,69. p.p.,pēc kuriem

veduma maksa un papildu nodevas aprēķināmas pēc likumīgā

spēkā esošiem un izsludinātiem tarifiem un noteikumiem par

papildu nodevām, kāda veduma maksa un papildu nodevas ir

jāaprāda preču zīmē; dzelzceļam nav tiesības par preču pār-

vadāšanu ņemt papildu maksas, izņemot tarifos un noteikumos

par papildu nodevām paredzētās; 5) ka tādā kārtā Dzelzceļu

virsvaldes galvenais direktors no sevis noteicis jaunu at-

sevišķu maksu (veduma maksu) bez pārvadāšanas līgumā

(preču zīmē) paredzētām maksām par preču patieso noieto ceļu

no pašas nosūtīšanas stacijas „2igura" līdz preču adreses vie-

tai, stacijai „Rīga krasts" (par 10 kilogramiem uz kilometru: ta-

rifa 55., 56. §§), un proti, pievienojot tai veduma maksai vēl

kādu papildu maksu no iepriekšējās tarifa stacijas, t. i. par ceļu,

kuru līgums nebija paredzējis, kuru preces patiesi nebija nogā-

jušas, un no kuras preces netika nosūtītas. Jau Kr. senāts no-

teikti paskaidrojis, pamatojoties uz nodibināto Senāta praksi,
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ka dzelzceļam, pieņemot preci pusstacijā, nav tiesības ņemt

vedummaksu skaitot no iepriekšējās tarifa stacijas; šis notei-

kums tieši izriet no tā, ka vedummaksa ņemama tikai par fak-

tiski noieto ceļu (Senāta civ. kas. dep. spried. 1912. g. Nr. 58 —

Ofengendena liet); 6) ka tādēļ pievestam rīkojumam Nr. 472,

cik tālu ar to tiktu ievesta papildu veduma maksa par preču ne-

noieto ceļu, nav likumīga spēka kā runājošam pretī dzelzceļ.

nolik. 68., 69. pantiem; 7) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atzīstot

pievesto rīkojumu zem Nr. 472 aprādītā daļā par spēkā neesošu,

un uz šī pamata atrodot, ka prasītājs pārmaksājis veduma

maksu, nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kā-

dēļ viņas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts

nolemj: Latvijas Dzelzceļu virsvaldes pārstāvja, juriskon-
sulta palīga Prēvalda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186) p. pamata atstāt-bez ievērības.

128. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Krišjāņa

Sa 1 c nie ka pilnvarnieka, zv. adv. Valtera lūgums par Lie-

pājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Latvijas Slimo kasu

sabiedrības prasībā pret Krišjāni S a 1 c n i ck v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka savā prasības rakstā prasītāja aizrāda

uz to, ka atbildētājs, ar kuru, neskatoties uz nomas līguma pro-

jektu sastādīšanu, nomas līgums tomēr nav ticis noslēgts, neat-

brīvo prasītājas telpas un dzīvo viņās bez likumīga pamata;

tā tad prasība pēc sava satura ir vērsta uz to, lai aizliegtu at-

bildētājam lietot prasītājas telpas bez likumīga pamata; tādēļ

prasība raksturojama kā actio negatoria (priv. lik. 874. p.) un

kā tāda piekrīt Miertiesu iestāžu kompetencei pēc analoģijas ar

civ. proc. lik. 36. (1806) panta 3. pkta noteikumiem; 2) ka Ap-

gabaltiesa konstatējusi: a) ka slimo kasu savienības padome

1923. g. 18. martā tikai taisījusi principiālu lēmumu izīrēt atbil-

dētājam telpas Bātes muižā, b) ka savienība šinī lēmumā atzi-

nusi, ka līgums slēdzams atsevišķi, kad sarunās būs noskai-
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droti tuvākie īres noteikumi un c) ka šinī lēmumā trūkst vieno-

šanās par īres maksu; konstatējot tādējādi, ka parti nebija vie-

nojušies par visiem īres līguma nosacījumiem, Apgabaltiesai sa-

skaņā ar priv. lik. 3034., 3131., 3132., 3133. p. p. bija pietiekošs

pamats atzīt īres līgumu starp partiem par nenotikušu; 3) ka

Apgabaltiesa no atbildētāja paskaidrojumiem nākusi pie slē-

dziena, ka ar Dr. Ogriņu atbildētājam bijušas tikai sarunas;

nākot pie šī slēdziena, kurš, kā dibināts uz lietas faktiskiem ap-

stākļiem, saskaņā ar tiesu iek. lik. 5. p. nav Senātā pārbaudāms,

Apgabaltiesa varēja uz šī pamata vien atrast par lieku liecinieka

Ogriņa nopratināšanu; 4) ka Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena,

ka starp partiem nav ticis noslēgts īres līgums, varēja atstāt bez

ievērības atbildētāja lūgumu uzlikt prasītājai par pienākumu
stādīt priekšā naudas pārvedumu kuponus, jo īres naudas sūtī-

šanai prasītājai, īres līgumam nepastāvot, nav nozīmes; 5) ka

tādā kārtā Apgabaltiesa nav kasācijas sūdzībā pievestos liku-

mus pārkāpusi, kādēļ kasācijas sūdzība kā nepamatota atrai-

dāma, Senāts nolemj: Krišjāņa S a 1 c n i c ka pilnvarnieka,

zv. adv. J. Valtera, kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186)*

p. pamata atstāt bez ievērības.

129. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Gathorna

H ar 1 c i pilnvarnieka, zv. adv. Forstmaņa lūgums par Liepājas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, H ar 1 c i, prasībā pret.

Jēkabu Zelmeni.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa atzinusi par nepierādītu, ka

prasības lūgumā pievestais ar prasītāju notikušais nelaimes ga-

dījums būtu noticis aiz atbildētāja vainas. Nākot pie tāda slē-

dziena, Apgabaltiesa pie jautājuma apspriešanas par atbildētāja

vainu nav nemaz apsvērusi to apstākli, ka notikuma naktī Kūr-

mājā, kuras nomnieks ir atbildētājs, bija izrīkojums, kur sanāca

daudz cilvēku. Tādēļ atbildētājam, kuram saskaņā ar saisto-

šiem noteikumiem vienmēr bija jārūpējas par trepju atrašanos.
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tīrā stāvoklī, šinī vakarā un naktī, kad pēc tiesas konstatējuma

sniga sniegs un lija lietus, it sevišķi bija jāgriež uzmanība uz to,

ka trepes būtu pilnīgi apgaismotas un tīras no slapja sniega,

kurš ļaužu drūzmēšanās dēļ izrīkojuma laikā ļoti viegli varēja

novest pie nelaimes gadījumiem un kuru, pretēji Apgabaltiesas

domām, pie pienācīgas gribas var vienmēr pilnīgi notīrīt no

trepēm un apkaisīt pēdējās ar smiltīm vismaz pa izrīkojuma

laiku. Bez tā, Apgabaltiesa, atrodot, ka ārējās trepes esot bi-

jušas zināmā mērā apgaismotas ar gaismu, kura nākusi no iek-

šienes uz trepēm, nepamatojās uz objektīviem datiem, jo lieci-

nieki, uz kuru liecībām Apgabaltiesa dibina savu slēdzienu par

trepju apgaismošanu, liecina tikai, ka trepes no ārienes nebija

apgaismotas, bet gaisma nākusi no iekšienes, bet kādā apmērā

trepes bija apgaismotas, par to šie liecinieki nerunā, kādēļ ob-

jektīvus datus attiecībā uz jautājumu par to, vai trepes var pie-

tiekoši apgaismot caur gaismu no iekšienes, Apgabaltiesa va-

rēja nodibināt tikai caur apskatīšanu uz vietas. Aiz pievestiem

iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa nav ievērojusi visus

patiesos lietas apstākļus, ar ko pārkāpusi civ. proc. lik.

181. (129) un 196. (142) p. p., Senāts, neielaižoties pārējo

kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā,

nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1925. g. 13. janvāra sprie-

dumu civ. proc. lik. 181. (129) un 196. (142) p. p. pārkāpumu dēl

atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai caurskatīšanai no

jauna citā sastāvā.

130. 1925. g. maija mēneša 14. dienā. Otto Bo ka lū-

gums par Jelgavas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu viņa, Boka,

prasībā pret Zemkopības ministriju un Jāni Romanovsku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Izklausījis prasītāja Otto Boka paskaidrojumus un ņemot

vērā: 1) ka Miertiesneša spriedums ticis izgatavots galīgā veidā

jau pašā sprieduma taisīšanas dienā 1924. g. 24. oktobrī, jo

lietā nav sevišķas rezolūcijas: 2) ka sūdzētājs nav lūdzis i*z-

sūtīt viņam sprieduma norakstu, bet gan tikai izdot viņam
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to; 3) kā jau tādēļ vien sūdzētājam nav tiesības pārmest Mier-

tiesnesim vai policijas ierēdņiem, ka tie nav laikā rīkojušies par

sprieduma noraksta izsūtīšanu viņam; 4) ka apelācijas termiņa

atjaunošana gan pielaižama tad, ja spriedums nav attiecīgā ter-

miņā (civ. proc. lik. 195. (142) p.) izgatavots galīgā veidā, bet

sūdzētājs pat neapgalvo, ka tas nebūtu noticis; 5) ka ja sprie-

dums tika laikā izgatavots galīgā veidā, tad tas apstāklis vien,

ka Miertiesnesis nav izsniedzis laikā (civ. proc. lik. 197. (144.) p.)

sprieduma norakstu un vēl mazāk, ka viņš to nav izsūtījis laikā,

nevar noderēt par iemeslu atjaunot apelācijas termiņu; 6) ka

sūdzētāja pievestais Senāta civ. kas. dep. spried. 1923. g. Nr. 374

uz runā stāvošo lietu neattiecas, jo tai lietā Senāts izgājis no tā,

ka spriedums patiesi likumā paredzētā laikā nav ticis izgatavots

galīgā veidā, un sakarā ar šo paskaidrojis, ka ja tas ticis konsta-

tēts, tad partam nav katru dienu jāierodas tiesā, lai kancelejā

meklētu pēc sprieduma noraksta „ja spriedums noteiktā laikā

nav bijis gatavs"; 7) ka likums vispār neparedz sprieduma no-

raksta izsūtīšanu, izņemot civ. proc. lik. 200. (145 2.) p. paredzēto

gadījumu, un tādēļ parta lūgums, izsūtīt viņam sprieduma no-

rakstu, nemaz neatsvabina partu no pienākuma, no sevis no-

skaidrot tiesā, vai spriedums ir sagatavots laikā galīgā formā,

un apstiprinošā gadījumā iesniegt termiņā attiecīgo pārsūdzību,

pilnīgi neatkarīgi no tā, vai un kad viņš būtu saņēmis izsūtāmo

sprieduma norakstu; 8) ka konkrētā gadījumā netikvien nav pie-
rādīta Miertiesneša vaina, neizsniedzot sprieduma norakstu

laikā, bet, taisni otrādi, pats sūdzētājs pielaidis vainu tai ziņā,

ka viņš nav pārliecinājies uz vietas, vai spriedums patiesi nav

sagatavots attiecīgā laikā resp. ka viņš personīgi vai caur piln-

varnieku nav saņēmis viņa pasūtīto sprieduma norakstu; 9) ka

ja pats sūdzētājs bijis vainīgs pie apelācijas termiņa neievēro-

šanas, tad varbūtējā konkurējošā vaina no policijas ierēdņu

puses lomu nespēlē un pati par sevi nedod tiesību prasīt ape-

lācijas atjaunošanu; 10) ka pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa,
atrodot sūdzētāja lūgumu dēļ apelācijas termiņa atjaunošanas

viņam par neapmierināmu, gala slēdziena ziņā nav likumu pār-

kāpusi, kādēļ sūdzētāja kasācijas sūdzība kā nepamatota ātrai-
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dama, Senāts nole m j: Otto Boka kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. p. pamata atstāt bez ievērības.

131. 1925. g. apriļa mēneša 28. dienā. Rīgas Latviešu

Amatnieku palīdzības biedrības pilnvarnieka, zv. adv. Zemgaļa

lūgums par Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu minētās palīdzības

biedrības prasībā pret Krišjāni E d o 1 f v.

Sēdi vada priekšēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc 1924. g. 20. decembra likuma par

tirdzn. rfipn. nod. (Lik. krāj. Nr. 193) 36. p. un 1920. g. 28. de-

cembra noteik. (Lik. krāj. 1921. g. Nr. 1) 35. p. «par atsevišķu

tirdzniecības uzņēmumu uzskatāmas pastāvīgi vienā vietā at-

rodošās telpas kurās tirgojās ar dažāda veida pre-

cēm vai nodarbojās citādi ar viena veida tirdzniecības operā-

cijām"; 2) ka saskaņā ar 1921. g. 18. augusta noteik. par trak-

tieru etc. apgrozījuma nodokli (Lik. krāj. Nr. 160) 1, p., 1921. g.

3. marta instrukcijas par traktieru etc. apgrozījumu nodokli

(V. V. Nr. 49) 1.. 2. p. p. un nolik. par traktieru arodu (Kr. lik.

kop. 12. sēj. 2. d. 2.—4. p. p.) traktieri, pie kuriem pieder ari

restorāni, pieskaitāmi pie tirdzniecības uzņēmumiem, kuri tir-

gojas ar precēm, neatkarīgi no tā, vai tur pārdodamās preces

(ēdienus un dzērienus) patērē uz vietas vai ne; sakarā ar to ari

telpas vai vietas, kurās traktieru (restorānu) turētāji tirgojas

ar savām minētām precēm, skaitās un saucās par «pārdo-

šanas vietām" (sk. ari 1924. g. 24. decembra lik. par žū-

pības apkarošanu 1. p.: Lik. krāj. Nr. 207) pretēji «alkoholisku

dzērienu fabrikām un izgatavošanas vietām un noliktavām" (tā

paša lik. 2. p.); pie tam pārdošanas vietas, kurās pārdod alko-

holiskus dzērienus tikai aiznešanai («na blihocb") saucas par

tirgotavām šī vārda šaurā nozīmē; 3) ka «veikals" nozīmē taisni,

p ā r d o š a n a s vietas, t. i. telpas, kurās tirgojas"; ja nu trak-

tieri (restorāni) uzskatāmi par «tirdzniecības uzņēmumiem",

par kuriem jāizņem tirdzniecības zīmes (pretēji rūpnie-

cības zīmēm), un telpas, kurās pārdod preces (dzērienus un
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ēdienus), skaitās par „veikalu", tad ari traktieri uzskatāmi par

veikaliem, t. i. par tirgošanās telpām vai pārdošanas vietām,,

proti par telpām, kurās esošiem uzņēmumiem ir tirdzniecības,

raksturs, pretēji rūpniecības (izņemot darbnīcas) raksturam;

4) ka tam apstāklim, ka pie lik. par telpu īri apspriešanas Sa-

eimā tika atraidīts priekšlikums 1. p. „c" pktā paredzēto telpu

sarakstu papildināt ar „dzertuvēm", nav nekādas nozīmes, jo

nav zināms, aiz kādiem iemesliem taisni šis priekšlikums ticis;

atraidīts un sevišķi vai tas būtu noticis tādēļ, lai piešķirtu nam-

saimniekiem brīvas rokas atttiecībā sevišķi pret restorāniem;:

drīzāki šāds motivs nav prezumējams, ņemot vērā lik. par telpu;

īri vispārējo tendenci, visur ierobežot namsaimnieku rīcības tie-

sības par nama izīrējamām telpām; žūpības apkarošanai kalpo

cits likums (par žūpības apkarošanu: Lik. krāj. 1924. g. Nr. 207);

piešķirot namsaimniekam lielāku brīvību pret restorāniem, ne-

kas alkoholu apkarošanas ziņā nebūtu panākts, jo namsaimnie-

kam, izliekot vienu restoratoru no ieņemtām telpām, ar to taisni:

atstāta iespēja pieņemt citu zem vēl labvēlīgākiem priekš sevis,

nosacījumiem, vai pašam atvērt restorānu savā namā, neru-

nājot nemaz par to, ka ari restorators spēs nodrošināt sevi ar

ilggadīgu līgumu; 5) ka tāpat nav nozīmes tam, ka lik. par telpu

īri 1. p. „c" pktā sevišķi minēts par „aptieku" telpām, kaut gan

ari aptiekas pieder pie tirdzn. uzņēmumiem vai pārdošanas

vietām (veikaliem): aptiekām ir zināms izcils stāvoklis kā sa-

nitārai un sociālai iestādei, un likumdevējs tādēļ ari varēja viņas,

sevišķi izcelt, neizšķirot jautājumu par veikala jēdzienu kā tādu;.

6) ka tādā kārtā, attiecinot lik. par telpu īri 1. p. „c" pktu ari

uz atbildētāja ieņemto restorāna telpu, Tiesu Palāta nav šo li-

kumu pārkāpusi, kādēļ prasītāja kasācijas sūdzība kā nepama-

tota atraidāma, Senāts nolemj: Rīgas Latviešu amatnieku

palīdzības biedrības pilnvarnieka, zv. adv. Zemgaļa kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

132. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Daugavpils

notāra Rūdolfa Skujas lūgums par Latgales apgabaltiesas.
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lēmuma — attiecība uz zīmogsoda uzlikšanu — atcelšanu firmas

„S. Fainbergs un Pliners" prasībā pret Nikolaju T i to v v v. c.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc rīkojuma par zīmognod. (Lik. krāj.

1921. g. Nr. 165) 37. p. notāra apliecināti līguma izvilkumi, ja

paši līgumi apliekami ar proporcionālo zīmognodokli, jāapliek

ar to pašu proporcionālo zīmognodokli, bet ne augstāki par 1

zelta franku, tagad — pēc 1922. g. 30. jūnija lik. par zelta fran-

kos noteiktiem nodokļiem (Lik. krāj. Nr. 121) — ar 2 lat.; 2) ka

sūdzētāja pievestais rīk. par zīmognod. 46. p. 10. pkt. lik. „c",

pēc kura no zīmognodokļa atsvabināti visi raksti bāriņtiesās,

neattiecas uz oriģināldokumentu norakstiem un izvilkumiem,

kuri rakstiem pielikti nevis kā procespapīrs (pēc 47. p.), bet kā

dokumenti, kuriem „jau pirms iesniegšanas tiesai būtu patstā-

vīga dokumenta nozīme un kas tiek iesniegti jau, no pirmā sā-

kuma, oriģināla vietā kā pierādījums lietā, piem. uz civ. proc.

lik. 463. p. pamata" (Senāta civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr.

462); 3) ka konkrētā gadījumā izvilkums no sabiedriskā līguma

tika iesniegts Fainberga un Plinera prasības lietā taisni kā pie-

rādījums lietā, tā tad nevis kā procespapīrs; tādēļ izvilkumam

piemērojams vispārējais rīk. par zīmognod. 37. p. (Kr. Senāta

apv. sap. 1906. g. lēmums Nr. '3), neatkarīgi no tā, vai izvilkums

būtu izsniegts iesniegšanai ari tais iestādēs, kurās „raksti" ir

iesniedzami bez zīmognodokļiem; 4) ka tādēļ Apgabaltiesa, at-

zīstot runā stāvošo izvilkumu par apliekamu ar zīmognodokli

ari tad, ja to iesniedzis ar sevišķu atzīmējamu par viņa mērķi

proti «iesniegšanai iestādēs, kurās d o k v m c n t i (?) no zīmog-

nodokļa atsvabināti", un sakarā ar šo uzliekot sūdzētājam

zīmogsodu par 10 latiem, nav sūdzētāja pievestos likumus pār-

kāpusi; 5) ka sūdzētājam nav tiesības, kā uz likumu pārkāpumu

aizrādīt uz to, ka Apgabaltiesa uzlikusi viņam mazāku zīmog-

sodu, proti par 10 latiem, nekā pienākas (proti par 20 latiem,

ievērojot augšā minēto 1922. g. 30. jūnija likumu), jo ar to nav

sūdzētāja tiesības aizskartas, Senāts nolemj: Daugavpils
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notāra Rūdolfa Skujas kasācijas sūdzību uz civ. lik. 283. (186)

p. pamata atstāt bez ievērības.

133. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Antona

B a 1 č c r a lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu vina, Balcera, prasībā pret Donatu Ziemeli un pē-

dējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē sena-

tors A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pagasta valdes grāmatās ierakstīts no-

mas līgums neskaitās par publisku aktu civ. proc. lik. 410. p.

nozīmē (Kr. Senāta civ. kas. spried. 1874. g. Nr. 624 Apolkova

lietā, 1876. g. Nr. 53 Vasiļjeva lietā); 2) ka pēc Kr. civ. lik.

1700. p. (1911. g. red.) nomas līgumi uz laiku ne ilgāk par 12 ga-

diem ar nomas naudu ne augstāk par 300 rub. gadā slēdzami ari

mutiski un tamdēļ viņu pastāvēšana un saturs ir pierādāmi ar

lieciniekiem, neatkarīgi no tā, vai konkrētā gadījumā līgums

tika noslēgts kā privāts akts, vai ne, jo pēc civ. proc. lik. 134.

(101 1.) p. liecinieki nav pielaižami tikai tādu notikumu pierādīša-

nai, kuri ir jāapliecina rakstiskā formā, kāds 134. p., kā izņē-

muma noteikums, ir jāiztulko visšaurākā nozīmē; 3) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa, nenopratinādama prasītāja uzdotos liecinie-

kus nomas līguma pastāvēšanas pierādīšanai, kas gan tika ie-

rakstīts pagasta valdes grāmatās, bet dēļ kura tomēr rakstiska

forma pati par sevi nebija prasāma, pārkāpusi civ. proc. lik.

134. (101.) p.: 4) ka nenopratinot prasītāja uzdotos lieciniekus

nomas līguma esamības pierādīšanai, Apgabaltiesa ir ņēmusi

prasītājam iespēju pierādīt savu prasību un viņai nebija tiesī-

bas atzīt, ka atbildētāji valdījuši strīdū esošo zemi kā īpašnieki

20 gadus un uz šī pamata ieguvuši to iesēdējuma ceļā, Senāts,

neielaizdamies citu prasītāja pievesto kasācijas iemeslu pārbau-

dīšanā, nolē m a : Latgales apgabaltiesas 1925. g. 16. jan-

vāra spriedumu civ. proc. lik. 134. (101 1.) p. pārkāpuma dēļ at-

celt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna

citā sastāvā.
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134. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Jēkaba S. lū-

gums dēļ lietas caurlūkošanas no jauna un Liepājas apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanas Grietas B. prasībā pret Jēkabu S. un

prasītājas paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka Grietas B. prasībā pret atbildētāju Jē-

kabu S. par uztura piespriešanu viņas ārlaulībā dzimušai mei-

tai Marijai-Zelmai Liepājas apgabaltiesa, konstatējot, ka atbil-

dētājam ir bijuši ar prasītāju miesīgi sakari likumā paredzētā

kritiskā laikā, ar savu likumīgā spēkā gājušu 1923. g. 16. ok-

tobra spriedumu ir piespriedusi no atbildētāja Jēkaba S. par

labu Grietai B. priekš viņas ārlaulības bērna Marijas Zelmas

uztura par laiku no 11. augusta 1922. g. līdz 11. martam 1923. g.

2800 rubļus; 2) ka atbildētājs,savu 1925. g. 20. janvārī iesniegto

lūgumu par minētā sprieduma atcelšanu jaunatklātu apstākļu

dēļ pamato uz to, itkā viņam tikai pāris nedēļas priekš lūguma

iesniegšanas nācis zināms no Bāses pagasta vecmātes J:, ka

Grieta B. pie bērna dzemdēšanas esot minētai J. atzinusi, ka

starp viņu un atbildētāju miesīgi sakari nekadneesot bijuši, kādu

sarunu dzirdējusi ari kāda Marija S., un ka bez tā kāds Andrejs

M. zinot, ka priekš bērna dzimšanas Grietai B. bijuši miesīgi

sakari ar citiem vīriešiem; 3) ka lūgumi par spriedumu jaunu

caurlūkošanu jaunatklātu apstākļu dēļ pielaižami tikai tad, kad

lūdzējs: a) pierāda, ka pievestais apstāklis nav bijis viņam zi-

nāms pie lietas caurskatīšanas tiesā, ka tas atklājies tikai pēc

notikušā sprieduma un ka to apstākli viņam nav bijis iespējams

pievest tiesā aiz neatkarīgiem no viņa iemesliem un b) ka pie-

vestam apstāklim ir neapstrīdams iespaids uz notikušā spriedu-

ma pārgrozīšanu, pie kam ir vajadzība kopējo minēto pamat-

noteikumu konstatēšanai (Kr. Senāta spried. 1882. g. 71. Nr.,

1885. g. 75. Nr.); 4) ka atbildētājs savā lūgumā nav pievedis
nekādus pierādījumus nedz tam, ka lūgumā aprādītie apstākļi

patiesībā eksistētu, nedz tam, ka tie būtu atklājušies tikai pēc

lietā notikušā 1923. g. 16. oktobra sprieduma, aiz kāda iemesla
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vien jau atbildētāja lūgums atraidāms, kādēļ Senātam nav va-

jadzīgs apspriest jautājumu par to, vai atbildētāja pievesto ap-

stākļu konstatēšanai vispāri varētu būt neapstrīdams iespaids

uz notikušā sprieduma pārgrozīšanu; 5) ka atbildētāja lūgumā

pievestie paskaidrojumi, ar kuriem tas cenšas apstrīdēt 1923. g.

16. oktobrī notikušo spriedumu pēc būtības, nav no Senāta ap-

spriežami; 6) ka aiz minētiem iemesliem atbildētāja lūgums kā

nepamatots atraidāms, Senāts nolem j : atbildētāja Jēkaba

S. lūgumu dēļ Liepājas apgabaltiesas 1923. g. 16. oktobra sprie-

duma jaunas caurlūkošanas uz civ. proc. lik. 284. (187) panta

pamata atstāt bez ievērības.

135. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta pal. Prēvalda lūgums

par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu firmas „A. Oehl-

rich un Co" prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītājas piln-

varnieka, zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Attiecībā uz prasības apmierināšanu daļā

par 18 latiem, kādu sumu atbildētāja piedzinusi pēc 2 preču zī-

mēm par vagonu aizturēšanu, atbildētāja atrod, ka Apgabaltiesa

šai ziņā pārkāpusi civ. proc. lik. 181. (129.) p. ar to, ka Apgabal-

tiesa, uzskatot par nepierādītiem priekšnoteikumus, pēc kuriem

dzelzc. nolik. 813

. p. atļauj Satiksmes ministram saīsināt 812

.
p.

paredzēto 12 stundas ilgo izkraušanas termiņu, nav «apsprie-

dusi" atbildētājas aizrādījumu viņas apelācijas sūdzībā uz to, ka

iemesls šāda saīsināta bezmaksas vagonu aizturēšanas ter-

miņa noteikšanai bijis vispārējais vagonu trūkums uz Latvijas

dzelzceļiem, kamdēļ bijusi nepieciešama vagonu racionāla iz-

mantošana. Apgabaltiesa gan tieši un expressis verbis šo atbil-

dētājas aizrādījumu nav apspriedusi, bet šis apstāklis vien ne-

var noderēt par pamatu sprieduma atcelšanai šai daļā. Apga-

baltiesa noteikti no savas puses aizrādījusi uz tiem diviem ie-

mesliem, kuri vienīgi attaisno Satiksmes ministra tiesību, savā
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varā saīsināt 812

. p. paredzēto normu. Uzsverot aprādītās pil-

nīgi noteikti aprobežotās ministra tiesības šai ziņā, Apgabaltiesa

ar to pašu atraidījusi atbildētājas priekšā likto trešo iemeslu,

par kuru nemaz nerunā netikvien 83
3

. p., bet pat ari ne pag.

noteik. min. tarifa 28. p. īstenībā, 83. pantā uzskaitītie divi

iemesli ir izņēmuma gadījumi, un taisni uz viņiem Satiksmes

ministram, saīsinājot izkraušanas termiņu, būtu bijis jāatsaucas.

Ja ministrs, izdodot pag. noteik. un tarifa 28. §, nav uz minētiem

diviem iemesliem pamatojies, bet piešķir 28., §-am vispārēju no-

zīmi, tad skaidrs, ka ministrs domājis vienkārši izslēgt dzelzc.

nolik. 81
2

. p. noteikumus, kas 'būtu iespējams vienīgi likumdo-

šanas ceļā. Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa, nākot pie slē-

dziena, ka pag. noteik. un tarifa 28. §-am, cik tālu tas runā pre-

tim dzelzc. nolik. 81
2

. p., nav atzīstams saistošs spēks un ka uz

šī 28. §-a dzelzceļam nav tiesības pamatot maksu par vagona

aizturēšanu pāri par 6 stundām, nav atbildētājas pievestos li-

kumus pārkāpusi. Tādēļ šai daļā atbildētājas kasācijas sūdzība

nepelna ievērības. Atbildētāja aprēķina veduma maksu par 16

km. vairāk par attālumu no nosūtīšanas vietas līdz Rīgai uz tā

pamata, ka saskaņā ar Dzelzceļu virsvaldes 1923.,g. 21. jūlija

rīkojumu zem Nr. 181 par „preču pārkraušanas kārtību no

N -(normālā) platuma vagoniem X (krievu) platuma vagonos

un otrādi (Dzelzc. virsvaldes rīk. krāj. 28. jūlija 1923. g. Nr. 29)

visiem sūtījumiem, kuri iet no otrpus Daugavas krasta uz Rīgas

mezgla stacijām, esot jāpieskaita minētie 16 km. Pēc vispārējā

principa (dzelzceļ. nol. 57. p. piez.), pat ja ārkārtēji apstākļi

prasa sūtījuma virzīšanu aplinkus ceļā, tomēr veduma maksa

aprēķināma pēc preču zīmes. Prasītāja nemaz neapstrīd Šķi-

rotavas attālumu kā tādu, bet apstrīd tikai atbildētājas tiesību,

par lieku noskriešanu uz Šķirotavu ņemt sevišķu maksu. Tā-

dēļ lieta negrozās ap to, vai Dzelzceļu virsvaldes direktoram

būtu bijusi tiesība izdot attālumu rādītāju un vai konkrētais at-

tālumu rādītājs, kurā Šķirotavas stacijas attālums uzdots par 16

km, būtu uzskatāms par spēkā esošu vai ne, un tamdēļ jautā-

jumam par to, vai Apgabaltiesa, neatzīstot Dzelzceļu virsvaldes

direktoram tiesību izdot attāluma rādītāju, pareizi pamatoju-
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sies uz dzelzceļ. nolik. 18. p. 1. piez. pielik. 18—21. p. p., vai ne,

nav izšķirošas nozīmes. Kā jau paskaidrojis Senāts (civ. kas.

dep. spried. 1925. g. Nr. 242), pievestāis rīkojums zem Nr. 181,
kā pēc tā virsraksta tā ari pēc tā satura, attiecas vienīgi uz ga-

dījumu, kad sūtījumi bija jāpārkrauj taisni Rīgas mezglā

(Šķirotavā) no normāla platuma vagoniem — krievu pla-

tuma vagonos. Rīkojums zem Nr. 181 nosaka un varēja nosa-

cīt tikai veduma maksas aprēķināšanas kārtību gadījumā, kad

sakarā .ar preču pārkraušanas kārtību Rīgas mezglā rodas lieks

noskrējums, t. i. kad apstākļi prasījuši šādu „lieku noskrējumu",

proti, kad konkrētā ceļojumā preču pārkraušana ceļā nebija

iespējama, kādi apstākļi jāpierāda atbildētājai. Tā tad no svara

ir tikai tas, vai dzelzceļam preču pārkraušanas nolūkā patiesi

bija aiz techniskiem un faktiskiem iemesliem jāiet taisni uz Šķi-
rotavu Rīgas mezglā, kā to noteikti apgalvojusi atbildētāja Ap-

gabaltiesas sēdē un ko prasītāja nebija apstrīdējusi. Pie tādiem

apstākļiem Apgabaltiesai nebija tiesība, nupat pievesto atbildē-

tājas ierunu atstāt bez apspriešanas. Atrodot, ka Apga-

baltiesa šai ziņā pārkāpusi ■ civ. proc. lik. 181., 196.

(129., 142.) p. p., kādēļ šai daļā Apgabaltiesas sprie-

dums ir atceļams, Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas

1924. g. 11. novembra spriedumu civ. proc. lik. 181., 196. (129.,

142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabal-

tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

136. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Ernesta Vi -

ļu m a lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Jēkaba Celma prasībā pret Ernestu Viļumu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājam, lai viņš savu prasību varētu

vērst pret atbildētāju, kurš nav ekspromisorisks (priv. lik. 4520.

p.), bet tikai vienkāršs galvinieks (priv. lik. 4518. p.), bija uz

priv. lik. 4522. p. pamata jāpierāda galvenā parādnieka maksāt-

nespēja; 2) ka minētā likuma pantā paredzētā galvenā parād-

250

1925. g.
— 135., 136



nieka faktiskā maksātnespēja var tikt konstatēta starp citu ari,
kā to atzinusi tiesu prakse, ar attiecīgu tiesu izpildītāja uzrak-

stu uz izpildraksta par to, ka pie parādnieka nav atrasta manta

parāda segšanai; 3) ka Apgabaltiesa, atrodot, kā no priekšā
stādītā izpildraksta esot redzams, ka prasītājam nav bijis ie-

spējams no galvenā parādnieka piedzīt parādu, par kuru gal-

vojis atbildētājs, nav ievērojusi, ka izpildu rakstā nemaz nav

teikts, ka bez aprakstītās no prasītāja ķēves, kura kā jaunsaim-

nieka inventārs tikusi no aresta atsvabināta, galvenam parād-

niekam nav citas mantas sava parāda segšanai; 4) ka tādā

kārtā Apgabaltiesas slēdziens neizriet no prasītāja priekšā stā-

dītā izpildu raksta uzraksta un viņas spriedums civ. proc. lik,

181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā,

Senāts nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1924. g. 16. oktobra

spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) p. p. pārkāp

pumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai caurska-

tīšanai no jauna citā sastāvā.

137. 1925. g. oktobra mēneša29. dienā. "Latvijas Dzelzceļu

virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta palīga, Prēvalda, lūgums

par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu firmas „Br. No-

beļi" prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītājas pilnvarnieka,

zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers. ;

Ņemot vērā: 1) ka pēc Dzelzceļu nolik. 60. p. naudas sods

uzliekams par preču satura rpvsa) nepareizu

apzīmējumu; 2) ka šis noteikums pats par sevi paredz, ka prece

pēc ārējām pazīmēm kā tāda nebūtu pazīstama, t. i. vai nu kā

prece atrodas iesaiņojumā, vai dēļ preču satura nodibināšanas

vajadzīga sevišķa tecnniska izpētīšana (Kr. Senāta civ. kas.

dep. spried. 1902. g. Nr. 123; 1907. g. Nr. 97); 3) ka atbildētāja,

aizrādot, ka Apgabaltiesa nav ņēmusi vērā, ka konkrētā gadī-

jumā prece tikusi iekrauta ar preču nosūtītāja līdzekļiem, ne-

paskaidro, kādēļ viņas, atbildētājas, atzīmētā iespēja priekš no-

1925. g.
— 136., 137.

251



sūtītāja, proti ielādēt vagonā starp sagāzta veida precēm da-

žādas citas preces, atkarātos taisni no tā, ka „prece izlādēta

(domāts ielādēta) ar preču nosūtītāja līdzekļiem", nerunājot

nemaz par to, ka atbildētāja šādu apcerējumu pieved pirmo

reizi kasācijas instancē; 4) ka, pretēji atbildētājas domām, ne-

var būt runa par to, ka par preču iesaiņojumu būtu uzskatāms

pats vagons: zem iesaiņojuma (vnaKOBKa, emballage) pēc

dzelzceļ. nolik. 63—65. p. p., 104. p. 2. pkt. var saprast tikai kādu

materiālu, ar kuru ārēji aizsargā pārvadājamās preces un

kas taisni šim nolūkam piemērots, kāds materiāls pēc ārējā stā-

vokļa var būt apmierinošs vai ne un, skatoties pēc tā, izrāda

dažādas sekas; bet nekādā ziņā zem iesaiņojuma nevarētu sa-

prast pārvadāšanas līdzekli, vagonu; citādi, pēc prasītāju pa-

reiza aizrādījuma, nebūtu iedomājamas preces bez iesaiņojuma,

jo taču preces citādi nekā vagonos vispār pārvadāt nevar; 5)

ka konkrētā gadījumā Apgabaltiesa konstatējusi, ka koku ma-

teriāli tikuši iekrauti bez iesaiņojuma, kādēļ atkrita tas racionā-

lais pamats, uz kura 60. p. uzstādījis sankciju (naudas sodu), un

proti, atsvabināt dzelzceļu aģentus no vajadzības atvērt katru

preču iesaiņojumu, lai nodibinātu preču saturu un saskaņā ar at-

rastām preču īpašībām aprēķinātu vēduma maksu un līdz ar to

nodrošinātu dzelzceļu pret neapzinīgo un pretlikumīgo izturē-

šanos no preču nodevēju puses, kuri, izmantojot faktisko neie-

spējamību priekš dzelzceļiem pārbaudīt katra sūtījuma saturu,

varētu nesodāmi uzdot nepareizas ziņas par iesaiņotām precēm

un ar to izvairīties no attiecīgas veduma maksas; dzīves pie-

dzīvojumi pierāda, ka neapzinības sekas varētu novērst, ap-

draudot to ar zināmu sankciju, kura — līguma attiecībās — va-

rēja izteikties tikai materiālos ļaunumos, un proti, naudas sodā

(sk. apcerējumus Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1902. g. Nr.

123); 6) ka tādā kārtā, ievērojot vēl sevišķus pagaidu noteik.

un tarifa 7. p, 2—4. pkt. norādījumus uz dzelzceļu aģentu pie-

nākumiem pieņemot preces pārvadāšanai, Apgabaltiesas slē-

dziens par to, ka Dzelzc. nol. 60. p. neattiecas uz precēm, kuras

pārvadā bez iesaiņojuma, pilnīgi saskan ar pievestā 60. p. no-

zīmi un īsto nojēgumu; 7) ka tā tad Apgabaltiesa nav atbildētā-
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jas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas sūdzība

kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta palīga Prēvalda ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

138. 1925. g. novembra mēneša 25. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta palīga Prēvalda lū-

gums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Rīgas tirdz-

niecības akc. sab. „Argo" prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un

prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Šutova paskaidrojums.

