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7.18.

TIESLIETU MIN. VĒSTNESIS

1926

Valdīšana šolaiku tiesībās.

Valdīšanas problems teorija, praktiķa un likumdošana, sevišķi

ievērojot ārvalstu kodifikacijas.

(Beigas.)

Valdīšana pēc BCBi var būt divējāda, vai nu tieša vai

netieša. Tiešs valdītājs ir tas, kas savu valdīšanu izlieto sa-

vā paša personā vai caur vienkāršu valdīšanas palīgu. Ne-

tiešajaml valdītājam ir tikai zināma līdzvara blakus tiešajam

valdītājam, piemēram, iznomātājam blakus nomniekam (Dern-

burg, Das būrgerliche Recht des deuitschen Reichs v. Preus-

sens, § 1124). Attiecīgo noteikumu par to satur BGB 868.

pants, kurš skan: „Ja kāda persona valda kādu lietu kā lie-

totājs, ķīlas kreditors, nomnieks, īrnieks, glabātājs vai kādā

līdzīgā attiecībā, sakarā ar kuru viņam attiecībā uz kādu citu

personu uz laiku piešķirta tiesība vai uzlikts pienākums val-

dīt, tad ari šī otra persona ir valdītājs (netieša valdīšana, mit-

telbarer Besitz)." Tā tad, ja kādas lietas valdītājs valdīšanu

uz kādu laiku nodevis kādai citai personai, tad tie abi ir val-

dītāji, pirmais netiešs, otrs tiešs. Vadošās domas te ir tās,

ka valdītājs, kurš lietu izlaiž no savām rokām, ar to vēl ne-

zaudē varu par viņu, bet to turpina caur to personu, kurai viņš

lietu nodevis, jo pēdējam jārespektē viņa attiecība pret lie-

tu. Tādā kārtā, kā jau atzīmējām, izceļas zināma abu kopēja

vara par lietu, kopvaldīšana. Bez likumā minētājiem gadīju-

miem, lietošanas, ieķīlāšanas, nomas, īres un glabājuma, te piem.

pieder ari pārvedēja, speditora valdīšana attiecībā uz viņam

uzticētiem priekšmetiem. Šādas kop valdīšanas nodibināšanai
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arvien ir nepieciešami, lai valdīšana tiktu nodota uz zināmu

ilgāku laiku un šādas nodošanas nolūks pa lielākai daļai mēdz

būt lietas pārvaldīšana: vai lietošana. Bet te nepastāv pado-

tības attiecība kā pie valdīšanas palīga. Valdīšanas palīgam

lieta uz viņa dienesta kunga pieprasījumu katrā laikā jāat-

dod, turpretī tiešais valdītājs nav atkarīgs no netiešā valdī-

tāja pavēles. Tāpēc ari aizbildnis, testamenta izpildītājs, kon-

kursa pārvaldītājs nav valdīšanas palīgi, bet tieši valdītāji

(Dernburg, ib. § § 13, 14).

Bet kāds tad nu ir praktiskais iznākums no

BGB mācības par valdīšanu? Tas ir tas, ka lieto-

tājs, nomnieks, īrnieks, glabātājs, pārdevējs, speditors v. t. t

pēc BGB ir pilntiesīgi valdītāji, kurpretī pēc pandektu tiesī-

bām vīni bij tikai turētāji, vienkārši īpašnieka vietnieki viņa
valdīšanā. Tādus panākumus ir devusi uzvara, ar kuru pēc

sīvas cīņas ar romānistiem ir nobeigusies kustība, kuru tiesu

praktiķa ierosināja detencijas labā un kuru ievērojamā mērā

veicināja: Jeringa sparīgais uzbrukums.

Kas attiecas uz valdīšanas aizsardzību, tad

BGB savā 858. pantā vispirms uzstāda sekošu vispārēju prin-

cipu: „Kas pret valdītāja gribu viņam valdīšanu atrauj, vai

viņu valdīšanā traucē, ciktāl likums šādu atraušanu vai trau-

cēšanu neatļauj, darbojas pretlikumīgi (aizliegta patvarība).
Ar aizliegtu patvarību iegūta valdīšana ir trūcīga (fehlerhaft).

Valdīšanas trūcīgums jācieš valdīšanas pēcnācējam, ja viņš ir

valdītāja mantinieks, vai valdīšanu iegūstot ir zinājis sava

priekšgājēja valdīšanas trūcīgumu." Valdīšanas aizskāruma

gadījumā valdītājam ir nevien loti plašas pašpalīdzības tiesī-

bas (859. p.), bet ari prasība uz tiesas aizsardzību, kura pama-

tojas uz romiešu tiesību posesoriskajiem interdiktiem. Tāpēc

likuma piešķirtās valdīšanas sūdzības ir valdīšanas traucējuma

sūdzība (862. p.) un valdīšanas atrāvuma sūdzība (861. p.). Abi

šie tiesību līdzekļi pieejami kā tiešajam, tā ari netiešajam val-

dītājam (869. p.), viņi ir piešķirti ari tiešajam valdītājam pret

netiešo (Dernburg, ib. 77. lpp.). Neviens no šiem tiesību lī-

dzekļiem netop pielaists, ja sūdzētājam pret atbildētāju ir trū-
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cīga valdīšana un tā iegūta pēdējā gada laikā. Pēc pandektu

tiesībām un ari pēc. mūsu CL, atbildētājam pieder līdzīga ieru-

na tikai pret valdīšanas traucējuma sūdzību, bet ne pret val-

dīšanas atrāvuma sūdzību (CL 688., 694. pp.). leruna, ka sū-

dzētājs valdīšanu ieguvis trūcīgā kārtā, no kādas trešās per-

sonas, pēc BGB nav pielaižama.