Sēdi. vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka atbildētāja cēlusi ierunu par to, ka pra-

sība attiecībā uz preču, zīmēm Nr. Nr. 146357, 146360 esot no-

ilgusi, jo noilgums sācis tecēt no 1922. g. 11. decembra, preten-

zija tikusi pieteikta dzelzceļu virsvaldē 1923. g. 24. oktobrī un

atbildi prasītājs saņēmis 1923. g. 22. decembrī, un ka tādā kārtā

Dzelzceļ. nolik. 135. p. paredzētais 1 gada noilguma laiks, kurš

sācis tecēt no 1922. g. 11. decembra, gan esot ticis apturēts sa-

skaņā ar 137. p. par laiku no pretenzijas pieteikšanas dienas

līdz atbildes saņemšanai, t. i. par laiku no 1923. g. 24. oktobra

līdz 1923. g. 22. decembrim, bet no šī pēdējā datuma esot tecē-

jis atkal tālāk un tā tad esot izbeidzies 1924. g. 11. februārī, ka-

mēr prasība tikusi celta tikai 1924/g. 20. martā, t. i. jau pēc no-

ilguma iestāšanās; 2) ka Apgabaltiesa noilguma ierunu atraidī-

jusi uz tā pamata, ka, pēc pievestā 137. p. burtiskā teksta, pre-

tenzijas pieteikšana noilgumu netikvien aptur, bet tieši pārtrauc,

kādēļ līdz pretenzijas pieteikšanai notecējušais laikmets nav ie-

skaitāms noilgumā un ar atbildes saņemšanu sāk tecēt jauns

noilgums, un ka tādēļ konkrētā gadījumā noilgums skaitāms no

1923. g. 22. decembra un prasība iesniegta laikā; 3) ka atbildē-

tāja, apstrīdot apzīmēto Apgabaltiesas slēdzienu, savā kasāci-

jas sūdzībā apgalvo, ka 137. pantā lietotam terminam „npepLi-

BaeTca" neesot piešķirama techniska nozīme, ka vispār Krie-

1925. g. — 137., 138
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vijas un Latvijas likumos neesot noteikti apzīmēts, kas jāsa-

prot zem terminiem «nepepßißß" un „npHoCTaHoßJieirie /ļaBHocTH"

un šos jēdzienus izšķirot tikai «teorētiski", un ka 137. p., lieto-

jot termiņu „npepßißaeTca", esot domājis par „npiocTaHaßjin-

BaeTca", kā tas esot redzams no šī panta 3. teikuma; 4) ka šādi

atbildētājas paskaidrojumi nepelna ievērību; vispirms, pretēji

atbildētājas domām, priv. lik. pilnīgi noteikti un saskaņā ar

teoriju izšķir noilgumu apturēšanu: (3625. p. „der Lauf

der Verjāhrung wird gehemmt'') un noilguma pārtrauk-
šanu (3629—3634. p. p.: die Verjāhrung wird «unierbrochen"),
pie kā notecējušais laiks atkrīt un sākas jauns noilgums; 5) ka

— kā sīkāki aprādīts, Kr. Senāta civ. kas. dep. 1897. g. sprie-

dumā Nr. 42 nolik. 137. p. 1904. g. izd. 832—834. 1. p. p.) — 137.

panta vēsture, viņa ārzemes paraugi un likumdošanas materiāli

neatstāj šaubu par to, ka likumdevējs domājis par īstu noilguma

pārtraukumu, pēc kura bija jāiesākas jaunam noilguma laikme-

tam; šāda 137. p. interpretācija attaisnojama ari dogmatiski un

Sistemātiski; 137. p. savā pirmā teikumā izslēdz noilguma ap-

turēšanu attiecībā uz mazgadīgiem etc, tā tad 137. p. teksts

pierāda, ka likumdevējam technisks termins «noilguma apturē-

šana" pats par sevi bijis pilnīgi skaidrs un pazīstams un viņš

to teorētiski pareizi lietojis sakarā ar mazgadīgo stāvokli; 137.

p. savā 2. teikumā lieto un paredz jau terminu «pārtraukšanu"

(npepßißaeTca), proti.■— un tas ir nozīmīgs —kā attiecībā uz pra-

sības celšanu tiesā, tā ari uz pretenzijas pieteikšanu Dzelzceļu

virsvaldē; ka prasības celšana tiesā pārtrauc noilgumu, par to

nekur neviens nav šaubījies; tāpat neviens nešaubās ari par to,

ka līdz prasības celšanai notecējušais laiks nekad nav ieskai-

tāms noilguma laikā, un ka no prasības celšanas sākas jauns

noilgums; ja nu likumdevējs attiecībā uz līdzīgiem juridiskiem

aktiem (prasības celšanu tiesā un pretenzijas pieteikšanu Dzelz-

ceļu virsvaldē) lieto vienu un to pašu juridiski-technisko ter-

minu (noilguma pārtraukšanu), tad jāpieņem, ka likumdevējs

domājis šim pēdējam piešķirt to pašu juridisko nozīmi attiecībā

uz abiem minētiem juridiskiem aktiem; atliek tikai jautājums,

vai 137. panta 3. teikums tomēr nepiespiež domāt, ka īstenībā
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137. p. piešķir pretenzijas pieteikšanai tikai noilgumu apturo-

šas sekas; jautājums izšķirams atraidoši; tur, kur likums runā

par noilguma apturēšanu, tas pielaiž to vai nu tai nozīmē, ka

noilguma sākums tiek attālināts (kā piem. attiecībā uz mazga-

dīgiem), vai tai nozīmē, ka gan noilgums jau bija sācis tecēt, bet

viņš sakarā ar zināma notikuma iestāšanos (piem. ar tiesu dar-

bības pagaidu izbeigšanos: justitium) tiek uz noteiktu vai ne-

noteiktu laiku apturēts: konkrētā gadījumā varētu domāt tikai

par šo pēdējo gadījumu, jo katrā ziņā noilgums bez šaubām jau

bija sācis tecēt 1922. g. 11. decembriun pretenzija tika pieteikta

tikai 1923. g. 24. oktobrī: ja nu likumdevējs taisni un vienīgi at-

tiecībā uz pretenzijas pieteikšanu (bet ne attiecībā uz prasības

celšanu) nosaka, ka laikmets no pieteikšanas līdz atbildes sa-

ņemšanai nav ieskaitāms noilgumā, kāda pieteikšana pēc 137. p.

2. teik. tomēr pārtrauc noilgumu, tad vienīgais slēdziens ir tas,

ka ar pašu pieteikšanu jaunais noilgums pat vēl nesāk tecēt,

bet šī jauna noilguma tecējums vēl vairāk tiek attālināts, un pro-

ti, līdz atbildes saņemšanai; jo no tā, ka pēc 137. p. noteikuma

laikmets skaitot no pretenzijas pieteikšanas līdz atbildes saņem-

šanai nav ieskaitāms noilgumā, nemaz, itkā per argumentum c

contrario, neizriet, ka katrā ziņā būtu jābūt ieskaitāmam noil-

gumā laikmetam, kas bija notecējis līdz pieteikšanai: argu-

mentum c contrario ir vietā loģiski tikai tur, kur nav pielaižams

analoģijas slēdziens: runā stāvošā gadījumā turpretim likum-

devējs, analoģiski iztirzājot prasības celšanas un pretenzijas

pieteikšanas sekas kā faktorus, kuri noilgumu pārtrauc, bet ne-

tikvien aptur, loģiski izslēdzis slēdzienu, ka laikmets līdz pre-

tenzijas pieteikšanai būtu ieskaitāms noilgumā; tā tad pretēji

atbildētājas domām, laikmets no 1922. g. 11. decembra līdz

1923. g. 11. oktobrim nav ieskaitāms noilgumā; tādēļ Apgabal-

tiesa, uzskatot prasību par ne noilgušu, nav nedz 137. p. nedz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pārkāpusi; 6) ka prasītāja pēc preču zī-

mēm Nr. Nr. 23906, 24029 lūdz piedzīt pārmākšu 2360 rub. +

-f 2640 rub. = 5000 rub. uz tā pamata, ka pēc minētām preču

zīmēm tikuši pārvadāti stimbani, kuri taksējami pēc tarifa sche-

mas Nr. 1, kamēr atbildētāja pret šīs prasības daļu cēlusi ierunu
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par to, ka, kaut gan preču zīmēs pārvadātā prece tikusi ap-

zīmēta kā «stimbani", t. i. bluķi, ne garāki par 2,16 un resnāki

par 222 m/m, patiesi pārvadātā prece bijuši «tievgaļi", resnumā

250—450 m/m, kā par to esot apzīmēts attiecīgos preču zī-

mes dublikātos, kāda prece esot pareizi taksēta pēc ta-

rifa 4. klases; 8) ka prasītāja, nenoliedzot, ka uz iesniegtiem

preču zīmju dublikātiem prece tikusi atzīmēta ne kā stimbani,
bet kā «tievgaļi", resnumā no 250—450 m/m, atrod, kā, pretru-

nas gadījumā starp preču zīmi un preču zīmes dublikātu, priekš-
rocību pelnot preču zīme; atbildētāja turpretim šai ziņā

aizstāv to uzskatu, ka abi šie dokumenti esot jāatzīst par «līdz-

vērtīgiem", un ka jautājums par to, kādas no pretrunīgām atzī-

mēm pelna priekšrocību, esot izšķirams atkarībā no konkrētiem

apstākļiem; pie tā atbildētāja aizrāda, ka runā stāvošā gadījumā

prasītāja, iesniedzot preču zīmi līdz ar precēm, nepareizi pē-

dējās apzīmējusi par stimbaniem un ka dzelzceļu aģents, novē-

rojot šo nepareizo apzīmējumu, no sevis preču zīmju dublikātos

to izlabojis, tais ierakstīdams pareizo nosaukumu «tievgaļi",

resnumā 250—450 m/m, bet piemirsis pārlabot apzīmējumu pre-

ču zīmēs; 9) ka Apgabaltiesa, pievienojoties prasītājas uzska-

tam, aprobežojusies ar vienkāršo aizrādījumu uz to, ka
„
dubli-

katu,kurš ar prečuzīmi nesaskan attiecībā uz galvenām daļām...,,

nevar atzīt par preču zīmes otro eksemplāru (dzelzc. nolik.

62. p.), kamdēļ ari preču zīmei jādod priekšrocība"; 10)

ka šāda Apgabaltiesas slēdziena motivācija nav uzskatāma par

pietiekošu un izsmeļošu: pēc dzelzc. nolik. 55. p. preču zīme

līdz ar viņas dublikātu noder par veduīnlīgurna kontrahentu

savstarpējo tiesību un pienākumu pierādījumu; preču zīmes,

dublikāts savukārt noder par pierādījumu tam, ka prece pie-

ņemta pārvadāšanai; tā tad preču zīmes dublikāts, kā tas jau

redzams no viņa apzīmējuma kā dublikāts, ir katrā ziņā preču

zīmes «otrais eksemplārs", t. i. vedumlīguma akts tāpat kā

preču zīme; ari privatlikums (3037. p.) paredz iespēju par vienu

un to pašu līgumu izsniegt vairākus eksemplārus, tos sadalot

starp kontrahentiem; ja nu šādi vairākie eksemplāri tomēr savā

starpā nesaskan, nevar nesaskaņas sekas izšķirt uz tā tīri mc-
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chaniskā pamata, ka priekšrocība būtu jādod itkā pirmām iz-

gatavotam eksemplāram; šis jautājums, kuru nedz likums, nedz

tiesu prakse tieši nav izšķīrusi, turpretim jāapspriež vienīgi pēc

lietas apstākļiem, t. i. apsverot, sakarā ar partu dotiem paskai-

drojumiem, tos apstākļus, kuri konkrētā gadījumā izsaukuši da-

žādos preču apzīmējumus vairākos eksemplāros, proti preču

zīmēs un dublikātos, lai nodibinātu, kāds no vairākiem eksem-

plāriem būtu atzīstams par objektīvi pareizu; šai ziņā Šerše-

nevičs savā „Kypc-b Toproßaro npaßa" (1908. g.) 2. sēj. 254. 1.

p. 1. pktā pareizi aizrāda, ka „npHxo,nHTCH 3aKJHOHHTb, tto

npeHMyuj,ecTßeHHaH o,a,Horo AOKVMeHra ne-

peAb> ApvrHMb npn HecooTBbTCTBiH coAep>KaHm ocHOBbiBaeTCH

Bceu-Bjio Ha cbo6oahoh ou-BHKt cy,na"; Apgabaltiesa, neap-

spriežot konkrētos lietas apstākļus aizkustinātā jautājuma iz-

šķiršanai, pielaidusi motivu nepilnību, ar to pārkāpjot civ. proc.

lik. 196. (142.) p., kādēļ šai. daļā viņas spriedums ir atceļams,

Senāts nolemj: Rīgas Apgabaltiesas 1924. g. 11. novembra

spriedumu daļā attiecībā uz pārmaksās prasību pēc preču zī-

mēm Nr. Nr. 23906, 24029, civ. proc. lik. 196. (141) p. pārkā-

puma dēļ atcelt, nodot tai pašai Apgabaltiesai šai daļā izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā. Pārējā daļā Latvijas Dzelzceļu

virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta palīga Prēvalda kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (183.) p. pamata atstāt bez ievē-

rības.

139. 1925. g. novembra mēneša26, dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta, Melnbārda lūgums

par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Elija Rai ka

prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāja pilnvarnieka, zv.

adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji atbildētājas paskaidrojumiem

viņas kasācijas sūdzības 1. pktā, Apgabaltiesa ņēmusi vērā, kāda

iemesla dēļ sūtījumi tikuši pārvadāti pa garāko ceļu, jo Apgabal-
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tiesa nevien sava sprieduma vēsturiskā daļā pievedusi atbildē-

tājas aizrādījumus uz «nelaimes gadījumu", kuru atbildētāja ie-

raugadzelzceļu tiltu bojāšanā,bet ari sprieduma motivos noteikti

apsvērusi apzīmēto atbildētājas aizrādījumu;tomēr Apgabaltiesa

atraidījusi pēdējo kā nenozīmīgu uz tā pamata, ka satiksmes

pārtraukšana pēc Dzelzc. lik. 2. p. (2. pkta) devusi atbildētā-

jai tikai tiesību atteikties pieņemt preci pārvadāšanai preču

zīmē apzīmētā virzienā, kamēr atbildētāja konkrētā gadījumā

preces pieņēmusi pārvadāšanai pa preču zīmēs aprādīto ceļu;

tādēļ Apgabaltiesai nav bijis iemesla sevišķi apspriest vēl jau-

tājumu par to, vai «savā laikā" tikuši izlikti stacijās ziņojumi

un kāda tiem bijusi nozīme priekš prasītāja; 2) ka nepelna ie-

vērību ari .atbildētājas pirmo reizi kasācijas instancē pievestais

paskaidrojums par to, ka abiem kontrahentiem bijis zināms, ka

preču pārvadāšana preču zīmēs aprādītā ceļā nav bijusi iespē-

jama, un ka tādēļ šī «līguma daļa" esot, saskaņā ar priv. lik.

2920. p., uzskatāma par spēkā neesošu: vispirms runā stāvo-

šais jautājums izspriežams — kā pareizi aizrāda prasītājs savā

rakstiskā paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību — nevis pēc vis-

pārējā privatlikuma, bet pēc speciāliem, publiska rakstura

Dzelzceļu nolik. noteikumiem; otrkārt, ja patiesi preču zīmē

ievietotais nolīgums par preču pārvadāšanu noteiktā ceļā būtu

uzskatāms par faktiski neizpildāmu, tad nevis tikai šis nolīgums

vien, bet viss pārvadāšanas līgums, t. i. preču zīme kā tāda,

būtu bijusi jāuzskata par spēkā neesošu kā vērsta uz neiespē-

jamas saistības izpildīšanu: bet ja nu atbildētāja šo nolīgumu

tomēr pieņēmusi izpildīšanai, kaut gan kādā citā, nekā nolīgumā

paredzētā veidā, tad atbildētāja ar to klusu ciešot atsacījusies

no šī nolīguma vai tā daļas apstrīdēšanas; beidzot lieta gro-

zās — pretēji atbildētājas domām — nevis ap to, ka pārvadā-

šanas līgums vai tā daļa būtu uzskatāma par spēkā neesošu

itkā uz tā pamata, ka atbildētājai nav bijis iespējams preces

pārvadāt pa līgumā aprādīto ceļu, un ne ap to, ka prasītājs

uzliktu atbildētājai sevišķu atbildību par to, ka tā nav pārva-

dājusi preces taisni pa līgumā aprādīto ceļu, bet gan v i c -

nī gi ap to, vai atbildētājai ir tiesība ņemt augstāku vediun-
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maksu uz tā pamata vien, ka viņa pārvadājusi preci pa kādu

citu, garāku ceļu, nekā tas bijis paredzēts viņas izpildīšanai pie-

ņemtā līgumā, un pie tam aiz iemesliem, par kuriem katrā ziņā

nav atbildīgs prasītājs; taisni šis pēdējais jautājums bijis jā-

izšķir Apgabaltiesai, un to viņa izšķīrusi un izšķīrusi pareizi,

nepārkāpjot atbildētājas pievestos likumus; 3) ka pretēji at-

bildētājas domām, rīkojums, zem Nr. 472 nemaz nepārgroza

un vispār neaizskar attālumu rādītāju, bet nosaka tikai, ka

„28. verste atklāta visām komercoperacijām, pie kam preču

operācijas izdara tikai ar pilnlādētiem vagoniem, aprēķi-

not vešanas maksu par visu posmu"; 4) ka tomēr

šī papildu maksa runā pretim Dzelzceļ. nolik. 68., 69. p. p., pēc

kuriem vedummaksa un papildu nodevas aprēķināmas pēc li-

kumīgā spēkā esošiem un izsludinātiem tarifiem un noteiku-

miem par papildu nodevām, kāda vedummaksa un papildu

nodeva ir jāaprāda preču zīmē; dzelzceļam nav tiesības par

preču pārvadāšanu ņemt papildu maksas, izņemot tarifos un

noteikumos par papildu nodevām paredzētās; 5) ka tādā kārtā

Dzelzceļu virsvaldes galvenais direktors no sevis bija notei-

cis kādu jaunu, atsevišķu (papildu) maksu (vedum-

maksu) un pie tam bez pārvadāšanas līgumā (preču zīmē)

paredzētām maksām par preču patieso noieto ceļu no pašas

nosūtīšanas stacijas „Žigura" līdz preču adreses vietai, sta-

cijai „Rīgas krasts" (par 10 kilogramiem un kilometru: tarifa

55., 56. §§), proti, pievienojot tai vedummaksai vēl kādu pa-

pildu maksu par nenoietoattālumu no iepriekšējās stacijas, t. i.

par ceļu, kuru līgums nebija paredzējis un kuru preces patiesi

nebija nogājušas; 6) ka tādēļ pievestam rīkojumam Nr. 472,

cik tālu ar to tiktu ievesta papildu vedummaksa par preču ne-

noieto ceļu, nav likumīga spēka, kā runājošam preti Dzelzceļ.
nolik. 68., 69. pantiem; 7) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav at-

bildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ atbildētājas ka-

sācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj:

Latvijas Dzelzceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta Meln-

bārda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata

atstāt bez ievērības.
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140. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Pētera M. lū-

gums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Valijas

V. prasībā pret Pēteri M.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Miertiesnesis ar savu spriedumu atzi-

nis atbildētāju par prasītājas bērna tēvu, kādu spriedumu at-

bildētājs nav pārsūdzējis, t. i. apstrīdējis, ka viņš ir prasītājas
bērna tēvs; uz šī pamata vien Apgabaltiesa varēja taisīt savu

slēdzienu par to, ka atbildētājam jādod uzturs prasītājas bēr-

nam un prasītājai nemaz nebija jāpierāda tas apstāklis, kuru

atbildētājs nebija apstrīdējis; 2) ka prasītāja savā iesūdzības

rakstā ir lūgusi uzlikt atbildētājam tiesas un lietas vešanas iz-

devumus, kādēļ Apgabaltiesa varēja ari otrā instancē šos iz-

devumus uzlikt atbildētājam; 3) ka, pretēji atbildētāja aizrā-

dījumam, Apgabaltiesa nav nonākusi pretrunā ar pirv. lik.

168. pantu un Kurzemes zemn. lik. 345. pantu, piespriežot pra-

sītājai uzturu priekš viņas bērna ari par laiku pēc bērna 10 gadu

vecuma sasniegšanas; Kurzemes zemn. lik. 345. pants šinī ga-

dījumā nav piemērojams viņa nesaskaņas dēļ ar 1919. g. 8. de-

cembra likumu par izglītības iestādēm, pēc kura katram Lat-

vijas .pilsonim obligatoriski jāapmeklē skola ari pēc 10 gadu

vecuma sasniegšanas; tamdēļ ari Apgabaltiesa, atrodot, ka par

skolas apmeklēšanas laiku bērnam ir nepieciešama vecāku pa-

līdzība, varēja saskaņā ar priv. lik. 168. pantu piespriest pra-

sītājas bērnam uzturu ari par laiku pēc bērna 10 gadu vecuma

sasniegšanas, kad skolas apmeklēšana nedod bērnam iespēju

pelnīt patstāvīgi savu maizi; • 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa

Savā pārsūdzētā spriedumā nav pielaidusi kasācijas sūdzībā pie-

vestos likumu pārkāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepa-

matota, atraidāma, Senāts nolemj: Pētera M. kasācijas
sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievē-

rības.

141. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Zalmaņa Gar -

ni c a pilnvarnieka, zv. adv. P. Miķelsona lūgums par Lat-
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galēs apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Zalmaņa G ar n i c a

prasībā pret Zamueli Zaķu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atradusi prasību par ne-

apmierināmu uz tā pamata, a) ka simulativs darījums

uzskatāms par spēkā neesošu, ja tas noslēgts pretlikumīga

mērķa sasniegšanai, kamēr konkrētais nomas līgums būtu uz-

skatāms par nelikumīgu tikai tad, ja ar to būtu apiets likums,

kas aizliegtu nomniekam viņam iznomāto imobili iegūt īpa-

šumā; b) ka līgums, kura mērķis būtu izvairīties no krepost-

akta slēgšanas, neesot atzīstams aiz šī iemesla vien par spēkā

neesošu; c) ka konkrētā nomas līguma mērķa nelikumība ne-

esot pierādīta, jo tas nevarot nedz atvietot krepostaktu, nedz

novest pie īpašuma tiesību iegūšanas; d) ka nomas līguma

fiktīvais raksturs nebūtu pierādīts ari ar to, ka atbildētājs

maldīgi sevi iedomājas par imobiļa īpašnieku, kādēļ ari prasī-

tāja uzdoto liecinieku liecībām nebūtu nozīmes; 2) ka pra-

sītājs, tāpat kā ari Apgabaltiesa, samaina divus pilnīgi atšķir-

tus jēdzienus, proti: simulativo darījumu un fiktīvo darījumu;

darījums ir simulativs, kad tas sevī paslēpj īsto, kontrahentu

nodomāto darījumu (kr. civ. lik. 2114. p., priv. lik. 2952. p.):
tādā gadījumā vērā ņemams īstais darījums un simulativais

darījums uzskatāms par neesošu: „plus valet quod agitur, quam

quod simulate concipitur"; turpretim fiktivs ir darījums, kad

tas sevī paslēpj ne ar ko negrozījušās kontrahentu attiecības;

fiktivs darījums, kā spēkā neesošs, vienkārši atkrīt un īstās

kontrahentu attiecības atzīstamas par negrozītām (kr. civ. lik.

1529; p., priv. lik. 2951. p., Kr. Sen. civ. kas. dep. spried.

1901. g. Nr. 45); 3) ka tādā kārtā, pretēji prasītāja domām,

prasību nevar pamatot uz to, ka nomas līgums būtu uzska-

tāms par simulativu, jo tas nozīmētu tikai to, ka par spēkā

esošu būtu atzīstams tas darījums, kas patiesi tika nodomāts

starp kontrahentiem, proti, itkā līgums, kas būtu varējis tūliņ

nodibināt īpašuma tiesības imobiļa ieguvējam: prasība šai ga-
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dījumā tā tad būtu vēršama netikvien uz «simulētā darījuma

atzīšanu par spēkā neesošu", bet ari un galvenā kārtā uz pa-

tiesa, zem simulativā līguma segas paslēptā darījuma atzīšanu

par spēkā esošu; bet taisni šis, itkā paslēptais darījums būtu

derīgs tikai tad, ja viņu varētu slēgt tai pašā formā, kurā tika

noslēgts simulativais darījums: tā tad, patiesi, attiecībā uz

nomas līgumu iet un var iet runa tikai par darījumu, kas tikai

paslēpj, sedz nemaz negrozījušās attiecības starp partiem, tas

ir par fiktivu darījumu; 4) ka tomēr tas apstāklis vien, ka pra-

sītājs juridiski nepareizi kvalificējis nomas līguma raksturu,

nosaucot to par simulativu, bet ne par fiktivu, neatsvabina

tiesu, tā tad ari ne Senātu, no pienākuma, juridiski pareizi for-

mulēt šī darījuma juridisko raksturu pēc tām pazīmēm, kuras

prasītājs domājis viņam piešķirt; 5) ka pēc kr. civ. lik. 1684. p.

aizliegts pielaist pie valdīšanas personu, kuras imobilis pāriet

uz priekšliguma pamata; 6) ka, neatkarīgi no tā, ja blakus no-

slēgtam pārdošanas priekšlīgumam tomēr pārdevējs, nolūkā

pielaist pircēju pie valdīšanas, ar pircēju noslēdzis nomas lī-

gumu, tad pēdējais atzīstams par spēkā neesošu kā neliku-

mīgs un likumam pretējs darījums uz kr. civ. lik. 1529. p. un

1922. g. 5. janv. noteik. par nekust. īpaš. atsavināšanu 20. p.

(lik. krāj. 3. Nr.) pamata; 7) ka, pretēji Apgabaltiesas domām,

1529. pantam nav izsmeļošas nozīmes, uz ko jau aizrāda tai

lietotais vārds: „kā" („KaK r

b to": Kr. Sen. civ. kas. dep. spried.

1908. g. Nr. 13 un tur pievestie agrākie spriedumi); tādēļ pēc

1529. p. vispār atzīstami par spēkā neesošiem līgumi, kuru

mērķis bijis apiet likumu, konkrētā" gadījumā 1684. pantā pa-

redzēto aizliegumu; 8) ka tādā kārtā, pretēji Apgabaltiesas

domām, partu un sevišķi ari atbildētāja gribas iztulkošanai, vis-

lielākā nozīme ir tam, kā pats atbildētājs izturējies pret no-

slēgtiem līgumiem par runā stāvošo imobili, t. i. vai viņš iz-

turējies patiesi kā nomnieks, vai kā īpašnieks itkā pamatojo-

ties uz priekšligumu, kas tomēr pēc likuma nevarēja nodroši-

nāt un nodibināt viņam valdīšanu par imobili; 9) kā tādēļ

Apgabaltiesai nebija tiesība ar klusēšanu apiet tos prasītāja

pievestos datus un faktus (piem., ka nomas līgums ticis noslēgts
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tai pašā dienā kā priekšlikums un ka priekšlīgumā ir skaidri

teikts, ka pārdevējs saņēmis no pircēja visu pirkšanas sumu

v. t. 1), no kuriem prasītājs nāk pie slēdziena par nomas lī-

guma fiktivo raksturu; 10) ka aiz pievestiem iemesliem Ap-

gabaltiesa pārkāpusi kr. civ. lik. 1684., 1529. p. p., civ. proc.

lik. 181., 196, (129., 142.) p. p., kādēļ viņas spriedums atceļams,

Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas 1925. g. 9. janvāra

spriedumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu

dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā.

142. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Sigismunda

Še f c ļ a pilnvarnieka, zv. adv. Nikanorova lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Marijas Geš c 1 prasībā

pret Sigismundu Še f c 1 i un prasītājas paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers. ,

Ņemot vērā: 1) ka atbildētājs kā pirmā instancē, tā ari

apelācijas sūdzībā un Apgabaltiesas sēdē cēlis ierunu par to,

ka prasību nepareizi esot cēlusi prasītāja, jo atbildētājs esot

nama līdzīpašnieks tāpat kā prasītāja, un nama pārvaldīšanu

bāriņu tiesa nodevusi zv. adv. Pabstam, kurš tā tad viens esot

oficiālā veidā pilnvarots iekasēt prasītājas pieprasīto īres nau-

du; 2) ka pievestā atbildētāja ieruna uzskatāma par dibinātu,

jo līdzīpašniekam tiesība saņemt kopīpašuma augļus tikai at-

velkot izdevumus; ja nu līdzīpašniekam, kas faktiski lietojis

kopīpašumu, ir jāmaksā par lietošanu, tad viņam jābūt drošam

par to, ka viņš savukārt saņems atlīdzību par viņa segtiem

izdevumiem (priv. lik. 932. p., 933. p. beigās); šāda garan-

tija viņam nodrošināta tikai tad, ja viņš vai nu samaksā atlī-

dzības sumu par lietošanu kādam kopējam kopīpašuma pār-

valdniekam, kuram tā tad jānodod norēķins visiem līdz-

īpašniekiem, vai ja prasība, kuru atsevišķs līdzīpašnieks ceļ

pret kādu citu līdzīpašnieku, būtu vērsta nevis uz noteiktu at-

līdzības sumu, bet uz norēķina nodošanu (priv. lik. 4458. p.);
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3) ka Apgabaltiesa šo atbildētāja ierunu atstājusi bez apsprie-

šanas, pielaižot motivu nepilnību; 4) ka konkrētā gadījumā

prasītāja lūdz piespriest viņai no līdzīpašnieka noteiktu īres

naudas sumu, t. i. brutto ienākuma dalu; 5) ka Apgabaltiesa

pie tam nav konstatējusi, ka starp partiem vispār pastāvētu īres

attiecības, bet savos sprieduma motivos iziet tikai no tā, ka

atbildētājam esot jāatlīdzina prasītājai zaudējumi; 6) ka tā-

dēļ Apgabaltiesas spriedums civ. proc. lik. 196. (142.) p. pār-

kāpumu dēļ atceļams, Senāts nole m j: Rīgas apgabaltiesas

1925. g. 15. janvāra spriedumu civ. proc. lik. 196. (142.) p. pār-

kāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-

šanai no jauna citā sastāvā.

143. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Augusta Kr a -

sti ņ a lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu viņa, X r asti ņ a, prasībā pret Juri F c i 1 a nu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs pamato savu prasību uz to,

ka viņš esot mirušās Lūcijas Kaso 1 ī t intestatmantinieks,

ka pie viņas mantojuma piederot 3% des. zemniekiem piešķir-

tās zemes un ka atbildētājs nelikumīgi valdot šo pēdējo; 2) ka

par pierādījumu tam, ka minētais zemes gabals piederēja Lū-

cijai Kasolīt īpašumā, prasītājs atsaucas uz to, ka viņa to iegu-

vusi iesēdējuma ceļā, valdot to kā īpašniece sākot no 1903. g.

līdz pat savai nāvei; šai ziņā, lai nodibinātu iesēdējuma ele-

mentus (priekšnoleiku 1nus), prasītājs atsaucies uz neformālo

pirkšanas līgumu, kas pierādītu viņas usukapijas valdīšanu, un

uz lieciniekiem, lai pierādītu valdīšanas faktu par aprādīto

laiku; tādā kārtā, pretēji Apgabaltiesas domām, ar minēto ne-

formālo pirkšanas līgumu prasītājs nav domājis pierādīt tieši

mantudevējas īpašuma tiesības uz zemes gabalu, bet tikai val-

dīšanas titulu; ja pirkšanas līgums būtu bijis noslēgts attiecīgā

formā, tad prasītājam vispār nebūtu bijis nekāda iemesla at-

saukties uz iesēdējumu un pierādīt vēl sevišķi valdīšanas faktu
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un šai nolūkā atsaukties uz lieciniekiem; 3) ka Apgabaltiesa,

atraidot prasību vienīgi uz tā pamata, ka neformāls pirkšanas

līgums nevarot nodibināt īpašuma tiesības uz nekustamu mantu

un to nevarot pierādīt ari ar lieciniekiem un neaizrādot, kādi

iesēdējuma priekšnoteikumi (mierīga, bezstrīdu valdīšana par

10 gadiem) vēl :būtu uzskatāmi par nepierādītiem ar noprati-

nātiem lieciniekiem, pielaidusi motivu nepilnību, kādēļ viņas

spriedumu civ. proc. lik. 196. (142.) p. pārkāpuma dēļ atcelt

Senāts nolemj: Latgales apgabaltiesas 1925. g. 24. februāra

spriedumu civ. proc. lik. 196. (142.) p. pārkāpuma dēļ atcelt

un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna

citā sastāvā.

144. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Ābrama Ko-

lektora pilnvarnieka, zv. adv. T. Lemberga lūgums par

Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Kolektora,

prasībā pret Jēkabu Š p c r 1 i ņ v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Atbildētājs šinī lietā ir pieteicis strīdu par

sava paraksta viltojumu (civ. proc. lik. 144. (109
2

.) p.), ne-

apvainojot pie tam tieši prasītāju par šo viltojumu. Tā-

dēļ Miertiesnesim nebija vajadzīgs piemērot civ. proc. lik. 152.

(110.) pantu un nosūtīt lietu Apgabaltiesas prokuroram, bet

Miertiesnesis, saskaņā ar civ. proc. lik. 147. (1095

.), un 148.

(109 6.) p. p. noteikumiem varēja pats izšķirt strīdu par at-

bildētāja paraksta viltojumu atkarībā no izdarītās pie Mier-

tiesneša ekspertīzes. Apgabaltiesa tā ari ir rīkojusies un, nākot

pie slēdziena uz minētās ekspertīzes pamata, ka paraksts uz

vekseļa ir viltots, izslēgusi vekseli no prasības pierādījumu

skaita, saskaņā ar civ. proc. lik. 148. (109 6.) p. noteikumiem,

nepielaižot pie tam nekādus likumu pārkāpumus. Nepelna ievē-

rību prasītāja aizrādījums kasācijas sūdzībā, ka Apgabaltiesai

vajadzēja piemērot civ. proc. lik. 368. (Miertiesu iestādēs 106.

(82
1.) p.) un dot prasītājam laiku iesniegt pierādījumus par to,
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ka Tiesu zinātniskās ekspertizes kabinets atzinis, ka strīdīgais

paraksts nav viltots, bet ir izdarīts no atbildētāja. Par šo Tiesu

zinātniskās ekspertizes kabineta slēdzienu nav nekādu pēdu

lietā un prasītājs nemaz nebija lūdzis lietu atlikt dēļ pierādī-

jumu iesniegšanas, ka tamlīdzīgs kabineta slēdziens ir noticis.

Bez tam šim slēdzienam, ja viņš patiesībā ari būtu noticis, nav

lietā nozīmes, jo Miertiesnesim lieta nebija nemaz jānosūta

Apgabaltiesas prokuroram civ. proc. lik. 152. (110.) p. pare-

dzētā kārtībā, bet strīdus par paraksta viltojumu bija izšķi-

rams no paša Miertiesneša. Pretēji prasītāja domām, beidzot,

saskaņā ar kriminalproc. lik. 35. (30.) p. priekš civillietas ir

saistošs tikai kri nu nallietas spriedums zināmās

robežās, bet nekādā ziņā nav saistošs Apgabaltiesas kriminālās

nodaļas rīcības sēdes lēmums par lietas iepriekšējās izmeklē-

šanas izbeigšanu krim. proc. lik. 277. p. kārtībā, kāds lēmums

ir šinī gadījumā notikušais Liepājas apgabaltiesas 1924, g. 28.

augusta lēmums, par kuru paziņojis Miertiesnesim Liepājas ap-

gabaltiesas prokurors. Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka

Apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos liku-

mus, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Se-

nāts nolemj: Ābrama Kolektora pilnvarnieka, zv. adv.

T. Lemberga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p.

pamata atstāt bez ievērības.

145. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Hermaņa un Olgas

Lan d a v pilnvarnieka, zv. adv. A. Lipšica lūgums par Lie-

pājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņu, Landau, prasībā

pret Manueli Brandenburgu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka atbil-

dētājs ir īrējis no prasītājiem veikalu un darbnīcu; 2) ka sa-

skaņā ar lik. par telpu īri 32. p. 2. pktu izīrētājam ir tiesība

prasīt īres līguma atcelšanu un īrnieka izlikšanu, ja veikala

vai darbnīcas telpu īrnieks nav samaksājis termiņā no viņa pie-
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nācīgo īres maksu līdz sūdzības iesniegšanai; 3) ka Apgabal-

tiesa, neskatoties uz šo, atraidījusi iprasību daļā par atbildē-

tāja izlikšanu uz tā pamata, ka neesot pierādīts, ka prasītāji

būtu atgādinājuši atbildētājam to pienākumu maksāt īres nau-

du, un ka prasība iesniegta trīs dienas pēc īres maksas mak-

sāšanas termiņa (1924. g. 1. septembra), t. i. agrāk nekā va-

rējušas notecēt likumā par telpu īri 32. panta 1. pktā paredzē-

tās 10 dienas; 4) ka Apgabaltiesa, pieturoties pie šī maldīgā

uzskata, nav ievērojusi, ka attiecībā uz atbildētāja īrētām tel-

pām — veikalu un darbnīcu — kā jau augšā minēts, ir piemē-

rojams lik. par telpu īri 32. panta 2. pkts, pēc kura nekāds at-

gādinājums atbildētājam no prasītāju puses nebija vajadzīgs

un prasību dēļ atbildētāja izlikšanas prasītājiem bija tiesība

iesniegt kurā katrā dienā pēc īres maksas termiņa notecēša-

nas, ja vien tikai atbildētājs līdz prasības iesniegšanai nebija

īri samaksājis; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, pieturēdamās

pie pretējām ;domām, ir pielaidusi lik. par telpu īri 32. panta

2, pkta un civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) pantu pār-

kāpumu, kāda pārkāpuma dēļ Apgabaltiesas spriedums pārsū-

dzētā daļā par prasības noraidīšanu dēļ atbildētāja izlikšanas

nevar tikt atstāts spēkā, Senāts nolemj: Liepājas apgabal-

tiesas 1925. g. 27. janvāra spriedumu lik. par telpu īri 32. p.

2. pkta un civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) pantu pār-

kāpumu dēļ atcelt pārsūdzētā daļā attiecībā uz prasības no-

raidīšanu par atbildētāja izlikšanu un lietu nodot tai pašai Ap-

gabaltiesai izspriešanai no jauna Citā sastāvā.

146. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Zemkopības mini-

strijas pilnvarnieka, zv. adv. Grinberga lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Vidzemes upju satiksmes uzlaboša-

nas biedrības prasībā pret Valsti, Zemkopības ministrijas per-

sonā, un prasītājas paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka, zv. adv. Grinberga pa-
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skaidrojumus, Senāts atrod: Pēc 1921. g. 14. jūnija likuma

(Lik. krāj. Nr 116) i2. pkta darījumi gan slēdzami kā Latvijas

rubļos, tā ari — pēc vienošanās —z. frankos (latos). Bet šādi

darījumi bija izpildāmi vienīgi Latvijas rubļos, jo tai laikā pra-

sīt darījumu izpildīšanu taisni z. frankos (latos) nebija iespē-

jams un pielaižams, attiecīgās monētas (franku, latu) trūkuma

dēļ. Lats kā maksāšanas līdzeklis tika ievests tikai ar 1922. g.

3. augusta «Noteikumiem par naudu" (Lik. krāj. Nr. 148) un

«Pārgroz. lik. par vienīgo maks. līdzekli" (Lik. krāj. Nr. 146).

«Noteikumi par naudu" gan savā 10. p. pielaiž jau iespēju prasīt

maksājumus tieši latos, nosakot, ka visi nodokļi un nodevas un

vispār visi maksājumi (no šī 1922. g. 3. augusta likuma spēkā

nākšanas) aprēķināmi latos. Tādā kārtā no šī pēdējā likuma

spēkā nākšanas, t. s. efektivā klauzula par maksāšanu latos

ir pielaižama. Bet šī klauzula turpretim bij pilnīgi izslēgta

līdz tam laikam, kādēļ tā nebija — pretēji atbildētājas do-

mām — pielaižama pie 1921. g. 14. jūnija likuma, pēc kura

(2. p. 1. d. 3. 1. teik. un 2. p. 2. d. i. teik.) «visi maksājumi izpil-

dāmi vienīgi Latvijas rubļos" un it sevišķi „z. frankos slēgtie

darījumi izpildāmi Latvijas rubļos", tā tad ne frankos. Ja nu

1921. g. 14. jūnija likums nepielaida iespēju prasīt darījumu iz-

pildīšanu taisni frankos (latos) kā monētā, kura tai laikā fak-

tiski nepastāvēja un nebija apgrozībā, tad likumam dabiski bija

jānoteic kurss, pēc kura «z. frankos slēgtie darījumi izpildāmi

Latvijas rubļos" un proti «pēc maksāšanas dienas Rīgas biržas

kursa". Atbildētāja uzskata par «maksāšanas dienu" to laiku,

kurā faktiski maksāšana notiek. Šis uzskats atzīstams par

nepareizu jau uz tā vispārējā principa pamata, ka darījuma iz-

pildīšana resp. izpildīšanas veids nevar atkarāties no parād-

nieka ieskata (priv. lik. 2923., 3165. p. p). Faktiskais maksā-

šanas laiks būtu priekš kreditora pilnīgi nenoteikts, nejaušs

notikums, jo vairāk gadījumā, kad kreditoram būtu jāstājas

pie darījuma piespiedu izpildīšanas tiesas un piedzīšanas ceļā.