BGB apskata ari valdīšanas sūdzību a t tie-

cību pret tiesībām un pret sūdzību uz

tiesību pamat! a. Pazīstamais izteikums, ka peti-

toriskas ierunas posesoriskā procesā nav pielaižamas,

863. pantā tiek papildināts tai nozīmē, ka tiesība uz valdī-

šanu vai uz traucējošās darbības izdarīšanu var tikt izlietota

tikai lai pamatotu apgalvojumu, ka valdīšanas traucējums

vai atrāvums nav aizliegta patvarība.

Citādi ne valdīšanas sūdzības celšana netraucē celt īpa-

šuma sūdzību, ne ari īpašuma sūdzības celšana valdīšanas sū-

dzības ierosināšanu. To mācīja jau ari vispārējās tiesības,

kurpretī franču code dc procedure civM (26. p.) uzstādīja pre-

tēju principu: „Le demandeur au petitoire ne sera plus re-

cevable au possesoire."' Bet ja prāva par tiesību uz valdīšanu

ir izšķirta ar likumīgā spēkā nākušu spriedumu, pirms taisīts

spriedums valdīšanas prāvā, tad valdīšanas sūdzība atkrīt. To

izsaka ar izteikumu: petitorium absorbēt possessorium, kuru

ari BGB ir noteikti atzinis (864. p.).

Pēc visa teiktā atliek tikai pabrīnēties, ka BGB; notei-

kumus par valdīšanu noslēdz šāds pants (872. p.): „Kas valda

kādu lietu kā viņam piederošu, ir pa š v a 1 d ī tā j s (Eigenbe-

sitzer)." Ar to kā sevišķs valdīšanas veids tiek nostādīta paš-

valdīšana, bet tā, kā uz pirmo acu uzmetienu redzams, nav ne-

kas cits, kā Saviņji vecā īpašumvaldīšana. Kā pretstatu

paša valdīšanai, tagadējā vācu tiesību zinātne lietotāja, ķīlas

kreditora, īrnieka v. t. t. tiešo valdīšanu sauc par sveša val-

dīšanu (Fremdbesi(tz). Bet tās ir tikai teorētiskas konstrukci-

jas. Nekādas praktiskas sekas minētais 872. pants ar paša
valdīšanu nesaista, bet aprobežojas tikai ar -to, ka dod viņas

apzīmējumu. Bet kāpēc jaunajā BGB mācībā par valdīšanu jo-
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projām vajag pastāvēt vecai īpašuma valdīšanai kāi sevišķam

jēdzienam, ir vienkārši neizprotami. Kā mēs jau redzējām,

BGB reformas idejas svarīgākais punkts ir taisni tas, ka val-

dīšana tiek atraisīta no viņas mākslīgā piekabinājuma īpašu-

mam un novesta līdz vienkāršajai l formulai «valdīšana —
fak-

tiska vara par lietu". Tāpēc vecās īpašumvaldīšanas jēdzie-

na paturēšana var tikai ienest neskaidrību jaunajā sistēmā.

Nav ari domājams, ka varētu būt praktiska vajadzība pēc se-

višķa paša valdīšanas jēdziena ārpus vispārējiem „tiešas" un

«netiešas" valdīšanas jēdzieniem. Sevišķi attiecībā uz valdī-

šanas aizsardzību paša valdīšana nekādā ziņā neieņem atse-

višķu stāvokli. Viņas praktiskā nozīmē pastāv gandrīz vienīgi

iekš tam, ka 937. un turpmākos pantos viņa tiek likta par pa-

matu iegūšanai noilguma ceļā. Bet šim nolūkam sevišķs «pa-

ša valdīšanas" jēdziens nebūt nebij vajadzīgs; šai ziņā nepie-

ciešamā valdīšanas noteikuma apzīmēšanai tāpat1kā līdz šim

būtu pieticis ar parasto izteicienu ~.iustus titulus". Tā tad va-

jag būt bijušiem sevišķiem apsvērumiem, kuri likumdevējam

iedvesmējuši 872. pantu. Man šķiet, es nebūšu maldījies, ja

šos apsvērumus meklēšu tai vēl pilnīgi neizdzisušajā autori-

tātē, kāda piederēja agrākai valdošai mācībai, -kurai gribēja zi-

nāmā kārtā iet pretī. Kā valdīšanas palīgā paliek joprojām ve-

cais turēšanas jēdziens, tā paša valdīšanā dzīvo tālāk animus

domini. To noteikti uzsver ari Savienības padomes iesnie-

gums (Denikschrift des Bundesrats, 123. lpp.). Te mēs skaidri

Jūtam kādreiz tik varenās Saviņji kundzības iespaida: sekas.

Acīm redzot, ar to ir jāizskaidro tas apstāklis, ka BGB patur

paša valdīšanas jēdzienu. Paliek taisni tāds iespaids, it kā li-

kumdevējs, izteicis savu jauno mācību par valdīšanu, būtu sa-

jutis sirdsapziņas pārmetumus un tāpēc valdīšanai nolemto

BGB nodaļu nav varējis noslēgt, neuzsaucis apraktai Saviņji

teorijai godbijīgu atvadīšanās sveicienu un neuzcēlis viņam bei-

dzamajā, 872. pantā, piemiņas akmeni.

Ari doktrīnā Saviņji animus domini mācības iespaids vēl

ir tik stiprs, ka ievērojami vācu zinātnieki, pretēji skaidram li-

kuma tekstam kā ari augšā minētam iesniegumam, kurā no-
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teikti izskaidrots, ka likums valdīšanas gribu neprasa (116.

lpp.), tomēr no tradicionālā valdīšanas gribas noteikuma ne-

grib pilnīgi atsacītie? (Dernburg, ib. § 16, Crome, System des

deutschen biirgerlichen Rechts, 111, 39. lpp.).

Tagad apskatīsim valdī š a nu krievu tiesībās,

kuras mūs vēl pa daļai interesē ari no praktiskā viedokļa.

Ir vispār zināma lieta, ka agr. Krievijas likumu kopoju-

ma X. sējums, kurš šimbrīžam vēl ir spēkā Latgalē, drīzāk ir

viss «kas vairāk nekā likumu grāmata zinātniskā nozīmē. Tā-

pēc nav ko brīnēties, ka valdīšanas jēdziens šai likuma grā-

matā iznāk pavisam miglains. Vārds «valdīšana" (BJian'feme)

X. sējumā tiek lietots gluži dažādās nozīmēs. Vietām viņš no-

zīmē to pašu ko «īpašums" (109., 193., 376., 390., 424.,—430.,

585., 967., 1320., 1385., 1629., 1632. un citi1 pp.), vietām atkal

ir jāsaprot kā sevišķa, no īpašuma atvasināta tiesība vai ap-

robežots īpašums (432., 448., 463., 514.—516. un citi pp.), vie-

tām atkaļ apzīmē to, ko juridiskā pasaule vispār sauc par «val-

dīšanu" (523.—534., 557.—560., 563., 567., 609.—615., 618.—626.,

628., 630.—638., 640.—643., 690., 691., 707., 709., 1299., 1386.

un citi pp.). Mūs, protams, interesē tikai pēdējais krievu val-

dīšanas veids, valdīšana šaurākā nozīmē.

Tādos apstākļos, saprotams, X. sējumā trūkst valdīšanas

apzīmējuma un tāpat trūkst noteikumu par viņas iegūšanu un

zaudēšanu. Tāpēc ir ļoti neskaidrs, kas ir jāsaprot ar «valdī-

šanu" šaurākā nozīmē pēc krievu tiesībām. Krievu tiesību

zinātne nav nevienu brīdi kavējusies robu likumu grāmatā aiz-

pildīt ar Saviņji gudrību, viņa ir pat pārliecināta, ka Saviņji

valdīšanas teorija pilnīgi atbilst krievu likumu kodeksa garam

(literatūra pie AHHeHĶOBt, CncTeMa pvccnaro rpannaHCKaro

npasa, un turpm. lpp.). Es atļaujos izteikt zināmas šau-

bas par šīs pārliecības pareizību un savukārt aizrādu uz X.

sējuma 1706. pantu, kurš nomu sauc par «pagaidu īpašumu"

(BpeMePHaH co6cTßeHHocfb). Tādam uztvērumam nav

nekā kopēja ar Saviņji, kurš nomniekā redz tikai vienkāršu

turētāju. Turpretī izliekas, ka krievu tiesības turas pie veco
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vācu tiesību uzskatiem, pēc kuriem ari nomniekam ir valdī-

šana (Gc\vere).

X. sējuma vienīgais vispārējais noteikums par valdīšanu

attiecas uz valdīšanas aizsardzību un atrodams 531. pantā.

Šis pants skan sekoši: „BcHKoe, jiame n He3aKOHHoe, Bjīaji/B-

me oxpaHneTCH npaßHTejibCTßOMi> ott> HacHjiin h caivioynpaß-

cTsa nomirs, nona HMyiu,ecTßO He 6yu,eTi> npHcy;KneHO npyroMy

h cjii'BJiaHfci naHJiemamia no 3aKony, o nepejiaTß OHaro,

pacnopHmemH."

Posesoriskie tiesību līdzekļi ari pēc krievu tiesībām ir

valdīšanas atrāvuma un valdīšanas traucējuma sūdzības (sal.
Civ. proc. lik. 1310. p. un Aņņenkovu, ib, 598. un 606. lpp.).

Kas attiecas uz sūdzības leģitimāciju, tad teorija (Aņ-

ņenkovs, ib. 601. lpp.) un praktiķa (Senāts civ. kas. dep. sprie-

dumi: 1871. Nr. 1109., 1874. Nr. 623, 1876. Nr. 90., 1880. Nr. 285.

1897. Nr. 79.) līdzīgi atzīst, ka valdīšanas sūdzību var celt

nevien juridisks valdītājs, bet ari turētājs. Ari šis uzskats at-

radās asā pretrunā ar Saviņji mācību. Tomēr par valdīšanas

jēdzienu pēc krievu tiesībām strīdēties nav vērts. Praktikai

pietiek noskaidrot, ka pēc krievu fesībām faktiskā vara kā

tāda tiek aizsargāta.

Ir zināms, ka agrākai Krievijas valdībai bij nodoms no-

vecojušā X. sējuma vietā radīt modernu, Vakareiropas kodi-

fikacijām atbilstošu likumu kodeksu un ka šī kodeksa projekts

jau gadusimteņa sākumā bij izgatavots. Lai gan tagad ir ļoti

jāšaubās, vai šis projekts jebkad iegūs likuma spēku, tad tomēr

ir interesanti redzēt, kā viņš ir nostājies valdīšanas problēma

jautājumā.

Bij sagaidāms, ka projekts, kurš dažā ziņā ir sekojis vā-

cu BGB paraugam, no pēdējā gūs sev labumu ari valdīšanas

jautājuma apstrādājumāL Sevišķi bij domājams, ka projekts lī-

dzīgi vācu BGB atmetīs Saviņji valdīšanas teoriju un līdz ar

to iznīcinās acīs krītošo un neattaisnojamo pretrunu krievu

valdīšanas doktrīnā. Bet projekts to nav darījis, pavisam ot-

rādi: viņš ir šo pretrunu legalizējis, valdīšanas jautājumā no-
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teikti paturēdams status quo. Vācu kodeksam projekts ir pie-

slējies tikai formālā ziņā, turpretī materiāli, pretēji vācu BGB,

viņš ir paturējis animus domini postulātu.

Krievu projekta attiecīgie noteikumi skan sekoši:

136. pants: Bjianime npio6p'ETaeTCH nocTynjiemeMi>

riMvmecTßa bo BjiacTt juma bi> coenHHeHin ct> HaM'fepeHieM'b
ero HMym,ecTßOMi> hjih caMaro ce6a.