Neskatoties už likuma burtisko tekstu, tas, nosakot kursa no-

teicošo aprēķināšanas veidu, nevarēja domāt par šādu neno-

teiktu, nejaušu momentu. Apzīmētais nosaukums «maksāšanas
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diena" izskaidrojams ar to, ka likuma izdošanas brīdī likuma

juridiskā terminoloģija vēl nebija pietiekoši nodibinājusies; ne-

varēja vēl izšķirt «samaksas terminu" no «maksāšanas' die-

nas". Tai brīdī latviešu valodas terminoloģija atradusies vēl

zināmā atkarībā no krievu valodas terminoloģijas: krievu

vārdu „cpoicL" tulkoja ar «dienu", neizšķirot to no „flem>". Pa-

reizā terminoloģija tika izstrādāta daudz vēlāk un atradusi savu

beidzamo attīstību 1925. g. vekseļu likumu izdevumā: tur no-

teikti izšķir: «samaksas termiņu" (37. p. Verfalltag, Zahlungs-

termin, cpoKi> iijraTeaca) no «dienas, kad vekseli samaksā" (73. p.

Zahlungstag, #eHB njiaTH BeKcejia.) Ka 1921. g. 14. jūnija li-

kums taisni domājis par noteiktu «samaksas termiņu" (bet ne

par faktiskās samaksas dienu), izriet no lik. 2. p. 2. teik., pēc

kura samaksas termiņš, kā ciešs, noteikts moments, stādīts

pretim kursa kotēšanas laikam, un ka lik. 2. p. 2. d. 1. teik.

pielaiž vēl sevišķu «vienošanos" par kursu. Ja kurss atkarā-

tos no faktiskās samaksāšanas dienas, tad jau ar to vien, ka

kreditors pieņem maksājumu (neatkarīgi no samaksas termiņa)

kādā no debitora izvēlētā dienā, t. i. pieņemt parādnieka iz-

darītu izpildīšanas aktu (priv. lik. 2919., 3485., 3488. p. p.), viņš.

noteiktu ari kursu un par sevišķu vienošanos par kursu vairs,

nevarētu būt runas. Nākot pie tiem pašiem slēdzieniem, Tiesu.

Palāta nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi. Atbildē-

tāja varēja orderu izrakstīt tikai Latvijas rubļos vien, jo fran-

kos orders nebija samaksājams Valsts kasē. Nevis Valsts

kasei, bet jau pašai orderu izdevušai iestādei bija jāpārrēķina

attiecīgā suma frankos. Valsts kase bijusi vienīgi kases iestā-

de. Apzīmēt izmaksājamo Latvijas rubļos sumu saskaņā ar

to kursu, kas pastāvēja maksājošās iestādes kā parādnieces

pieņemtās izmaksas termiņā, varēja vienīgi tā pati iestāde--

parādniece, bet nevis tās kasiere, t. i. Valsts kase. Kā pareizi

uzsver Tiesu Palāta, netikvien atbildētāja, bet ari pati Valsts

kontrole frankos nolīgto monētu pārrēķinājusi Latvijas,

rubļos, atzīstot ar to, ka frankos (latos) pašu parādu katrā ziņā

prasīt nevar. Atbildētāja no paša sākuma ari bez ierunām

akceptējusi prasītājas Latvijas rubļos izrēķināto sumu un tai
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bij izrakstījusi ari izmaksas orderu. lestādes-parādnieces iekšē-

jās administratīvās instanču attiecības pret Valsts kontroli ne-

kādi nevar darīt iespaidu uz materiālām privattiesiskām at-

tiecībām, kas pastāvēja starp iestādi-parādnieci un tās privat-

kreditoru. Nevis šim pēdējam jārēķinās ar lietas vilcināša-

nos un faktiskās izmaksāšanas laika attālināšanu pateicoties
dokumentu pārbaudīšanai no Valsts kontroles puses, bet gan

attiecīgām iestādēm un pašai Valsts kontrolei būtu jāņem vērā

sabiedriskās prasības un vajadzības. Ja tomēr Valsts kon-

trole pēc savas kārtības rīkojas, tad Valstij ir jānes attiecīgās

konsekvences. Parādnieka nokavējums, kas iestājas ar sa-

maksas termiņa neievērošanu, nav novēršams vienīgi ar to,

ka parādniekam, saskaņā ar starpresoru instrukcijām vai reg-

lamentiem, jāiesniedz orders pārbaudīšanai kontrolējošā iestā-

dē. Citādi gan būtu jāskatās uz šo jautājumu, ja likums uz-

liktu privātam kreditoram par pienākumu savu rēķinu iesniegt

vispirms Valsts kontrolei pārbaudīšanai un tādā kārtā viņa

prasība itkā stātos spēkā un iegūtu likumīgu pamatu priekš pa-

šas iestādes-parādnieces tikai pēc pašas prasības apstiprinā-

šanas no Valsts kontroles puses (sk. priv. lik. 3310. p.). Bet

pat ja atzītu, ka Zemkopības ministrija šai gadījumā nav pie-

laidusi nokavējumu, tad no tā tomēr neizriet, ka kreditorei, pra-

sītājai šai lietā, būtu jānes Latvijas rubļu kursa krišanas risks

(samērā ar franku resp. latu) par starplaiku no samaksas ter-

miņa līdz faktiskai izmaksāšanai. Samaksas termiņš —kā aug-

stāk aprādīts — uz vispārējā pamata iestājies ne vēlāk par

līguma izpildīšanu (1921. g. 16. augustu, priv. lik. 3506., 3507.

p. p.) resp. — vēlākais •— būtu jāņem vērā rēķina iesnieg-

šanas diena (1921. g. 6. oktobris), kuras kursu pati prasītāja lab-

prātīgi likusi savas prasības pamatā. Ka prasītāja no savas

puses būtu pielaidusi nokavējumu (mora aceipiendi), atbildē-

tāja neapgalvo, kādēļ prasītājai ari nav jānes kursa krišanas

risks (priv. lik. 3323. p). Ja parādnieces-iestādes pusē pastāv

sarežģīta izmaksāšanas kārtība, kuru ievērojot, viņa samaksas

termiņā nevarēja izmaksāt parādu, tad ar to pašu parāda sa-

stāvs un suma negrozās. Samaksas termiņā parāds jau nodi-
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bināts apmēra ziņā, pēc samaksas termiņa kursa, noteiktā su-

mā Latvijas rubļos. Šī suma Latvijas rubļos bija ari jāizmaksā

normālos apstākļos tai īpašā dienā. Ja nu aiz birokrātiskiem'

šķēršļiem tūlītējā faktiskā izmaksāšana nebija iespējama, tad

ļaunākā gadījumā parādniece-iestāde būtu varējusi celt iebil-

dumu pret nokavējuma procentiem etc. (3320. p.), bet nevar

prasīt paša jau nodibināta parāda pazemināšanu, pastāvot uz

kāda cita kursa piemērošanu, kas bijis spēkā nevis samaksas

termiņā, bet faktiskas izmaksāšanas dienā. Tā tad Tiesu Pa-

lāta — pretēji atbildētājas domām — nav pārkāpusi nedz civ.

proc. lik. 339., 711. p. p., nedz priv. lik. 3320. un c. p. p. Tiesu

Palātai bijis pamats nepiegriezt sevišķu vērību Valsts kontro-

les iesniegtām divām apliecībām, kuru nozīmi priekš lietas iz-

smeļoši, kaut gan pārāk asā formā, noraidījusi jau Apgabal-

tiesa; atbildētāja pat nav mēģinājusi atspēkot tiesas apce-

rējumus šai jautājumā: ari šai ziņā Tiesu Palāta nav civ. proc.

lik. 339. p. pārkāpusi. Tādā kārtā atbildētājas kasācijas sū-

dzība, kā nepamatota, atraidāma. Līdz ar to Senāts, pama-

tojoties uz Tiesu iek. lik. 185. p., atrod par vajadzīgu aizrādīt

Rīgas apgabaltiesai, ka viņai nav bijis likumīga pamata, kā

tiešo blakus intervenientu uz Zemkopības ministrijas pieaici-

nājumu pielaist Valsts kontroli atbildētājas pusē, jo trešās per-

•sonas pieaicināšana procesā ir pieaicinošās personas regres-

.prasības aizsargāšanās nolūks: starp divām valsts iestādēm

regresprasības tiesas ceļā pilnīgi izslēgtas un viņas savā starpā

var izrēķināties vienīgi administrativā kārtā (civ. proc. lik.

1297. ,p., Senāta iek. lik. 20. p. 5. pkt., lik. par adm. tiesām

10. p.); no otras puses spriedums, kas notiek attiecībā pret

vienu valsts iestādi, eo ipso saistošs priekš visām citām valsts

iestādēm, jo visas viņas reprezentē un atvieto sevī pašu valsti

(Senāta apv. sap. lēm. 1925. g. Nr. 19, 1923. g. Nr. 56). Aiz

pievestiem iemesliem Senāts nolemj: Zemkopības mini-

strijas pilnvarnieka, zv. adv. Grinberga kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.
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147. 1925. g. maija mēneša 28 dienā. Roberta Luca

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jāņa Kapa pra-

sībā pret Robertu L v c v un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod, ka Tiesu Palāta izspriedusi lietu un piesprie-
dusi prasību nevis uz lik. par rūpniecības darbiem (vct. o npoM.

TPJrTi'.), t. i. ne uz sevišķo noteikumu pamata par nelaimes ga-

dījumu atlīdzību, bet uz vispārējā priv. likuma pamata. Par

priv. likuma piemērošanu nedz prasītājs, nedz atbildētājs Lucs

sūdzību necel. Tādā kārtā Senātam nav iemesla pārbaudīt

Tiesu Palātas slēdziena pareizību par to, ka konkrētā prasība

apspriežama pēc priv. likuma. Prasītājs cēlis ierunu tikai uz tā

pamata, ka Tiesu Palāta pielaidusi pretrunu savos motivos, no

vienas puses atzīstot, ka 4552. p. esot «piemērojams tikai tur,

kur vainā liekama atbildētājam pozitīva darbība, bet ne nolai-

dība, kā šinī gadījumā", un no otras puses tomēr piemērojot

4552. p. un sek. p. p., tai skaitā ari 4554. p. Atbildētājs Lucs,

pārmetot Tiesu Palātai inkonsekvenci sprieduma motivos, pār-

pratis TiesuPalātas domu gaitu šai ziņā: Tiesu Palāta domājusi

attaisnot 4554. p. piemērošanu un pie tam nevis atbildētāja Luca

priekšā, bet gan paša prasītāja priekšā un uzsvērt, ka p r a s i -

tāj a m nebūtu tiesības celt ierunu pret šā 4554. p. piemēroja-

mību: Tiesu Palāta tā atspēko prasītāja varbūtējās ierunas un

aizrāda, ka 4554. p., tā tad ari vispār 4552. un sek. p. p., «aptver

ari caur nolaidību nodarītu ievainojumu" un ka tādēļ ja 4554. p.

iztulkotu citādi, iznāktu, ka 4554. p., kas atlīdzību uzliek tikai

pusapmērā, paredzētu šādu samazināto atlīdzības sumu tikai

priekš pozitīviem zaudējumiem, bet atstātu neaizskartu — pilnu

atlīdzību par zaudējumiem, kuri nodarīti ar negatīviem, nepo-

zitiviem darbiem (Unterlassung, virvineme pretstats: pozitivs.

darbs); negatīvus darbus Tiesu Palāta gan nepareizi nosauc

par nolaidību, samaisot terminoloģijas ziņā «izlaidību" (Unter-

lassung, ynyiueiiie) ar «neuzmanību vai nolaidību" (Fahrlāssig-

keit, HeocTopo/KHoerh: pretstats — nodoms, Arglist, Vorsatz
v
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VMBicejTL). Bet šādiem Tiesu Palātas apcerējumiem ir tikai bla-

kus motivu nozīme: no svara ir tas, ka Tiesu Palāta pareizi at-

tiecina 4554. p., un to' starpā ari visus 4552, sek. p. p., netikvien

uz pozitiviem darbiem, bet ari uz izlaidību: jo vainīgam atlī-

dzība par zaudējumiem uzliekama par visiem likuma (netikvien

krimināllikuma) pārkāpumiem (Rechtsverīetzung pēc vācu

teksta), neatkarīgi no tā, vai pēdējie pastāv no „pozitiviem" vai

no „negativiem" darbiem (t. i. no izlaidības, „Unterlašsung"), kā

to tieši uzsver priv. lik, 3284, p. piez., 3444. p. (sk, ari priv. lik.

2919. p.). Pretēji atbildētāja Luca domām, ari iepriekšējā tiesu

prakse nemaz nav noliegusi, ka vainīgais būtu atbildīgs par cie-

tušām netikvien ar pozitiviem, bet ari negatīviem (izlaidību)

darbiem nodarītiem ievainojumiem (sk. ari Senāta civ. kas. dep.

spried. 1924. g. Nr. 253, kur Senāts ganvēl noteikti neizšķir no-

laidību no izlaidības, bet pēc būtības tomēr attiecina 4552, un

sek. p, p. ari uz negatīviem darbiem). Tādā kārtā atkrīt atbil-

dētāja Luca paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 1. pktā.
Tiesu Palātas aizrādījumam uz to, ka atbildētājs Lucs nav cēlis

iebildumu pret prasības piespriešanu prasītājam vienreizē-

jas atlīdzības veidā, piešķirama tikai blakus motīva nozīme:

Tiesu Palāta, pamatojoties uz priv. lik. 4552. sek. p. p., tā tad

ari, uz 4557. p.,ar to pašu jau pietiekoši attaisnojusi apzīmētā at-

līdzības veida piemērošanu konkrētā lietā; atbildētājs Lucs ari

tagad nemaz neapstrīd Tiesu Palātas slēdziena pareizību pēc

būtības jautājumā par atlīdzības veidu, kādēļ atkrīt ari kasā-

cijas sūdzības 2. pkts. Tiesu Palāta, pretēji atbildētāja Luca

domām, sīki apspriedusi mašīnu trūkumu un konstatējusi, ka aiz-

sardzība nelaimes gadījuma novēršanai bijis nepietiekoša, un ka

atbildētāja Luca izlaidība, t, i. viņa vaina, pastāvējusi iekš tam,

ka viņš nav uzturējis mašinas attiecīgā stāvoklī: šādi Tiesu

Palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ

pārbaudāmi kasācijas kārtībā, kādēļ atkrīt atbildētāja Luca pa-

skaidrojumi kasācijas sūdzības 3. pktā. Tiesu Palāta pamatojusi

savu spriedumu netikvien uz līdzatbildētāja Cūkaiņa «atzīšanu"

kā tādu, bet ari uz to, ka atbildētājs Lucs nav pierādījis savu

ierunu, ka prasītājs strādājis ne 48, bet tikai 46 stundas nedēļā.
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Tiesu Palāta vēl sīki un vairākkārt aizrāda, kādēļ viņa atrod

Cūkaiņa paskaidrojumus par ticamiem, kādēļ Tiesu Palāta nav

civ. proc. lik. 482. p. pārkāpusi, ar ko atkrīt ari kasācijas sū-

dzības 4. pkts. Tiesu Palāta konstatējusi, ka miera līgums

starp partiem na v noticis, un ka starp partiem bijušas tikai

iepriekšējas sarunas, kamēr vienošanās nav panākta. Šādi Tie-

su Palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav

tādēļ pārbaudāmi kasācijas instancē, ar ko atkrīt kasācijas sū-

dzības 5. pkts. Jautājumā par vainīgā atbildību par cietušām

nodarītiem ievainojumiem, t. i. par neatļautiem pozitiviem vai

negatīviem darbiem, nekrīt — pretēji atbildētāja Luca domām

— svarā, vai viņš ar cietušo atradies līguma attiecībās, vai ne.

Taisni otrādi: priv. likuma noteikumi attiecina 4552. sek. p. p.,

3284. sek. p. p., 3444. sek. p. p. taisni uz ārpus līguma nodarītiem

darbiem (virsraksts pie 3284. sek. p. p.), ar ko atkrīt ari atbil-

dētāja paskaidrojumi kasācijas sūdzības beigās. Tādā kārtā

Tiesu Palāta nav atbildētāja Luca pievestos likumus pārkāpusi,

kādēļ viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts

ii ole m j : Roberta Luca kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

793. p. pamata atstāt bez ievērības.

148. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Ludviga Upe -

n i c ka lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Viļā Rutenberga prasībā pret Ludvigu Upenieku un Frici Lie-

piņu un prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. Bēnusa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš: referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa noraidījusi atbildētāja Upenieka

lūgumu nopratināt liecinieku Spuriņu un pievienot pie šīs lietas

Rīgas apgabaltiesas 2. Civil nodaļas lietu Nr. 1381 24. g. par

prasības pamatā likto līgumu fiktivu raksturu aiz tā iemesla, ka

pats atbildētājs kādā citā lietā (acīmredzot tanī lietā, kuru atbil-

dētājs lūdzis pievienot: sk. atbildētāja Upenieka paskaidrojumu

Apgabaltiesas aktī lp. 23) esot atzinis, ka mēbeles pārdevis lie-

ciniekam Ampermanim, kurš savukārt tās pārdevis prasītājam,
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un ka tamdēļ nedz minētās lietas pievienošanai, nedz liecinieku

liecībām nevarot būt izšķirošas nozīmes jautājumā par līgumu

fiktivu raksturu. Šāds Apgabaltiesas uzskats nav pareizs.

Minētās atbildētāja Upenieka «atzīšanās" nozīmi var apspriest

tikai sakarā ar visiem tiem apstākļiem, pie kuriem šī atzīšanās

notikusi. Tādēļ Apgabaltiesa nevarēja pamatot savu spriedumu

uz minēto atbildētāja atzīšanos citā lietā un nevarēja atraidīt

atbildētāja lūgumu nedz par pieprasītās lietas pievienošanu, (lai

pierādītu, ka neskatoties uz viņa, atbildētāja, tanī lietā izteikto

līguma atzīšanu, pie toreizējiem lietas apstākļiem, tiesa bija

nākusi pie slēdziena par šo līgumu fiktivu raksturu), nedz lū-

gumu par liecinieka Spariņa nopratināšanu. Aiz pieve-

stā iemesla Rīgas apgabaltiesas spriedums civ. proc. lik.

102. (81.) un 181. (129.) pantu pārkāpumu dēļ nav at-

stājams spēkā, kādēļ Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sū-

dzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj:

Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 24. janvāra spriedumu civ. proc.

lik. 102. (81.) un 181. (129.) pantu pārkāp urnu dēļ atcel tun li etu

nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

149. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Lienes But v 1

un citu lūgums par Valmieras apriņķa IV. iecirkņa Miertiesas

lēmuma atcelšanu Jāņa Meirana mantošanas lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka Miertiesa konstatējusi, ka 1921. gadā ar

Naukšēnu pagasta tiesas 1921. gada 29. aprīļa lēmumu ir tikusi

atjaunota pa kara laiku iznīcinātā bāru lieta par mirušā Jāņa

Meirana mantu un mantiniekiem/pareizi atzinusi, ka 1921. g. 29.

decembra likums «Noteikumi par pareizību un mantojumu lietu

izņemšanu no pagasta tiesu piekritības" (Lik. kr. 1921. g. Nr.

266) uz šo lietu neattiecas un ka lieta turpināma pagasta tiesā;

2) ka tādēļ pagasta tiesai bija tiesība pēc tā, kad ar savu

1922. g. 30. marta lēmumu viņa bija pašu mantojuma lietu izbei-

guši apsardzības kārtībā strīdus izcelšanās dēl starp mantinie-

kiem par viņu tiesībām uz mantojumu, iecelt uz Pag. tiesu civ.

275

1925. g. — 148., 149



proc. lik. 233. panta (1889. g. red.) pamata aizgādni mantojuma

masas pārvaldīšanai; 3) ka Vidzemes Zemnieku likumi, kuri

šai gadījumā piemērojami, ne tikai neparedz sievietes tiesību:

ierobežošanubūt par aizbildni vai aizgādni, bet, 985. pantā, tieši

paredz, ka, ja zemnieks pēc savas nāves atstājis sievu ar bēr-

niem, viņa mantība tieši pāriet viņa sievas pārvaldīšanā; tā-

dēļ pagasta tiesai bija pilnīgi tiesība pēc tā, kad tiesa pašu man-

tojuma lietu bija izbeiguši apsardzības kārtībā un ar savu

1923. g. 17. marta lēmumu mantojuma masas pārvaldīšanu at-

stājusi atraitnei, pārgrozot šo lēmumu, iecelt atraitni, saskaņā

ar Pag. tiesu civ. lik. 233. p., par mantojuma masas aizgādni;

4) ka jautājums par to, vai ieceltā aizgādne ir spējīga mantību

pārvaldīt, attiecas uz lietas būtību un nav pārbaudāms kasācijas

kārtībā; 5) ka kasācijas sūdzības iesniedzēji savā laikā nav

pārsūdzējuši Naukšēnu pagasta tiesas 1924. g. 24. jūlija lēmu-

mu par atraitnes Minnas Meiran iecelšanu par aizgādni; tādēļ

viņiem nav tagad tiesības aizrādīt uz to, ka viņu māte ir iecelta

par aizgādni pret viņu gribu; aiz ši iemesla, tā ari tāpēc, ka šo

aizrādījumu lūdzēji paceļ pirmo reizi kasācijas sūdzībā, tas nav

nemaz no Senāta apspriežams; 6) ka tādā kārtā kasācijas sū-

dzība kā nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Lienes.

Butul, Karlines Parte, Annas Evaldt, Zelmas Kocht un Eduarda

Meiranakasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) panta pa-

mata atstāt bez ievērības.

150. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Franciskas R.

lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas,

R., prasībā pret Staņislavu R.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasības

iesniegšanas laikā atbildētājs ir bijis slims un tikai slimības

dēļ atstājis kopīgo ar prasītāju dzīvokli, pie kā pietiekošā mērā

apgādājis prasītāju ar uzturu par savu slimības laiku; šis Ap-

gabaltiesas konstatējums, kā dibināts uz lietas faktiskiem ap-
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stakļiem, uz Tiesu iek. lik. 5. panta pamata nav Senātā pārbau-

dāms; izejot no šī konstatējuma, Apgabaltiesa varēja nākt pie

slēdziena, ka attiecībā uz slimības laiku, kas aptver ari ies līdzī-

bas laiku, atbildētājs nav devis iemeslu prasību celt; 2) ka Ap-

gabaltiesa attiecībā uz vēlāko laiku, pēc vīra slimības, par kuru

prasītāja prasa no atbildētāja uzturu, pareizi atzinusi, ka, izejot

no laulāto kopdzīves principa, prasītājai, kura pēc Apgabaltie-

sas konstatējuma tagad dzīvo vienā dzīvoklī ar atbildētāju, bija

jāpierāda, ka atbildētājs, neskatoties uz kopējo dzīvošanu ar

prasītāju, viņai nedod uzturu; šo apstākli viņai pēc Apgabal-

tiesas pareizām domām bija iespējams pierādīt, iesniedzot pie-

rādījumus par piemēru par to, ka viņai pašai bija jāgādā pārtika

vai ka atbildētājs noslēdzis no prasītājas pārtikas krājumus;

3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi kasācijas sū-

dzībā pievestos likumu pārkāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība,

kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Franciskas R.

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

151. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Pāvila Taņi n a,

Aleksandra Re d 1 i c h a un citu lūgumi par Rīgas apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Aleksandra Redlicha un citu prasībā

pret Pāvilu Taņinu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma izsprie-

žamā prasība pamatota: a) uz to, ka atbildētājs palicis parādā

īres naudu un b) uz to, ka atbildētāja ieņemtais dzīvoklis nepie-

ciešami vajadzīgs divām nama līdzīpašniecēm; 2) ka Apgabal-

tiesa konstatējusi a) ka atbildētājam īre jāmaksā uz priekšu,

jo atbildētājs norunu maksāt postnumerando nav pierādījis; b)

ka atbildētājs palicis parādā īres naudas atlikumu par 1923. g.

novembra mēnesi un pilnu īres naudupar 1923. g. decembra un

1924. g. janvāra mēnešiem; c) ka atbildētāja ieņemtais dzīvoklis

ir nepieciešami vajadzīgs divām nama līdzīpašniecēm; 3) ka
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šie Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi

un nav tādēļ pārbaudāmi kasācijas kārtībā; 4) ka Apgabaltiesa

tomēr nav atradusi par iespējamu apmierināt prasību par at-

bildētāja izlikšanu no dzīvokļa, atzīstot prasību kā priekšlai-

cīgu uz tā pamata, ka a) pēc lik. par telpu īri 32. p. 1. pkt., kā-

dam likumam pēc 5. p. esot atpakaļejošs spēks, izīrētājs varot

prasīt līguma atcelšanu un īrnieka izlikšanu tikai tad, ja viņš
10 dienas pirms prasības celšanas atgādinājis īrniekam samak-

sāt īres naudu un b) ka dzīvoklis ticis atbildētājam uzteikts

1924. g. 16. janvārī, dodot viņam termiņu dzīvokļa atbrīvošanai

līdz 1. martam, kamēr prasība celta jau 18. janvārī; 5) ka, pēc

Senāta paskaidrojuma civ. kas. dep. 1925. g. spried. Nr. 128.

Skuju-Kreicberga lietā, saskaņā ar lik. par telpu īri 5. p., šis li-

kums jau iesāktās lietās piemērojams ne absolūti, bet tikai, cik

tālu tas ir loģiski un procesuāli pielaižams, ka pretējā gadījumā

jau iesāktām lietām ir. piemērojams vēl vecā lik. 6. p., ka tādēļ,

ja vecās lietās ir piemērojams jaunā lik. 5. p, 2. d., tad tām nav

piemērojams jaunā lik. 32. p. 1. pkt., un ka tāpēc prasība par iz-

likšanu nav uzskatama par priekšlaicīgu itkā aiz tā iemesla vien,

ka prasītājs nav jaunā lik. 32. p. 1. pkt. izpildījis; ja nu prasītā-

jiem bija tiesība, aiz īres naudas nemaksas, prasīt atbildētāja

izlikšanu, neievērojot lik. par telpu īri 32. p. 1. pkt., tad Apga-

baltiesai, konstatējot atbildētāja īres naudas parādu, bija jau uz

šī pamata vien jāapmierina prasība par atbildētāja izlikšanu;

6) ka ari tas apstāklis, ka prasība celta pirms 1924. g. 1. marta,

līdz kuram prasītāji atļāvuši atbildētājam palikt dzīvoklī, nav

uzskatāms par iemeslu atraidīt 1924. g. 18. janvārī celto prasību

kā priekšlaicīgu: jau pašā prasības rakstā prasītāji lūdz tiesu,

atbildētāju izlikt no dzīvokļa tāpat tikai 1. martā; dēļ prasības

par izlikšanu, cik tālu tā pamatota uz īres naudas nesamaksu,

vispār nekāds sevišķs uzteikšanas termiņš nav prasāms; Ap-

gabaltiesa atzīst, ka ari dēļ īrnieka izlikšanas aiz dzīvokļa ne-

pieciešamības nekāds sevišķs uzteikšanas termiņš likumā nav

paredzēts; izlikšanas prasības pamati, kuru esamība vajadzīga

šādas prasības iesniegšanas laikā, bijuši īres naudas nesamaksa

un dzīvokļa nepieciešamība kā tāda; abi šie pamati pastāvēja
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jau prasības iesniegšanas laikā, bet nevis tikai 1. martā, un sa-

karā ar to prasītāju tiesība, prasīt atbildētāja dzīvokli, izcēlu-

sies un pastāvēja jau prasības celšanas laikā, neatkarīgi no at-

bildētājam priekš izvilkšanās dotā galīgā termiņa (priv. lik.

3196. p.); ja prasītāji varēja sagaidīt, ka atbildētājs tomēr ari

šo 1. marta termiņu neieturēs un pat dzīvokļa nepieciešamību

kā tādu apstrīd, kā tas patiesi ari noticis, tad tas apstāklis vien,

ka prasības iesniegšanas laikā sevišķais, prasītāju atbildētājam

atļautais termiņš vēl nav notecējis, nevar pats par sevi prasību

padarīt par priekšlaicīgu, bet varētu iespaidot, lielākais, tikai

jautājumu par tiesu izdevumu sadalīšanu starp partiem (sk.

Kr. Senāta rezolūcijas Bukovska kom. pie priv. lik. 4125. p. zem

lit. ,„b"; salīdz, ari Kr. Senāta civ. kas, dep. spried. 1910. g.

Nr. 32, Eltermaņa lietā); tiesai bija jāņem vērā ari tas, ka jau

pirmās instances spriedums noticis pēc 1. marta un ka atbil-

dētājs uz prasības priekšlaicību aizrādījis tikai otrā instancē,

kad 1. marts jau sen pagājis; Apgabaltiesas pievestie priv. lik.

3135—3137. p. p. neattaisno viņas izteikto pretējo uzskatu, jo

vispirms pievestie panti attiecas uz divpusīga darījuma slēgša-

nu starp promesošiem, kamēr konkrētā gadījumā lieta grozās

nevis ap divpusīgu darījumu, bet ap vienpusīgu juridisku aktu

(beidzamā termiņa noteikšanu) un ne starp promesošiem;

Apgabaltiesa pie tam netikvien nav konstatējusi, ka at-

bildētājs būtu šo «priekšlikumu" pieņēmis, bet taisni otrādi

iziet no tā, ka atbildētājs ari pēc 1. marta palicis dzīvoklī; pre-

tēji Apgabaltiesas domām, prasītāji ari nebūt nav pieprasījuši

atbildi par «priekšlikuma" pieņemšanu, un tā tad prasītājiem

nevar pārmest, ka tie, «dodot atbildētājam tikai nepilnas 3 die-

nas laika priekš atbildes", jau cēluši prasību tiesā; 7) ka tādā

kārtā attiecībā uz pamatprasību Apgabaltiesa, atzīstot izlikša-

nas prasību par priekšlaicīgu, pārkāpusi no vienas puses lik.

par telpu īri 5. p., 32. p. 1. pkt. un no otras puses civ. proc. lik.

181., 196. (129., 142.) p. p., kādēļ Apgabaltiesas spriedums daļā

par izlikšanas prasības atraidīšanu atceļams; 8) ka, pretēji at-

bildētāja domām, Miertiesu iestādes sadala tiesu izdevumus

starp partiem pēc sava ieskata un viņu spriedumi šai daļā nav
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pārbaudāmi kasācijas kārtībā, jo vairāk tādēļ, ka, saskaņā ar

Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu daļā par izlikšanas prasības

atraidīšanu, viss jautājums par tiesu izdevumiem Apgabaltiesai

ir jāizšķir vispār no jauna; 9) ka pretēji atbildētāja domām, no

tā vien, ka viņš agrāk par iemaksāto īres naudu saņēmis

kvīti, nemaz neizriet, ka prasītājam būtu jāatgādina atbildētā-

jam par neiemaksātām sumam; 10) ka atbildētāja aizrādījumi

uz liecinieka Musso izturēšanos šai lietā pilnīgi nevietā kasā-

cijas instancē; 11) ka tādēļ atbildētāja kasācijas sūdzība kā

nepamatota atraidāma, Senāts nolemj: Rīgas -apgabaltie-

sas 1924. g. 20. novembra spriedumu daļā par prasības atraidī-

šanu attiecībā uz atbildētāja izlikšanu lik. par telpu īri 5. p., 32.

p. 1. pkt., civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu

dēļ atcelt un lietu šai daļā nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-
šanai no jauna citā sastāvā. Pāvila Taņina kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

152. 1925. g. septembra mēneša 3. dienā. Marijas Šu 1 c

lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu uzrau-

dzības kārtā viņas,; Šulc, prasībā pret Jāni Vecrumbu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājas iesniegtā «uzraudzības kār-

tībā sūdzība", pēc satura un petitumā uzskatāma par lūgumu

dēļ sprieduma atcelšanas, un proti par kasācijas sūdzību; 2) ka

kasācijas sūdzība runā stāvošā gadījumā, kur prasības cena

nepārsniedz 100 latus, nav pielaižama; 3) ka ārpus kasācijas

kārtības spriedums civillietā nav atceļams ari ne uzraudzības

kārtībā (tiesu iek. lik. 174. p. 2. pkt.); 4) ka tādēļ prasītājas

iesniegtā sūdzība pie apzīmētiem apstākļiem atraidāma, Senāts

nolemj: Marijas Šulc blakus sūdzību atstāt bez ievērības.

153. 1925. decembra 17. dienā. Pētera Ēversa lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu, viņa, Eversa, prasībā

pret Teodoru Utkinu.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A, Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesai, kura saskaņā ar civ. proc.

lik. 135. (102.) pantu nosaka liecinieka izsacījuma spēku, raugo-

ties pēc liecinieka uzticamības un izsacījuma skaidrības, pilnī-

bas un ticamības, bija tiesība atzīt liecinieces Vestas Tonīilinas

liecību par pārliecinošu, un Apgabaltiesas attiecīgais slēdziens,

kā dibināts uz lietas faktiskiem apstākļiem, uz Tiesu iek. lik.

5. panta pamata nevar tikt Senātā pārbaudīts pēc būtības; pie

tam Apgabaltiesai kā Miertiesnešu iestāžu otrai instancei civ.

proc. lik. 135. (102.) pants, pretēji vispārējās tiesu iestādēs pie-

mērojamam civ. proc. lik. 411. pantam, neuzliek par pienākumu

pievest savā spriedumā iemeslus, aiz kādiem viņa atzinusi zi-

nāmu liecinieka liecību par pārliecinošu; 2) ka pēc likuma par

telpu īri 37. p. 2. piezīmes noteikumiem vienīgā sankcija gadī-

jumā, ja izīrētājs nepierāda pirms kara īres maksu ar kvītēm

vai pilsētas un miestu valdes attiecīgiem datiem, pastāv tikai

iekš tam, ka īrnieks var griezties pie īres valdes dēļ īres mak-

sas nosacīšanas; īres maksa šinī gadījumā var ari tikt nosacīta

uz liecinieku izteicienu pamata un Apgabaltiesai nemaz nebija

jāievēro prasītāja iesniegtais taksācijas komisijas protokols, jo

šis dokuments attiecas uz 1913. gadu un viņā nav minēts, kāda

īres maksa pastāvēja par prasītāja dzīvokli 1914. gadā līdz

1. augustam (lik. par telpu īri 37. p.); 3) ka prasītāja kasācijas

sūdzībai pieliktā policijas iecirkņa priekšnieka apliecība Nr.

58/7961, kā nebijusi tiesas apspriešanā, kura iztiesāja šo lietu

pēc būtības, nav no Senāta caurskatāma; 4) ka tādā kārtā Ap-

gabaltiesa nav pielaidusi kasācijas sūdzībā pievestos likuma

pārkāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atrai-

dāma, Senāts nolemj: Pētera Eversa kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

154. 1925. g. maija mēneša 28. dienā. Latvijas Dzelzceļu

virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta Melnbārda lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Dāvida Veinera prasībā pret
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Dzelzceļu virsvaldi un prasītajā pilnvarnieka, zv. adv. Šutova

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs lūdz piespriest no atbildētājas

54.184 rub., kuru sumu atbildētāja piedzinusi kā atlīdzību par

muitas formalitatu nokārtošanu pie prasītāja sūtījumiem tran-

zītā caur Latviju uz ārzemēm, un proti par pārvadāšanas doku-

mentu uzrādīšanu muitas valdei, pēdējās atļaujas dabūšanu

preču tālākai sūtīšanai, vilciena saraksta sastādīšanai etc; pra-

sītājs atbildētājai tiesību uz šādu atlīdzību neatzīst, aizrādot, ka

minētie darbi esot izpildāmi dzelzceļam ne kā sūtītāja komisio-

nāram un ne pēdējā interesē, bet vienīgi eksploatacijas nolūkā,

un ka tādēļ minētā suma kā nelikumīga pārmaksā atbildētājai

esot jāatmaksā prasītājam atpakaļ; 2) ka atbildētāja savas tie-

sības pieprasīt minēto atlīdzību pamato uz to, ka viņa, kamēr

preces atrodas tranzitā caur Latviju uz Lietavu un tālākām ārze-

mēm, izpildījusi preču īpašnieka vietā itkā komisijas vei-

dāvisas muitas formalitātes saskaņā ar dzelzc. nolik. 66. p., Ber-

nas konvencijas 10. p. 3. pkt., Latvijas-Lietavas konvencijas 33.

p., muitas lik. 311. p., un pag. noteik. un preču tarifa § 79\ B. V.

pkt.; atbildētāja uz darbiem, par kuriem viņai pienākoties se-

višķa atlīdzība, attiecina saskaņā ar muitas lik. 232., 233., 241.,

242., 244., 332., 334. p. p, sekojošos „liekos" darbus, kuri neesot

saprotami bez atlīdzības, un proti: sastādīt vilciena sarakstu

(muitas lik. 232. p.), vagona listi un preču zīmes un iesniegt tos

muitas iestādēm, uzrādīt preces un preču dokumentus muitas

ierēdņiem (muitas lik. 241., 242., 233., 244. p. p.), dabūt atļauju

vilciena tālāklaišanai (muitas lik. 244., 332., 334. p. p. 1920. g.