137. pants: Kro Bjīajrßerb HMymecTBOM'B, KaKt cbohmtb

codcTBeHHLiM'B, TOTt HM'feerb Bjīaji'EHie caMocToaTejibHoe (bt>

BHjrß co6cTeHHOCTH). BcHKoe HHoe BJīajī'EHie bt> cnjiy bot-

HHHHaro hjih HoroßopHaro npaßa npH3HaeTCH npoH3BojīHbiM'ī>l

OflHO H TO >Ke HMyiIļeCTBO 6blTb Bt CaMOCTOH-

TejibHOMTb BjīajriHiH ojiHoro jmna h bm'Bct'B ctb TEMt Bt npo-

H3BOHHOMi> BJian-EHin npyroro juma. ■ . , •

Te mēs atkal redzam veco nesaskaņas ainu. Vispirms

tiek noteikts, ka valdīšanas nodibināšanai ir vajadzīga nevien

vara par lietu, bet ari animus domini, un tūliņ pēc tam iz-

skaidrots, ka ir ari valdīšana bez animus domini. Tiešām, pa-

mācošs paraugs tam, kā likumi nav jāsastāda.

Vācu BGB ievadītā likumdošanas reforma mācībā par

valdīšanu ir atradusi savu tiešo turpinājumu Šveices ci-

vilkodeksā, Eiropas jaunākajā civillikumu kodifikacijā.

Līdzīgi vācu BGB, ari Šveices ZGB uzstāda faktisku va-

ru par lietu kā vienīgo valdīšanas noteikumu. Tā 919. pants

nosaka: „Kam par kādu lietu ir faktiska vara, tas ir viņas val-

dītājs." Valdīšanas griba nekrīt svarā. Ari bez gribas, taisni

pret attiecīgās personas gribu tiek nodibināta valdīšana; pie-

mēram: vēstules vēstuļu kastē, pieklīduši kustoņi, ogļu iz-

kraušana sētā, zagtas lietas slepena nolikšana uz sveša zemes

gabala. Visos šais gadījumos izceļas valdīšana. To atzīst kā

vācu, tā ari Šveices doktrina (Dernburg, ib., 56. lpp., VVieland,

Kommentar zum Sachenreclīt des selnveiz. ZGB, 489. lpp.). .

Tā tad Šveices ZGB valdīšanas jautājumā principiāli

stāv uz tā paša viedokļa, kā vācu BGB, tikai viņš šo viedokli
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izteic mazliet noteiktāki, vismaz tas tā izliekās, spriežot ti-

kai pēc likuma teksta.

Mēs redzējām, ka vācu BGB izņēmuma veidā ir jopro-

jām paturējis: paša valdīšanā Saviņji īpašumvaldīšanu un val-

dīšanas palīgā turēšanu. Šādus izņēmuma noteikumus mēs

Šveices kodeksā nesastopam. Noteikums: „Kam par kādu

lietu ir faktiska vara, tas ir viņas valdītājs", vismaz šādā no-

zīmē izteikts Šveices kodeksā tikpat skaidrā kā kategoriskā

veidā. Tomēr ir jāpieņem, ka, ari Šveices ZGB negrib šim

noteikumam piešķirt absolūtu spēku, un ka it sevišķi vācu tie-

sību valdīšanas palīga institūts ir klusu ciešot

recipēts.

Proti, no motiviem ir redzams, ka Šveices likums star-

pību starp valdītāju un valdīšanas palīgu nebūt nav gribējis iz-

nīcināt, bet tomēr ir atsacījies no nodoma ievest uz valdīšanas

palīgu attiecošos noteikumu, tāpēc ka norobežošana ir ārkārtīgi

grūta un pilnīgi pareizs formulējums gandrīz neiespējams, se-

višķi vēl tāpēc, ka valdīšanas palīdzības vispārējais apraksts

BGB 855. pantā nav apmierinājis ne teoriju ne ari praktiķu

(Erlāuterungen zum Vorent\vurf des schweiz. BGB, 802. un

turpm. lpp, un VVieland, ib, 490. lpp.). Tas ir skaidrs pierā-

dījums tam, cik ārkārtīgi grūti ir uz valdīšanas būtību attie-

cošies formulējumi, ko es vēlāk vēl tuvāk apgaismošu.

Tā tad pēc Šveices tiesībām katrā atsevišķā gadījumā ir

jāizšķir, kad tā persona, kura izlieto faktisko varu par lietu,

ir uzskatāma kā valdītājs un kad tikai kā valdīšanas palīgs.

Kritērijs ari pēc Šveices tiesībām būtu jāmeklē iekš tam, vai

atkarības attiecība, kādā zināma persona atrodas pret lietas

valdītāju, ir tā veidota, ka pēdējais lietu katrā laikā var at-

ņemt, vai nē. Tikai pēdējā gadījumā mums ir darīšana ar val-

dīšanu, turpretī pirmajā ar palīdzību valdīšanā. Atstājot pie

malas valdīšanas aizsardzību, šim jautājumam ir nozīme kri-

mināltiesībās, tāpēc ka lietu pretlikumīgi piesavinoties valdī-

tājs izdara izšķērdēšanu, turpretī valdīšanas palīgs zādzību.

Tā tad Šveices ZGB sastādītāji ir bijuši pārliecināti par

to, ka ir bijis nepieciešami pārņemt valdīšanas palīga institūtu.

264



Tiešām, tiesību kārtība nevar iztikt bez valdīšanas palīga jē-

dziena, tāpēc ka attiecīgajos gadījumos, no vienas puses, pa-

dotai, subordinētai personai, sakarā ar viņas atkarību no valdī-

šanas kunga, nav patstāvīgas valdīšanas, no otras puses, val-

dīšanas kungam ir nepieciešama pārstāvība valdīšanā caur pa-

doto personu. Palīdzība valdīšanā ir šais modernās tiesībās

vēl praktiskais pārstāvības veids valdīšanā. Līdzīgi vācu

BGB, ari Šveices ZGB pieņem dubultu valdīšanu tai gadījumā,

kad kādas lietas īpašnieks to nodod tai personai, kurai viņš

uz šo lietu ir piešķīris kādas tiesības, piem. lietošanu, nomu,

glabājumu v. t. t. Tā 920. pants nosaka: „Ja lietas īpašnieks

ir to nodevis kādam citam uz kādas aprobežotas lietiskas vai

personiskas tiesības pamata, tad viņi abi ir valdītāji. Tam,

kurš lietu valda kā īpašnieks, ir patstāvīga, turpretī otram ne-

patstāvīga valdīšana."