4. novembra kop. pag. instrukcijas 8. Nr. 1., 2., 46. § §: dzelzc

virsv. rīk. krāj. Nr. 3), piedalīties preču salīdzināšanā dabā ar

dokumentiem, izpildīt muitas darbinieku likumīgos aizrādījumus

un uzskatīt muitas plombu stāvokli; 3) ka prasītājs, apstrīdot

atbildētājas ierunas, paskaidro, ka dzelzceļiem pienākoties se-

višķa atlīdzība pēc tarifa likmēm vienīgi par tādiem muitas for-
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malitatu izpildīšanas darbiem, kurus dzelzceļi faktiski iz -

pildījuši pa š a īpašnieka vietā, kā īpašnieka

prezumējams komisionārs, un ka atbildētā-

jas uzskaitītie darbi uz muitas forma li ta-

tu komisijas darbiem neat tiecoties, bet ieejot

tai vispārējā dzelzceļu darbībā, kura atbildētājai jāizpilda kā

preču pārvadātājam: 4) ka Tiesu Palāta konstatējusi, ka starp

partiem nepastāv strīdus par to, 1) ka prasītāja sūtījumi gā-

juši caur Latvijas teritoriju uz ārzemēm, tā tad pieskaitāmi
tranzīta precēm; 2) ka sevišķu (komisijas) atlīdzību v i r s tās

maksas, kura dzelzceļam pienākas kā pārvadātājam, dzelzce-

ļam tiesība ņemt tikai par tiem papildu uzdevumiem, preču

īpašnieku labā, kurus dzelzc. nolik. 66. p. un Bernas konven-

cijas 10. p. dzelzceļiem uzliek kā sūtītāja komisionāram (Tiesu

Palātas akts 26
2

. lp.); 5) ka tādā kārtā Senātam jāizšķir strī-

dus jautājums par to, vai tie darbi, kurus atbildētāja uzskaita kā

„liekus" (t. s. sevišķi atlīdzināmie darbi) pēc tranzitsūtījumu

rakstura, ipso jure gulstas uz preču īpašnieku un tādēļ būtu pē-

dējam jāatlīdzina dzelzceļam, ja tas tos faktiski izpildījis, jeb

vai minētie darbi uzlikti dzelzceļam viņa paša un muitas inte-

resēs un tādēļ ieiet dzelzceļa pienākumos kā preču pārvadātā-

jam; 6) ka Tiesu Palāta, šai ziņā apsverot atbildētājas pievesto

un muitas lik. 232., 241., 242., 233., 244. p. p. paredzēto, augšā

aprādīto darbu faktisko raksturu un izpildīšanas veidu, pareizi

atradusi, ka vienus no šādiem dokumentiem sastādīt iespējams

vienīgi dzelzceļam, jo preču īpašniekam attiecīgie dati nav pie-

ejami; 7) ka otri no šiem dokumentiem pa daļai neattiecas uz

noteiktu preču īpašnieku (piem. muitas ierēdņa atļaujas dabū-

šana vilciena tāļāklaišanai), pa daļai kalpo tikai muitas un dzelz-

ceļu resoru iestāžu koleģiālai līdzdarbībai, un šai ziņā viņu iz-

došana ieiet dzelzceļu tiešos pienākumos, kā piem. dzelzceļu

piedalīšanās preču salīdzināšanā dabā ar dokumentiem; 8) ka

tādā kārtā Tiesu Palāta, atrodot, ka visi uzskaitītie pienākumi

negulstas uz sūtītāju, bet uzlikti dzelzceļam viņa paša un muitas

interesēs, varēja nākt pie slēdziena, ka neviens no tiem pienā-

kumiem, kurus dzelzceļš uzrāda par izpildītiem pie prasītāja
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sūtījumiem, neattaisno atbildētājas pretenziju pieprasīt sevišķu

tarifos paredzētu atlīdzību: tādēļ ari Tiesu Palātai nebija

iemesla „oernt vērā to apstākli vai šādi... pienākumi ir dzelz-

ceļam vajadzīgi izpildīt ari pie vietējo preču pārvadāšanas vai

ne 9) ka šo Tiesu Palātas slēdzienu apstiprina vēl seko-

šie apcerējumi: kas jāsaprot zem „nomuitošanas formalitatu

izpildīšanas pie precēm, kuras pārvadā tranzitā caur Latviju"

(dzelzc. nolik. 66. p., pag. not. un tarifa § 79
1

,
B N), tas re-

dzams no Kr. tirdzn. lik. noteikumiem par pilnvarniekiem mui-

tas lietās (47. p. muitas lik. 1097. p.). Pēc ši 47. p. pilnvara

muitas lietās aptver: 1) parakstīt un iesniegt pieteikumus par

precēm, kuras ieved vai izved no. resp. uz ārzemēm; 2) nomui-

tot preces, kuras adresētas uz pilnvardevēja preču īpašnieka

vārdu vai kuras pēdējais nosūta; 3) pieņemt preces no mui-

tas iestādēm; 4) vispār vest muitas lietas muitas iestādēs, no-

klausīties viņu lēmumus un tos pārsūdzēt; 5) dot parakstus un

galvojumus, kurus prasa muitas likums pie tranzitsūtījurniem

un tranzittirdzniecībā, un pie preču nodošanas noliktavās vai

ārzemju preču transporta uz noliktavām; 10) ka atbildētāja pat

neapgalvo, ka viņa būtu izpildījusi resp. viņai būtu bijis jāizpilda

kāds no apzīmētiem darbiem, kuros taisni ieiet nomuitošanas

formalitatu izpildīšana; 11) ka no šo uzdevumu saraksta re-

dzams, ka saskaņā ar Tiesu Palātas pareizo uzskatu, zem muitas

formalitatu izpildīšanas jāsaprot taisni tikai „pozitiva preču no-

muitošana", jo tikai šī darbība būtu izpildāma tieši preču īpaš-

nieka interesēs; tikai tad, ja atbildētāja patiesi šādu darbību

izpildījusi, viņa būtu rīkojusies itkā preču īpašnieka „muitas

komisionārs, muitas pilnvarnieks, speditors", un kā tāds būtu

varējis pretendēt uz to sevišķu atlīdzību pret preču īpašnieku

un viņa vietā izdarītiem pakalpojumiem muitas lietās, kuru pa-

redz dzelzc. nol. 66. p.; 12) ka tādā kārtā aprādītais jautājums

jāizšķir tai nozīmē, ka šaubu gadījumā visi augšā aprādītie

darbi ieiet pašu dzelzceļu pienākumos un negulstas uz preču

īpašniekiem; 13) ka nākot pie tā paša slēdziena Tiesu Palāta

nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasā-

cijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:
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Latvijas Dzelzceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta Meln-

bārda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt

bez ievērības.

155. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta Melnbārda lūgums

par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Alfrēda Kleina pra-

sībā pret Dzelzceļu virsvaldi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Pēc Tiesu Palātas konstatējuma, prasītāja

siens (āboliņš) «aizdedzies no lokomotīves dzirkstelēm, kuras

vējš, nesot dūmus pāri platformai, uznesis uz neapsēgtām ābo-

liņa bailēm un caur to tad āboliņš sadedzis". Šis Tiesu Palātas

konstatējums, kuru tā pamato uz liecinieku liecībām un ekspertu

atzinumu, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbau-

dāms kasācijas kārtībā. Tādēļ nepelna ievērību ari atbildētājas

ieruna par to, itkā pēc liecinieku izteicieniem esot nodibināts

tikai, ka „vējš nesis dūmus taisni virsū uz platformu, bet vai rei-

zē ar šiem dūmiem ir bijušas ari dzirksteles, to tiesa neesot kon-

statējusi". Nepelna ievērību ari atbildētājas pret šādu Tiesu

Palātas konstatējumu celtā ieruna par to, ka siens nav bijis pre-

sēts. Jo, no vienas puses, siens ticis pieņemts pārvadāšanai kā

presēts un kā tāds apzīmēts preču zīmē. No otra puses, atbildē-

tāja nav noskaidrojusi, kas īstenībā būtu uzskatāms par presētu

sienu, ja ne siens, kas — kā nodibinājusi Tiesu Palāta un neap-

strīd prasītājs — «saspiests 1 pud. 20 mārc. smagās buntēs un

pārsiets 3 vietās ar stiepuli". Ar to atkrīt atbildētājas paskai-

drojumi viņas kasācijas sūdzības 2. un 3. pktos. Kaut gan pra-

sītāja siens (āboliņš) tika pārvadāts atklātā vagonā (platformā)

un netika segts ar brezentiem, tomēr kā konstatē Tiesu Palāta

«cēloniska sakara starp āboliņa sadegšanu un to apstākli, ka

viņš pārvadāts atklātā platformā, šinī gadījumā nav, jo āboliņš

sadedzis tādēļ, ka dzelzceļš nav izpildījis uz šāda veida pār-

vadājumiem attiecošos noteikumus, t. i. nav ieturējis vajadzīgo
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16 vagonu distanci starp āboliņa platformu un lokomotivi (rīk.

Nr. 922)". Šai ziņā Senāts (civ. kas. dep. spried. 1924. g. lietā

Nr. 346) jau paskaidrojis, ka pēc dzelzc. nolik. 166. p. dzelzceļi

ar piederumiem un ripojošais sastāvs jāuztur tādā stāvoklī, ka

kustēšana neizsauktu briesmas, pie kam noteikumus par vilcienu

kustēšanu izdod ministrs. Pēc «Noteikumiem par vilcienu sa-

stāviem, viņu normām, pielaižamiem ātrumiem un bremžu

skaitu uz krievu un nonnalplatuma ceļiem X un N" (39. § piez.),

pagaidām, ievērojot brezentu trūkumu, vagoni ar ātri degošām

precēm nepārklāti ar brezentiem liekami vilcienā ne tuvāk kā

pēc 15 vagoniem no vedošas un ne tuvāk kā pēc 5 vagoniem

no stumjošas lokomotīves (sk. ari Kr. Satiksmes ministrijas rā-

dītāja 1894. g. 22. Nr.). To pašu nosaka ari partu šai lietā pie-

vestais 1921. g. 16. augusta rīkojums Nr. 922 (Dzelzceļu virsval-

des rīkojumu krājums Nr. 40), kādēļ atbildētājas pievestie preču
tarifa 26. § pkti un 40. § 6. pkts uz šo pārvadājumu nav attieci-

nāmi. Tādā kārtā, kaut gan siens ticis pārvadāts atklātā vago-

nā un preces zudums vai bojājums atkarājies no šī pārvadāšanas

veida, tomēr gadījumā, kad pats dzelzceļš — kā konstatējusi

Tiesu Palāta — nav izpildījis noteikumus par vagonu ar ātri

degošām precēm ierindošanu vilcienā, tuvākais un tiešais pre-

ces bojājuma cēlonis jāierauga pievesto noteikumu neizpildī-

šanā. Konkrētā gadījumā, kā neapstrīd atbildētāja, platforma

ar prasītāja sienu tika ar lokomotivi padota pie rampas, pie kā

lokomotives tenderis bija tieši pie minētās platformas, tā tad rī-

kojumos paredzētā distance starp lokomotivi un platformu ar

sienu netika ievērota. Pie šādiem apstākļiem Tiesu Palātai

bijis pietiekošs pamats uzskatīt par nodibinātu cēloņu sakarību

starp preču bojājumu un minēto noteikumu neizpildīšanu, kas

saskaņā ar dzelzceļu nolik. 5, 166. p. p. uzliek dzelzceļiem at-

bildību attiecībā pret preču rīkotājiem par preču zaudējumiem.

Tam apstāklim, ka konkrētā gadījumā siens sadedzis pie vil-

ciena resp. lokomotives un vagonu manevriem, nav izšķirošas

nozīmes. Vispirms ari vilciena resp. lokomotives manevri at-

tiecas uz dzelzceļu eksploataciju; otrkārt, gadījumā, ja pievesto

rīkojumu nosacījumi pilnā mērā nebūtu ievērojami, tad dzelz-
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ceļiem jārūpējas par to, lai būtu aizsargāta prece, kura neap-

segtā veidā nodota pārvadāšanai atklātos vagonos. Jo nosū-

tītājam nav iespējams kautkā iespaidot vedumlīguma izpildī-
šanas kārtību un taisni novērot, noķert to momentu, kad izrādī-

tos, ka itkā aiz techniskiem iemesliem nebūtu iespējams sa-

stādīt vilcienu, ievietojot platformas rīkojumos paredzētā at-

tālumā no lokomotives, lai šai pašā momentā iegādātu brezen-

tus. Bez tā, atbildētāja nav parūpējusies zemākā instancē no-

skaidrot, ka nebūtu aiz techniskiem vai faktiskiem iemesliem

iespējams iebīdīt — pa atzarojumu — padodamo platformu ari

vilcienam pilnā sastāvā atzarojumā neiebraucot, un ieturēt rī-

kojumos noteikto distanci no lokomotives. Tādā kārtā Tiesu

Palāta nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi, un viņas

kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, kādēļ Senāts no-

lemj: Latvijas Dzelzceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskon-

sulta Melnbārda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

156. 1925. g, septembra mēneša 30. dienā. Jūdeļa Kleina

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Artura Pēter-

sona mant. masas prasībā pre Jūdeli Kleinu un Benjamiņu Le-

venšteinu un prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. Rūsa, paskai-

drojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1)ka prasītāja, ceļot prasību pret iznomātāju,

t. i. atbildētāju Kleinu un pret nomnieku, atbildētāju Levenšteinu,

lūgusi, starp atbildētājiem 1922. g. 11. aprilī noslēgto nomas

līgumu atzīt par atceltu un spēku zaudē-

jušu kā fiktivu: 2) ka prasītāja šo savu prasību pamato

uz to, a) ka mirušais Pētersons pārdevis atbildētājam Kleinam

savu imobili Rīgā un pēdējais ticis apstiprināts Kleinam zemes

grāmatās, b) ka šāds pārdošanas līgums ticis saskaņā ar prasī-

tājas 1921. g. 3. oktobrī iesniegto prasību atzīts par atceltu ar

Apgabaltiesas 1922. g. 19. augusta spriedumu, kādu spriedumu
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apstiprinājusi Tiesu Palāta 1923. g. 25. oktobrī; c) ka pa starp-

laiku atbildētājs Kleins, ar 1922. g. 11. apriļa nomas līgumu,

iznomājis to pašu imobili atbildētājam Lēvenšteinani, kāds no-

mas līgums ticis koroborēts zemes grāmatās uz minēto imobili;

3) ka tādā kārtā prasība vērsta nedz uz nomas līguma izpildī-

šanu, nedz uz nomas līguma atcelšanu itkā aiz tā neizpildīšanas,

bet, taisni otrādi, prasība iziet no tā, ka līgums atzīstams no

paša sākuma par spēkā neesošu kā fiktivs, pie kam prasītājas

lūgums, izlikt atbildētājus, loģiski izriet no pievestā primārā lū-

guma, pašu līgumu atzīt par spēkā neesošu (sk. priv. lik. 3729.

p.);4)ka īres valdei piekrīt vienīgi prasības, kuras

paredz likums, par telpu īri, t, i. „īres un apkurināšanas lietās

visu strīdu izšķiršana starp izīrētājiem un īrniekiem" (lik. 8. p.);

tādā kārtā īres valdei piekrīt īres lietas, bet ne nomas

lietas, un pie tam prasības īres lietās, cik tālu tās vērstas uz

spēkā esošā īsta īres līguma izpildīšanu vai uz īres lī-

gumaatcelšanu aiz īres līguma neizpildīšanas (lik. 31—33. p. p.);

5) ka īres valdes kompetences, kuras pamatojas uz izņēmuma

likumu, ir noteicamas visšaurākās robežās; 6) ka tādā kārtā

īres valdei nepiekrīt civiltiesiski strīdi, kuri nav tieši un no-

teikti attiecināti uz viņas kompetencēm un tā tad ne strīdi par

civiltiesībām, kuru priekšmets ir prasība par nomas līguma at-

zīšanu par spēkā neesošu kā fiktivu, un šādu prasību ceļ

nevis līguma kontrahenti savā starpā (itkā izīrētājs un īrnieks),

bet treša persona, kuras intereses tika aizskartas ar kādu no-

mas līgumu: 7) ka tādēļ izspriežamā prasība nekad nepiekrīt

īres valdei, bet vienīgi tiesu iestādēm uz vispārēja pamata,

(civ. proc. lik. 1. p), kādēļ atbildētājam Kleinam nav tiesības,

celt noraidījumu par lietas nepiekritību tiesu iestādēm: 8) ka

gan, pretēji Tiesu Palātas domām, tas apstāklis vien, ka īres

līgums tika koroborēts, pats par sevi nemaz neizslēdz, ka no

šāda īres līguma starp īres līguma kontrahentiem ceļamas pra-

sības piekristu īres valdei, ja vien šādas prasības vērstas vai

nu uz īres līguma izpildīšanu, vai uz īres līguma atcelšanu aiz

tā neizpildīšanas; jo ari no koroborēta īres līguma izrietošas

kontrahentu savstarpējas tiesības un prasības nemaz, itkā pa-
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teicoties koroboracijai, nepārvēršas par lietišķām tiesībām, bet

gan paliek un ir apspriežamas kā tīri personīgas obligāciju

(saistību) tiesības un prasības; tikai attiecībā uz trešām

personām īres (vai nomas) līguma koroboracija nodibina zinā-

mas lietišķas sekas, un pie tam vienīgi tai zinā, ka tas paliek

saistošs paša imobiļa ieguvējam (priv. lik. 3004., 3016., 4126.

p. p.): tā tad ari no koroborēta īres (ne nomas) līguma izrietošā

kontrahenta prasība, kura celta pret šāda īres līguma otro kon-

trahentu un vērsta uz īres līguma izpildīšanu vai uz īres līguma
atcelšanu aiz tā neizpildīšanas, pilnīgi piekristu īres valdei; tā-

dēļ Tiesu Palātas pievestais motivs, atbildētāja Kleina celtā

noraidījuma atstāšanai bez ievērības, uzskatāms par nepareizu;

bet šī motiva nepareizība tomēr nevar novest pie sprieduma

atcelšanas, jo spriedums, viņa gala slēdziena ziņā, saskan ar li-

kumiem; 9) ka aiz pievestiem iemesliem jāatzīst, ka Tiesu Pa-

lāta, viņas gala slēdziena ziņā, nav atbildētāja Kleina pievestos

likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā nepamatota,

atraidāma, Senāts nolemj: Jūdeļa Kleina kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

157. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Jēkaba Z. piln-

varnieka, zv. adv. pal. Vanaga lūgums par Rīgas apgabaltie-

sas sprieduma atcelšanu Amālijas M. prasībā pret Jēkabu Z.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildē-

tājs ir ārsts venēriskās slimībās un pieņem pacientus viņam iz-

īrētās istabās un ka atbildētāja meita ierādījusi atbildētāju pa-

cientiem nevis to klozetu, kurš bija nodots viņu vajadzībām,

bet otru; 2) ka atbildētājs atrod šādus Apgabaltiesas sprieduma

motivus par nepareiziem tādēļ, ka apzīmētie apstākļi nav tikuši

likti prasības pamatā un ka prasītāja, atsaukdamies uz viņiem,

grozījusi prasības pamatu, jo prasītāja prasību kvalificējusi pēc

īres lik. 31. p., bet ne pēc 32. p. 12. pkt.; 3) ka atbildētāja pie-

vestie kasācijas iemesli nepelna ievērību, jo prasītāja vispār

dibinājusi savu prasību uz to, ka atbildētājs pielaidis netīru-
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mus un miera traucēšanu, pieņemot pacientus kā venērisku sli-

mību ārsts; pie šādiem īres līguma pārkāpumiem pieder ari

augšā pievestie gadījumi: atsaukšanās uz pēdējiem nozīmē

nevis prasības pamata grozīšanu, bet jaunu prasības pierādīju-

mu pievešanu; īrniekam attiecībā uz saviem subīrniekiem pie-
der visas lik. par telpu īri 32. p., tā tad ari 32. p. 3. pktā uzska-

tītās tiesības; 4) ka Apgabaltiesa nav spiesta pievest visu no-

pratināto liecinieku liecības vai sevišķi apspriest atbildētāja

liecinieku liecības un jo mazāk tādēļ, ka Apgabaltiesa nepamato

savu spriedumu vienīgi uz augšā aprādītiem gadījumiem un

atbildētājs pat neapgalvo, ka viņa liecinieki šos gadījumus būtu

atspēkojuši; 5) ka atbildētāja pirmo reizi viņa kasācijas sūdzībā

pievestam apstāklim, ka viņš esot «ambulances ārsts" un ka

tādēļ viņu apmeklējot netikvien venēriski, bet ari citi slimnieki,

nav nozīmes, jo atbildētājs nemaz nenoliedz, ka viņa slimnieku

starpā ir ari venēriski, kāds fakts vien jau devis Apgabaltie-

sai pietiekošu iemeslu .taisīt viņas spriedumā izteikto slēdzienu;

6) ka, pretēji atbildētāja domām, konkrētā gadījumā nekrīt

svarā, vai viņa slimniekiem svešo klozetu ierādījis viņš pats vai

viņa meita (kalpone), jo tas fakts vien, ka slimnieki lietojuši

(kaut gan vienu pašu reizi, un kaut uz pašu iniciativi, pat bez tā,

ka svešais klozets būtu ticis viņiem ierādīts), devis prasītājai

tiesību prasīt īres līguma atcelšanu; ja pēc priv. lik. 4124. p. pa-

šam īrniekam tiesība vienpusīgi atkāpties no īres līguma, ja tel-

pas apdraud viņa veselību, tad ari izīrētājam pieder tiesība

savukārt prasīt īrnieka resp. subīrnieka izlikšanu, ja viņš tieši

vai netieši apdraud pārējo īrnieku veselību; 7) ka tādā kārtā

Apgabaltiesa nav atbildētāja pievestos likumus pārkāpusi, kā-

dēļ atbildētāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Se-

nāts nolemj: Jēkaba Z. pilnvarnieka, zv. adv. pal. Vanaga

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

158. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Ādama Zup c s

un citu pilnvarnieka, zv. adv. Tomsona lūgums par Latgales ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu Ādama Zupes un citu prasībā
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pret Augsta-Sila sādžas saimnieku sabiedrību un atbildētajās

pilnvarnieka, zv. adv. Hibšmaņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītāja Franča Zupes paskaidrojumus, Senāts

atrod: 1924. g. 2. jūnijā iesniegtās prasības priekšmets ir īpašu-

ma tiesību atzīšana prasītājiem iesēdējuma ceļā uz zemes ga-

balu zem nosaukuma „Kraukupe". Prasītāji pamato savu pra-

sību uz to, ka minētais zemes gabals ticis 1896. g. atdalīts no

atbildētājai, Augstā-Sila sādžas sabiedrībai, piederošās zemnie-

kiem piešķirtās zemes un ka šo zemes gabalu kā īpašnieki val-

dījuši un lietojuši prasītāju tēvi un ari viņi paši nepārtraukti

no 1896. gada vairāk par 10 gadiem. Apgabaltiesa prasību at-

raidījusi uz tā pamata, ka atbildētāja, ar norakstos iesniegtiem

Vitebskas gub. zemes ierīcības komitejas 1914. g. 29. novembra
sēdes žurnāla lēmumu un Kr. Senāta 2. adm. dep. 1915. g. 23.

jūlija lēmumu esot pierādījusi, ka starp „Kraukupes" zemes lie-

totājiem un Augstā-Sila sādžas sabiedrību strīdus par šo ze-

mes gabalu sācies jau ar 1897. gadu. Pēc Apgabaltiesas do-

mām, strīdus par runā stāvošo zemes gabalu sācies tad, kad

ar Ludzas apriņķa komitejas zemnieku lietās 1897. g. 19. jūlija

lēmumu ticis atcelts Augstā-Sila sādžas sapulces 1896. g. 12.

oktobra lēmums, jo uz šī pēdējā lēmuma pamata prasītāji ti-

kuši izdalīti no sādžas viensētās un saņēmuši minēto zemes ga-

balu. Pēdējā ietilpstot Vs daļa no visas sādžas zemes, kurpre-

tim prasītājiem pēc 6 atsevišķu sādžas saimniecību skaita pie-

nācies saņemt tikai
1/

6 daļu no visas sādžas zemes. Prasītāju

aizrādījums viņu sūdzībā uz to, ka pie visas sādžas zemes dalī-

šanas viensētās par pamatu esot liekamas 5, bet ne 6 saimniecī-

bas, esot palicis bez panākumiem, kā tas esot redzams no minē-

tiemVitebskas gub.zemes ierīcības komitejas 1914.g.25.novem-

bra un Krievu Senāta 1915. g. 23. jūlija lēmumiem. Japie šādiem

apstākļiem prasītāji, neskatoties uz augšā pievesto zemes ierī-

cības iestāžu un Kr. Senāta lēmumiem, tomēr turpinājuši valdīt

un lietot strīdus zemi, t. i.
1U daļu Augstā-Sila sādžas zemes,

tad viņu valdīšana, par „Kraukupes" zemes gabalu, kas iztaisa
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Vb daļu no Augstā-Sila sādžas zemes, neesot uzskatāma par

mierīgu un nepārtrauktu pa visu laiku līdz Kr. Senāta 1915. g.

23. jūlija lēmuma taisīšanai, jo visi zemāko zemes ierīcības ie-

stāžu lēmumi, un ari Kr. Senāta lēmums, savās materiālās un

formālās tiesiskās sekās, esot pielīdzināmi tiesu iestāžu sprie-

dumiem, un tādēļ prasītāju valdīšana par to laiku, kad strīdus

par zemi atradies minēto iestāžu izspriešanā, nevarot skaitī-

ties par nepārtrauktu uzukapijas valdīšanu un varētu novest pie

iesēdējuma tikai pēc 10 gadu notecēšanas, skaitot no Kr.

Senāta 1915. g. 23. jūlija lēmuma, kāds laiks līdz

prasības celšanai, nebijis vēl notecējis. Apgabaltiesas uzskats

nav atzīstams par pareizu. Atbildētāja nenoliedz, un Apgabal-

tiesa tieši iziet no tā, ka prasītāji no 1896. g. valda kā īpašnieki

par viensētā no Augstā-Sila sādžas izdalīto zemes gabalu zem

nosaukuma „Kraukupe" un tā tad no 1896. gada prasītājiem jau

tai laikā sākās iesēdējuma valdīšana, kura turpinājās līdz šim,

tā tad ari pati par sevi novedusi pie īpašuma tiesību iegūšanas

prasītājiem. Varēja celties tikai jautājums par to, vai prasītāju

valdīšana vispār būtu uzskatāma par pārtrauktu, un ja tā būtu

uzskatāma par pārtrauktu, tad ar kādu momentu. Apgabal-

tiesas izejas punkts, itkā strīdus par prasītājiem izdalītā zemes

gabala valdīšanu starp partiem sācies un turpinājies no 1897.

gada, neattaisnojas ar Vitebskas gub. Zem. ier. komitejas

1914. g. 29. novembra sēdes žurnālu, uz kuru tiesa atsaucas.

No minētā žurnāla redzams, ka tikai no 1912. g. 8. februāra,
kad Augstā-Sila sādžas sapulce bija lēmusi par visas sādžas,

zemes sadalīšanu viensētās, un ka par pamatu tādai sadalīšanai

viensētās ir ņemams 6 atsevišķu saimniecību skaits, ir izvir-

zījies jautājums un sācies strīdus par to, vai vispār pie sādžas,

zemes sadalīšanas ir par pamatu ņemamas piecas vai sešas

atsevišķas saimniecības, un vienīgi šo jautājumu izšķīrušas

Ludzas apriņķa zemes ierīcības komiteja un Vitebskas gub.

zemes ierīcības komiteja, kuras ar saviem 1912. g. 23. oktobra

un 1914. g. 29. novembra lēmumiem atzinušas, ka pie Augstā-

Sila sādžas zemes sadalīšanas viensētās par pamatu ņemamas

ne 5, bet 6 saimniecības. Tā tad no minētā Vitebskas gub.
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zemes ierīcības komitejas žurnāla neizriet nedz tas apstāklis,

ka atbildētāja tieši būtu apstrīdējusi prasītājiem izdalītā zemes

gabala zem nosaukuma „Kraukupe" valdīšanu, nedz ka strī-

dus par tādu valdīšanu būtu cēlies un turpinājies no 1897. gada.

Apgabaltiesa nepieved nekādus datus, ka patiesi starplaikā starp
1897. gadu un 1912. gadu prasītāju zemes valdīšana kaut kādā

zinā būtu tikusi traucēta. Tādēļ jāatzīst, ka jau uz 1912. gadu

prasītāji bija ieguvuši uz iesēdējuma pamata viņiem izdalīto

zemes gabalu īpašumā. Bet neatkarīgi no tā, pat ja izietu no

Apgabaltiesas viedokļa, ka strīdus par visas sādžas zemes sa-

dalīšanu 5 vai 6 viensētās iesācies no 1897. gada un turpinājies

administrativās iestādēs, Apgabaltiesas slēdziens par prasītāju

valdīšanas pārtraukumu nav attaisnojams. Apgabaltiesa, iz-

šķirot jautājumu par valdīšanas traucēšanu apstiprinoši, izlaiž

no acīm, ka administratīvo iestāžu lēmumiem zemes ierīcības

lietās tika piešķirts tiesu iestāžu spriedumu spēks tikai ar 1911.

gada 29. maija likumu 18. p. (Kr. lik. kop. 1087. p,), kādā laikā

prasītāju valdīšana jau bija pārvērtusies par īpašumu. Jau tā-

dēļ vien, līdz tam laikam (t. i. līdz 1911. g.) notikušiem admi-

nistratīvo iestāžu lēmumiem runā stāvošā lietā nevarēja būt

tiesu spriedumu spēks, un viņi tādēļ nevarēja pārtraukt pra-

sītāju uzukapijas valdīšanu. Bez tā, konkrētā gadījumā, admi-

nistratīvās iestādēs iesniegto sūdzību priekšmets pēc tā sa-

tura nebija un nevarēja būt strīdū esošā zemes gabala atņem-

šana prasītājiem, bet vienīgi augšā pievestā Ludzas apriņķa

zemes ierīcības kom. 1912. g. 23. okt. lēmuma atcelšana. Ti-

kai vai nu interdikta prasība vai vindikacijas prasība vien va-

rēja ar juridisku spēku pārtraukt uzukapijas valdīšanu. Šādas

prasības, saprotams, ir ceļamas vienīgi tiesas ceļā. Konkrētā

gadījumā administrativās iestādēs iztirzātam strīdum varēja

būt vienīgi sagatavojošu soļu nozīme. Administratīvo iestāžu

lēmumi, kuri strīdu izšķīruši atbildētājai par labu, būtu uzska-

tāmi nevis par procesuālas prasības piespriedošiem spriedu-

miem, bet gan vienīgi par nākošas vindikacijas prasības pierā-

dījumu. Pie tam šāda nākoša vindikacijas prasība konkrētā

gadījumā pat būtu izslēgta, ja prasītāji pa to laiku jau būtu

ieguvuši zemes gabalu īpašumā iesēdējuma ceļā (sk. Kr. senāta
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civ. kas. dep. spried. 1903. g. Nr. 29, Orlovas gub. valdes lieta).

Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa pārkāpusi

Kr. civ. lik. 533. p. un civ. proc. lik. 181., 196. (129.,142.) p. p.,

Senāts, neielaižoties pārējo prasītāju pievesto kasācijas iemeslu

pārbaudīšanā, nolemj: Latgales apgabaltiesas 1924. gada

21. novembra spriedumu Kr. civ. lik. 533. p., civ. proc. lik. 181.,

196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai

pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

159. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Antona un Ane-

lesMeikstuļu un Ignata Meikstula pilnvarnieka, zv.

adv. pal. Berģa lūgums par Latgales apgabaltiesas sprieduma
atcelšanu Vinca Meik.stu.la prasībā pret Ignatu Meik-

s tu 1 i un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Prasītājs lūdz piedzīt no atbildētājiem soli-

dāri 25.000 rbļ. uz tā pamata, ka 1) pie Kūciņu ciema sadalī-

šanas viensētās prasītājs 1923. g. 13. maija izsolē ieguvis ze-

mes gabalu Nr. 31 ar dīķi, kura dūņas nodomājis izmantot, tā

vietā atdodams savu daudz lielāku zemes gabalu; 2) ka atbil-

dētāji paši no dīķa izveduši 170 vezumus dūņas par 150 rbļ. vēr-

tībā, kopā 25.000 rbļ. Atbildētāji prasību nav atzinuši uz tā

pamata, 1) ka dūņas veduši tikai no savā zemes gabalā esošiem

dīķiem, kuri tikai vēlāk tikšot nodoti prasītājam, pie kam pra-

sītāja iegūtais zemes gabals pāriešot prasītāja īpašumā tikai

pēc sadalīšanas projekta spēkā nākšanas ar tā apstiprināša-

nu; 2) ka projekts ticis apstiprināts 1923. g. 25. augustā, kā-

dēļ līdz tam laikam prasītājam nav piederējusi tiesība uz dīķa

ražu; 3) ka dūņu (kūdras) ņemšana notikusi jau 1923. g. jūnija

mēnesī, tā tad vēl pirms sadalīšanas akta spēkā nākšanas, kā-

dēļ prasība esot atraidāma kā priekšlaicīga. Miertiesnesis at-

raidījis prasību. Apgabaltiesa, atceļot Miertiesneša spriedumu,

piespriedusi prasītājam no atbildētājiem solidāri 12.000 rbļ. Par

Apgabaltiesas spriedumu kasācijas sūdzību iesnieguši atbildē-

tāji vien. Atbildētāju kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Pre-

tēji atbildētāju domām, dūņu savākšana no dīķa nemaz nav uz-

1925. g.
— 158., 159

294



skatāma par ražas savākšanu, kuru vien paredz sadalīšanas

projekta 7. p., runājot par zemes lietošanas pāreju ar pro-

jekta spēkā nākšanu. Dūņas nav atzīstamas par augļiem, kuri

periodiski katru gadu rodas apmēram līdzīgā daudzumā, bet,
kā pareizi aizrāda Apgabaltiesa, par pašu dīķa substanci, t. i.

par pašas zemes sastāvdaļu. Saskaņā ar šo, līgums, kurā ze-

mes īpašnieks piešķir citai personai pašas zemes grunts (iriMpa)

izmantošanu, uzskatāms nevis par nomas līgumu, bet par pirk-

šanas-pārdošanas līgumu (Kr. civ. lik. 424. p., sk. Kr. senāta

civ. kas. dep. spried, 1902. g. Nr. 36, Kožina lietā, 1905. g. Nr. 30,
Šaca lietā; sk. ari priv. lik. 4027. p. piez.). Persona, kura zi-

nāmu mantu (ari nekustamu, piem., zemes gabalu) iegūst iz-

solē, skaitās par viņas īpašnieku jau no pašas izsoles dienas

(Kr. senāta civ. kas. dep. spried. 1876. g. Nr. 142, Konkova

lietā), saprotams, zem tā rezolutivā nosacījuma, ka izsole tiks

apstiprināta (civ. proc. lik. 1164. p.). Šim slēdzienam nerunā

pretim Kr. civ. lik. 1509. p., kas noteic tikai momentu, no

kura ieguvējs var formāli par izsolē iegūto mantu rīkoties.

Tādā kārtā prasītājam: pieder dūņas jau no izsoles dienas, t. i.

jau no 1923. g. 13. maija. Tādēļ atbildētājiem nebija tiesības

vēl 1923. g. jūnijā piesavināties dūņas, ar ko viņi nelikumīgi

samazinājuši prasītājam piederošā zemes gabala vērtību. Tā

tad atkrīt atbildētāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības

1.—3. pktos. Nepelna ievērību ari atbildētāju aizrādījumi uz

to, ka prasītājs nav aizvesto dūņu vērtību pierādījis. Atbildē-

tāji prasības apmēru nav apstrīdējuši, un pret prasības sumu

ierunas cēluši pirmo reizi kasācijas instancē. Tādēļ atbildētā-

jiem nav tiesība kasācijas instancē pret prasības apmēru celt

ierunu uz tā pamata vien, ka tas neesot pierādīts (Kr. senāta civ.

kas. dep. spried. 1874. g. Nr. 421, Kr. 1827. g. apdroš. biedr.

lietā). Ar to atkrīt ari atbildētāju paskaidrojumi viņu kasā-

cijas sūdzības 4. pktā. Aiz pievestiem iemesliem Senāts, at-

rodot, ka Apgabaltiesa nav atbildētāju pievesto likumu pārkā-

pusi, kādēļ viņu kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma,

nolemj: Ignata Meiks tu ļ a pilnvarnieka, zv. adv. pal.

Berģa un Antona un Aneles M c i k s tu ļ v kasācijas sūdzību

uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.
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160. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Mir. Donata

Ba ik o mazgadīgās meitas levas un viņas mantības aizbildņu

Apolonijas un Jura Bai ko un Kazimira Kok i n a lūgums

par Latgales apgabaltiesas lēmuma atcelšanu mirušā Donata

Bai ko mazgadīgās meitas un mantas aizbildņu prasībā pret

Ludvigu B a i ko.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc civ. proc. lik. 255. (163.) p. apelā-

cijā jāuzrāda iemesli, aiz kuriem apelators uzskata pārsūdzamo

spriedumu par atceļamu; 2) ka konkrētā gadījumā Apgabal-

tiesa nav apspriedusi un ievērojusi, ka vismaz viens no mirušā

Donata Baiko mantojuma un viņa mazgadīgās meitas levas aiz-

bildņiem, Kazimirs Kokins, parakstījis apelācijas sūdzības pir-

mo daļu, kurā netikvien izteikts, ka pārsūdzamais spriedums

atzīstams par nepareizu un atceļams, bet ari pievesti — kaut

gan nepilnīgi — faktiskie apstākļi un' iemesli, kādēļ apelators

uzskata spriedumu par atceļamu; ar to pilnīgi ievēroti civ. proc.

lik. 745. pantā paredzētie noteikumi par apelācijas sūdzības

formu un vispārējo saturu; 3) ka pie šādiem apstākļiem Ap-

gabaltiesai nebija tiesības apelācijas sūdzību uzskatīt par ne-

parakstītu un uz šī pamata atstāt viņu bez caurskatīšanas;

4) ka tā tad Apgabaltiesas spriedums aiz. civ. proc. lik. 181.,

196 (129., 142.) p. p. pārkāpumiem atceļams, Senāts no 1 c mj:

Latgales apgabaltiesas 1925. g. 3. marta spriedumu civ. proc.

lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai caurskatīšanai no jauna tai pašā

sastāvā.

161. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Jūlijas Gulbis

pilnvarnieka, zv. adv. Rūša lūgums par Tiesu Palātas spriedu-

ma atcelšanu Jūlijas D re i b c r g prasībā pret Madi D ak še,

Jūliju Gulbis un Lati Rozenfeld.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Saskaņā ar priv. lik. ievada XII. panta iz-
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pratni, zemnieku civiltiesiskās attiecības tiek regulētas ar

vispārīgiem dotās teritorijas zemes likumiem, tikai ar

tiem izņēmumiem un pārgrozījumiem, kuri noteikti atsevišķos

zemnieku likumos (sk. ari Kurz. zemn. lik. 62. pantu un Kr.

senāta spried. 23/1899.; 25/1902. un 45/1909.). levērojot sacīto,

tas apstāklis, ka Kurz. zemnieku likumi nesatur noteikumus

par privileģētiem testamentiem, pēc Tiesu Palātas pareizām do-

mām, vēl nenozīmē, ka Kurzemes zemniekiem nebūtu tiesības

uz to privilēģiju, kuru likumdevējs piešķīris citu kārtu perso-

nām attiecībā uz testamentiem, taisītiem kara un briesmu lai-

kos. Bet dotā gadījumā attiecībā uz mir. Jēkaba Saknes tes-

tamentu, kā to pareizi uzsver Tiesu Palāta, runa iet par šinī

testamentā prasītājai novēlētu nekustamu īpašumu Saldus pil-

sētā. Tamdēļ šinī lietā piemērojami pēc „lex rei sitae" prin-

cipa nevis Kurzemes zemnieku likumi, bet Kurzemes ze-

mes likumi, pilnīgi neatkarīgi no tā, pie kādas kārtas piede-

rēja testators un kur atradās viņa dzīves vieta. Ari attiecībā

uz jautājumu par mutisku privileģētu testamentu iespēja-

mību Tiesu Palātas domas uzskatāmas par pareizām. Kā re-

dzams no priv. lik. 2092. panta, priekš privileģētā testamenta

derīguma (Gultigkeit) nav vairāk itnekas vajadzīgs

(ist vveiter nichts erforderlich), kā vienīgi pilnīga pārliecība,

ka testaments izgājis no testatora. Minētais likuma pants ta

tad apodiktiski noteic, ka priekš privileģēta testamenta nav

vajadzīgas i t ne kā d a s formalitātes, no kā loģiski izriet, ka

ari rakstiska forma privileģēta testamenta gadījumā nav „essen-

tiale negotii". Aiz tiem pašiem iemesliem Tiesu Palātai bija

tiesība aprobežoties jautājumā par mir. Jēkaba Saknes mu-

tiskā privileģētā testamenta esamības un derīguma pierādījumu

ar vienas pašas liecinieces Gurkevič liecību. Atrodot aiz pie-
vestiem iemesliem, ka Tiesu Palāta nav kasācijas sūdzībā pie-

vestos likumus pārkāpusi, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepama-

tota, atraidāma, Senāts nolemj: Jūlijas Gulbis pilnvar-

nieka, zv. adv. Rūša kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p.

pamata atstāt bez ievērības.

162. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Gustava To-

bia s a pilnvarnieka, zv. adv. Lazdiņa lūgums par Rīgas ap-

1925. g.
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gabaltiesas sprieduma atcelšanu Gustava Tobiasa prasībā

pret
„
Vecticībnieku savstarpīgās palīdzības, labdarības un iz-

glītības biedrību" un minētās biedrības priekšsēdētāja Fedora

Pa v 1 o v a paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa atraidījusi prasību uz tā, vi-

ņas no sevis, bez atbildētājas aizrādījuma, aizkustinātā pamata,
ka atbildētāja kā juridiska persona darbojoties un varot dar-

boties vienīgi savu statūtu robežās, un tādēļ varot atbildēt tre-

šām personām tikai par darījumiem, kuri notikuši viņas sta-

tūtu robežās, bet ne par deliktiēm, jo pēdējie nepiederot pie

statūtos paredzētiem darījumiem, un ka tādēļ prasība esot vēr-

šama nevis pret atbildētāju, bet tikai pret tām fiziskām per-

sonām, kuras padarījušas prasītājam zaudējumus. Šis Apgabal-

tiesas uzskats nav atzīstams par pareizu. Civiltiesiskā spēja

sadalās: 1) tiesību spējā, npaBOcnocoČHOCTB, jouissance des

droits, Rechtsfāhigkeit, Fāhigkeit zu Rechten und Pflichten,

t. i. spēja būt tiesību subjektam, kura pieder fiziskām un juri-

diskām personām kā tādām; 2) darbības spējā, flfcecnoc-oā-

hoctb, exercise des droits, t. i. spējā, ar saviem darbiem radīt

tiesiskās sekas (flandlungsfāhigkeit, Fāhigkeit zum Handeln

mit rechtlicher VVirkung, Fāhigkeit durch sein Handeln Rechte

und Pflichten zu begrūnden). Viņa apzīmē vispārēju gribas

spēju plašākā nozīmē, tiesisku gribu, Willensfāhigkeit. Darbības,

spēja savukārt aptver: a) darījumu jeb rīcības spēju, Geschāfts-

fāhigkeit, Dispositionsfāhigkeit, t. i. spēju ar darījumiem radīt

tiesiskas sekas; b) gribas spēju šaurākā nozīmē, t. i. spēju pa-

redzēt nelikumīgu darbu sekas un nest likumīgu atbildību par

to, „intellectum habere" (§ 10. J. 111. 20), civiltiesisku pieskaitā-
mību „BMBHaeMOCTB", Zurechnungsfāhigkeit, Fāhigkeit zur Be-

gehung unerlaubter Handlungen. Saskaņā ar tīro fikcijas teo-

riju — juridiskā persona gan būtu atzīstama tikai' par tiesību

subjektu, bet ne par gribas subjektu. No šī viedokļa juridiskā

persona parādītos kā darbības nespējīga (handlungsunfāhige)

persona, kuru viņas organiskie priekšstāvji aizstāvētu uz tā

paša pamata, pēc kura darbības nespējīgas personas aizstāv
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likumīgie priekšstāvji. Pēc fikcijas teorijas, ar tādu priekš-

stāvju darbiem (Handlungen) juridiskā persona gan iegūtu tiesī-

bas un tiktu saistīta, bet viņas priekšstāvju darbi nebūtu uzska-

tāmi par pašas juridiskās personas darbiem, yiņas priekšstāvji

aizstāvētu juridisko personu tikai vispārējās aizstāvēšanas

robežās, t. i. tikai attiecībā uz darījumiem, bet ne attiecībā uz

deliktiem. Tādēļ, ja juridiskās personas priekšstāvis tās vārdā

un uzdevumā izdarītu noziegumu, tad no šī viedokļa šis nozie-

gums gan nebūtu uzskatāms kā juridiskas personas darbs, par

viņu pēdējā neatbildētu, izņemot — saprotams — tādus gadī-

jumus, kad par savu priekšstāvju (vietnieku) vainu vispār būtu

atbildīga ari fiziskā persona, Turpretim, ja mēs sekojam jau-

nākam tiesību virzienam, t. i. uzskatam juridisku personu ne-

vien, par tiesību subjektu, bet ari par gribas subjektu, tad juri-

diskā persona parādās mums kā patstāvīgi caur saviem orgā-

niem daroša un darbojošās persona: viņai ir sava reālā griba,

viņas orgānu darbi — vispārējo pilnvarojumu robežās — uzska-

tāmi tieši kā pašas juridiskās personas darbi. Jau vispārējo

tiesību (gemeines Recht) teorija un prakse attīstījušās pāri par

romiešu tiesību robežām, un modernie likumdevēji galīgi pie-

savinājušies uzskatu, ka juridiskā persona ir nevien tiesību, bet

ari gribas subjekts. Tezi par juridiskās personas gribas spēju

skaidri un noteikti uzstādīja vācu 1896. g. 18. augusta civillikumu

31. §: „Der Verein ist fūr den Schaden verantvvortlich, den der

Vorstand, ein Mitglied des Vorstandes oder ein anderer ver-

fassungsmāssig berufener Vertreter durch eine, m Ausfūhrung

der ihm zustehenden Verrichtungen begangene, zum Schaden-

ersatze verpflichtende Handlung einem Dritten zufūgt". Šis

§31. līdzīgā kārtā piemērojams ari pie dibinājumiem, iestādēm

(Stiftungen: 86.§ )un publisku tiesību personām (89. §). Tāpat

ari 1907. g. 10, decembra Šveices civillikuma § 55. nosaka: „Die

Organe sind berufen, dem Willen der juristischen Person Aus-

druck zu geben. Sie verpflichten die juristische Person sovvohl

durch den Abschluss von Rechtsgeschāften, als durch ihr son-

stiges Verhalten ..." Līdzīgu ieskatu galvenos vilcienos jau

izteikusi krievu tiesu prakse un literatūra: Kr. senāta civ. kas.

dep. spriedumi 1875. g. Nr. 490; 1878. g. Nr. 108, 162; 1881. g.
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Ņr. 10; 1889. g. Nr. 69; 1900. g. Nr. 56; sk. ari 1914. g. spried.
Nr. 68 ar prof. Vormsa paskaidrojumiem „tiesu praks. archiva"

izdevumā; Kr. I. un kas. dep. apv. spried. 1892. g. Nr. 52, 1908. g.

Nr. 32; HlepnieHeßHTß, vhgčhhrb rpajKa. npaßa, 10. izd. 1912. g.

§ 12, V 3: „npiiHiiTß p-kmeme Hanp. bb o6nieMß cočpaHiz 3HamrTß

BBipa3HTB bojiio". Privatlikums nekur cx professo nerunā par

juridiskām personām. Starp citiem priv. lik. pantiem, uz juridi-
skām personām attiecas 635., 636., 713., 1692., 2913., 2918. p. p.

Salīdzinot šo pantu nozīmi ar tiem noteikumiem, kuri attiecas

uz fiziskām personām, kā gribas spējīgām, tā ari plašākā nozīmē

gribas nespējīgām, mēs atrodam sekošo: 2913. p. piešķir juri-

diskām personām, tāpat kā fiziskām personām, darbības spēju,

t. i. tādu spēju, kas nepieder personām, kuras min 2914., 2916.

p. p. Šie 2914., 2916. p. p. vispār neminpar juridiskām personām.

2918. p. runājot par gribas nespējīgām (šaurākā nozīmē) un dar-

bības nespējīgām personām, atsaucas tikai uz 2914., 2916..p. p
,

bet juridiskas personas viņās neieskaita, Tādēļ uz juridiskām

personām neattiecasari 3108., 3109. p. p. Ari 631., 711. p. p., ru-

nājot par gribas (plašākā nozīmē) nespējīgām personām, nemaz

nemin par juridiskām personām. Taisni otrādi, sekošie panti

sevišķi noteic juridisku personu gribas izteikšanu attiecībā uz

valdīšanas un īpašuma tiesību iegūšanu (636., 713. p. p.). 636. p.,

noteicot juridisku personu gribas izteikšanas kārtību, līdz ar to

atzīst, ka viņām ir arī gribas spējā plašākā nozīmē, jo pati gri-

bas izteikšana paredz gribas esamību. Par personām, kurām

gribas izteikšanas spējas nav, runā 631., 667. p. p. Ja mēs

varam atzīt, ka juridiskai personai-(pretēji 631., 711. p. p. minē-

tām nepilngadīgām personām) piešķirta gribas spēja (to skaitā

ari nepilngadīgiem pāri par 7 gadiem), tad līdz ar to ari jānāk

pie slēdziena, ka juridiskām personām ir nevien tā gribas spēja

(šaurākā nozīmē), kura ir gan nepilngadīgiem pāri par 7 gadiem,
bet ari tā tiesiskā gribas spēja, kura pielīdzināma vispārējai

darbības spējai. Ar citiem vārdiem, juridiskām personām ir tā

reālā griba, kura ir nepilngadīgām fiziskām personām. Sakarā

ar pievestiem apcerējumiem jākonstatē, ka pēc privatlikuma

juridiskām personām ir nevien vispārējā tiesību spēja, bet ari

darbības spēja un līdz ar to tiesiskās gribas spēja, gribas spēja
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plašākā nozīmē, „reala griba" un. tai skaitā ari deliktu spēja,

pie kam juridisku personu orgāniem ir nolemts izteikt juridisku

personu reālo gribu. Ari pēc Latvijas likumiem, par likumu

pārkāpumiem uzliek piem. naudas sodu nevis juridiskās perso-

nas orgāniem, bet pašām juridiskām personām, piem., pēc 1924.

gada 20. decembra lik. par tirdzn. un rūpn. nod. (Lik. krāj. 193.

Nr. 172—185. p. p., kuri nemaz neizšķir šai zinā fiziskas un juri-

diskas personas); tāpat piem. Apgabaltiesa var, ja biedrības sa-

vas statūtos paredzētās tiesības izlieto ne 1 i k v m ī g i, tās tie-

sības atņemt, un ja biedrības pārkāpj likumu, tās slēgt etc.

(1923. g. 13. jūlija lik. par biedrībām 6. p. 4. pkt.: Lik. krāj. Nr.

87; sk. ari prof. Minča Kvpcnb vrojiOßHaro npaßa(1925. g.) I. sēj.

43. lp.). No pievestiem apcerējumiem izriet, ka biedrības sta-

tūtiem nav—pretēji Apgabaltiesas domām—izšķirošas nozīmes.

Statūtos jau pēc būtības nevar būt aizrādījuma uz biedrības de-

liktu spēju. Statūtos atbildību par deliktiem vispār nevar izslēgt,

tāpat kā to nevar izslēgt līguma ceļā (sk. priv. lik. 3292., 3297.

p. p.). Tādēļ, uzstādot vispārējo principu par juridiskās perso-

nas gribas spēju un līdz ar to ari viņas deliktu spēju, jāatzīst,

ka ari atbildētāja, vecticībnieku biedrība, vispār atbild par sa-

viem nelikumīgiem darbiem. Šai ziņā Apgabaltiesa nodibinā-

jusi, ka vecticībnieku biedrība izrīkojusi balli blakus prasītāja

mājām, nesperot attiecīgus soļus, lai biedri resp. svešas perso-

nas, kuras bij izrīkojumā tieši vai netieši piedalījušās, nesamai-

tātu prasītājam piederošos tīrumus. Par šādu biedrības pie-

laisto nelikumīgo darbu, no kura izriet saistības prasījumi (priv.

lik. 2908. p.), viņa, kā delikta spējīga persona, atbild saskaņā ar

priv. lik. 3284., 3444. p. p. par prasītājam nodarītiem zaudēju-

miem. Aiz pievestiem iemesliem atrodot, ka Apgabaltiesa ne-

atzīstot juridiskai personai vispār, un vecticībnieku biedrībai

sevišķi, deliktu spēju, pārkāpusi priv. lik. 2908, 3284. p. p., civ.

lik. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p., kādēļ viņas spriedums

nav spēkā atstājams, Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas

14. februāra spriedumu priv. lik. 2908., 3284. p. p., civ. proc. lik.

181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot

tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
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163. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Zemkopības

ministrijas pilnvarnieka, zv. adv. Berģa lūgums par Rīgas ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu Zemkopības ministrijas pra-

sībā pret Jāni Bērziņu un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi "vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

■senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasības priekšmets ir zināmas naudas

sumas piedzīšana par atbildētājam izsniegtiem būvmateriāliem

un prasība pamatota ar to, ka pēdējie tikuši izsniegti nelikumīgi

pret pazeminātām cenām un pret nomaksu, kamēr atbildētājam
esot jāmaksā pilna koku vērtība un tūliņ; 2) ka, pretēji prasī-

tājas domām, viņas prasība kā pēc tās priekšmeta, tā ari pēc

tās pamata, raksturojama kā civiltiesiska prasība, kuru prasī-

tāja pareizi iesniegusi civiltiesā; sevišķi prasība vērsta uz pirk-

šanas-pārdošanas līguma atcelšanu attiecībā uz pirkšanas cenas

apmēru un tās samaksas termiņiem; šāds pirkšanas līgums gan

noticis ne starp atbildētāju un mežzini, bet starp atbildētāju un

pagasta valdi (1922. g. 22. septembra instrukcijas 2., 3. §§: Vaid.

Vēstn. 1922. g. Nr. 222); pagasta valdei konkrētā gadījumā bija

jārīkojas par valsts mantu, proti valsts meža kokiem, kamēr

mežzinis tikai izpildīja pagasta valdes rīkojumu; tā tad atkrīt

prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 1. pktā; 3) ka

pat ja pielaistu, ka pagasta valde šai ziņā pārkāpusi savu kom-

petenču robežas, tad tomēr pēc Apgabaltiesas pareizā aizrādī-

juma, atbildētājam, saņemot būvkokus pēc meža biļetēs uzrādī-

tām cenām, nebija jāpārbauda, vai Centrālā Zemes ierīcības

komiteja, noteicot ka būvkokus var izsniegt par pa-

zeminātām cenām ari rūpniecības vajadzībām, vai pagasta

valde nolemjot tos izsniegt, un vai mežzinis, izpildot šo lē-

mumu, ir rīkojušies savu kompetenču robežās, kuras noteic

1922. g. 22. septembra instrukcijas 2., 3. §§ (V. V. Nr. 222); atbil-

dētājam nebija pamata ielaisties valsts iestāžu kompetenču pār-

baudīšanā, ja attiecīgā iestāde (konkrētā gadījumā pagasta

valde), kā valsts saimnieciskā pārstāve, pamatojoties uz Cen-

trālās Zemes ierīcības komitejas apkārtrakstu, izdevusi atbildē-

tājam oficiālu dokumentu, ar kuru atbildētājs tika pilnvarots
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saņemt tais apzīmētos kokus pret noteikto pirkšanas sumu; pra-

sītāja pat neapgalvo, ka pagasta valdes augstākā instance būtu

uzraudzības kārtībā atcēlusi pagasta valdes lēmumu itkā ne-

likumīgu; tādēļ šāda dokumenta saistošo spēku prasītāja nevar

apstrīdēt itkā uz tā pamata vien, ka Zemkopības ministrija nav

devusi sevišķu atļauju resp. pilnvaru mežzinim slēgt pirk-

šanas-pārdošanas līgumu ar atbildētāju, un ka likums nepiešķirot
valdei vai Centrālai zemes ierīcības komitejai tiesību noteikt,

ka būvkokus par pazeminātām cenām varētu izsniegt ari rūp-

niecības vajadzībām; valsts un pašvaldību iestāžu un amat-

personu rīkojumi par valsts kā saimnieciskā subjekta mantu

jau paši par sevi uzliek valstij — šai gadījumā Zemkopības mi-

nistrijas personā — tiešu atbildību pret privātpersonām par no-

slēgtiem ar šādiem orgāniem līgumiem, kādēļ atkrīt ari prasī-

tājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzības 3., 4. pktos; 4) ka

tā tad Apgabaltiesa nav prasītājas pievestos likumus pārkāpusi,

kādēļ viņas kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts

nolemj: Zemkopības ministrijas pilnvarnieka, zv. adv. Berģa

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt

bez ievērības.

164. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Jāņa Alkšņa,

pilnvarnieka, priv. adv. Kalniņa lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Kārļa Lapiņa prasībā pret Jāni

Alksni un prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. pal. Dzelzīša pa-

skaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

-senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma, prasī-

tāja darbnīca ieņem viņa dzīvoklī tikai vienu istabu un darb-

nīcā strādā tikai pats prasītājs vien; 2) ka pie šādiem apstākļiem

Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītāja uzturētā

darbnīca pieskaitāma pie sīko amatnieku darbnīcām; 3) ka

minētais Apgabaltiesas konstatējums un slēdziens attiecas uz

lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas instancē,

kādēļ atkrīt ka nepamatoti atbildētāja paskaidrojumi viņa ka-

sācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd pievestā Apgabaltiesas slē-
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dziena pareizību; 4) ka atbildētājs ari savā kasācijas sūdzības

1. pkta 1. daļā tieši atzīst, ka prasītāja ieņemtās telpas tikušas

izīrētas pēdējam kā drēbnieka darbnīcas tā ari dzīvokļa vaja-

dzībām; 5) ka tādā kārtā — pretēji atbildētāja tālākiem paskai-

drojumiem viņa kasācijas sūdzībā — sakarā ar Apgabaltiesas

konstatējumiem nodibināts, ka prasītāja darbnīca kā sīko amat-

nieku darbnīca ierīkota taisni viņa dzīvoklī, bet ne kādās citās

telpās, kas sevišķi būtu izīrētas tieši darbnīcas vajadzībām;

6) ka tādēļ Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītāja

ieņemtām telpām piemērojama lik. par telpu īri 37. panta 1. pie-

zīme; 7) ka pretēji atbildētāja domām, tas apstāklis, ka prasī-

tājs izņēmis rūpniecības zīmi pēc 7., t. i. pēc viszemākās kate-

gorijas, nemaz nenozīmē, ka viņa darbnīca nebūtu sīko amat-

nieku darbnīca, jo saskaņā ar 1920. g. 28. decembra noteik. par

tirdzn.-rūpn. nodokli 31. p. pielik. 1. d., 7. kategorijas rūpniecības

zīme vispār jāizņem visiem uzņēmumiem, kuru apgrozījums

nepārsniedz 25.000 rbļ. gadā, pie kam — kā redzams no to pašu

noteik. 2., 3. p. p. — ari amatnieki bez palīgu strādniekiem nav

atsvabināti no rūpniecības zīmju izņemšanas; 8) ka tā tad Ap-

gabaltiesa nav pārkāpusi atbildētāja pievestos likumus, kādēļ

viņa kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts no-

lemj : Jāņa Alkšņa pilnvarnieka, priv. adv. Kalniņa sū-

dzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

165. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Vilhelmines G..

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas, G.,

prasībā pret Albertu G.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītāja savu pret vīru celto prasību

par uzturu pamato ar to, ka lai gan viņa 1923. g. maija mēnesī,

nesaskaņu dēļ laulības dzīvē, no vīra aizgājusi, cerēdama pati

sev uzturu nopelnīt, tomēr tā paša gada rudenī grūtie dzīves

apstākļi piespieduši viņu atgriezties pie vīra atpakaļ, bet vīrs,

tomēr viņu atteicies ņemt atpakaļ un ari atteicies dot uzturu;

2) ka Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītāja labprātīgi vīru at-
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stājusi, atraidījusi prasību uz tā pamata, ka gadījumā, kad sieva

pati no vīra labprātīgi aizgājusi un pie vīra atgriežas tikai pēc

ilgāka laika (apm. V2gada), un vīram nav zināms, kādu dzīvi

viņa pa šo laiku vedusi, vīram nav jāņem sieva atpakaļ un nav

jādod viņai uzturs; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa uzliek sievai

par pienākumu pierādīt, ka viņa pa prombūtnes laiku vedusi

tiklu dzīvi; 4) ka šāds Apgabaltiesas uzskats nav pamatots, jo

ja vīrs šaubās par savas sievas tiklu dzīvi un viņš uz šī pamata

atteicas pieņemt sievu atpakaļ, tad taisni viņam pašam uz vis-

pārēja pamata (civ. proc. lik. 102. (81.) p.) jāpierāda apstāklis,

uz kuru viņš dibina savu ierunu pret sievas celto uztura pra-

sību, kāda sievai pieder pēc priv. lik. 9. p., jo quisquis praesu-

mitur bonus; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atraidot prasību aiz

tā iemesla, ka prasītāja nav pierādījusi savu tiklu dzīvi pa vi-

ņas prombūtnes laiku, pārkāpusi kā priv. lik. 9. pantu, tā

civ. proc. lik. 102. (81.) p., kādēļ viņas spriedums minēto pār-

kāpumu dēļ ir atceļams, Senāts nolemj: Rīgas apgabal-

tiesas 1925. g. 4. februāra spriedumu priv. lik. 9. p., civ. proc.

lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu no-

dot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

166. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Friča Apf c 1 -

b a urna lūgums par Jelgavas apgabaltiesas sprieduma atcel-

šanu viņa, Āpfelbauma, prasībā pret Rūdolfu X v p f c r v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka zem priv. lik. 1051. pantā minētiem „Jā-

ņiem" ir saprotami vecie Jāņi, jo slūžu vaļā turēšanas laiks šinī

likuma pantā ir noteikts sakarā ar siena pļaujamo laiku, kurš

pēc mūsu ģeogrāfiskiem apstākļiem krīt uz laiku ap veciem Jā-

ņiem un nav mainījies ar jaunā stila ievešanu; bez tam gadījumā,

kad priv. likumi runā par jauniem Jāņiem, tad tas ari ir tieši

uzsvērts, kā piemēram priv. lik. 3508. pantā; 2) ka Apgabaltiesa

ir konstatējusi, ka pēc paša prasītāja paskaidrojuma viņa pra-

sības rakstā, ūdens ir gulējis uz prasītāja pļavām tikai līdz 9. jū-

nijam; pamatodamies uz šo konstatējumu vien, kurš kā dibināts

uz lietas faktiskiem apstākļiem; uz Tiesu iek. lik. 5. panta pa-
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mata nevar tikt pārbaudīts kasācijas instancē, Apgabaltiesa va-

rēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājs ir izpildījis priv. lik. 1051.

panta noteikumus attiecībā uz dzirnavu dīķa slūžu vaļā turēšanu

līdz veciem Jāniem, jo ja ūdens gulējis uz prasītāja pļavām
tik a i 1ī d z 9. jūnijam, līdz kuram terminam atbildētājs

saskaņā ar priv. lik. 1051. panta noteikumiem nebija spiests
atlaist slūžas vaļā, tad ar to pašu ir izslēgta iespējamība, ka

atbildētājs pēc 9. jūnija būtu turējis slūžas cieti, jo pēdējā ga-

dījumā ūdens ari p ē c 9. jūnija būtu gulējis uz prasītāja pļavām;
ka attiecībā uz laiku pēc veciem Jāņiem Apgabaltiesa ir kon-

statējusi, ka atbildētājs ir nolaidis ūdeni pavisam, kāds konsta-

tējums tāpat, kā dibināts uz lietas faktiskiem apstākļiem, uz

Tiesu iek. lik. 5. panta pamata nav Senātā pārbaudāms; izejot

no šiem abiem konstatējumiem vien, Apgabaltiesa varēja taisīt

gala slēdzienu, ka ne ar ko nav pierādīts, ka atbildētājs attie-

cībā; uz ūdens līmeņa regulēšanu būtu pārkāpis priv. lik. 1051.

panta noteikumus, un tādēļ prasību noraidīt; 3) ka sakarā ar sa-

cīto atkrīt prasītāja aizrādījums, ka Apgabaltiesa neesot ap-

spriedusi pretrunas liecinieku Cinca, Kannenberga un Rozen-
tala liecībās, jo Apgabaltiesa nav nākusi pie sava slēdziena, ka

atbildētājs izpildījis noteikumus par slūžu vaļā turēšanu attie-

cībā uz periodu pirms Jāņiem, uz šo liecinieku liecību pamata

vien, bet ari uz no viņas konstatētā paša prasītāja augšminētā

paskaidrojuma prasības rakstā; līdzīgā kārtā ari nav nozīmes

prasītāja aizrādījumam uz itkā Apgabaltiesas pielaisto liecinieka

Braunca liecības sagrozīšanu un nepilnīgu apspriešanu, jo tam

apstāklim, ka pēc liecinieka Braunca liecības atbildētājam ūdens

bija jātur līdz „mērbaļķiem" jau sākot no Jurģiem, šinī lietā nav

nekāda svara tādēļ, ka atbildētājam, saskaņā ar priv. lik. 1051.

pantu, slūžas bija jātur vaļā tikai četras nedēļas priekš un pēc

veciem Jāņiem; 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav kasācijas
sūdzībā pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ kasācijas sūdzība,

kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj; Friča Apf c 1 -

bauma kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

167. 192 .g. septembra mēneša 30. dienā. Jura Baloža

pilnvarnieka, zv. adv. Bērziņa' lūgums par Tiesu Palātas sprie-
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dūma atcelšanu Jūlijas M c d c m prasībā pret Juri Balodi un

pēdējā pretprasība un prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Knoppa

paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Izklausījis prasītājas pilnvarnieka, zv. adv. Knoppa un at-

bildētāja un pretprasītāja pilnvarnieka, zv. adv. Bērziņa pa-

skaidrojumus, un ņemot vērā: 1) ka pēc Tiesu Palātas konsta-

tējuma, atbildētājs un pretprasītājs lūdzis atzīt, ka viņam uz

agr. ref. lik. 3. d. 49. p. piez. pamata ir priekšpirkšanas tiesības

uz „Kannenieku" mājām; 2) ka atbildētājs un pretprasītājs Tiesu

Palātas sēdē paskaidrojis, ka viņš, lūgdams atzīt viņam priekš-

pirkšanas tiesības uz minētāmmājām, „ne pa re i z i c s o t a t -

saucies uz agr. ref. lik. 3. d. 49. p. 5. piez.", un lūdzis atzīt

pretprasītāja priekšpirkšanas tiesības uz minētām mājām „s a -

skaņā ar priekš 1 i k v m xi, kurš' nācis no pra-

sītājas puses, un dot viņam termiņu for-

mālā līguma projekta priekšā stādīšanai";

3) ka Tiesu Palāta, saskaņā ar prasītājas aizrādījumu, šai jaunā

prasības punktā formulējumā ieraudzījusi prasības pamata gro-

zīšanu un tādēļ šo jauno pretprasītāja lūgumu nav ievērojusi;

4) ka, pretēji prasītājas aizrādījumam, viņas rakstiskā paskai-

drojumā uz kasācijas sūdzību, jautājums par to, vai prasības

jaunā formulējumā būtu ieraugāma prasības pamata grozīšana

(civ. proc. lik. 332. p.) vai ne, attiecas uz lietas faktisko pusi

un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā tikai t a d, ja prasības

dažādie formulējumi deva iemeslu šaubām un bija sevišķas tie-

sāšanās priekšmets; šai gadījumā tiesas slēdziens, kuru tiesa

taisa no partu rakstiskiem un mutiskiem paskaidrojumiem par

viņu prasījumu būtību, gan attiektos uz lietas faktisko pusi. Bet

gadījumā, kad partu prasījumi tika formulēti pilnīgi skaidri, Se-

nātam gan jāielaižas jautājuma pārbaudīšanā par to, vai tiesa

pārkāpusi civ. proc. lik. 332., 333. p. p. (Kr. Senāta civ. kas. dep.

spried. 1873. g. Nr. 1444 Semontovsku-Kurilo lietā; 1881. g. Nr.

93 Rafaloviča lietā); 5) ka konkrētā gadījumā pretprasītājs

skaidri formulējis kā pirmo, tā ari jauno petitumu un par abos
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petitumos izteikto petitumu saturu kā tādu nekādas šaubas ne-

tika celtas. Tādēļ Senāts atrod par iespējamu no sevis pārbaudīt

jautājumu par to, vai pretprasītājam bijusi tiesība, savu pirmo

petitumu: „atzīt viņam priekšpirkšanas tiesības uz 1 i k v m a pa-

mata" — atvietot ar jauno petitumu par priekšpirkšanas tiesību

atzīšanu viņam uz prasītājas solījuma pamata pēc kāda priekš-

pirkšanas līguma projekta, kuru atbildētājs-pretprasītājs pat

nav iesniedzis, bet kura iesniegšanai pretprasītājs TiesuPalātas

pēdējā sēdē tikai lūdzis dot viņam vēl sevišķu termiņu; 6) ka

atbildētājs-pretprasītājs, ceļot savu jauno prasību, iziet no tā,
ka prasītāja likusi viņam „priekšā priekšpirkšanas tiesības uz

Kannenieku mājām" un ka viņš „šo priekšlikumu pieņēmis" un

ka prasītājai par to esot jāslēdz ar viņu rakstisks līgums; 7) ka

ja tas tā ir, tad atbildētājs-pretprasītājs no šāda priekšlikuma

pieņemšanas pretprasītājam par labu itkā izrietošās tiesības, sa-

skaņā ar noslēdzamo līgumu, varētu tiesas prasības ceļā izvest

nevis ar prasību: „atzīt viņam priekšpirkšanas tiesības uz Kan-

nenieku mājām", bet gan vienīgi ar lūgumu: „uzlikt prasītājai,

par pienākumu parakstīt konkrētu līguma projektu un neizpil-

dīšanas gadījumā viņas parakstu atvietot ar tiesas spriedumu",

8) ka, ja atbildētājs-pretprasītājs patiesi domājis panākt priekš-

pirkšanas tiesību atzīšanu saskaņā ar kāda līguma projektu, tad

tas būtu prasība par iepriekšējā līguma izpildī-

šanu un pie tampamats būtu iepriekšējā partu vienošanās; 9)

ka pilnīgi cita nozīme būtu prasībai par pašā agr. ref, likumā

zemnieku māju lietotājam kā tādam piešķirto tiesību at-

zīšanu pretprasītājam; 10)ka tādā kārtā abi pamati loģiski un ju-

ridiski savā starpā atšķiras un viņi nav savienojami vienāpra-

sībā; pāriet no viena pamata uz otru tādā kārtā nav pielaižams,

jo katrs no šādiem pamatiem loģiski prasa dažādus petitumus;.

civ. proc. lik. 258
1

. p. nemaz neattaisno pretprasītāja pievestos

apcerējumus, jo šis pants paredz, ka attiecīgais prasītājs vienā,

un tai pašā laikā ceļ divas uz dažādiem pamatiem dibinātas pra-

sības (petitumus), kuras prasītājs uztur kopā un kuras tā tad lo-

ģiski un juridiski savienojamas, bet nekad neparedz divas uz

dažādiem pamatiem dibinātas prasības (petitumus), kuras lo-

ģiski viena otru izslēdz, un tāpat neparedz un nepielaiž, ka pra-
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sītājs celtu vienu prasību un vēlāk pārietu uz otru, pievedot
katrai no viņām dažādus pamatus; 11) ka pie šādiem apstākļiem
Tiesu Palāta varēja neievērot atbildētāja-pretprasītāja (kā pra-

sību par priekšpirkšanas tiesības atzīšanu viņam) formulēto

petitumu, kuru viņš pēdējā sēdē dibina uz priekšpirkšanas lī-

guma akceptaciju un ar to itkā notikušo vienošanos, pie kam

pēdējā pēc atbildētāja-pretprasītāja vēlēšanās būtu bijis jāie-

tērp vēl kādā sevišķā rakstiskā līgumā pēc noteikta projekta,

kuru viņš tomēr nav iesniedzis un par kuru prasības rakstā

nekas nav minēts; 12) ka Šāds jauns prasības petitums netik-

vien nozīmē iepriekšējās prasības grozīšanu resp, paaugstinā-

šanu, bet uzskatāms par nepielaižamu ari tamdēļ, ka atbildētājs-

pretprasītājs pašu līguma projektu pat nav iesniedzis: dot vi-

ņam vēl sevišķu termiņu projekta iesniegšanai Tiesu Palātai

nebija ne mazākā iemesla, jo vairāk tādēļ, ka iepriekšējā peti-
tumā par tādu vispār nav runas un loģiski ari nevar būt runas;

13) ka, pretēji atbildētāja-pretprasītāja paskaidrojumam, Tiesu

Palāta apspriedusi visus viņa pievestos dokumentus un apcerē-

jumus, jo par viņiem Tiesu Palāta min sprieduma vēsturiskā

daļā, kādēļ civ. proc. lik. 339., 456. p. p. nav uzskatāmi par pār-

kāptiem; 14) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, atrodot pretprasības

iepriekšējo petitumu, kas tika pamatots uz agr. ref. lik. 3. d.

49. p. 1. piez
, par neapmierināmu, un neievērojot pretprasību,

nav nedz civ. proc. lik. 332. p., nedz kādus citus atbildētāja-

pretprasītāja pievestos civ. proc. lik. pantus pārkāpusi; 15) ka

tādēļ pretprasītāja kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma,

Senāts nolemj: Jura Baloža pilnvarnieka, zv. adv. Bēr-

ziņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt

bez ievērības.

168. 1925. decembra mēneša 17. dienā. Jāņaßudzīša

lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Ru-.

dzīša, prasībā pret Eigi Taubin un atbildētājas pilnvarnieka,

zv. adv. Bodes paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

1925. g. — 167., 168
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Ņemot vērā: 1) ka saskaņā ar īres likuma 3. pantu attie-

cīgie civillikuma panti nav spēkā tikai ciktāl tie runā pretim šim

likumam; 2) ka priv. lik. 4112. panta noteikums, ka ar viena no

līguma slēdzējiem nāvi īres līgums neizbeidzas, nerunā pretim

jaunā likuma par telpu īri normām; jaunais īres likums, papla-

šinot īrnieka tiesības uz ieņemto īres objektu, iet pat vēl tālāk

par priv. lik. 4112. panta noteikumu un vispār nemaz nepielaiž

īres attiecību izbeigšanos ar noslēgta uz noteiktu laiku īres li-

guma izbeigšanos ar noteikta laika notecēšanu, ierobežojot īres

līguma atcelšanu un īrnieka izlikšanu vienīgi ar šī likuma 31. un

32. pantos paredzētiem gadījumiem, pie kam 32. panta 5. pkts

pat vēl tieši paredz īrnieka ģimenes locekļu īres objekta tālāku

lietošanu, neatkarīgi no paša īrnieka; 3) ka tādēļ ar jaunā īres

likuma izdošanu, pretēji prasītāja kasācijas sūdzībā izteiktām

domām, priv. likuma 4112. p. nav ticis atcelts, un Apgabaltiesa*

apstiprinot īres valdes spriedumu un ar to pašu pievienojoties

pēdējās sprieduma motiviem, pareizi piemērojusi šim gadīju-

mam priv. likuma 4112. panta noteikumu; 4) ka tādā kārtā

iesniegtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts

nolemj: prasītāja Jāņa Rudz ī š a kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

169. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Klotildes Gr i -

ž a n lūgums par Latgales apgabaltiesas lēmuma atcelšanu mir.

Annas Ba 11 ru k mantinieku un mantas aizbildņa Jāzepa Mi -

r i no v i č a prasībā pret Klotildi G r i ža n.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa, atstājot bez caurskatīša-

nas atbildētājas apelācijas sūdzību, atradusi, ka atbildētāja pa-

ziņojumu par viņas apelācijas sūdzības atstāšanu bez tālākvirzī-

šanas saņēmusi 1924. g. 15. februārī, kā tas esot redzams no

viņas uzvilktā krusta uz pavēstes, kāds krusts, pēc pagasta

valdes darbveža palīga apliecinājuma, nozīmējot atbildētājas,

parakstu; 2) ka, taisot šo konstatējumu, Apgabaltiesa nav ievē-

rojusi, ka pēc civ. proc. lik. 84. (66.) panta noteikumiem, ja pa-

vēstes saņēmējs nevar vai negrib parakstīties, tad par to jāat-
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zīmē abos pavēstes eksemplāros ar norādījumu, kam un kad

īsti pavēste nodota un kāpēc nav saņēmēja paraksta, kāda no-

rādījuma par to, kāpēc nav atbildētājas paraksta uz pavēstes,
šinī gadījumā nav; 3) ka tādā kārtā pie paziņojuma izsniegšanas

atbildētājai par viņas apelācijas sūdzības atstāšanu bez tālāk-

virzīšanas nav ievēroti civ. proc. lik. 84. (66) panta noteikumi,

kādēļ nevar tikt uzskatīts par nodibinātu, ka atbildētāja saņē-

musi šo paziņojumu 1924. g. 15. februārī, un kādēļ ari Apgabal-
tiesas konstatējums, ka paziņojumā aizrādītie trūkumi esot no-

vērsti tikai pēc likumīga 7 dienā termiņa notecēšanas, ne uz ko

nav dibināts; pie tā atbildētājai šinī gadījumā nav jāpierāda,
kādā vēlākā datumā pēc 1924. g. 15. februāra viņa saņēmusi pa-

ziņojumu, jo, papildinot apelācijas sūdzības defektus zināmā

dienā, viņa ar to klusu ciešot apgalvo, ka viņai nekas nav pa-

ziņots par apelācijas sūdzības trūkumiem, un pretējai pusei būtu

jāpierāda, kādā datumā atbildētāja īsti saņēmusi paziņojumu par

šiem trūkumiem; 4) ka Apgabaltiesa tādākārtā, uzskatot paziņo-

jumu par izsniegtu atbildētājai 1924. g. 15. februārī, pārkāpusi

civ. proc. lik. 84. (66.) un 181. (129.) pantu, Senāts nolemj:

Latgales apgabaltiesas 1925. g. 30. janvāra lēmumu civ. proc.

lik. 84. (66.) un 181. (129.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai caurskatīšanai no jauna citā sa-

stāvā.

170. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Hona Špi r o

pilnvarnieka, zv. adv. Petkoviča lūgums par Rīgas apgabal-

tiesas lēmuma atcelšanu Hona Špi r o prasībā pret Eiženu

Leja s s i s ak v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc civ. proc. lik. 229. (1613

.) p. 6.pkt, pie-

spiedu izpildīšanas kārtībā prasību par protestētā vekseļa pie-

dzīšanuvar celt vekseļa turētājs tikai tad, ja vekselis ticis prote-

stēts viņa vārdā; 2) ka prasītājs pirmo reizi kasācijas sūdzībā

apgalvo, itkā prasītājs būtu vekseļa indosants un ka viņš vekseli

samaksājis kā indosants (veks. lik. 28., 52. (53.) p. p.), kādēļ vien

jau šis aizrādījums ir atraidāms; bet ari no lietas un sevišķi no
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paša vekseļa nav redzams, ka prasītājs būtu bijis taisni vekseļa

indosants, t. i. būtu vekseli devis tālāk un to būtu samaksājis

kā regresats; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, neatzīstot prasī-

tājam tiesību prasību celt piespiedu izpildīšanas kārtībā, nav

likumu pārkāpusi; 4) ka prasītāja aizrādījums uz to, ka Apgabal-

tiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 249., 242. (16121

.,
16114.) p. p. at-

rodot, ka prasītājam neesot bijusi tiesība, līdz ar blakus sūdzī-

bas iesniegšanu iesniegt prasību vispārējā kārtībā, gan pats par

sevi atzīstams par pareizu, jo pievestais 249. (161
21.) p. tieši un

skaidri piešķir prasītājam tiesību no vienas puses celt blakus

sūdzību par tiesas lēmumu, kura nav piespiedu izpildīšanas
kārtību pielaidusi, un no otras puses tomēr celt prasību vis-

pārējā prasības kārtībā; bet tomēr Apgabaltiesas nepareizais
slēdziens nevar konkrētā gadījumā novest pie viņas sprieduma

atcelšanas, jo Apgabaltiesa nav atstājusi bez caurskatīšanas

prasītāja iesniegto blakus sūdzību un ari nav atcēlusi un neva-

rēja atcelt Miertiesneša šai lietā 1924. g. 29. decembrī notikušo

aizmugurisko spriedumu; 5) ka aiz pievestiem iemesliem prasī-

tāja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma, Senāts no-

lemj : Hona Špi r o pilnvarnieka, zv. adv. Petkoviča kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

171. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. JēkabaPrau-

li ņa un Jēkaba Zi rņa lūgums par Valmieras apriņķa IV. iec.