Šī panta izteiksme gan nav gluži skaidra, bet no motī-

viem (Erlāuterungen, 802. lpp.), izriet, ka Šveices ZGB pat-

stāvīgā un nepatstāvīgā valdīšana nozīmē to pašu, ko vācu

BGB tiešā un netiešā valdīšana (citādos uzskatos VVielands,

ib. 492. lpp.).

Interesanti ir tie jauninājumi:, kurus Šveices ZGB levedis

attiecībā uz valdīšanas, aizsardzību.

927. pants skan: „Kas otram kādu lietu atrāvis ar aiz-

liegtu patvarību, tā pienākums ir to atdot, kaut ari viņš ap-

galvo, ka viņam ir labākas tiesības uz šo lietu. Ja atbildē-

tājs tūliņ pierāda savas labākās tiesības un uz to pamata sū-

dzētājam lietu tūliņ var atkal atprasīt, tad viņš no atdošanas

var atteikties. Sūdzības mērķis ir lietas atdošana un zaudēju-

mu atlīdzība."

Mēs te sastopam gan teorētiski neattaisnotu, bet' praktiski

gluži noderīgu posesorija un petitorija savienojumu, tā tad

tiešu atkāpšanos no vecā noteikuma, ka posesoriskā sūdzībā

petitoriskas ierunas nav pielaižamas (sal. turpretī BGB 863. p.

un CL 693. p.). Kāds piemērs: A. atrod B. stallī zirgu, kuru»

viņš atzīst par sev nozagtu, un slepeni to paņem sev līdzi.
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B. kā valdītājs sūdz un pieprasa zirga izdošanu, A. atsaucas

uz savām īpašuma tiesībām. Ja A. tūliņ var pierādīt savas

īpašuma tiesības, tad sūdzība ir noraidāma.

Kā valdīšanas atrāvuma tā ari valdīšanas traucējuma sū-

dzība pēc Šveices tiesībām ir pielaižama tikai tad, ja īpašnieks,

dabūjis zināt par izdarīto aizskārumu!, tūliņ atprasa lietu vai

pieprasa traucējuma novēršanu (929. pants).

Tālāk jāpiemin, ka pašpalīdzības tiesības kā pēc Šveices

ZGB (926. pants), tā ari pēc vācu BGB- (859. pants) iet tālāk

nekā pēc mūsu tiesībām (CL 683. pants), jo valdītājam tur ir

nevien tiesība ar varu aizstāvēties pret aizliegtu patvarību,

bet ari ar tūlītēju vardarbīgu uzbrukumu (Angriff) atkal atgūt

valdīšanu. Ari pēc Šveices tiesībām pašpalīdzības tiesības pie-

der nevien valdītājam, bet arī valdīšanas palīgam, pēdējam ti-

kai pret trešām personām, bet ne pret valdītāju, kurš neizdara

aizliegtu patvarību, ja valdīšanas palīgam atņem lietu (VVieland,

ib, 501. lpp, BGB 860. pants).

Beidzot, Šveices ZGB atrodam sīkus noteikumus par

principu: „E n fai t! d c meub 1 c s 1 a pos sess i o n

va v t ti t re." Šveices ZGB šo principu attīsta vēl plašāk,

jo viņš uzstāda kustamas lietas valdītāja labā presumpciju ne-

vien par īpašuma tiesībām, bet ari par aprobežotām lietu =

vai personiskām tiesībām, jā valdītājs savu prasību no šādām

tiesībām atvasina (930. un 931. pp.). Šī noteikuma tiesiskais

spēks tomēr tiek ierobežots ar to, ka pirmkārt, presumpcija

pēc likuma nav spēkā pret to personu, no kuras valdītājs lietu

saņēmis, otrkārt, tikai personiskās tiesības nevar uzstādīt

pret trešām personām (tuvāk pie VVielanda, ib, 506. un

turpm. lpp.).

Mēs nu esam izsekojuši valdīšanas mācības attīstībai no

pandektu tiesībām līdz pat visjaunākai likumdošanai. Atliek

vairs tikai noslēgt mūsu apskata g a 1 a I znākum v.

Cik liels solis sperts no Saviņji mācības par valdīšanu

līdz vācu BGB un Zveices ZGB viedoklim, būs katram skaidrs.

Animus domini, kuru Jerings tik sirdīgi apkaroja, ir izmests no
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valdīšanas jēdziena un pēdējais novests līdz vienkāršajai for-

mulai «valdīšana — faktiska vara par lietu". Tas, bez šaubām,

ir atzīstams panākums un izliekas pat, it kā sarežģītais valdī-

šanas problems tādā kārtā visiem par1 apmierinājumu) būtu at-

risināts. Diemžēl, tas tā nav, jo šī formula naiv pilnīgi pa-

reiza.

Jau pandektu tiesību skolotājiem bij šaubas par to, kas

īsti jāsaprot ar faktisku varu vai faktisku kundzību (tatsāchli-

che Gewalt od. Herrschaft). Pēc Vindšeida (Pandekten, I,
414. lpp.) faktiskai varai par kādu Metu ir nepieciešama tieša

un aktuāla iespēja pēc savas patikas darīt iespaidu uz lietu.

Šķiet, ka tāpat uztver šo jēdzienu ari vācu BGB, jo ari tajā

iet runa par iespēju izlietot varu par lietu, kā par valdīšanas

iegūšanas nosacījumu (854. panta 2. Tagad apskatī-

simies, cik tāļu mēs tiekam' ar šo apzīmējumu praktiskā dzīvē.