Miertiesas lēmuma atcelšanu Ādama Tauriņa mantošanas

lietā un Jāņa Tauriņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka saskaņā ar priv. lik. 929: panta noteikumu

rīkoties ar līdzīpašuma priekšmetu var tikai visi līdzīpašnieki

kopā uz viņu savstarpējas vienošanās pamata un katraatsevišķa

līdzīpašnieka rīcība bez pārējo līdzīpašnieku piekrišanas ir at-

zīstama par nelikumīgu un par nesaistošu priekš pārējiem līdz-

īpašniekiem; 2) ka tādēļ, kā to Senāts paskaidrojis savā

šinī lietā jau 1923. gada 28. septembrī dotā spriedumā par
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Zimma māju, piederošu līdzīpašumā vienā ideālā pusē nelaiķim
Ādamam Tauriņam un otrā ideālā pusē Jānim Tauriņam, —

nedz nelaiķa Ādama Tauriņa mantības aizgādnim, nedz aizgād-

nības lietu pārvaldes orgānam, Vec-Ates pagasta tiesai kā bā-

riņu tiesai, nav tiesības dot kādus rīkojumus vai taisīt kādus

lēmumus attiecībā uz visas Zimma mājas pārvaldīšanu un lieto-

šanu bez otra mājas līdzīpašnieka piekrišanas, jo nedz aizgād-
nim nedz bāriņu tiesai nav vairāk tiesību, kā tādas ir piederēju-
šas pašam nelaiķim Ādamam Tauriņam; jā līdzīpašnieki nevar

vienoties par līdzīpašuma kopīgu lietošanu, tad vienīgā izeja ir

ierosināt līdzīpašuma dalīšanu likumā paredzētā kārtā (priv.
lik. 940. un 941. p. p.); 3) ka Miertiesa ir konstatējusi, ka Jānis

Tauriņš nav piekritis Zimma mājas iznomāšanai uz 1925./1926.

ekonomisko gadu vairākizsolē, liekot priekšā no savas puses

Vec-Ates pagasta tiesai visu māju iznomāt viņam no brīvas ro-

kas, aprēķinot nomas maksu pēc apmēra 800 rubļu par pūr-

vietu aramas zemes; 4) ka bez otras mājas līdzīpašnieka pie-

krišanas Vec-Ates pagasta tiesai nebija tiesība iznomāt Zimma

māju vairākizsolē un tamdēļ aiz šā iemesla vien jau bija atce-

ļams Vec-Ates pagasta tiesas 1925. g. 23. apriļa lēmums par

Zimma mājas iznomāšanu vairākizsolē, neatkarīgi no Miertiesas

pievestā iemesla, ka pagasta tiesa, ievērojot līdzīpašnieka Jāņa

Tauriņa priekšā liktos piesolījumus uz mājas nomāšanu, neva-

rēja apstiprināt notikušo izsoli, ar kuru pēc tiesas konstatējuma

māja tikusi iznomāta uz noteikumiem, kuri neizdevīgāki par

tiem, kādus piesolījis mājas līdzīpašnieks Jānis Tauriņš; 5) ka

aiz augšā pievestiem apcerējumiem atkrīt kā lieka visu no lū-

dzējiem kasācijas sūdzībā pievesto aizrādījumu pārbaudīšana,

ar kuriem tie cenšas apstrīdēt, no vienas puses, Miertiesas slē-

dzienu par izsolē notikušo mājas iznomāšanu uz neizdevīgā-

kiem noteikumiem par tiem, kādus bija piesolījis mājas līdzīpaš-
nieks Jānis Tauriņš, un no otras puses, Jāņa Tauriņa tiesību vis-

pār apstrīdēt notikušo izsoli; 6) ka tādā kārtā lūdzēju iesniegtā

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Jēkaba Prauliņa un Jēkaba Zirņa kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.
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172. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. Ādolfa Bērz-

kalna lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Annas F i 1 ka prasībā pret Ādolfu Bērzkalnu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs.

Ņemot vērā: 1) ka prasītāja savu pret atbildētāju — savu

brāli — celto prasību par 21255 rubļu piespriešanu pamato uz

to, a) ka viņai ar brāli ir kopīgs mantojums, nekustams īpašums,
kas atrodas Rīgā, Mazā Vēju ielā — Zaķu salā Nr. 61; b) ka

šo kopīgo īpašumu lietojis brālis viens pats un no viņa par laiku

no 1. februāra 1923. g. līdz 1. augustam 1924. g. saņēmis viens

pats visus ienākumus, sastāvošus no.īres naudām 42.510 rubļu

apmērā un c) ka tamdēļ viņai no minētās ienākuma sumas pie-

nākoties puse, t. i. 21 255 rubli, kādu sumu brālis liedzies viņai

izmaksāt; 2) ka atbildētājs prasību ir apstrīdējis uz tā pamata,

ka no mājas ienākušam īres naudām, t. i. no brutto ieņēmumiem,

sedzami visi sakarā ar mājas pārvaldīšanu uz māju kritušie un

izdarītie izdevumi un ka pa prasībā aprādīto laiku no mājas

īres naudām ienācis gan 35.815 rubļu, bet izdevumi par to pašu

laiku iztaisot līdz 37.000 rubļu, tā ka tīra ienākuma par aprādīto
laiku neesot bijis, kam par pierādījumu stādījis priekšā norēķi-

nus ar attaisnojošiem dokumentiem par minēto laiku; 3) ka Ap-

gabaltiesa, izejot no tā viedokļa, ka atbildētājs esot atzinis, ka

par laiku no 1. februāra 1923. g. līdz 1924. g. 1. augustam viņš

ieņēmis no nama 35.815 rubļus, uzskatījusi ar to 'pašu prasību

jau par pierādītu un apmierinājusi to 17.907 rbļ. 50 kap. apmērā

(puse no 35.815 rbļ.), nepielaižot šai lietā uz mājas izdarīto iz-

devumu caurskatīšanu un to segšanu no mājas ienākumiem aiz

tā iemesla, ka pēc tiesas domām atbildētāja aizrādījumi par to,

ka no mājas ienākumiem esot sedzami, t. i. atskaitāmi mājas

izdevumi, neesot klasificējami kā
„
vienkārši iebildumi", bet gan

„kā patstāvīga prasība, kamdēļ atbildētājam vajadzējis nākt ar

pretprasību; vai ari, vispareizāk, ar pilnīgi pastāvīgu prasību";

4) ka šādas Apgabaltiesas domas ir maldīgas un tām nav juri-

diskas nozīmes: kamēr prasītāja nav iestājusies mantojuma kop-

valdīšanā un pielaiž, ka faktiski to lieto un pārvalda viņas līdz-

mantinieks brālis viens pats, viņa var prasīt no brāļa vai nu sa-
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skaņā ar priv. lik. 2684. un 4458. pantiem norēķināšanos par

mantojuma valdīšanu, vai tieši uz vispārēja pamata saskaņā ar

priv. lik. 933. panta tīru ienākumu izdošanu viņai pienā-

cīgā ideālā daļa (sk. ari Senāta 1923. g. 28. sept. spried. Kalniņa

pr. 1. pret Grābi Nr. 197), kādām prasītājas tiesībām atbilst at-

bildētāja pienākums stādīt prasītājai priekšā norēķinu par mā-

jas ienākumiem un izdevumiem un izmaksāt viņai, skatoties pēc

norēķina iznākumiem, uz viņas daļu piekrītošo tīra ienākuma

daļu (priv. lik. 933. un 2678. p. p.); tīra ienākuma, par kādu tikai

var būt runa, jēdzienā un konstatējumā ietilpst un nepārraujami
saistīti divi posteņi: brutto ieņēmumi un izdevumi un vienīgi no

to kopējas caurskatīšanas var nākt pie gala slēdziena par ienā-

kuma esamību un tā apmēru; prasītāja cēlusi pret atbildētāju

tiešu ienākumu izdošanas prasību, kā to konstatē ari pati Ap-

gabaltiesa, un tādēļ tiesai nebija nedz likumīga pamata atstāt

bez caurskatīšana no atbildētāja iesniegto norēķinu, ieraugot at-

bildētāja likumīgā prasījumā—novilkt no mājas ieņēmumiem iz-

devumus —kaut kādu atsevišķi ceļamu prasību, nedz atzīt pra-

sību par pierādītu 17.907. rbļ. 50 kap. apmērā uz tā pamata, ka

atbildētājs bija uzrādījis mājas brutto ieņēmumus uz 35.815 rub-

ļiem; 5) ka aiz pievestiem iemesliem Apgabaltiesas spriedums

nevar tikt atstāts tiesas sprieduma spēkā civ. proc. lik, 102.

(81.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu dēļ, Senāts nolemj:

Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 5. februāra spriedumu civ. proc.

lik. 102. (81.) un 196. (142.) pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai caurskatīšanai no jauna citā sa-

stāvā,

173. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Icika Lipm a ņ a

pilnvarnieka, zv. adv. Viļenčika lūgums par Rīgas apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Jāņa L udviga prasībā pret Iciku L i p -

mani.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa nolēmusi atbildētāju kā

apakšīrnieku izlikt no pēdējā ieņemtām telpām prasītāja noīrētā

dzīvoklī uz tā pamata, ka prasītājam viss dzīvoklis esot nepie-
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ciešams, lai tai tirgotos ar drēbju uzpirkšanu un pārdošanu un

ar to sagādātu līdzekļus savai eksistencei; 2) ka tādā kārtā Ap-

gabaltiesa runā stāvošam gadījumam piemēro lik. par telpu īri

32. p. 7. pktu; 3) ka tomēr Apgabaltiesa izlaiž no acīm, ka 32. p.

7. pkts runā nevis vienkārši par attiecīgo telpu nepieciešamību

izīrētājam, bet paredz telpu vajadzību izīrētāja personīgai

lietošanai; 4) ka likums, šai ziņā runājot par personīgu lie-

tošanu izīrētājam kā fiziskai personai, ar nodomu pastrīpo

jēdziena „p c r s onī g a lietošana" izšķirību no t i c šā m va-

jadzībām" (tāpat ari lik. 1. p. „b" pkts), kuras pēc tā paša
32. p. 7. pkta attaisno valsts un pašvaldības iestāžu prasījumu

par telpu atbrīvošanu; pievedot šai ziņā divus vārda apzīmē-

jumus, likumdevējs domājis katram no viņiem piešķirt savu

īpatnēju nozīmi; ja viņš būtu domājis fiziskām personām piešķirt

tiesību prasīt telpu atbrīvošanu vienkārši aiz viņas „tiešām va-

jadzībām", tad viņš tā ari būtu izteicies netikvien attiecībā uz

valsts un pašvaldības iestādēm, bet ari attiecībā uz fiziskām

personām par to tīri personīgām, t. i. tieši ar viņu per-

sonīgai lietošanai, likumdevējs izcel tādu momentu vajadzī-

bas nojēgumā, kuram ir tīri personīgs raksturs un proti, tāds

raksturs, kas loģiski un saimnieciski trūkst valsts un pašvaldības
iestādēm kā publiskām juridiskām personām; tā tad likums, ru-

nājot par vajadzību p c r s o n ī g a i lietošanai un pie tam vēl

izīrētājam un viņa ģimenei, domājis attiecībā uz fiziskām

personām par to tīri personīgām, t, i. tie š i ar viņu per-

sonu kā cilvēku, kā fizioloģisku un garīgu būtni saistītām va-

jadzībām, pretēji nepersonīgām, t, i. ne ar viņu personu saistī-

tām vajadzībām, piem. telpu lietošanai tirgoniskiem mērķiem;

5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, attiecinot uz izīrētāja personī-

gām (pretēji vispārējām „tiešām") telpu vajadzībām ari telpu

vajadzības izīrētāja tirdzinieciskiem mērķiem, pārkāpusi lik.

par telpu īri 32. p. 7. pkt. īsto nozīmi, kura nepielaiž ekstensīvu

interpretāciju, kādēļ Senāts, neielaizdamies citu atbildētāja

pievesto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Rīgas ap-

gabaltiesas 1925. g. 14. februāra spriedumu lik, par telpu īri 32.

p. 7. pkt. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabal-

tiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.
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174. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Mir. Brenča

D z c n I š a mant. masas aizgādņa Kārļa Gailīša lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Brenča Dzenīša pra-

sībā pret Madonas miesta sabiedrību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa izbeiguši šo lietu nepiekri-
tibas dēļ miertiesu iestādēm uz tā pamata, ka tiesības, kuras

prasītājs meklējot šinī lietā, esot kvalificējamas kā lietišķas tie-

sības uz nekustama īpašuma sastāvdaļu, — upes dabisko ūdeni

(priv. lik. 1013. p.); 2) ka, pretēji minētam Apgabaltiesas uzska-

tam, prasītājs savā prasības sūdzībā nelūdz vis atzīt viņam tās

tiesības, par kurām iet runa Apgabaltiesas pievestā likuma pan-

tā, nedz ari kādas citas lietišķas tiesības, bet lūdz tikai posses-

soriuma kārtībā atjaunot viņa faktisko valdīšanu par upītes ūde-

ņiem, kāda valdīšana izteicas šīs upītes ūdeņu faktiskā izlieto-

šanā; no tādas valdīšanas prasītājs pēc viņa aizrādījuma ir iz-

spiests (spoliatus) ar atbildētājas rīcību; tādas pārtrauktas

valdīšanas restitūciju paredz priv. lik. 691.-—699. panti; 3) ka

prasības par pārtrauktas valdīšanas restitūciju saskaņā ar civ.

proc. lik. 36. (1806.) panta 3. pktu piekrīt miertiesu iestāžu kom-

petencei, un 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, izbeidzot pie ap-

rādītiem lietas apstākļiem šo lietu itkā nepiekrītošu miertiesu

iestādēm, ir pielaidusi civ. proc. lik. 36. (1806.) panta 3. pkta un

196. (142.) panta pārkāpumu, kādēļ Apgabaltiesas spriedums

nevar tikt atstāts spēkā, Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas

sūdzībā pievesto likumu pārbaudīšanā, nolemj: Rīgas ap-

gabaltiesas 1925. g. 21. marta spriedumu civ. proc. lik. 36. (1806.)

p. 3. pkta un 196. (142.) p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot

izspriešanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

175. 1925. g. oktobra mēneša28. dienā. Ventspils pilsētas

valdes lūgums par Liepājas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu

minētās valdes sūdzībā par Ventspils pilsētas zemes grāmatu

nodaļas lēmumu attiecībā uz īpašuma nepārvešanu uz pilsētas

vārdu.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Ventspils pilsēta lūgusi Ventspils 11. kvar-

tālā zem zemes grāmatu Nr. 29 atrodošo, uz Ventspils krāj-

kases vārda koroborēto nekustamo, īpašumu pārkoroborēt uz

viņas vārdu uz tā pamata, ka „Ventspils pilsētas krāj-aizdevu
kase" tikusi, saskaņā ar Ventspils pilsētas domes 1923. g. 2. jū-

nija lēmumu, likvidēta un ka tādēļ uz kases statūtu 2. p. pamata

kases mantībai, tai skaitā ari kases imobiļiem, esot jāpāriet

Ventspils pilsētas īpašumā; 2) ka pēc pašas Apgabaltiesas pieve-

stā kred. nolik. 10. nod. 132. panta pārpalikušā pēc sabiedrības

kredītiestādes mantība pāriet pilsētas līdzekļos, ja sabie-

driska kredītiestāde nav uzbūvēta uz korporācijas pamata, t. i.

ja viņai nav biedru, kā tas piem. notiek pie pilsētas bankām vai

pilsētas krāj-aizdevu kasēm; 3) ka Apgabaltiesa atzīst Ventspils

pilsētas krāj-aizdevu kasi par patstāvīgu juridisku personu;

4) ka, pretēji sūdzētājas domām, ja kase patiesi būtu jāatzīst

par juridisku personu, tad dēļ kases imobiļa pāriešanas Vents-

pils pilsētas īpašumā gan būtu prasāms vai nu tiesas lēmums

par imobiļa kā kases atstātās mantības (bonum vacans) atzī-

šanu par pārgājušu pilsētas īpašumā uz kredita nolik. 10, nodal.

132. panta (beigās) un kases statūtu 2. panta 3. daļas pamata,

vai uz sevišķa līguma pamata, kas būtu bijis jāslēdz starp kases

likvidācijas komisiju un pilsētu, un proti atkarībā no tā, vai

pievestiem likuma un statūtu noteikumiem piešķir izšķirošu no-

zīmi vai ne; sūdzētājas pievestais notar. nol. 340. p. 2. pkts ne-

maz nenoteic, ka katrā ziņā pāriešanas akts ne būtu vajadzīgs,

ja pāreja notiek tieši uz likuma pamata, bet noteic tikai, ka šai

gadījumā nav prasāma tās personas piekrišana, pret kuru koro-

boracija vērsta; tādēļ, ja patiesi kase būtu juridiska persona,

tad dēļ imobiļa apstiprināšanas sūdzētājai būtu prasāms vismaz

tiesas lēmums par imobiļa atzīšanu par bonum vacans un uz šī

pamata par pārgājušu pilsētas īpašumā saskaņā ar pilsētas li-

kuma un statūtu noteikumiem; 5) ka tomēr Apgabaltiesas slē-

dziens, itkā kase būtu atzīstama par juridisku personu, uzska-

tāms par nepareizu; Apgabaltiesa iziet no tā, ka a) uz „Vents-

pils krājkases" vārdu runā Stāvošais imobilis ticis apstiprināts
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zemes grāmatās; b) ka no viņas statūtu 2., 3. p. p. tāpat izrietot

viņas juridiskas personas raksturs; šādi Apgabaltiesas pievestie
motivi neattaisno viņas slēdzienu; tas apstāklis vien, ka zināms

imobilis apstiprināts uz „Ventspils krājkases" vārdu, nemaz ne-

pierāda, ka viņa būtu juridiska persona: pēc zemes grāmatu no-

daļu prakses imobiļus apstiprina ari, piem., vienpersonīga tirgo-

tāja „firmai" kā tādai, kaut gan firma ir tikai tirgotāja tirdznie-

ciskais vārds (sk. vekseļlik. 3. p. 4. pkt., čeku lik. 2. p. 4. pkt. v.

c), tā tad nemaz ne patstāvīga juridiska persona; pat |a „firmu"
atzītu par uzņēmuma nosaukumu, tad uzņēmums kā tiesību ob-

jekts, t. i. kā tirgotāja manta, nekad nebūtu tai pašā laikā ari

tiesību subjekts, t. i. juridiska persona; tāpat imobiļus apstiprina

zemes grāmatās ari dažādām valsts iestādēm vai valsts reso-

riem, piem., Tieslietu vai Finanču ministrijai, neskatoties uz to,

ka šādas valsts iestādes uzskatāmas nevis par juridiskām per-

sonām, bet tikai par vispārējām valsts sastāvdaļām (Senāta apv.

sap. lēm. 1923. g. Nr. 56; 1925. g. Nr. 19; civ. kas. dep. spried.

1925. g. Nr. Nr. 495, 501, 502); tāpat statūtu 2., 3. p. p. noteikumi

nemaz neatbalsta Apgabaltiesas uzskatu, bet taisni otrādi, to pil-

nīgi apgāž: no 2. panta nemaz neizriet, ka pirmatnējo kases pa-

matkapitālu 5000 rubļus kase būtu aizņēmusi no pilsētas: šo ka-

pitālu pilsēta drīzāk noguldījusi kasē kā savā kredituzņēmumā

un par to saņēmusi 5% gadā: tāpat kā pie valsts līdzekļiem pie-
der visi valsts resoru rīcībā atstātie kapitāli, tā ari pilsētas aiz-

devu kasēm kā rīcības kapitāls atstātie kapitāli tikai iekšējās

sarēķināšanās ziņā, t. i. tikai saimnieciski, atdalīti no pilsētas

pārējiem līdzekļiem; pilsētas krāj-aizdevu kasei atstātā kapi-
tāla ienākumu pārpalikušās sumas nav sadalāmas starp kādiem

kases biedriem, jo viņai biedru nav un viņa nav sabiedrība; sta-

tūtu 3. p. jau tieši paredz, ka kase stāv zem Ventspils pilsētas

valdes pārvaldes un uzraudzības (arī 18., 22., 25. p. p.);
kases valdes locekļus ievēlē pilsētas dome (4—6. p. p.), algas

un normas valdes locekļiem un t. t. un kases izdevumus galīgi

noteic pilsētas dome (14. p.); pilsētas galva paraksta noguldīju-

mu zīmes un" pārliecinājās par viņu pareizu izdošanu- (23., 30.

p. p.); pilsētas valde atbild par noguldījumiem kasē (27. p.); no-

guldījumu procentus noteic pilsētas dome(41. p.);beidzot pati pil-
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sēta nolēmusi par kases likvidāciju, iecēlusi likvidatorus un vis-

pār rīkojusies tā, kā būtu rīkojusies pati kase, resp. galvenais

orgāns, biedru sapulce, ja kase būtu sabiedrība ar pastāvīgas

juridiskās personas raksturu; ja pēc kredit. nolik. 11. nodalīj.

2. p. pat pilsētas bankas attiecināmas uz pilsētas sabie-

driskām iestādēm, tad jo vairāk tas jāsaka par kasi, ievērojot

vēl kases statūtu tiešos norādījumus; 6) ka tādā kārtā Apga-

baltiesa, neatzīstot kasi par pilsētas iestādi, pretēji civ. proc.

lik. 181. (129) p. nav ņēmusi vērā statūtu vispārējo saturu; 7)

ka, ja kases rīcībā esošā mantība, tai skaitā ari runā stāvošais

imobilis, līdz ar to jau skaitās par pašas Ventspils pilsētas īpa-

šumu, tad pēdējā, lūdzot imobili apstiprināt uz pilsētas vārdu

zemes grāmatās, pēc būtības vēlas panākt nevis jaunā īpašuma

nodibināšanu viņai itkā uz kāda sevišķa pārejas akta pamata,

bet vienkārši nokārtot valdīšanas titulu, atsaukdamās tieši uz

kases statūtiem kā ari uz Kr. kred. nolik. 10. nodal. 132. p.

(beigās); 8) ka tādēļ, pretēji Apgabaltiesas domām, ievērojot

kases statūtu 2. § 3. d., imobiļa apstiprināšanai uz Ventspils pil-

sētas vārdu nemaz nav prasāms, lai likvidācijas komisija vis-

pirms imobili pārdotu, no ienākušās sumas apmierinātu kases,

kreditorus un tikai pārpalikušo naudu nodotu pēc statūtos pare-

dzētās piederības, tā tad tomēr pilsētai; aizrādot uz šādu ar

lietas apstākļiem neattaisnojamo sarežģīto kārtību, Apgabaltiesa

atstājusi bez apspriešanas Finanču ministrijas kreditdeparta-

menta tirdzniecības un banku nodaļas 1924. g. 27. augusta rak-

stu zem Nr. T. 3214, kurā noteikti apliecināts, ka likvidācija jau

pabeigta, tā tad bez tā, ka šai nolūkābūtu bijis vajadzīgs imobili

pārdot; ja nu Apgabaltiesa atrod par iespējamu, vismaz ienā-

košo no imobiļa pārdošanas sumu nodot Ventspils pilsētai, tad

Apgabaltiesa principā atzīst, ka tomēr kases rīcībā bijušā man-

tība — vai realizētā vai nerealizētā veidā•— pienākas Ventspils,

pilsētai, un šai ziņā Apgabaltiesas maldīgais slēdziens pastāv
iekš tam, ka viņa prasa imobiļa iepriekšējo pārdošanu; 9) ka

aiz pievestiem iemesliem Apgabaltiesas lēmums civ. proc. lik,

181., 196., (129., 142.) pantu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā,

Senāts nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1925. g. 12. marta,

lēmumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ
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atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna

citā sastāvā.

176. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Jēkaba Reiz-
nieka lūgums par Jelgavas apgabaltiesas lēmuma atcelšanu

viņa, Reiznieka, prasībā pret Talsu apriņķa sabiedrību.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot .vērā: 1) ka prasītājs pamato savu prasību ar to, ka

viņš sabijis par Talsu apriņķa rezerves skolotāju no 1920. g. 1.

jūlija līdz 1923. gada 1. oktobrim, ka viņam bez algas naudāpar

šo laiku uz 1921, g. 10. jūnija likuma par obligatorisko skolu sko-

lotāju atalgošanu 4. panta pamata pienācies ari saņemt brīvu

dzīvokli vai tā vietā 20% no algas un ģimenes piemaksas, ka

viņš dzīvokli ar apkurināšanu un apgaismošanu neesot saņēmis

un iztērējis priekš šīm vajadzībām savus personīgus līdzekļus,

no kuru atlīdzināšanas atbildētāja, Talsu apriņķa sabiedrība,

atsakoties; 2) ka atbildētāja cēlusi iebildumu par lietas nepie-

kritību tiesu iestādēm; 3) ka prasība, kuras priekšmets ir at-

līdzība par izdevumiem, kurus no paša līdzekļiem sedzis Talsu

apriņķa rezerves skolotājs sakarā ar to, ka viņš nav saņēmis

dzīvokli ar apkurināšanu un apgaismošanu, raksturojama kā

prasība par dienesta atalgojuma daļu; 4) ka šāda prasība tieši

izriet no prasītāja dienesta attiecībām, tā tad pamatojas uz pra-

sītāja publiski-tiesiskām dienesta attiecībām pret atbildētāju

un apspriežama pēc valsts resp. administratīvām tiesībām; 5)

ka tādā kārtā runā stāvošās prasības priekšmets nav raksturo-

jams kā strīdus par civiltiesībām un tādēļ šī prasība, nepiekrīt

civil tiesu izšķiršanai (sk. Latv. Senāta civ. kas. dep. spriedu-

mus 1925. g. Nr. 208 un 217); 6) ka aiz pievestiem iemesliem

Apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos liku-

mus, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Se-

nāts nole m j : Jēkaba Reiznieka kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186) panta pamata atstāt bez ievērības.

177. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja juriskonsulta palīga Prēvalda lū-

1925. g.
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gurns par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Rafaela

Hazana prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāja piln-

varnieka, zv. adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers.

Ņemot; vērā: 1) ka pēc Dzelzceļu nol. 60. p. naudas sods

uzliekams par preču satura (coflepasame rpyaa) nepareizu

apzīmējumu; 2) ka šis noteikums pats par sevi paredz, ka prece

pēc ārējām pazīmēm kā tāda nebūtu pazīstama, t. i. ka prece

vai nu atrodas iesaiņojumā, vai dēļ preču satura nodibināšanas

vajadzīga sevišķa techniska izpētīšana (Kr. Senāta civ. kas.

dep. spried. 1902. g. Nr. 123; 1907. g. Nr. 97); 3) ka konkrētā

gadījumā Apgabaltiesa konstatējusi, ka koku materiāli tikuši

iekrauti bez iesaiņojuma, kādēļ atkrita tas racionālais pamats,

uz kura 60. p. uzstādījis sankciju (naudas sodu) un proti, no

vienaspuses atsvabināt dzelzceļu aģentus no vajadzības atvērt

katru preču iesaiņojumu, lai nodibinātu preču saturu un saskaņā

ar atrastām preču īpašībām aprēķināt veduma maksu un līdz ar

to nodrošinātu dzelzceļu pret neapzinīgu un pretlikumīgu izturē-

šanos no preču, nodevēju puses, kuri, izmantojot faktisko

dzelzceļu neiespēju pārbaudīt katra sūtījuma saturu, va-

rētu nesodīti uzdot nepareizas ziņas par iesaiņotām precēm

un ar to izvairīties no attiecīgas veduma maksas; dzīves pie-

dzīvojumi pierāda, ka neapzinības sekas varētunovērst apdrau-

dot to ar zināmu sankciju, kura — līguma attiecībās — varēja

izteikties tikai materiālos ļaunumos, un proti naudas sodā (sk.

apcerējumus Kr. Senāta civ. kas. dep. spried. 1902. g. Nr. 123);

4) ka tādā kārtā ievērojot vēl sevišķus pagaidu noteik. un tarifa

7. p. 2.—4. pkt. norādījumus uz dzelzceļu aģentu pienākumiem,

pieņemot preces pārvadāšanai, Apgabaltiesas slēdziens par to,

ka dzelzc. nol. 60. p. neattiecas uz precēm, kuras pārvadā bez

iesaiņojuma, pilnīgi saskan ar pievestā 60. p. nozīmi un īsto no-

jēgumu; 5) ka tā tad, pretēji atbildētājas domām, 60. p. neno-

teic naudas sodu par preču nepareizu nosaukumu (iiaiLMeHOßanie

kjwlh); 6) ka tādākārtā Apgabaltiesa nav atbildētājas pievestos
likumus pārkāpusi, kādēļ viņas kasācijas sūdzība kā nepamatota

1925. g.
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atraidāma, Senāts nolemj: Latvijas Dzelzceļu virsvaldes

pārstāvja juriskonsulta palīga Prēvalda kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186) p. pamata atstāt bez ievērības.

178. 1925. g. septembra mēneša 3. dienā. Finanču mini-

strijas pilnvarnieka, zv. adv. Freidenfelda lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Finanču ministrijas prasībā

pret Robertu Zariņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka, pēc lietā nodibinātiem apstākļiem, īres

attiecības, uz kuru pamata atbildētājs ieņem savu tagadējo dzī-

vokli, pastāv starp viņu un Finanču ministriju, kuras pārziņā
imobilis atrodas un uz kuras vārdu imobilis ari apstiprināts ze-

mes grāmatās; 2) ka gan vispār valsts mantību pārzin un pār-

valda Zemkopības ministrija, kura tagad atvieto Kr. Zemkopī-

bas un valsts mantības ministriju (Kr. Min. satv. 619. p. pielik.

1. p. 2. p. 10. pkt.); tomēr konkrētā lietā īres attiecības par atbil-

dētāja ieņemto jdzīvokli nodibinājušās starp viņu un Finanču mi-

nistriju, jo atbildētāja ieņemtais dzīvoklis pieder pie imobiļa,

kurš apstiprināts uz Finanču ministrijas vārdu; tāpēc Finanču

ministrija, ceļot pret atbildētāju prasību par izlikšanu no minētā

dzīvokļa un pamatojot šo prasību uz pastāvošām starp atbildē-

tāju un Finanču ministriju par šo dzīvokli īres attiecībām, rīko-

jusies, pretēji Apgabaltiesas domām, sava resora robežās; 3)

ka tādēļ ari Finanču ministrija šai konkrētā lietā var kā valsts

centrālā iestāde celt prasību viņas resorā ieejošā lietā pret at-

bildētāju, kurš ieņem dzīvokli Finanču ministrijas pārziņā esošā

imobilī; 4) ka tādā kārtā Finanču ministrija materiāli un proce-

suāli leģitimēta celt visas no īres līguma izrietošās prasības, tā

tad ari par īrnieku izlikšanu no viņu ieņemtiem dzīvokļiem;

5) ka konkrētā lietā Finanču ministrija, savu prasību par atbil-

dētāja izlikšanu dibinot uz lik. par telpu īri 32. p. 7. pkt., atsau-

cās uz to, ka atbildētāja dzīvoklis esot nepieciešams valsts va-

jadzībām, t. i. valsts iestādei, proti Zemkopības ministri-

jas un Latgales zemes ierīcības daļām; 6) ka fisks ir vienāds
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subjekts un vienāda juridiska persona visā valstī, kaut gan viņa

darbība izteicas dažādos valsts resoros, kuriem savukārt nav

patstāvīga subjekta, t. i. nav juridiskas personas rakstura (sk.
civ. proc. lik. 1297. p., Senāta apv. sap. 1925. g. lēmums lietā

Nr. 19; 1923. g. lēmums lietā Nr. 56); tādēļ pat ja zināma manta,

piem. imobilis, apstiprināts uz kādas ministrijas vārda, tad to-

mēr, materiālā nozīmē, šis imobilis līdz ar to ieiet pašas valsts

mantībā; 7) ka, ja šis imobilis izrādās par nepieciešamu valsts,

vajadzībām, kaut arī kādā citā resorā, tad tas apstāklis, ka imo-

bilis apstiprināts ministrijai, nozīmē tikai to, ka imobilis atrodas

Finanču ministrijas pārziņā un ka šī Ministrija formāli varēja

uzstāties kā valsts pārstāvis attiecībā uz šo imobili; 8) ka dzī-

vokļa nepieciešamību Zemkopības ministrijai, tā tad valsts va-

jadzībām, runā stāvošā lietā apliecina Ministru Kabinets ar savu

1924. g. 3. septembra rakstu zem Nr. 2692, paziņojot Finanču

ministrijai par runā stāvošā nama nepieciešamību Zemkopības

ministrijas resora vajadzībām, un uzdodot Finanču ministrijai

spert attiecīgos soļus dzīvokļa atbrīvošanai apzīmētiem mēr-

ķiem; 9) ka Ministru Kabinets uzskatāms par visu ministriju

resoru darbības apvienojošo orgānu (Latvijas valsts satversmes

58., 61. p, p.); 10) ka Apgabaltiesa nupat pievesto Ministru Ka-

bineta rakstu nemaz nav apspriedusi; 11) ka tādā kārtā Apga-

baltiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 138., 181., 196., (105., 129., 142.)

p. p.; 12) ka aiz pievestiem iemesliem Rīgas apgabaltiesas,

spriedums atceļams, Senāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas,

1925. g. 7. marta spriedumu civ. proc. lik. 138., 181., 196., (105.,

129., 142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

179. 1925. g. oktobra mēneša 29. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta pal. Prēvalda lūgums,

par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Zamueļa Mazo

prasībā pret Dzelzceļu virsvaldi un prasītāja pilnvarnieka, zv..

adv. Kosteņiča paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.
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Senāts atrod: Attiecībā uz prasības apmierināšanu daļā

par 12 latiem, kādu sumu atbildētāja piedzinusi pēc 2 preču zī-

mēm par vagonu aizturēšanu, atbildētāja atrod, ka Apgabaltiesa

šai ziņā pārkāpusi civ. proc. lik. 181. (129.) p. ar to, ka Apgabal-

tiesa, uzskatot par nepierādītiem priekšnoteikumus, pēc kuriem
dzelzc. nolik. 83

3

. p. atļauj Satiksmes ministram saīsināt 81
2

. p.

paredzēto 12 stundas ilgo izkraušanas termiņu, nav apsprie-

dusi" atbildētājas aizrādījumu viņas apelācijas sūdzībā uz to, ka

iemesls šāda saīsinātā bezmaksas vagonu aizturēšanas termiņa

noteikšanai bijis vispārējais vagonu trūkums uz Latvijas dzelz-

ceļiem, kādēļ bijusi nepieciešama vagonu racionāla izmanto-

šana. Apgabaltiesa gan tieši un expressis verbis šo atbildētājas

aizrādījumu nav apspriedusi, bet šis apstāklis vien nevar no-

derēt par pamatu sprieduma šai daļā atcelšanai. Apgabaltiesa

noteikti no savas puses aizrādījusi uz tiem diviem iemesliem,

kuri vienīgi attaisno Satiksmes ministra tiesību, savā varā sa-

īsināt 81
2

. p. paredzēto normu. Uzsverot aprādītās pilnīgi no-

teikti aprobežotās ministra tiesības šai ziņā, Apgabaltiesa ar to

pašu atraidījusi atbildētājas priekšā likto trešo iemeslu, par kuru

nemaz nerunā netikvien ne 813

. p., bet ari ne pat pag. noteik.

min. tarifa 28. p. īstenībā 813
. pantā uzskaitītie divi iemesli ir

izņēmuma gadījumi un taisni uz viņiem Satiksmes ministram,

saīsinājot izkraušanas termiņu, būtu bijis jāatsaucas; ja mi-

nistrs, izdodot pag. noteik. un tarifa 28. §, nav uz minētiem di-

viem iemesliem pamatojies, bet piešķir 28. § vispārēju nozīmi,

tad skaidrs, ka ministrs domājis vienkārši izslēgt dzelzc. nolik.

81
2. p. noteikumus, kas būtu iespējams vienīgi likumdošanas

ceļā. Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena,

ka pag. noteik. un tarifa 28. §, cik tālu tas runā pretim dzelzc.

nolik. 81
2. p., nav atzīstams saistošs spēks, un ka uz 28. § pamata

dzelzceļam nav tiesības pamatot maksu par vagona aizturēšanu

pāri par6stundām, nav atbildētājas pievestos likumus pārkāpusi.

Atbildētāja aprēķina veduma maksu par 16 klm vairāk par at-

tālumu no nosūtīšanas vietas līdz Rīgai uz tā pamata, ka saska-

ņā ar Dzelzceļu virsvaldes 1923. g. 21. jūlija rīkojumu zem

Nr. 181, par „preču pārkraušanas kārtību no N (normālā) platu-
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ma vagoniem X (krievu) platuma vagonos un otrādi" (Dzelzc.
virsvaldes rīk. krāj. 28. jūlija 1923. g. Nr. 29) visiem sūtījumiem,

kuri iet no otrpus Daugavas krasta uz Rīgas mezgla stacijām,

esot jāpieskaita minētie 16klm. Pēc vispārējā principa (Dzelzc.
nol. 57. p. piez.), pat ja ārkārtēji apstākļi prasa sūtījuma virzī-

šanu aplinkus ceļā, tomēr veduma maksa aprēķināma pēc preču
zīmes. Prasītājs nemaz neapstrīd Šķirotavas attālumu kā tādu,

bet apstrīd tikai atbildētājas tiesību par lieku noskriešanu uz

Šķirotavu ņemt sevišķu maksu. Tādēļ lieta negrozās ap to, vai

Dzelzceļu virsvaldes direktoram būtu bijusi tiesība izdot attā-

luma rādītāju un vai konkrētais attāluma rādītājs, kurā Šķiro-
tavas stacijas attālums uzdots par 16 klm, būtu uzskatāms par

spēkā esošu vai ne, tādēļ ari jautājumam par to, vai Apgabal-

tiesa, neatzīstot Dzelzceļu virsvaldes direktoram tiesību izdot

attāluma rādītāju, pareizi pamatojusies uz dzelzc. nolik. pielik.
18.—21. p. p, vai ne, nav izšķirošas nozīmes. Rīkojums ar

Nr. 181 nosaka un varēja nosacīt tikai veduma maksas aprēķi-

nāšanas kārtību gadījumā, kad sakarā ar preču pārkraušanas

kārtību Rīgas mezglā rodas lieks noskrējums, t. i. kad apstākļi

prasījuši šādu „lieku noskrējumu", proti, kad konkrētā ceļojumā

preču pārkraušana ceļā nebija iespējama, kādi apstākļi jāpierāda

atbildētājai. Kā jau paskaidrojis Senāts (civ. kas. dep. spried.