Faktiska vara par lietu, bez šaubām, ir visos tais gadī-

jumos, kur iet runa par aizslēgtu nekustamu lietu, kā namu,

šķūņu, staļļu v. t. t. valdīšanu, kā ari par tādu kustamu lietu

valdīšanu, kuras tur tiek uzglabātas. Bet bez tādiem būs ne

mazums gadījumu, kur faktiskas, varas par lietu nav un tomēr

valdīšana pastāv. Kāda varā, piemēram, ir zemes gabala īpaš-

niekam vai nomniekam attiecībā uz 50 vai vairāk kilometrus

attāļu, nelietotu meža gabalu vai akmeņu lauztuvi vai

pat ārzemēs esoša zemes gabala īpašniekam? Nekāda! jo

lielā attāļuma dēļ viņam nav tiešas un aktuālas iespējas pēc

patikas darīt iespaidu uz minētiem nekustamiem īpašumiem.

Tomēr neviens neies noliegt, ka te lietai grozās ap valdīšanu,

jo ir vispār atzīts, ka valdītāja klātbūtne nekustamas mantas

valdīšanai nav nepieciešama (Wieland, ib, 489. lpp. Krievu

projekta motivi, Lietu tiesības, 139. pants). Tā tad ir skaidrs,

ka tā nav faktiskā vara, kas šais gadījumos noteic valdīšanu.

Tāpat tas ir ar tādu kustamu lietu valdīšanu, kuras atrodas

klajā laukā, kā piemēram sacirsta malka mežā, mēsli uz tīru-

ma, būvmateriāls uz būves laukuma. Valdītāja prombūtnē ari

te faktiskā vara par lietām ir līdzīgā nullei, tomēr valdīšana ir

neapstrīdama. Bet vēl skaidrāk faktiskās varas trūkums dv-
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ras acīs attiecībā uz to valdīšanu, ar kādu zemes gabala īpaš-

nieks valda par medījumu mežā un par zivīm dīķī. Te par

faktisku varu par lietu vispār nemaz nevar būt runas. Tāpat

kā nimberģieši nevienu nepakāruši, kuru tie nenotvēruši, tāpat

ari zemes gabala īpašnieks nevar šaut buku, kurš viņam negadās

pa šāvienam, nevar saķert līdaku, kura nepiekožas viņa mak-

šķerei vai neieiet viņa tīklā. Tomēr viņš ir kā medījuma tā ari

zivju valdītājs (CL 718. p., BGB 960. p.).

Pievesto piemēru pietiek, lai pierādītu, ka ir valdīšana

ari bez faktiskas varas par lietu. Bet tāpat ir ari faktiska va-

ra par lietu bez valdīšanas.. Piemēri: Teātra apmeklētājs iz-

lieto sava: kaimiņa binokli, kuru tas viņam uz kādu laiciņu laipni

iedod, vai ari atklātas bibliotēkas apmeklētājs paņem kādu grā-

matu un to turpat lasa. Tiem abiem neapstrīdami ir faktiska

vara, par viņiem uzticētām lietām, t. i. tieša un aktuāla iespēja

pēc patikas darīt uz viņām iespaidu. Teātra apmeklētājs, ja

viņš ir slīpēts blēdis, var binoklim likt nozust, bibliotēkas ap-

meklētājs var slepeni no grāmatas izplēst dažas lapas, kuras

viņu sevišķi interesē. Tomēr ne vienam ne otram no viņiem

nav valdīšanas. Ņemsim vēl kādu citu gadījumu. Kāda per-

sona ieiet sava promesošā drauga vaļējā istabā un paliek tur

viņu gaidīt. Viņam ir faktiska vara par visām istabā esošām

drauga lietām, bet viņš nav to valdītājs.

Visos šais gadījumos faktiskā vara par lietu nenodibina

valdīšanu, tāpēc ka viņa ir tikai garāmejoša. Kā Dernburgs

pareizi piezīmē (ib., 43. lpp.), valdīšanas nosacījums arvien ir

nostiprināts, ilgstošs stāvoklis.

Te tāļāk pieskaitāmi ari tie tsc. valdīšanas palīdzības ga-

dījumi, kurus BGB noteikti norobežo no valdīšanas, kur ar-

vien ir faktiska vara, parasti ari ilgstoša vara par lietām, to-

mēr, sakarā ar padotības attiecību, priekš varas izlietotājas

personas netop nodibināta valdīšana. Pietiek iedomāties tikai

mājkalpotājus vai tirdzniecības palīgus, kuriem ir pastāvīga

vara par viņu dienesta kungu dzīvoklī vai veikalā esošām

lietām.
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Jājautā, vai ari nupat pievestos vai tiem līdzīgos gadī-

jumos kādas lietas acumirklīgas turēšanas gadījumos ir pieņe-

mama ari palīdzība valdīšanā attiecībā pret valdītāju, Šī jau-

tājuma izšķiršana atkarājas tikai no tā, cik plaši grib ņemt at-

karības attiecības jēdzienu, t. i, vai ar to grib' ari saprast ne-

jaušu attiecību pret lietas īpašnieku, bez jebkāda dienesta

rakstura, attiecību, kura nodibināta tikai ar acumirklīgu saka-

ru ar lietu, piemēram, augšā minētā binokļa, bibliotēkas grā-

matas vai ari šķīvju un glāžu lietošana restorānā no restorāna

apmeklētāja puses. Pēc manām domām, tāda valdīšanas palī-

dzības jēdziena paplašināšana nav pielaižama, tāpēc ka viņa

runā pretī kā vārda „palīgs" nozīmei, tā ari vietniiecībai vis-

pār, kā svešu interešu aizstāvībai, tomēr dažreiz būs grūti no-

vilkt! robežu starp valdīšanas palīdzību un tikai acumirklīgu
turēšanu. Praktiska nozīme šādam norobežojumam ir tikai at-