1925. g. Nr. 242) — pievestais rīkojums kā pēc tā virsraksta, tā

ari pēc tā satura attiecas vienīgi uz gadījumu, kad sūtījumi,

bija jāpārkrauj taisni Rīgas mezglā (Šķirotavā) no

normāla platuma vagoniem — krievu platuma vagonos. Atbil-

dētāja konkrētā gadījumā pat nav mēģinājusi noskaidrot fak-

tisko vai technisko vajadzību pārkraut preces taisni Rīgas Šķi-

rotavā; viņa — pretēji viņas apgalvojumam viņas kasācijas

sūdzībā — ari nebija šai lietā lūgusi pielaist ekspertizi minētās

vajadzības noskaidrošanai. Tādā kārtā Apgabaltiesa, atzīstot,

ka konkrētā gadījumā, saskaņā ar preču pārkraušanu Rīgas

mezglā, atbildētājai nav tiesības ņemt sevišķu maksu atkarībā no

pārskfietā ceļa (16 klm), nav atbildētājas pievestos likumus pār-

kāpusi, kādēļ atbildētājas kasācijas sūdzība, kā nepamatota, at-

raidāma, Senāts nolemj: Latvijas Dzelzceļu virsvaldes
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pārstāvja, juriskonsulta palīga Prēvalda kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

180. 1925. g. oktobra mēneša 28. dienā. Dāvīda Bi -

chov s ka pilnvarnieka, zv. adv. pal. Viļenčika lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Dāvīda Bichovska

prasībā pret Paulu un Almu Voitkevičiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atrod par neapmierināmu

prasības daļu par atbildētāju izlikšanu aiz apkurināšanas naudas

nesamaksāšanas uz tā pamata, a) ka atbildētāja Alma Voitkevič

nav šai ziņā pielaidusi nokavējumu, jo 1924. g. 8. novembrī, kad

prasība tikusi iesniegta, īres valdes 1924. g. 17. oktobra sprie-

dums apkurināšanas ietaises nodošanas lietā vēl nebija stājies

likumīgā spēkā, kādēļ atbildētājai bijušas dibinātas šaubas par

to, vai viņas kreditors būtu prasītājs (priv. lik. 3310. p) un b)

ka atbildētāja būtu prejudicējusi savām tiesībām pārsūdzēt mi-

nēto īres valdes 1924. g. 17. oktobra spriedumu, ja viņa būtu

pirms šī sprieduma spēkā nākšanas samaksājusi apkurināšanas

naudu prasītājam, kādēļ atbildētāja nav šai ziņā pielaidusi nolai-

dību, neuzmanību vai vieglprātību un viņa esot atsvabināta no

nokavējuma sekām (priv. lik. 3311. p.); 2) ka, pretēji prasītāja

domām, 3311. p. pievedot kā parādnieku attaisnojošus iemeslus

no vienas puses tādus apstākļus, kad parādniekam nevar pār-

mest uzmanības trūkumu etc, un no otras puses nenovēršamus

gadījumus, uzskaita tos nevis kumulativi, bet gan tikai alter-

natīvi, kā tas redzams ari no šī panta avotiem, kuri vispār runā

tikai par nenovēršamiem gadījumiem (sk. ari Erdman, Svstem

4.sēj. 163. lp., no vienas puses pie N. 5 un no otras puses pie N. 7);

3) ka pretēji prasītāja domām, Apgabaltiesa, vienā un tai pašā

laikā atsaukdamās uz priv. lik. 3310. p. un 3311. p., nav pielai-

dusi pretrunu savos motivos: pēc prasītāja uzskata abu pantu

piemērošanas aploks un priekšnoteikumi esot citi un loģiski ne-

esot savā starpā savienojami: jo 3310. p. paredzot, ka parād-

niekam nav gribas maksāt, kamēr 3311. p. paredzot, ka parād-
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nieks* gan gribēja maksāt, bet tas viņam aiz no viņa neatkarī-

giem apstākļiem nebija iespējams; šādu prasītāju uzskatu nevar

uzskatīt par pareizu; 3311. pants sistemātiski savienots ar

3310. p., pastrīpojot savu sakaru ar 3310. p. ar saviem ievada

vārdiem: „aueh m anderen Fāllen"; tā tad, kaut gan 3310. p.

paredz gadījumu, kad parādnieks ar nodomu neizpilda, un 3311.

p. iziet no parādnieka gribas izpildīt, tomēr abos šais gadījumos

likums domājis uzsvērt, ka nav nokavējuma sastāva: ja patiesi
3311. p. būtu paredzējis parādnieka atsvabināšanu no nokavē-

juma sekām, kurš jau iestājies, tad 3311. panta vieta būtu nodalī-

jumā par purgatio morae, kur tiek runāts par nokavējuma atcel-

šanu; 4) ka 3310. pants, runājot par „iemesliem apšaubīt saistī-

bas izpildīšanu", nav domājis un nevarēja domāt par iemesliem,

kurus nostādījis pats parādnieks: „nemo dc improbitate sua

consequitur actionem" (1. 12. § I. D. dc furtis 47, 2); tādēļ Ap-

gabaltiesa, konstatējot to apstākli, ka atbildētāja kopā ar citiem

īrniekiem cēlusi prasību par apkurināšanas ietaises nodošanu

īrniekiem, t. i. ka starp viņu un prasītāju prasības iesniegšanas

laikā pastāvējusi vēl neizšķirta ar spēkā gājušu spriedumu

prāva, nevarēja, atsaukdamās uz 3310. pantu, uzskatīt par dibi-

nātu iemeslu atbildētājai izvairīties no .izpildījuma, ja pati atbil-

dētāja, ceļot minēto prasību, izsaukusi tās „šaubas", ar kurām

vina domā attaisnoties attiecībā uz prasītāja leģitimāciju sa-

ņemt apkurināšanas naudu; pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa

nepareizi piemērojusi un sapratusi 3310. un 3311. p p. īsto saturu

un nozīmi; 5) ka Apgabaltiesa apstiprinājusi īres valdes spriedu-

mu un neapstrīdot pēdējās pievestomotivu pareizību,pievienoju-

sies īres valdes motivu 6.pktā izteiktām domāmpar to, ka prasī-

ba apmierināma attiecībā uz prasītāja no atbildētājas Almas Voit-

kevič pieprasīto apkurināšanas naudas sumu, jo „t ag a d" (t. i.

1924. g. 10. decembrī, proti, pēc īres valdes 1924. g. 17. oktobra

sprieduma, apkurināšanas ietaises nodošanas lietā) atbildētāja

ar mieru samaksāt šo sumu; 6) ka atbildētāja, neskatoties uz

notikušo jau pirms tagadējās prasības celšanas īres valdes 17.

oktobra spriedumu, ar kuru īrnieku prasība par apkurināšanas

ietaises nodošanu viņiem tika atraidīta, tomēr apkurināšanas
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naudu prasītājam nav maksājusi; tāpēc atbildētāja šai zinā rī-

kojusies uz pašas riska, rēķinoties tikai ar sprieduma atcelšanas

varbūtību, jo vairāk tādēļ, ka viņa netikvien nav apgalvojusi,

ka vina un resp. pārējie toreizējie prasītāji būtu spriedumu līdz

tagadējās prasības iesniegšanai vai vispār pārsūdzējuši, bet vē-

lāk pa tagadējā procesa laiku pat tieši atzinusi — kā konstatē

Apgabaltiesa — minēto spriedumu; pie šādiem pašas Apgabal-

tiesas konstatētiem apstākļiem nevar runāt par to, ka atbildētāja

nav rīkojusies vieglprātīgi (priv. lik. 3296. p.), nemaksājot apku-

rināšanas naudu prasītājam; tādēļ Apgabaltiesa, piemērojot
konkrētam gadījumam 3311. p., atstājusi bez pietiekošas apsvēr-

šanas viņas pašas konstatētos lietas apstākļus, ar to pārkāpjot

civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p.; 7) ka Apgabaltiesai jo

mazāk bijis pamats piegriezt vērību minētam 8. oktobra sprie-

dumam un no tā slēgt par divu, itkā konkurējošu, alternativu

kreditoru esamību, ka spriedums noticis par prasību, kuru, kā

uzsver Apgabaltiesa, cēluši 11 īrnieki, tā tad ne kāda apkurinā-
šanas komiteja, kura pati — bet ne īrnieki •— saskaņā ar lik. par

telpu īri. 48., 49., 51. p. p. būtu vienīgi kompetenta prasīt

apkurināšanas ietaises nodošanu un saņemt un piedzīt ap-

kurināšanas naudu un prasīt nemaksājušā īrnieka izlik-

šanu; 8) ka tādā kārtā Apgabaltiesas spriedums aiz priv.
lik. 3310., 3311. p. p., civ. proc. lik. 181., 196. (129.,

142.) p. p. pārkāpumiem atceļams, Senāts, neielaizdamies citu

prasītāja pievesto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj:

Rīgas Apgabaltiesas 1925. g. 4. apriļa spriedumu priv, lik. 3310.,

3311. p. V-, civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu

dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā.'

181. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. Johanna Ku g -

re n a lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Jūlija Peles prasībā pret Johannu 'Kugrenu.

Sēdi vada priekšsēdētājs senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons,

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka, zv. adv. Strausmaņa

1925. g. — 180., 181
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paskaidrojumus, Senāts atrod: Apgabaltiesa, aizrādot, ka jē-

dziena „izbūve" raksturīgā pazīme nepastāv vis iekš tā, ka

nams pārvērsts no neapdzīvota stāvokļa apdzīvojamā, nedz ari

iekš tā, 'ka izvesto darbu vērtība pārsniedz 25% no nama vērtī-

bas, un atsaucoties uz JRīgas pils. oblg. noteikumiem par bū-

vēm" (§ II.; 1916. g. izdev. lp. 114) kā uz paraugu, pareizi iziet

no tā, ka nama būves darbi dalās trijos posmos: 1) fundamenta

likšanā, 2) pusbūvē — nama pavešanā zem jumta (Rohbau,
OKOEraanie un 3) ēkas pabeigšanā ar visiem iekšē-

jiem darbiem, un ka par „izbūvi" uzskatāmi tādi darbi, kuri uz-

skaitīti zem 3. pkta, t. i. tādi darbi, kuri pārvērš „pusbūvi" par

pabeigtu ēku, neatkarīgi no tā, vai caur šiem darbiem pabeigta

ar visiem iekšējiem darbiem pusbūves stāvoklī atrodošās jaun-

celtā ēka, kura veļ tagad nebija pabeigta, vai ari ēka, kura bija

novesta pusbūves stāvoklī caur kara apstākļiem vai citiem ne-

laimes gadījumiem. Nākot pie šiem pareiziem slēdzieniem at-

tiecībā uz jēdziena „izbūve" raksturīgām pazīmēm, Apgabaltie-

sa tomēr pieturas pie maldīgām domām, itkā jautājums par to,

vai zināmi darbi, kuri izvesti un uzskaitīti no atsevišķiem lie-

ciniekiem, ir uzskatāmi kā kapitālremonts vai kā izbūve, neesot

techniskas, bet juridiskas dabas. Taisni otrādi, no tiesas pieve-
stiem Rīgas pilsētas izdotiem obligatoriskiem noteikumiem par

būvēm izriet, ka jautājums par to, kādi darbi pieskaitāmi zinā-

mām būves pakāpienam — posmam (fundamenta, pusbūves, vai

izbūves posmam) un vai šie darbi ir izbūves darbi, ir tīri tech-

niskas dabas un var tikt izšķirts tikai ar lietpratēju-specialistu

palīdzību. Vienīgi uz lietpratēju atzinuma pamata tiesa var

nākt pie pareiza gala slēdziena, vai izdarītie darbi pie-

skaitāmi pie izbūves vai pie remonta darbiem. levērojot sa-

cīto, Apgabaltiesa, noraidot atbildētāja pilnvarnieka lūgumu

dēļ nama apskatīšanas uz vietas ar lietpratējiem, lai noskaidro-

tu, vai atbildētāja namā notikuši izbūves vai kapitālremonta dar-

bi, atņēmusi atbildētājam iespēju ar nama apskatīšanu uz vietas

ar lietpratējiem pierādīt savu iebildumu pret prasību, ka viņa

namāizdarītie darbi ir izbūves darbi, ir pielaidusi ar to civ. proc.

lik. 102. (81). un 196. (142). p. p. pārkāpumu, kāda pārkāpuma dēļ
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Apgabaltiesas spriedums nevar tikt atstāts spēkā, kādēļ Se-

nāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu pār-

kāpumu pārbaudīšanā, nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925. g.

25. apriļa spriedumu civ. proc. lik. 102. (81.) un 196. (142.) pantu

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā.

182. 1925. g. oktobra/novembra mēneša 28./12. dienā.

Rīgas pilsētas pilnvarnieka, zv. adv.Minkeviēa lūgums par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu Rīgas pilsētas prasībā pret Lūciju
Junov i č un Valliju Māl c r un Lūcijas Junovič pilnvar-

nieka, zv. adv. Bulmeringa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Tiesu Palāta konstatējusi, a) ka Rīgas

pilsēta savu lēmumu par priekšpirkšanas tiesības izlietošanu

taisījusi 1922. g. 18. decembrī, t. i. jau pēc tam, kad pārdevēja

un pircēja 1922. g. 16. decembrī bija vienojušās, 1922. g. 15. ap-

riļa pārdošanas-pirkšanas līgumu saskaņā ar 1922. g. 15. sep-

tembra blakus līgumu atcelt, b) ka līguma kontrahenti jau tai

pašā dienā, 16. decembrī, lūguši notāru Ļīvenu pilsētai

iesniegto līgumu pieprasīt atpakaļ un c) ka notāra Līvena ie-

sniegums pilsētas domē ticis pārrunāts 18. decembra starp-

frakciju sēdē; 2) ka pēc priv. lik. 1327. panta, gadījumā, ja ob-

rokturētājs vēlas savu obroka tiesību pārdot, viņam par to jā-

paziņo virsīpašniekam, kuram 2 mēnešu laikā pieder priekš-

pirkšanas tiesības; šai paziņošanā nevar ieraudzīt priv. lik.

3930. pantā paredzēto pārdevēja oferti tam, kam ir priekšrocība

uz pirkšanu, jo pirmajā gadījumā virsīpašniekam tiek vienkārši

paziņots par līguma noslēgšanas faktu, bez tā, ka pārdevējs

būtu pārdoto priekšmetu priekšā licis pirkšanai un, ka pārde-

vējs, itkā oferents, būtu saistīts ar savu oferti līdz kamēr virs-

īpašnieks, itkā oblats, būtu priv. lik. 1327. p. paredzētā 2 mē-

nešu laikā izteicies par ofertes pieņemšanu (sk. priv. lik.

3137. p.) un itkā līdz tam laikam līguma kontrahentiem nebūtu

tiesība, savā starpā vienoties un no līguma atkāpties saskaņā ar
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3576, p.; paziņojumam, kuru paredz 1327. p., nav šādas ofertes

nozīmes jau tādēļ vien, ka pārdevējam vispār nav nopietnas

gribas, līguma priekšmetu pārdot virsīpašniekam; taisni otrādi,

pārdevējs rēķinājies ar to, ka līgums paliks spēkā starp iepriek-

šējiem kontrahentiem; tādēļ, kā pierāda prakse, līguma kontra-

henti, iesniedzot savu līgumu pilsētai, lūdz to, uz līguma taisīt

uzrakstu par pilsētas atteikšanos no priekšpirkšanas tiesībām;
tādā kārtā 1327. p. pats par sevi nedod tiešu atbildi uz jautā-

jumu par to, kam jānotiek, ja līguma kontrahenti ar savstar-

pējo vienošanos atceļ līgumu, pirms virsīpašnieks bija iztei-

cies par priekšpirkšanas tiesības izlietošanu; tādēļ minētais

jautājums jāizšķir uz vispārēja pamata pēc analoģijas (priv. lik.

ievad. XXI. p., civ. proc. lik. 11. (9.) pants) ar priv. lik. notei-

kumiem par retrakta tiesībām, pēc kuriem (priv. lik. 1642. p.)
retrakta tiesības izbeidzas, ja kontrahenti atsavināšanas līgumu

atceļ; šī analoģija attaisnojama ar to, ka retrakta tiesības vē-

sturiski izcēlušās no tendences uzstādīt zināmas sekas uz to

gadījumu, kad imobiļa atsavinātājs nav izpildījis savu pienā-

kumu piedāvāt šo imobili varbūtējiem retrahentiem iegūšanai,
kāds piedāvāšanas pienākums savukārt radies no iepriekšējam

pārdevējam piešķirtām priekšpirkšanas tiesībām (Bunge, Das

Liv. und Estl. Privatrecht, I. sēj, 1847. g. izd., 405. lp. „c" piez.);

likums nemaz nepiešķir virsīpašniekam labiegūtas un neatce-

ļamas tiesības uz imobili, par kura pārdošanu viņam paziņo

pārdevējs; jo ja pārdošanas līgums atcelts pirms tā, kad virs-

īpašnieks izteicis savu gribu imobili nopirkt, tad ar to pats

par sevi izbeidzas ari priekšpirkšanas tiesības, tāpat kā pie

tiem pašiem apstākļiem izbeidzas ari retrakta tiesības; pazi-

ņojumu, kuru pārdevējs izdara virsīpašniekarm pārdevējs klusu

ciešot uztur tikai tik tālu, cik tālu viņš vēl skaitās par pārde-

vēju: ar to momentu, kad pārdošanas līgums atcelts, atkrīt

pašas par sevi ari virsīpašnieka priekšpirkšanas tiesības, par

kuru izlietošanu pēdējais nebija vēl izteicies; kur likumdevējs

aizliedz pārdošanas līgumu atcelt jau no tā momenta, kad par

pārdošanas līgumu tika pieteikts virsīpašniekam, tur likum-

devējs to noteikti nosaka, pie tam uzstādot ari sīkākus nosacī-
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jumus; tā 1924. g. 4. oktobra noteikumi „par nekustamu mantu

pirmpirkšanas un zemes izlietošanas tiesību piešķiršanu vie-

tējām pašvaldībām" (Lik. krāj. Nr. 163) savā 8. p. gan noteic,

ka „pēc tam, kad pilsētai paziņots pārdošanas akta no-

raksts, līgumslēdzējiem nav tiesības atkāpties no līguma...";

bet pirmkārt šis likums, kuram nav atpakaļejoša spēka, nav

piemērojams konkrētā gadījumā, un otrkārt šis pats likums

uzliek pilsētai, kura vēlas izlietot priekšpirkšanas tiesības, zi-

nāmus formālus pienākumus (5., 6. p. p.); bet līdz nupat pie-

vestā likuma izdošanai pastāvējušie noteikumi nekādu līdzīgu

aizliegumu līguma kontrahentiem neparedz, un šāds aizliegums

netikvien nav prezumējams, bet, pēc analoģijas ar retraktu,

tieši atraidāms, ar ko atkrīt prasītājas paskaidrojumi viņas ka-

sācijas sūdzības 1. pktā; 3) ka, pretēji prasītājas domām, Tie-

su Palāta plaši iztirzā notāra Līvena savā iesniegumā lietoto

frāzi, ka kontrahenti līgumu „vēlas uz brīvas vienošanās pa-

mata anulēt", bet atradusi, ka ar šo frāzi notārs Līvens tikai

motivējis savu lūgumu pilsētai, atgriezt, līgumu un ka šādā pa-

ziņojumā ticis „izteikts vismaz tas, ka kontrahenti nevēlas pie

līguma palikt"; no tā Tiesu Palāta ari varēja nākt pie slēdziena,

ka, ja kontrahenti nav saistīti līdz tam laikam, kamēr pilsēta

nav izteikusi vēlēšanos līgumā iestāties, pilsētai ir jārespektē

kontrahentu paziņotā griba, līgumu anulēt, un ka pilsētai nav

tiesības šo līgumu aizturēt preti noteiktam kontrahentu lūgu-

mam; ar to atkrīt prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sū-

dzības 2. pktā; 4) ka Tiesu Palāta, apspriežot lietas apstākļus,

konstatējusi, ka kontrahentu blakus līgums par pamatlīguma

atcelšanu nav fiktivs; šis Tiesu Palātas slēdziens attiecas uz

lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas instancē;

sakarā ar to Tiesu Palātai, aiz viņas pievestiem iemesliem un

it sevišķi aprādot, ka minētam blakus līgumam nav patstāvīgas

nozīmes lietā, bija pietiekošs pamats, atraidīt prasītājas viņas

kasācijas sūdzības 3. pktā minētos blakus lūgumus; 5) ka tādā

kārtā Tiesu Palāta nav prasītājas pievestos likumus pārkāpusi,

kādēļ viņas kasācijas sūdzība atraidāma, Senāts nolemj:
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Rīgas pilsētas pilnvarnieka, zv. adv. Minkeviča kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

183. 1925. g. septembra mēneša 30. dienā. Roberta Bir k -

hāna pilnvarnieka, zv. adv. Kārkliņa lūgums par Tiesu Pa-

lātas sprieduma atcelšanu Jāņa un Annas Freibergu pra-

sībā pret Robertu B i r k h ā nu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka, zv. adv. Kārkliņa pa-

skaidrojumus un ņemot vērā: 1) ka pēc Tiesu Palātas kon-

statējuma, atbildētājs apņēmies — saskaņā ar priekšlīguma

6. p.
— līdz formāla pirkšanas līguma noslēgšanai, ar saviem

līdzekļiem atsvabināt un „notīrīt" pārdoto imobili.no visiem šai

līgumā neminētiem parādiem un apgrūtinājumiem; 2) ka priekš-

līgumā pārdotais imobilis apgrūtināts vēl pirms priekšlīguma

noslēgšanas Kristīnei Birkhān par labu ar atzīmējumu 360.000

rbļ. tās prasības nodrošināšanai; 3) ka. pēc notar. nolik. 317. p.

2. teik. minētais atzīmējums nekavē tālākus apstiprinājumus

zemes grāmatās, tā tad ari nekavē pārdotā imobiļa apstiprinā-

šanu pircējiem uz attiecīga pirkšanas līguma pamata; 4) ka

tādēļ minētais apgrūtinājums pats par sevi nav uzskatāms par

šķērsli nedz pārdošanas līguma noslēgšanai starp partiem, nedz

pat šī pēdējā koroborēšanai zemes grāmatās; 5) ka Apgabal-

tiesa un Tiesu Palāta, apmierinot prasību, no sevis, pat bez

prasītāju aizrādījuma atsaucas uz priv. lik. 3321. p., pēc kura

kreditoram tiesība vienpusīgi atkāpties no līguma, ja līguma

mērķis, pateicoties parādnieka pielaistam nokavējumam, nav

sasniegts vai nav sasniedzams; 6) ka Tiesu Palāta tomēr tu-

vāk nepaskaidro, kāds sevišķi līguma mērķis un uz kāda pamata

tas būtu kļuvis par nesasniegtu, bet aprobežojas ar aizrādīju-

mu, ka līgums „priekš" prasītājiem zaudējis savu nozīmi, ka-

mēr īstenībā minētais apgrūtinājums kā tāds nemaz nekavēja

formāla pirkšanas līguma noslēgšanu resp. koroboraciju; par

kādu sevišķu mērķi, kuru prasītāji būtu idomājuši panākt ar

paša imobiļa iegūšanu un cik tas būtu sasniedzams, lietā vis-
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pār nav runas; 7) ka, bez tā, priv. lik. 3321. pantam ir stingri

aprobežots un singulara noteikuma raksturs, un tādēļ tas ir

iztulkojams visšaurākā nozīmē, kamēr pēc vispārējā principa
katrs līgums ir jāizpilda, un pat tā nepildīšana nedod kontra-

hentam tiesību prasīt līguma atcelšanu (priv. lik. 3210. p.), bet

piešķir viņam tikai tiesību prasīt līguma izpildīšanu: neizpil-

dīšana parasti izsauc vienīgi parastās nokavējuma sekas (priv.

lik. 3320., 3322. p. p.), sevišķi ari pienākumu maksāt norunāto

konvencionālo sodu, kas konkrētā gadījumā pat neatņemtu pra-

sītājam tiesību, līdz ar to pastāvēt ari uz priekšlīguma izpil-

dīšanu, t. i. prasīt formālā līguma noslēgšanu un koroborēšanu

(priv. lik. 3374. p. 1. pkt.); 8) ka, pretēji Tiesu Palātas domām,

nepielaist priekšlīguma atcelšanu uz priv. lik. 3321. p. pamata,

nemaz nenozīmētu darījuma pildīšanu vai nepildīšanu atstāt

parādnieka brīvam ieskatam; taisni otrādi: vienīgi no kre-

ditora, konkrētā gadījumā no prasītājiem, būtu atkarājies pie-

prasīt priekšlīguma izpildīšanu un tādā kārtā panākt imobiļa

apstiprināšanu viņiem un līdz ar to pieprasīt ari norunāto kon-

vencionālo sodu un atlīdzību par varbūtējiem lielākiem zau-

dējumiem, kuri celtos viņiem no minētā atzīmējuma nedzēša-

nas; ja šāda iespēja prasītājiem bija, tad nevar runāt nedz par

to, ka, atbildētājam priekšlīgumu neizpildot, priekšlīguma mēr-

ķis nebūtu prasītājiem panākams, nedz par to, ka priekšlīguma

izpildīšana vai neizpildīšana atkarātos no parādnieka, t. i. itkā

no atbildētāja; 9) ka Tiesu Palāta, atzīstot prasītājiem tiesību

vienpusīgi atkāpties no priekšlīguma un pieprasīt visu atbildē-

tājam samaksāto pirkšanas cenas daļu atpakaļ, pārkāpusi priv.

lik. 3321. p. un civ. proc. lik. 711. p., kādēļ Tiesu Palātas sprie-
dums daļā par runā stāvošā līguma atcelšanu ir atceļams;

10) ka atbildētājs Tiesu Palātas slēdzienu par to, ka atbildētā-

jam par līguma neizpildīšanu jāmaksā konvencionālais sods,

pat nav mēģinājis savā kasācijas sūdzībā atspēkot; atbildētājs

ari neaizrāda, ka Tiesu Palāta būtu pārkāpusi priv. lik. 3369.,

.3374., 3322. p. p., kādēļ Tiesu Palātas spriedums daļā par kon-

vencionālo sodu atstājams spēkā; Senāts nolemj: Tiesu

Palātas 1924. g. 10/17. novembra spriedumu daļā attiecībā uz
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1923. g. 28. februāri starp partiem noslēgtā līguma atcelšanu,

priv. lik. 3321. un civ. proc. lik. 711. p. pārkāpumu dēļ atcelt un

lietu -nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna šai daļā citā

sastāvā; Roberta Birkhāna pilnvarnieka, zv. adv. Kārkliņa ka-

sācijas sūdzību pārējā daļā uz civ. proc. lik. 793. p. pamata at-

stāt bez ievērības.

184. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Latvijas Dzelz-

ceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta Melbārda un Dā-

vīda Veiner a pilnvarnieka, zv. adv. Šutova lūgumi par Tiesu

Palātas sprieduma atcelšanu Dāvīda V c i ne r a prasībā pret

Dzelzceļu virsvaldi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš, referē:

senators A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs lūdz piespriest no atbildētājas
87.293 rbļ., kuru sumu atbildētāja piedzinusi kā atlīdzību par

muitas formalitatu nokārtošanu pie prasītāja sūtījumiem tran-

zītā caur Latviju uz ārzemēm, un proti, par pārvadāšanas doku-

mentu uzrādīšanu muitas valdei, pēdējās atļaujas dabūšanu

preču tālākai sūtīšanai, vilciena saraksta sastādīšanai etc; pra-

sītājs atbildētājai tiesību uz šādu atlīdzību neatzīst, aizrādot, ka

minētie darbi esot izpildāmi dzelzceļam ne kā sūtītāja komisio-

nāram un ne pēdējā interesē, bet vienīgi eksploatacijas nolūkā,

un ka tādēļ minētā suma kā nelikumīga pārmaksā atbildētājai

esot jāatmaksā prasītājam atpakaļ; 2) ka atbildētāja savas tie-

sības pieprasīt minēto atlīdzību pamato ar to, ka viņa, kamēr

preces atrodas tranzītā caur Latviju un Lietavu uz tālākām ār-

zemēm, izpildījusi preču īpašnieka vietā itkā komisijas

veidā visas muitas formalitātes saskaņā ar Dzelzc. nolik. 66. p.,

Bernas konvencijas 10. p. 3. pkt, Latvijas-Lietavas konvencijas

33. p., muitas lik. 311. p., un pag. noteik. un preču tarifa § 79
1

.,

B. V. pkt ; atbildētāja uz darbiem, par kuriem viņai pienāko-

ties sevišķa atlīdzība, attiecina saskaņā ar muitas lik. 232., 233.,

241., 242., 244., 332., 334. p. p. sekojošos „liekos" darbus, kuri

neesot saprotami bez atlīdzības, un proti: sastādīt vilciena sa-

rakstu (muitas lik. 232. p.), vagona listi un preču zīmes un ie-
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sniegt tos muitas iestādēm, uzrādīt preces un preču dokumen-

tus muitas ierēdņiem (muitas lik. 241., 242., 233
,

244. p. p.) da-

būt atļauju vilciena tālāklaišanai (muitas lik. 244., 332., 334 p. p.

1920. g. 4. novembra kop. pag. instrukcijas 8. Nr. 1., 2., 46. §§:

dzelzc. virsv. rīk. krāj. Nr. 3), piedalīties preču salīdzināšanā

dabā ar dokumentiem, izpildīt muitas darbinieku likumīgos aiz-

rādījumus un uzskatīt muitas plombu stāvokli; 3) ka prasītājs,

apstrīdot atbildētājas ierunas, paskaidro, ka dzelzceļiem pie-
nākoties sevišķa atlīdzība pēc tarifa likmēm vienīgi par tādiem

muitas formalitatu izpildīšanas darbiem, kurus dzelzceļi fak-

tiski izpildījuši paša īpašnieka vietā, kā

īpašnieka prezumējams komisionārs un ka

atbildētājas uzskaitītie darbi uz muitas

formalitatu komisijas darbiem neattieco-

ties, bet ieejot tai vispārējā dzelzceļa darbībā, kura atbildē-

tājai jāizpilda kā preču pārvadātājam; 4) ka Tiesu Palāta kon-

statējusi, ka starp partiem nepastāv strīdus par to, a) ka prasī-

tāja sūtījumi gājuši caur Latvijas teritoriju uz ārzemēm, tā tad

pieskaitāmi tranzita precēm; b) ka sevišķu (komisijas) atlī-

dzību v i r s tās maksas, kura dzelzceļam pienākas kā pārvadā-

tājam, dzelzceļam tiesība ņemt tikai par tiem papildu uzdevu-

miem, preču īpašnieka labā, kurus dzelzc. nolik. 66. p. un Ber-

nas konvencijas 10. p dzelzceļiem uzliek kā sūtītāja komisio-

nāram (Tiesu Pal. akts 262

.

1. ,p.); b) ka tādā kārtā benatam jā-

izšķir strīdus jautājums par to, vai tie darbi, kurus atbildētāja

uzskaita kā „liekus" (t. s. sevišķi atlīdzināmie darbi) pēc tran-

zitsūtījumu rakstura, ipso jure gulstas uz preču īpašnieku un

tādēļ būtu pēdējam jāatlīdzina dzelzceļam, ja tas tos faktiski

izpildījis, jeb vai minētie darbi uzlikti dzelzceļam viņa paša un

muitas interesēs un tādēļ ieiet dzelzceļa pienākumos kā preču

pārvadātājam; 6) ka Tiesu Palāta šai ziņā, apsverot atbildē-

tājas pievesto un muitas lik. 232., 241., 242,, 233., 244 p. p. pa-

redzēto, augšā aprādīto darbu faktisko raksturu un izpildīša-

nas veidu, pareizi atradusi, ka vienus no šādiem dokumentiem

sastādīt iespējams vienīgi dzelzceļam, jo preču īpašniekam at-

tiecīgie dati nav pieejami, bet ka otri no šiem dokumentiem pa

daļai neattiecas uz noteiktu preču īpašnieku (piem. muitas ie-
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rēdņa atļaujas dabūšana vilciena tālāklaišanai), pa daļai kalpo
tikai muitas un dzelzceļu resoru iestāžu koleģiālai līdzdarbībai,

un šai ziņā viņu izdošana ieiet dzelzceļu tiešos pienākumos kā

piem. dzelzceļu piedalīšanās preču salīdzināšanā dabā ar do-

kumentiem; 7) ka tādā kārtā Tiesu Palāta, atrodot, ka visi uz-

skaitītie pienākumi negulstas uz sūtītāju, bet uzlikti dzelzceļam

viņa paša un muitas interesēs, varēja nākt pie slēdziena, ka ne-

viens no tiem pienākumiem, kurus dzelzceļš uzrāda par izpildī-

tiem pie prasītāja sūtījumiem, neattaisno atbildētājas preten-

ziju pieprasīt sevišķu tarifos paredzētu atlīdzību; tādēļ ari

Tiesu Palātai nebija iemesla „ņemt vērā to apstākli vai šādi...

pienākumi ir dzelzceļam vajadzīgi izpildīt ari. pie vietējo preču

pārvadāšanas vai ne..."; 9) ko šo Tiesas Palātas slēdzienu

apstiprina vēl sekojošie apcerējumi: kas jāsaprot zem „no-

muitošanas formalitatu izpildīšanas pie precēm, kuras pārvadā
tranzitā caur Latviju" (Dzelzc. nolik. 66. p., pag. not. un tarifa

§ 79
1

.
B. N.), tas redzams no Kr. tirdzn. lik. noteikumiem par

pilnvarniekiem muitas lietās (47. p. muitas lik. 1097. p.). Pēc

šī 47. p. pilnvara muitas lietās aptver: a) parakstīt un iesniegt

pieteikumus par precēm, kuras ieved vai izved no resp. uz

ārzemēm; b) nomuitot preces, kuras adresētas uz pilnvardevēja

(preču īpašniekā) vārdu vai kuras pēdējais nosūta; c) pieņemt

preces no muitas iestādēm; d) vispār vest muitas lietas muitas

iestādēs, noklausīties viņu lēmumus un tos pārsūdzēt; c) dot

parakstus un galvojumus, kurus prasa muitas likums pie tran-

zitsūtījumiem un tranzittirdzniecībā un pie ārzemju preču no-

došanas noliktavās; 9) ka atbildētāja pat neapgalvo, ka yiņa

būtu izpildījusi resp. viņai būtu bijis jāizpilda kāds no apzīmē-

tiem darbiem, kuros taisni iSiet nomuitošanas formalitatu iz-

pildīšana; 11) ka no šo uzdevumu saraksta redzams, ka sa-

skaņā ar Tiesu Palātas pareizo uzskatu, zem muitas formali-

tatu izpildīšanas jāsaprot taisni tikai „pozitivā preču nomuito-

šana", jo tikai šī darbība būtu izpildāma tieši preču īpašnieka

interesēs; tikai tad, ja atbildētāja patiesi šādu darbību izpildī-

jusi, viņa būtu rīkojusies itkā preču īpašnieka „muitas komisio-

nārs, muitas pilnvarnieks, speditefs", un kā tāds būtu varējis

pretendēt uz to sevišķu atlīdzību no preču īpašnieka par viņa
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vietā izdarītiem pakalpojumiem muitas lietās, kuru paredz

Dzelzc. nol. 66. p.; 12) ka tādā kārtā aprādītais jautājums jā-

izšķir tai nozīmē, ka šaubu gadījumā visi augšā aprādītie darbi

ieiet pašu dzelzceļu pienākumos un negulstas uz preču īpaš-

niekiem; 13) ka nākot pie tā paša slēdziena, Tiesu Palāta nav at-

bildētājas pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ atbildētājas ka-

sācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma; 14) ka prasītājs

lūdz piespriest no atbildētājas ari 12%, skaitot no iesūdzības

dienas no visas pieprasītās kopsumas, t. i. kā no tīras pār-

maksās sumas, tā ari no procentiem līdz iesūdzības dienai; 15)
ka atbildētāja pret pieprasītiem 12% cēlusi ierunu par to, ka

strīdā esošie sūtījumi esot ārzemes sūtījumi, un ka ārzemes

sūtījumi esot regulējami pēc starptautiskās (domāts 1891. g.

11. jūnija Bernas) konvencijas 12. p. 4. d., 42. p. (Kr. lik. krāj.

1892. g. 1230. p.), kuri paredz procentus nevis no pārmaksām,
bet vienīgi no atlīdzības par zaudējumiem; 16) ka šim uzska-

tam pievienojusies ari Tiesu Palāta, atsaucoties uz atbildētājas

pievesto Kr. Senāta civ. kas, dep. spried. 1902. g. Nr. 59 (Šere-
ševska lietā); 17) ka, pēc prasītāja pareizā aizrādījuma, pre-

tēji pirms kara spēkā bijušam vispārējam tarifam, no kura vēl

iziet Bernas konvencija un pievestais Kr. Senāta spriedums,

tagad katra atsevišķa valšts, kura piedalās tranzitpārvadāšanā,

piedzen vedunirnaksu atsevišķi priekš sevis, bet nevis reizē

ari priekš pārējām valstīm, kuras ņem dalību pie konkrētās

pārvadāšanas, aprēķinot vedummaksu tikai par savu attālumu

un pēc saviem tarifiem; tādēļ ari katras atsevišķas valsts dzelz-

ceļi atbild patstāvīgi par piedzītās vedummaksas pareizību,

pretēji iepriekš nodibinātai visu dzelzceļu solidārai atbildībai;

ar to ari tad atkrīt tagad Bernas konvencijā vēl paredzētais

aizliegums prasīt % % par pārmākšu; 18) ka konkrētā gadī-

jumā preces gājušas no Lietavas uz Liepāju, kādēļ piemēro-

jama 1921. g. 13./23. septembra Latvijas-Lietavas konvencija

par tiešu pasažieru un preču dzelzceļu satiksmi (Lik. krāj. 1923.

g. 8. Nr.); pēc konvencijas V. pkta 4. d. tarifus aprēķina par

attālumiem līdz robežu stabam, pieskaitot pie attāluma līdz

savai robežai pieņemšanas un nodošanas stacijai — uz vese-

liem kilometriem noapaļoto attālumu no šīs robežstacijas līdz
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robežstabam; 19) ka tā tad attiecībā uz Latvijas dzelzceļiem

paliek spēkā, ari pie tranzitsūtījumiem, Dzelzceļu nolik. 72. p.,

pēc kura dzelzceļiem jāatlīdzina par pārmaksām 12% no pār-

maksās dienas; 20) ka Tiesu Palāta, dibinoties runā stāvošā

jautājumā vēl uz Bernas konvenciju, bet nerēķinoties ar Lat-

vijas-Lietavas konvenciju, un tā tad atrodot Dzelzc. nol. 72. p.

par nepiemērojamu, pārkāpusi nupat pievesto 72. p., kādēļ vi-

ņas spriedums šai daļā atceļams, Senāts nolemj: Tiesu Pa-

lātas spriedumu daļā par 12% no pieprasītās kopsumas nepie-

spriešanu prasītājam, Dzelzc. nolik. 72. p. pārkāpuma dēļ atcelt

un lietu šai daļā nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā

sastāvā. Dzelzceļu virsvaldes pilnvarnieka, juriskonsulta

Melnbārda kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata

atstāt bez ievērības.

185. 1925. decembra mēneša 18. dienā. Anlīzes Lie p i ņ

lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas,

Liepiņ, prasībā pret Viktoru Vītoliņu un Augustu Eiduku.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa, atzīstot par pierādītu, ka at-

bildētāju dzīvoklī būtu notikusi sistemātiska trokšņošana, un ka

tādēļ prasības daļa par abu atbildētāju izlikšanu noraidāma

un īres maksa piespriežama no abiem atbildētājiem tikai par

1924. g. oktobri, nav ievērojusi, ka dzīvoklis bija izīrēts kopīgi

abiem atbildētājiem un ka atbildētājs Eiduks pirmā instancē

bija atzinis, ka miera traucēšana dzīvoklī notikusi sistemātiski,

kautgan otrā atbildētāja vainas dēļ; šādai atzīšanai, ievērojot

to, ka dzīvoklis bija kopīgi izīrēts abiem atbildētājiem, bija

svars jautājuma izšķiršanā par sistemātiskās trokšņošanas seku

attiecināšanu uz abiem atbildētājiem, nesakarīgi no katra

atbildētāja vainas. Tādēļ Apgabaltiesa, neapsvērdama šīs at-

bildētāja Eiduka atzīšanas nozīmi, sakarā ar dzīvokļa kopīgo

izīrēšanu, ir pielaidusi civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.)

pantu pārkāpumu. Neatkarīgi no tā, Apgabaltiesa ari nav ie-

vērojusi pie pirmās instances sprieduma pārgrozīšanas attic-
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čībā uz abiem atbildētājiem, ka civ. proc. lik. 23. (15
4

) p.,

kā tas redzams no viņa motiviem, nosaka tikai, ka līdzatbildē-

tājam ir tiesība izlietot otra līdzatbildētāja iesniegtos pierādī-

jumus, kuri stādīti priekšā līdzatbildētāju strīdamās tiesības

aizsardzībai par labu, bet ka minētā likuma panta noteikumi ne-

būt neatļauj vienam līdzatbildētājam izlietot otrā līdzatbildētāja

pārsūdzības līdzekļus un atsaukties uz tiem sev par labu, ja

viņš nav pievienojies līdzatbildētāja sūdzībai. Tā tad konkrētā

gadījumā, attiecībā uz atbildētāju Eiduku, pirmās instances

spriedums ir gājis spēkā, jo Eiduks šo spriedumu nav pārsū-

dzējis un viņš nav līdzatbildētāja sūdzībai pievienojies. Apga-

baltiesa, neievērojot šo apstākli, ir pārkāpusi civ. proc. lik.

181. (129.) unļ 196. (142) pantus. Aiz pievestiem iemesliem, Se-

nāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likuma

pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj: Rīgas apgabaltiesas

1925. g. 26. marta spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un

196. (142.) pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot izsprie-

šanai no jauna tai pašai Apgabaltiesai citā sastāvā.

186. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. Paulīnes un

Jāņa Hermaņu lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma

atcelšanu viņu, Hermaņu, prasībā pret Jūliju Mazarevič un pē-

dējā paskaidrojums.

Sēdi-vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa, kurai šinī lietā bija jāizspriež,

vai prasītāju iesniegtā prasība ir pierādīta savā pamatā, t. i.

vai atbildētājs izliekams tādēļ, ka viņa dzīvoklis ir vajadzīgs

prasītāju sētnieka dzīvoklim, ir konstatējusi, ka tas prasītājiem

patreizējos apstākļos nav vajadzīgs sētnieka novietošanai. Šis

Apgabaltiesas konstatējums ir dibināts uz lietas faktisko pusi

un viņa pareizība uz Tiesu iek. lik. 5. panta pamata nevar tikt

no Senāta pēc būtības pārbaudīta. Apgabaltiesai, konstatējot

minēto apstākli, bija tiesība atraidīt prasību uz šī konstatējuma,

pamata vien. Tādēļ Apgabaltiesas sprieduma tālākiem moti-

viem, ka prasība bij vēršama pret īrnieku, kurš apdzīvo dzī-
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vokli Nr. 1, ir tikai blakus nozīme. Bet ari šie motivi ir pil-

nīgi pareizi, jo saskaņā ar likumu par.telpu īri 32. p. 2. piezīmi,

jaunam nama apkalpotājam (sētniekam) ierādāmas tās pa-

šas telpas, kuras ieņēma agrākie apkalpotāji. Apgabaltiesa

šinī gadījumā ir nodibinājusi, ka agrāk no sētnieka bijis ieņemts

taisni dzīvoklis Nr. 1, kādēļ prasību varēja vērst tikai pret šī

dzīvokļa īrnieku, jo likums par telpu īri neapšaubāmi aprobežo

šinī ziņā namsaimnieka brīvo izvēli. Prasītāja domas, ka atbil-

dētāja izlikšana atkristu tikai tad, ja prasītāju namā, īsi

pirms iesūdzības, būtu atbrīvojies dzīvoklis, kurā dzīvo-

jis sētnieks, ir nepareizas. Pēc lik. par telpu īri 32. p. 2. piezī-

mes tiešās izpratnes, īrnieka izlikšana atkrīt, kad namā, kurā

dzīvoklis pieprasīts, jau agrāk bijis ieņemts no sēt-

nieka kāds cits dzīvoklis nekā pieprasītais un tagad at-

stāts no sētnieka. No tā, ka likums lieto termiņu ~atstāts",
bet nevis „atbrīvots", ir redzams, ka, lai atkristu īrnieka izlik-

šana, pietiek ar to, ka prasības iesniegšanas laikā, prasītāja na-

mā, bez pieprasītā īrnieka dzīvokļa, ir dzīvoklis, kuru kād-

reiz ieņēmis sētnieks un to atstājis, neatkarīgi no tā,

vai tagad, prasības iesniegšanas laikā, šinī dzīvoklī dzīvo

kāds cits īrnieks, kurš vairs nav sētnieks. Tā tad lik. par

telpu īri 32. p. 8. pkts un 2. piezīme pie 32. panta ir tulkojami tā,
ka namsaimnieks, ja viņš vēlas ievietot savā namāviņam nepie-

ciešamu sētnieku, ir aprobežots tai ziņā, ka viņš var sētnieku

ievietot tikai tanī dzīvoklī, un izlikt vajadzības gadījumā tā

dzīvokļa īrnieku, kurā kādreiz ir jau dzīvojis sētnieks.

Atrodot, ka tādā kārtā Apgabaltiesa pārkāpusi kasācijas sūdzī-

bā pievestos likumus, kādēļ prasītāju kasācijas sūdzība, "kā

nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Paulīnes un Jāņa

Hermaņu kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pa-

mata atstāt bez ievērības.

187. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. Sores Zi v -

c o ne s pilnvarnieka, zv. adv. Lemberga lūgums par Liepājas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Sores Zivcones prasībā

pret Jāzepu Gersoni.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.
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Senāts atrod: Pretēji prasītājas domām, likuma par

telpu īri 32. p. 3. pktā lietotais teikums „ja īrnieks ļaunprātīgi

bojā ieņemtās telpas, tās nekārtīgi lieto jo t",- nav

jāsaprot, ka nekārtīga lietošana pati par sevi jau

esot ļaunprātīgās telpu bojāšanas objektīvā pazīme un

ka tādēļ nekārtīga lietošana esot tas minimums,

kurš uzskatāms par ļaunprātību un kurš esot pietiekošs, lai va-

rētu izlikt īrnieku. Ja šis prasītājas uzskats būtu pareizs, tad

likumdevējs būtu aprobežojies pie lik. par telpu īri 32. p. 3.

pkta redakcijas ar vienkāršu noteikumu, ka īrnieks izliekams,

ja viņš nekārtīgi lieto telpas. Turpretim, īrnieks izliekams ti-

kai tad, ja ir konstatēts, ka viņš bojā, t. i. nekārtīgi lieto ieņem-

tās telpas ļaunprātīgi priv. lik. 3290. panta nozīmē, t. i. vai nu

ar tiešu nolūku padarīt izīrētājam zaudējumus, vai ari bez tieša

nolūka padarīt tādus zaudējumus, bet tomēr apzinoties, ka par

viņa rīcības sekām var būt tādi zaudējumi. Jautājums, vai zi-

nāmā gadījumā šāda ļaunprātīga rīcība, no īrnieka puses

ir notikusi, attiecas uz lietas būtību. Tādēļ ari šinī gadījumā

Apgabaltiesas slēdziens, ka nav pierādīts, ka atbildētājs vai vi-

ņa piederīgie būtu ļaunprātīgi bojājuši prasītājas dzīvokli, kā

dibināts uz lietas faktiskiem apstākļiem, uz Tiesu iek, lik. 5.

panta pamata nevar tikt pārbaudīts kasācijas instancē. Atro-

dot aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabaltiesa nav pārkāpusi

kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēļ kasācijas sūdzība,

kā nepamatota, atraidāma. Senāts r? olemj : Sores Zivcones

pilnvarnieka, zv. adv. Lemberga kasācijas sūdzību uz civ.

proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības.

188. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Jāzepa Arni-

ca n a lūgums par Latgales apgabaltiesas lēmuma atcelšanu

Jāzepa Arnicana prasībā pret Eduardu un Fēliksu Arnicaniem

un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesai nebija jāizsauc parti viņu

mierlīguma apstiprināšanai, kā to prasa civ. proc. lik. 1362.

pants attiecībā uz civ. proc. lik. 1360. un 1361. pantā paredzē-
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tiem miera lūgumiem, jo šinī lietā vispārīgi neiet runa

par šādu miera lūgumu.
t

Šinī lietā protokolu par partu

starpā notikušo mierlīgumu sastādījis Miertiesnesis civ. proc.

lik. 1359. panta 2. pkta kārtībā kā Apgabaltiesas deleģēts ties-

nesis Miertiesu iestāžu lietā; pēdējais tādēļ atvietoja šinī

lietā Apgabaltiesas pilno sastāvu. Aiz pievestiem iemesliem

partu mierlīgums šinī lietā ir uzskatāms kā sastādīts saskaņā

ar civ proc. lik. 1364. panta noteikumiem, t. i. pielīdzināms Ap-

gabaltiesas pilna sastāva priekšā sastādītam mierlīgumam. le-

vērojot sacīto, Senāts, atrodot, ka Apgabaltiesa nav pārkāpusi

kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēļ kasācijas sūdzība,
kā nepamatota, atraidāma, nolemj: Jāzepa Arnicana kasā-

cijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības.

189. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. Vecgulbenes
miesta valdes pilnvarnieka, zv. adv. Baloža lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Zemkopības ministrijas

mežu departamenta prasībā pret Vecgulbenes miesta valdi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka no Pagaidu Noteikumu par miestiem

(lik. un rīk. krāj. 1920. g. Nr. 243) 20. panta 8. pkta redzams, ka

miesta priekšstāvjiem tiesas lietās un citās darīšanās jābūt no

miesta domes pilnvarotiem; pie tam, ievērojot to, ka minētie

pagaidu noteikumi nenosaka, kam jāparaksta pilnvara, miesta

priekšstāvja pilnvarošana no miesta domes var notikt tādā kār-

tā, ka dome taisa tikai attiecīgu lēmumu par miesta priekš-

stāvju pilnvarošanu vest tiesas iestādēs zināmu lietu; 2) ka

šinī lietā Apgabaltiesai, pašai no sevis ierosinājot jautājumu par

to, vai apelācijas sūdzība ir iesniegta uz iesniedzēju attiecīga

likumīga pilnvarojuma pamata, saskaņā ar civ. proc. lik. 106.

(82 1.) panta noteikumiem bija jāuzdod partiem noskaidrot ar

pienācīgiem pierādījumiem, vai Vecgulbenes miesta dome ir

lēmusi pilnvarot miesta valdi vest šo lietu, ko Apgabaltiesa

nav izdarījusi; 3) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, atstādama ape-

lācijas sūdzību bez caurskatīšanas, neizpildot civ. proc. lik.
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106. (82
1

.) panta noteikumus, pārkāpusi šo likuma pantu, kādēļ

Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sūdzībā pievesto likumu

pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj: Rīgas apgabaltiesas

1925. g. 25. maija spriedumu civ. proc. lik. 106. (82
1.) panta pār-

kāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izsprie-
šanai no jauna citā sastāvā.

190. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. Vilhelma Ro -

1o f a lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Artura Grīnšteina prasībā pret Vilhelmu Rolofu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka atbildētājs

savā darbnīcā attīsta ļoti daudz tvaika un gāzes, kuri spiežas

uz āru un padara par neiespējamu augšējo stāvu dzīvokļos at-

vērt vēdināšanai logus. Šī Apgabaltiesas konstatētā atbildē-

tāja rīcība uzskatāma kā lik. par telpu īri 31. panta 3. pktā pa-

redzētā kopdzīvei vienā namā nepieciešamo noteikumu pār-

kāpšana. Atbildētājs aizrāda, ka šā likuma panta noteikumus

nevarot attiecināt uz ķīmiskās mazgātavas īpašnieku, jo pēdē-

jais lietojot no vina īrētās telpas sevišķam mērķim. Šāds atbil-

dētāja uzskats ir maldīgs. Ja ari atbildētājs nelieto savu darb-

nīcu dzīvošanai, tad tomēr pārējiem nama iedzīvotājiem jādzīvo

kopā vienā namā ar šo darbnīcu, un šie iedzīvotāji, kā ari pats

namsaimnieks, var prasīt, ka viņiem tiktu dota iespēja

dzīvot vienā namā ar darbnīcu. Bet tas ir iespējams tikai tanī

gadījumā, ja šī darbnīca tiek vadīta tā, ka viņa neatņem pārē-

jiem nama iedzīvotājiem iespēju dzīvot normālos higiēnis-

kos apstākļos. Pretēji atbildētāja apgalvojumam, Apgabaltiesai

nemaz nebija jāapsver, cik daudz tvaika atbildētājam bija tie-

sība attīstīt pēc līguma ar prasītāju un cik tvaika viņš patiesībā

ir attīstījis. Apgabaltiesai, lai apmierinātu prasību, bija tikai jā-

konstatē, ka atbildētājs savā darbnīcā attīsta tik daudz tvaika un

gāzes, ka augšējos nama stāvos dzīvojošie iedzīvotāji nevar at-

vērt logus dzīvokļu vēdināšanai. Konstatējot šo apstākli, Ap-

gabaltiesa pareizi piemērojusi lik. par telpu īri 31. panta 3. pktu.

Pievestais pants aizsargā netikvien nama iedzīvotājus no kop-
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dzīvei nepieciešamo noteikumu pārkāpšanas no citu nama īr-

nieku puses, kuri lieto savas īrētās telpas dzīvošanai, bet ari no

technisko uzņēmumu turētāju puses. Kamēr viņi tur savus uzņē-

mumus namos, kuri tiek apdzīvoti ari no citiem īrniekiem, tie

savos techniskos paņēmienos drīkst rīkoties tikai tā, kā to at-

ļauj likums par telpu īri. Pie tam jautājumi par šī likuma ne-

ievērošanu no technisko uzņēmumu turētāju puses kā civiltie-

siskās dabas jautājumi izšķirami nevis administrativās, bet tie-

su iestādēs. Atrodot aiz pievestiem iemesliem, ka Apgabal-

tiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēļ

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj:

Vilhelma Rolofa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.)

p. pamata atstāt bez ievērības.

191. 1925. g. decembra mēneša 17. dienā. Jāņa Alkšņa

un citu pilnvarnieka, zv. adv. Knoppa lūgums par Rīgas apga-

baltiesas sprieduma atcelšanu Jāņa Alkšņa un citu prasībā pret

Hermani Hiršbergu un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Senāts atrod: Apgabaltiesa iziet no tā viedokļa, 1) ka

nama īpašnieks esot spiests paziņot visiem īrniekiem par mājas

apkurināšanu pilnīgi līdzīgus noteikumus, 2) ka tas nedrīkstot

nostādīt maksas ziņā dažus īrniekus sliktāk nekā citus, jo ja to

pielaistu, tad īrniekiem visiem kopā nebūtu bijis iespējams iz-

teikt savu gribu par namsaimnieka apkurināšanas noteikumu

pieņemšanu vai nepieņemšanu, Apgabaltiesa šai ziņā konstatē-

jusi, ka prasītāji nav paziņojuši visiem īrniekiem līdzīgus no-

teikumus tanī ziņā, ka vienai daļai īrnieku, skaitā 25, aprēķi-

nāto pēc telpu tilpuma par apkurināšanas laiku piekrītošo

maksu pieprasījuši nomaksāt vesela, gada laikā, sadalot to 12

kvotēs, kurpretim otrai daļai, skaitā 12 (tanī skaitā ari atbil-

dētājam), pieprasījuši tāpat aprēķināto daļu nomaksāt pēc 7

mēnešu apkurināšanas laika, sadalot to septiņās kvotēs. Uz šī

pamata Apgabaltiesa nākusi pie gala slēdziena, ka tādos apstāk-

ļos prasītāji varējuši pieprasīt no atbildētāja tikai vai nu fak-

tisko izdevumu segšanu attiecīgā daļā pēc apkurināšanas
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sezonas beigām, vai prasīt ā conto maksājumus tikai

pēc tam, kad viņi būtu atbildētājam paziņojuši līdzīgus no-

teikumus kā minētiem 25 īrniekiem; ja nu ne viens, ne otrs ne-

esot noticis, tad atbildētājs, neesot pielaidis maksāšanas noka-

vējumu un prasība uzskatāma par priekšlaicīgu. Kā pats izejas

viedoklis, tā no Apgabaltiesas taisītie tālākie slēdzieni nav at-

taisnojami ar likumu par telpu īri 46., 47., un 32. p. p. 11. pkt.
tiešo saturu un izpratni. Likumā par telpu īri pēc IV. nodaļas,

kura satur noteikumus par īres maksas normēšanu, ir ievesta

vēl pēdējā V. nodala par centrālo apkurināšanu ar to nolūku, lai

novērstu katru varbūtēju iespējamību no namsaimnieka puses

zem apkurināšanas maksas noteikšanas veida netiešā ceļā pa-

celt ar likumu normēto īres maksu. Šai nolūkā likuma 46.

pants noteic, ka par centrālo apkurināšanu ņemamā maksa ne-

drīkst pārsniegt faktiskos apkurināšanas izdevumus un sada-

lāma proporcionāli īrnieku un namsaimnieka kā ari nama pār-

valdnieka ieņemto telpu tilpumam; otrkārt 47. pants, uzliekot

namsaimniekam par pienākumu izvest nama centrālo apkuri-

nāšanu, savā šā panta piezīmē noteic, ka apkurināšanas maksu

nevar bez īrnieka piekrišanas prasīt vairāk, kā par vienu mē-

nesi uz priekšu. Šie ir likuma par telpu īri pamata noteikumi

pie apkurināšanas maksas regulēšanas pēc likuma. Šie pamata

noteikumi, no vienas puses, dod katram īrniekam garantiju, ka

par sava dzīvokļa apkurināšanu viņš samaksās tikai patiesos

apkurināšanas izdevumus viņam piekrītošā daļā. No otras pu-

ses pievestie noteikumi aizsargā viņu no katras patvaļīgas ap-

kurināšanas maksas noteikšanas no namsaimnieka puses. Uz

šo noteikumu pamata neviens īrnieks nav spiests pieņemt no

namsaimnieka priekšā liktos apkurināšanas noteikumus un pat

tad ne, ja namsaimnieks atsauktos, ka priekšā liktie noteikuirT

ir pieņemti no īrnieku vairākuma. Bet, sakarā ar tādu likuma

mērķi, likums neizslēdz un 47. pants tieši paredz iespēju nam-

saimniekam un īrniekam par apkurināšanas maksas regulēšanu

vienoties. Tādā kārtā minētiem likuma noteikumiem, ir tikai

dispozitivas, bet ne saistošas normas (jus cogens) nozīme. Tā-

pēc tie piemērojami tikai tad, ja saskaņā ar 47. pantu nav no-

tikusi citāda vienošanās starp namsaimnieku un īrniekiem.
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No tā izriet, ka namsaimnieks nav spiests panākt kādu kolektivu

vienošanos ar visiem īrniekiem. Viņam gan nav atņemta tie-

sība vienoties atsevišķi ar katru īrnieku, bet vienošanās ar

vienu īrnieku neaizskar otra īrnieka tiesības, kuras ir paredzētas

un nodrošinātas viņam ar pašu likumu (46. un 47. panta piezīmi).
Namsaimnieks nevar uzspiest atsevišķam īrniekam resp. īr-

nieku mazākumam pieņemt apkurināšanas noteikumus uz tā

pamata, ka tādus pieņēmuši citi īrnieki resp. īrnieku vairākums.

Tāpat ari īrnieks nevar piespiest namsaimnieku regulēt apkuri-

nāšanas maksu tā, kā par tās maksu pēdējais būtu atsevišķi

vienojies ar kādu citu īrnieku vai īrnieku grupu. Likums ne-

kādu īrnieku, kā tāda kolektivu, kopību neparedz. īrnieks sa-

ņem namsaimnieka paziņojumu par apkurināšanas maksas no-

teikumiem nevis kā kāda īrnieku kolektiva loceklis, bet gan

tikai kā atsevišķa persona, īrnieks, rīkojoties viņam .ar liku-

mu piešķirtās robežās, var tikai vai nu namsaimnieka priekšā

liktos noteikumus pieņemt vai tos atraidīt. Ja īrnieks tos ne-

pieņem, tad apkurināšanas maksas regulēšana notiek pēc li-

kumā paredzētiem noteikumiem. No tā izriet vispirms, ka ga-

dījumā, ja namsaimnieks pēc 47. panta nosacījuma nebūtu līdz

1. jūlijam paziņojis īrniekam resp. būtu paziņojis ne visiem

īrniekiem par apkurināšanas noteikumiem, vienīgā sankcija šā-

dai 47. panta neizpildīšanai no namsaimnieka puses ir. apku-

rināšanas maksas regulēšana pēc 46. panta. No otras puses,

šī likuma 46. pantā paredzētā sankcija savukārt neizslēdz, ka

namsaimnieks — vienalga, vai tas izpildījis 47. pantu vai ne,

— nevarētu par apkurināšanas maksu vienoties ar vienu vai

otru īrnieku. Tālāk, tam apstāklim, vai sastādās kāds īrnieku'

vairākums un kādā kārtā tas varētu sastādīties un izteikt savu

gribu par to, vai pārņemt nama apkurināšanu vai ne, — vis-

pārīgi nav nekādas priekš lietas izšķirošas nozīmes. Likums

ari neparedz nekādu nepieciešamību tāda vairākuma nodibinā-

šanai. Kā normālu parādību likums uzskata nama apkurinā-

šanas izvešanu no namsaimnieka puses. Tādēļ likums to

ari uzliek namsaimniekam kā pēdējā tiešo pienākumu. Tur-

pretim, uz to gadījumu, ja īrnieku vairākums būtu neapmie-

rināts ar namsaimnieka priekšā liktiem apkurināšanas maksas
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noteikumiem, tad tādam īrnieku vairākumam ir dota gan tie-

sība, bet ne uzlikts kā pienākums, pārņemt nama apkurinā-
šanu savās rokās. Neatkarīgi no tā, 47. pants gan paredz

namsaimnieka sarunu vešanu ar īrnieku vairākumu un tā tad

šai ziņā pats par sevi ari paredz, ka namsaimnieka paziņojumā

priekšā liktie apkurināšanas noteikumi principā būtu, satura

ziņā, vismaz vienlīdzīgi tiem īrniekiem, kuri sastāda tādu vai-

rākumu. Bet tomēr no tā nemaz neizriet, ka namsaimniekam

vispār būtu obligatoriski jāvienojas ar visiem bez izņēmuma

īrniekiem un pie tam par tiem pašiem apkurināšanas nosacīju-

miem, un ka itkā šai nolūkā namsaimniekam būtu jāliek priekšā
visiem īrniekiem identiski nosacījumi. Tādus visiem īrniekiem

identiskus nosacījumus likums neparedz. Likuma 46 pants

prasa, ka apkurināšanas maksa būtu piemērota faktiskiem ap-

kurināšanas izdevumiem un ka pēdējie sadalāmi starp nama

iedzīvotājiem, samērā ar katra iedzīvotāja ieņemto telpu til-

pumu. Nākošais 47. pants, uzliekot namsaimniekam par pie-
nākumu izvest nama apkurināšanu, prasa no pēdējā, ka tas īr-

niekiem līdz 1. jūlijam iesniegtu paziņojumu par nama apku-
rināšanas noteikumiem. 47. p. piezīme tālāk nosaka, ka ap-

kurināšanas maksu bez īrnieka piekrišanas nevar prasīt vai-

rāk kā par vienu mēnesi uz priekšu. Tā tad zem minētiem

no namsaimnieka īrniekiem priekšā liekamiem apkurināšanas

noteikumiem likums paredz aprēķina uzstādīšanu par nama

apkurināšanas izdevumu apmēru vispār, t. i. budžetu par nā-

košo sezonu un atsevišķi par to, cik no vispārējā izdevumu

apmēra krīt uz katru nama iedzīvotāju. Šai ziņā tīri dabiski

tādi noteikumi var būt principā pēc satura tikai vieni un tie

paši. Runā stāvošā lietā ari nav strīdus par to, ka apkurinā-

šanas maksas aprēķins nebūtu no namsaimnieka paziņots vi-

siem īrniekiem vienāds. Turpretim, attiecībā uz aprēķinātās

apkurināšanas maksas regulēšanas kārtību, termiņiem etc, to

noteikšana neietilpst nepieciešami namsaimnieka paziņojumā

īrniekiem. īrniekam pēc 46 panta gan jāsedz tikai tiešie ap-

kurināšanas izdevumi uz viņu piekrītošā daļā, kamēr tiešie

izdevumi galīgi var tikt aprēķināti tikai pēc apkurināšanas

sezonas izbeigšanās pie apkurināšanas maksas regulēšanas. Bet
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no tā izriet vienīgi tas, ka namsaimniekam un īrniekam pēc

apkurināšanas sezonas izbeigšanās ir tiesība prasīt galīgu iz-

rēķināšanos. Ja pēc rēķinu noslēgšanas izrādītos, ka pēc ie-

priekšējā namsaimnieka projektētā, īrniekiem priekšā liktā

aprēķina īrnieks ar izdarītiem mēnešu dalu maksājumiem būtu

pārmaksājis tiešo uz viņu krītošo apkurināšanas izdevumu daļu,
tad namsaimniekam no īrnieka pārmaksātā dala jāizmaksā pē-

dējam atpakaļ. Ja turpretim īrnieka izdarītie mēneša daļu

maksājumi nesasniegtu uz viņu krītošo izdevumu' daļu, tad iz-

trūkstošo dalu pēdējam jāpiemaksā namsaimniekam. Bet no

46. p. noteikumiem neizriet Apgabaltiesas taisītais slēdziens,

ka namsaimnieks tikai pēc apkurināšanas sezonas izbeigšanās

varētu pieprasīt no īrnieka visu uz viņu krītošās apkurināša-

nas izdevumu daļas samaksu. No tāda slēdziena neizbēgoši
būtu jātaisa tālākais slēdziens, ka likums vispār uzliktu nam-

saimniekam par pienākumu izvest nama apkurināšanu uz savu

rēķinu līdz apkurināšanas sezonas beigām, bez kaut kādas īr-

nieku piedalīšanās tekošo apkurināšanas izdevumu segšanā pa

pašu nama apkurināšanas laiku. Bet šāds slēdziens novestu

pie absurda.' Pēc likuma -īrnieks nav spiests pieņemt nam-

saimnieka priekšā liktos nama apkurināšanas noteikumus.

Kurš gan no īrniekiem neizlietotu tādu vilinošu tiesību pateikt

namsaimniekam: „Es noteikumus nepieņemu, pēc apkurinā-
šanas beigām stādi man galīgu aprēķinu, tad maksāšu." Tā

tad, apsverot kopēji likuma par telpu īri 46., 47. un 32. p. p.

11. pkt. tiešo saturu un nozīmi, jāatzīst, ka īrniekam, kas nav

pieņēmis namsaimnieka priekšā liktos nama apkurināšanas no-

teikumus, apkurināšanas maksa jāregulē par katru mēnesi un

pie tam iepriekš. Tas vien, ka īrnieks nepieņem no namsaim-

nieka aprēķināto mēneša maksu apkurināšanas izdevumu seg-

šanai, neatsvabina īrnieku no iepriekšēji aprēķinātās mēneša

maksas maksāšanas resp. regulēšanas. Ja īrnieks pieprasīto

mēneša maksu atrastu par apšaubāmu vai tieši par pārspīlētu,

tad, apstrīdot to, viņam jāgriežas dēl apkurināšanas maksas

apmēra noteikšanas pie īres valdes (8. p). Bet lai izbēgtu ne-

maksas nelabvēlīgām sekām, paredzētām likuma 32. p. 11. pktā,

īrniekam tomēr jāizdara tekošie maksājumi, vai nu narnsaini-
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nieka pieprasītā apmērā, vai vismaz tādā apmērā, kādu viņš

pēc sava aprēķina ieskatītu par pilnīgi piemērotu apkurinā-

šanas mēneša izdevumu segšanai uz viņu piekrītošā daļā. Aiz

pievestiem iemesliem, atrodot, ka Apgabaltiesas spriedums li-

kuma par telpu īri 32. p. 11. pkt., 46. un 47. pantu un civ. proc.

lik. 196. (142.) panta pārkāpuma dēļ nav atstājams spēkā, Se-

nāts nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 2. maija sprie-
dumu lik. par telpu īri 32. p. 11. pkt., 46., 47. p. p., civ.p roc.

lik. 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pa-

šai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

192. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. Natālijas Sa-

lim a n lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

viņas, S a 1 i m a n, prasībā pret Nikolaju X r a s t i ņ v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka izspriežamā lietā iet strīdus par īres

maksas apmēru; atbildētājs neatzīst prasītājas pieprasīto īres

maksu — 700 rbļ. mēnesī — un apgalvo, ka sākot no 1924. gada
likuma par telpu īri izdošanas laika viņam esot jāmaksā tikai

500 rbļ. mēnesī; 2) ka, saskaņā ar lik. par telpu īri 34. p., strī-

dus gadījumā par īres apmēru prasība par īrnieka izlikšanu

īres naudas nesamaksāšanas dēl atkrīt, ja īrnieks pierāda,, ka

viņš griezies pie īres valdes ar lūgumu, noteikt pienācīgās īres

maksas apmēru; 3) ka tā tad runā stāvošā gadījumā onus pro-

bandi par to, ka no īrnieka-atbildētāja prasītājai piedāvātā īres

maksa ir piedāvātā pienācīgā, likumīgā apmērā, gulstas nevis

uz prasītāju, bet uz īrnieku-atbildētāju; tas ari redzams no ta,
ka saskaņā ar lik. par telpu īri 34. panta pārējiem noteikumiem

ari gadījumos, kur nav strīdus par īres apmēru, īrniekam jā-

pierāda, ka viņš piedāvājis līdz iesūdzības dienai likumā par

telpu īri paredzēto pienācīgo īres maksu izīrētājam, vai to ie-

maksājis īres valdes depozitā; 4) ka Apgabaltiesa, uzliekot

prasītājai onus probandi, ka īres naudas pienācīgais, likumīgais

apmērs ir bijis citāds, kā to piedāvājis atbildētājs, pārkāpusi

civ. proc. lik. 102. (81.) pantu, kādēļ viņas spriedums nevar

tikt atstāts spēkā, Senāts, neielaižoties pārējo kasācijas sū-
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dzībā pievesto likumu pārkāpumu pārbaudīšanā, nolemj:

Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 21. marta spriedumu civ. proc. lik.

102. (81.) p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Ap-

gabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā.

193. 1925 g. decembra mēneša 18. dienā. Kārļa Frī d-

rich s o n a pilnvarnieka, zv. adv. Freudenfelda lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Marijas Mi 11 prasībā pret

Kārli Frīdrichsonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons

Senāts atrod: Tiesu Palāta atzinusi prasītājas īpašuma
tiesības uz Mucenieku māju % daļām, kā likumīgās mantinie-

ces pēc mir. Ernesta Frīdrichsona, nemaz nemotivējot, pēc kā-

da aprēķina viņa nākusi pie tāda slēdziena. Tomēr Tiesu Pa-

lāta ir konstatējusi, ka mir. Ernests Frīdrichsons ir atstājis trīs

mantiniekus: prasītāju, atbildētāju un vēl vienu bērnu. No

šāda vipas konstatējuma gan būtu jānāk pie slēdziena, ka kat-

ram no Ernesta Frīdrichsona atstātiem trim mantiniekiem, to

starpā ari atbildētājam kā likumīgam mantiniekam, ir tiesības

uz Vs daļu no tām % daļām no Mucenieku mājām, kuras mir.

Ernestam Frīdrichsonam saskaņā ar Kurz. zemn. lik. 140. pantu

nebija tiesības atdāvināt, tas ir uz %. daļu no minētām mājām.

Tā tad ari prasītājas īpašuma tiesības uz Mucenieku mājām

būtu atzīstamas tikai 14 daļā no šīm mājām, bet nevis % da-

ļās, kā to pieņēmusi Tiesu Palāta. Tādā kārtā Tiesu Palātas

gala slēdziens neizriet no pašas Palātas konstatējuma un šinī

daļā viņas spriedums ir atceļams civ. proc. lik. 711. panta pār-

kāpuma dēļ. Kas attiecas uz kasācijas sūdzības otrā punktā

pievesto atbildētāja aizrādījumu, ka saskaņā ar priv. lik. 4488.

un 4489. p. p. obligatoriskie mantinieki var prasīt savas ne-

vis likumīgās, bet obligatoriskās likumīgās

daļas tikai pēc vērtības, kura dāvinātai mantai bija dāvināša-

nas laikā, tad šis aizrādījums nepelna ievērības. Lieta izšķi-

rama tieši uz Kurzemes zemn. lik. 140. panta pamata. 140. p.

nemaz neaizskar jautājumu par mantas vērtības noteikšanas

momentu. Tā tad pretstats (pret priv. lik. 4489. p.) būtu nevis
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novērtēšanas moments, bet tas, ka 140. p. nerunā par obliga-

toriskām daļām kā tādām, bet atņem testatoram tiesību rīko-

ties vairāk par Vi daļu mantojuma. Pievestie privatlikumu

4488. un 4489. panti gan, kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta, šinī

gadījumā nav piemērojami. levērojot sacīto, Senāts no-

lemj: Tiesu Palātas 1925. g. 30.. apriļa / 14. maija spriedumu

daļā par prasītājas Marijas Mi 11 īpašuma tiesību atzīšanu

uz Mucenieku mājām % daļās atcelt civ. proc. lik. 711. panta

pārkāpuma dēļ un nodot lietu Tiesu Palātai izspriešanai no

jauna šinī daļā citā sastāvā; pārējā daļā kasācijas sūdzību at-

stāt bez ievērības uz civ. proc. lik. 793. panta pamata.

194. 1925. g. novembra mēneša 26. dienā. Rozas Ap t

un Šeinas Izrae 1 i t a n pilnvarnieka, zv. adv. Rubinšteina

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Rozas Ap t un

Šeinas Izraelitan prasībā pret Dāvīdu Jach c 1 i.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers.

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka, zv. adv. Rubinšteina pa-

skaidrojumus, Senāts atrod: Prasības rakstā un papildu lūgu-

mā prasītājas (pēc civ. proc. lik. 333. p.) lūdz atzīt runā stā-

vošo testamentu trešā daļā attiecībā uz prasītājām par

nelikumīgu un neapstiprināmu. Prasītājas savu prasību pa-

mato uz to, ka mantudevējs, viņu tēvs, minētā testamentā savu

imobili Rīgā 3. hip. iec. zem. grām. reģ. Nr. 423, kā ari savas

mēbeles novēlējis vienīgi savam dēlam, atbildētājām šai

lietā, ka šis imobilis ticis iegūts mantudevēja laulības laikā un

iegājis mantudevēja un viņa sievas kopīpašumā, ka mantu-

devēja sieva nomirusi, ka tā tad imobilis iegājis turpinātā starp

mantudevēju un visiem viņa bērniem (tā tad ari prasītājām)

mantu kopībā, ka mantudevējs testamentu taisījis pēc sa-

vas sievas nāves, ka mantudevējs iestājies jaunā laulībā, no

kuras tomēr bērni viņam nav bijuši, ka tādēļ testaments vienā

trešā daļā attiecībā uz prasītājām, kurām kopā pēc likuma

(priv. lik. 1827., 1829., 1831., 1834. p. p.) pienākoties trešā daļa

no atstātās pēc viņu mātes mantības, esot atzīstams par at-
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ceļamu. Atbildētājs pret šo prasību cēlis ierunu par to, ka

petitumā formulējums prasības rakstā esot nepareizs,

neloģisks un nenoteikts, jo strīdus pret testamentu nevarot celt

kāda testamenta „matematiskā daļā vai attiecībā

uz kādu noteiktu personu", un pat ja tiesa atzītu par

nelikumīgu „vienā trešā daļā" testamenta 7. §, kurš vien at-

tiecoties uz prasītājām, tad tam tomēr priekš prasītājām ne-

būtu nekādas nozīmes; ka vispār varot testamentu apstrīdēt

tikai attiecībā uz novēlēto mantu, bet ne attiecībā uz perso-

nām; bez tā, petitumā formulējums ar papildu lūgumu esot

nepielaižams prasības grozījums, kas pie tam ari nekādu skaid-

rību lietā nav ienesis. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi.
Tiesu Palāta, atceļot Apgabaltiesas spriedumu, prasību atrai-

dījusi aiz formāliem iemesliem, dibinoties uz to, ka petitumā

formulējums esot atzīstams par tādā mērā nenoteiktu un ne-

pilnīgu, ka neesot izredzams, „kādas attiecības sev paģēr pra-

sītājas, un atbildētājs paliktu nezināšanā, kas paliek no testa-

menta spēkā, kas atkrīt", ka petitums neizrietot no

prasības satura, jo, spriežot pēc prasības satura, pra-

sītājas apstrīd testamenta spēku, ciktālu tas aizskar tre-

šo daļu no mirušās mātes atstātā mantoju-

ma, bet petitumā un ari papildu lūgumā prasītājas lūdz te-

stamentu atzīt par nelikumīgu attiecībā uz prasītājām,

pie kam ari pašas prasītājas negrib panākt testamenta 7. § at-

zīšanu par nelikumīgu, kurš vien runā par prasītājām. Pra-

sītāju kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Tiesu Palātas slē-

dzieni par to, vai petitums ir formulēts skaidri un noteikti, pa-

matojas uz prasības satura un petitumā formulējuma interpre-

tāciju un tādēļ attiecas uz lietas faktisko pusi, kurā nav pēc

būtības pārbaudāma kasācijas instancē. Prasītājas apstrīd te-

stamentu attiecībā uz viņām: tas varēja tikai nozīmēt, ka vi-

ņas domā apstrīdēt testamentu attiecībā uz tiem testamenta

rīkojumiem, kuri runā par prasītājām. Par prasītājām runā

tikai 7. §, kas, — kā atzīst pašas prasītājas — nesatur sevī

kaut kādu dispozīciju, kura pati par sevi būtu uzskatāma par

atceļamu vai neatceļamu, bet ir vienīgi motivu attēlošana, kādēļ

testators apgājis prasītājas. Prasītājas nav lūgušas to, kas
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vienīgi būtu devis tiesai iespēju izspriest prasību, t. i. atzīt

testamentu par atceļamu attiecībā uz zināmu mantojuma vai

mantu daļu, skaidri noteicot šo daļu; viņas ari nav lūgušas
attiecībā uz šādu daļu prasītājas apstiprināt mantošanas tiesī-

bās ab intestato. Bet prasītājas nekad nevarēja lūgt testa-

mentu atcelt attiecībā uz kādām testamenta daļām. Pie

šī pēdējā prasības lūguma formulējuma tiesa spriedumu pra-

sītājām par labu taisīt nevar. Tiesu Palātai tādēļ bijis pietie-

košs pamats atraidīt prasību tai formulējumā, kādā to cēlušas

prasītājas. Pretēji prasītāju domām, Tiesu Palāta nevarēja

pārkāpt viņu pievestos privatlikuma 1827., 1829., 1831., 1834.

pantus jau tādēļ vien, ka Tiesu Palāta lietu pēc būtības nemaz

nav izspriedusi, un vispār nebija izteikusies par to, kādas ma-

teriālas mantošanas tiesības piekristu prasītājām. Tiesu Pa-

lāta nav ari priv. lik. 2787., 2788. p. p. pārkāpusi, jo pievestie

panti runā nevis par kādām testamenta kvotativām daļām

(piem. 1/3 daļu), bet par testamenta atsevišķiem punktiem-

noteikumiem, t. i. konkrētām daļām. Atzīstot, ka prasība, tās

lūguma priekšmeta un satura nenoteiktības dēļ, nav apmieri-

nāma, Tiesu Palāta tā tad nav likumu pārkāpusi, kādēļ prasī-

tāju kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts no-

lemj: Rozas Ap t un Šeinas Izrae 1 i t a n pilnvarnieka,

zv. adv. Rubinšteina kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p.

pamata atstāt bez ievērības.

195. 1925. g. decembra mēneša 18. dienā. Mazgadīgā

Viktora Visvalda Otto dabīgās aizbildnes Martas Otto

pilnvarnieka, zv. adv. Eglīša lūgums par Tiesu Palātas sprie-
duma atcelšanu mazgadīgā Viktora Visvalda Otto prasībā

pret mir. Jāņa Strautnieka mantojuma masu un pēdējās

pilnvarnieka, zv. adv. Pauļuka paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Pētersons.

Senāts atrod: Tiesu Palāta gan nepareizi nosauc priv. lik.

134. un 135. pantos aprādīto prezumciju „pater est, quem nup-

tiae demonstrant" par „praesumtio juris et dc jure", jo par
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„praesumtio juris et dc jure" ir uzskatāma tikai tāda prezum-

cija, kura līdzinās neapšaubāmi juridiskai patiesībai un kuru

tamdēļ nevar apgāzt ne ar kādiem pretpierādījumiem. Tur-

pretim prezumcija „pater est, quem nuptiae demonstrant" ir

tikai praesumtio juris, jo viņu var apgāzt, kaut gan tikai likumā

paredzētā kārtībā. Tiesu Palāta tomēr pareizi uztver, ka ap-

gāzt šo prezumciju, t. i. apstrīdēt bērna piedzimšanu no bērna

mātes likumīgā vīra, var vienīgi tikai ar pēdējā prasību par

bērna nelikumību (civ. proc. lik. 1348. p.), bet nevis ar bērna

mātes un trešās personas paskaidrojumiem par to, ka. bērna

mātei bijuši miesīgi sakari ar svešiem vīriešiem (priv. lik. 139.

pants). Kamēr šī prezumcija nav apgāzta no prasītājas liku-

mīgā vīra civ. proc. lik. 1348. un sek. pantu kārtībā, prasība

bija noraidāma. Pie šādiem apstākļiem Tiesu Palātai bija ari

tiesības noraidīt prasītājas lūgumu nopratināt lieciniekus ali-

mentu prasības pierādīšanai pret nel. Strautnieka mantojuma

masu. Alimentu prasību par sava dēla Viktora Visvalda uz-

turu prasītāja vienīgi varētu celt pret savu bijušo likumīgo

vīru Jāni Otto, kurš pēc priv. lik. 134. un 135. pantos aprādī-

tās prezumcijas ir prasītājas dēla Viktora Visvalda tēvs (Se-
nāta civ. dep. spried. Nr. 150, 1921. g.). Atrodot aiz pievestiem

iemesliem, ka Tiesu Palāta nav pārkāpusi prasītājas pievestos

likumus, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atrai-

dāma. Senāts nolemj: mazgadīgā prasītāja Viktora Vis-

valda Otto dabīgās aizbildnes, viņa mātes Martas Otto

pilnvarnieka, zv. adv. Eglīša kasācijas sūdzību uz civ. proc.

lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības.
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