tiecībā uz pašpalīdzības tiesību, kura, izņemot valdītāju, pieder

vienīgi valdīšanas palīgam. Bet ja grib ari kādas lietas acu-

mirklīgo turētāju uzlūkot kā valdīšanas palīgu, tad: viņam jāpie-

šķir ari pašpalīdzības tiesība, bet tas ari no tiesiskās sadzīves

objektīvā viedokļa nav attaisnojams, vismaz tiktāl ne, ciktāl

iet runa par vācu BGB vai Šveices ZGB plašajām pašpalīdzī-

bas tiesībām. Un tiešām, tas būtu absurds, ja bibliotēkas ap-

meklētājam, kuram viņa kaimiņš atņem grāmatu, vai restorāna

viesim, kuram kāds cits viesis atņem glāzi, dotu tiesību grā-

matu vai glāzi atņemt ar varu, bet: nevis šī gadījuma dēļ

griezties pie bibliotēkas vai restorāna personāla, t. i, īstajiem

valdīšanas palīgiem, kuri tad vajadzībās gadījumā varētu iz-

lietot varu.

Diemžēl, pārrunājamais jautājums šimbrīžam vēl nav gu-

vis iztirzājumu, jo ne BGB ne ZGB nepiemin acumirklīgo tu-

rētāju. Vai tas ir noticis ar nolūku vai nē, lai paliek neiz-

šķirts.

Tas te būtu jāpiezīmē garāmejot. Šai vietā ir no svara

tikai pierādīt, ka ne kādas lietas acumirklīgajam turētājam, ne

āri valdīšanas palīgam nav lietas valdīšanas, bet gan faktiska

vara par to, ciktāl, pēc attiecības ar lietu vispār faktiska vara
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ir iespējama. Tā tad ir skaidrs, kā vienā pusē nāk priekšā

valdīšana ari bez faktiskas varas, tā otrā pusē faktiska vara par

lietu ari bez valdīšanas. Līdz ar to ir pierādīts, ka jaunā val-

dīšanas formula «valdīšana — faktiska vara par lietu" nav pa-

reiza.

Tādā kārtā mūsu apcerējums noved pie tā iznākuma, ka

faktiskā vara valdīšanas jēdzienā, tāpat kā animus, nav pats

galvenais. Taču ja mēs no pandektu tiesību valdīšanas apzī-

mējuma izstrīpojam nevien valdīšanas gribu, bet ari faktisko

varu, tad vispār vairs nekas nepaliek pāri. Bet ja nu tiešām

ne valdīšanas griba ne ari faktiska vara nav valdīšanai sva-

rīga, kas tad ir svarīgs? lekš kam tad īstenībā pastāv valdī-

šanas būtība? Uz šo jautājumu, cik man zināms, vēl neviens

nav devis apmierinošu atbildi. Tā ir un paliek viena no grū-

tākām tiesību mīklām.

Tā iznāk, ka likumdevējs, kuram jādefinē, jāapzīmē vai

vismaz jāraksturo valdīšana, nokļūst ļoti grūtā stāvoklī. Viņš

to vienkārši nespēj un tāpēc savos spaidos meklē glābiņu pie

tiem vārdiem, kuri jau ieguvuši pilsoņu tiesības: «valdīšana —

faktiska vara par lietu". Bet ka ar šiem vārdiem netiek iz-

smelta valdīšanas būtība, to piemēram Šveices likumdevējs ir

gluži labi apzinājies, jo viņš ir atradis pair nepieciešamu fakti-

skās varas principu lauzt ar vienu ievērojamu izņēmumu.

Proti, 921. pantā viņš nosaka: «Pēc savas dabas paejošs trau-

cējums vai palaidums (Untērlassung) faktiskās varas izlieto-

šanā valdīšanu neiznīcina" (sal. BGB 856. pantu). Bet ar to

lieta vēl nav nokārtota, un dažreiz ari šis pants nespēs palī-

dzēt. Kā es jau minēju, ir gadījumi, kur lieta grozās nevis

ap paejošu, bet ap ilgstošu faktiskās varas izlietošanas trau-

cējumu vai palaidumu, bet kur tomēr pastāv valdīšana. Pa-

liekot pie jau pievestiem piemēriem, tā tas ir ar attālu, vispār

nelietotu zemes gabalu valdīšanu, medījuma valdīšanu mežā,

zivju valdīšanu dīķī. Tāpēc izejot no faktiskās varas principa,

būtu jātaisa vēl viens tālāks izņēmums, bet kādā nozīmē? Ar

ko būtu raksturojama valdīšana, papildinot faktisko varu? At-

bilde uz šo jautājumu nav viegla. Pie tam te vēl no otras pu-
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ses nāk klāt tie neapstrīdami biežie gadījumi, kur ir faktiska

vara par lietu bez valdīšanas, un līdz ar to veltīgās pūles at-

rast izeju ar valdīšanas palīga institūtu, sakarā ar to, ka viņa

jēdziena formulēšana sagādā pārāk lielas grūtības. Tiešām

izmisuma pilns stāvoklis likumdevējam, stāvoklis, no kura ne-

spēja izkļūt pat dažā ziņā priekšzīmīgā Šveices ZGB sastādī-

tāji.

Tāda asprātīga galva, kā Jerings, savā laika jau ir atzinis

grūtības, ar kādām savienota valdīšanas leģislatiiva formulē-

šana un pietiekoši skaidri brīdinājis no izteiciena «faktiska va-

ra", taču veltīgi. Bet līdz ar to viņš ir ari mēģinājis šo mīklu

atrisināt un dot likumdevējam norādījumu, kā viņš varētu iz-

kļūt no likstas, norādījumu, kurš gan ir palicis neievērots.

Proti, Jerings liek priekšā valdīšanas jēdzienu izteikt se-

kosi. Valdīšana ir faktiska attiecība starp personu un lietu,

attiecība, kuru nosaka viņas saimnieciskās izlietošanas nolūks.

Piemēram, drēbes un veļu mēdz uzglabāt mājā, vērtspapīrus

bankas seifā, būvmateriālu uz būves laukuma, mēslus uz tī-

ruma, meža kustoņiem mēdz atstāt brīvību mežā. Tā tad pēc

Jeringa valdīšana atkarājas no tā, vai pret lietu izturas tā, kā

to prasa viņas saimnieciskais nolūks. Kā tā ir tikpat riskanta

cik meklēta teorija, to mums saka mūsu tiesību sajūta. Un

tiešām, ar Jeringa definīciju valdīšanas būtība tiek nepietie-

koši raksturota, ne nu vēl izsmelta. Vislabāk tas redzams

atkal no piemēriem. Šī definicija acīm redzot nav piemēro-

jama ilgāku laiku atmatā stāvošiem tīrumiem, akmeņu lauztu-

vēm v. t. t, jo viņu saimnieciskās izlietošanas nolūks pastāv

taisni viņu lietošanā. Bez tam ir iespējams pievest veselu

virkni neapšaubāmas valdīšanas gadījumu, kuri apzīmē tiešu

pretstatu tai faktiskai attiecībai pret lietu, kādu prasa viņas

saimnieciskās izlietošanas nolūks.. Valdīšana' attiecībā uz

dzirnavu akmeni pastāv ari tad, kad viņu neizlieto dzirnavās

malšanai, bet dārzā galda vietā; tāpat ir valdīšana attiecībā uz

dzelzsceļa sliedi, ja tā netiek izlietota dzelzsceļam, bet saim-

niecībā vai darbnīcā spaida vietā; tāļāk ir valdīšanai attiecībā

uz izpriecas namiņu, ja ari to izlieto par vistu kūti; izšķērdē-
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tājs paliek savu persiešu grīdsegu valdītājs, kaut ari viņš tās

izlietotu par zirgu segām, tāpat kā viņš patur savu vērtspa-

pīru valdīšanu, izlīmējot ar tiem savu istabu sienas.

Beidzot, būtu ari par tāļu iets, ja faktiskās varas mo-

mentu pavisam izmestu no valdīšanas jēdziena. Faktiskai va-

rai joprojām ir nozīme priekš valdīšanas, bet viņu nedrīkst

uztvert absolūti un viņa nedrīkst būt vienīgais valdīšanas

raksturīgais moments. Tāpēc lietas saimnieciskā nolūka uzsvē-

rums Jeringa definīcijā pa daļai gan pelna ievērību (sal. Wie-

land, ib., 409. lpp.). Tomēr pareizai valdīšanas analizei ne-

pietiek visu līdz šim pievesto viņai raksturīgo momentu, kādi

ir: faktiskā vara par lietu, uz lietas saimnieciskā nolūka pama-

tota attiecība pret viņu, ilgstošais stāvoklis, neatkarība kā

pretstats valdīšanas palīgam; vismaz izliekas, ka bez tam vēl

jāievēro kāds cits, līdz šim neuztverts moments. Tālākais

jāatstāj turpmākiem pētījumiem.

Šimbrīžam vēl valdīšanas problems diemžēl nav atrisi-

nāts. Pēdējos gadu desmitos gan valdīšanas jēdziens ir tīrīts

no vecajiem sārņiem un ar to mācība par valdīšanu labu gaba-

lu virzīta uz priekšu, bet līdz šim vēl nav izdevies atrast for-

mulu, kurā valdīšanas jēdziens pilnīgi ietilptu. Nevajag: domāt,

ka valdīšanas formulai ir tikai teorētiska nozīme. Viņa ir tik-

pat svarīga ari praktikai, jo no valdīšanas jēdziena atkarājas

valdīšanas aizsardzības apmērs. Lai valdīšanas aizsardzība

varētu būt taisnīga, tad par visām lietām tiesnesim katrā at-

sevišķā gadījumā vajag būt skaidrībā par to, vai vispār iet

runa par valdīšanu. Bet tas ir iespējams tikai tad, ja valdīša-

nas jēdziens ir likumā pareizi izteikts.

Beidzot piegriezīsimies atkal mūsu likumdošanai.

Es ceru, ka esmu pietiekoši noskaidrojis, ka Vakareiropas tie-

sības valdīšanas jautājumā stāv uz ievērojami augstāka līme-

ņa, nekā mūsu Vietējie civillikumi un ka tāpēc ir kļuvis nepie-

ciešami reformēt novecojušos CL notekumus par valdīšanu.

Bet tā ka ari Vakareiropāl valdīšanas mācības attīstība vēl

nav noslēgta, un ari tur vēl valdīšanas problems gaida savu

atrisinājumu, tad šī reforma pie mums šimbrīžam var būt tikai

provizoriska.
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Šāda mūsu valdīšanas tiesību provizoriska re f o r-

m a ir nesen jau pa daļai izvesta un proti ar 1925. gada 27. ok-

tobra «Pārgrozījumiem un papildinājumiem vietējo civillikumu

11. grāmatā" («Valdības Vēstneša" 1925. gada Nr. 243.). Vie-

tējo civ. lik. 626. pants ir papildināts ar sekošu piezīmi: «Tu-

rētājam ir tiesība uz prasību par traucētas valdīšanas atjau-

nošanu." Ļoti nožēlojami, ka šī piezīme ir izteikta tik īsi un

tik neskaidri. Ko nozīmē «traucētas valdīšanas atjaunošana"?

Vai tā aptver tikai valdīšanas atrāvuma vai ari valdīšanas

traucējuma sūdzību (sal. CL 685. un 693. pp.)? Vienskaitlī

lietotais vārds «prasība" kā ari izteiciens «atjaunošana" diem-

žēl nepielaiž citu iztulkojumu kā to, ka turētājam ir piešķirta

tikai tiesība celt valdīšanas atraušanas sūdzību, bet ne sū-

dzību par valdīšanas traucēšanu. Tas tomēr ir pilnīgi ne-

pamatoti.

Pārrunājamās provizoriskās reformas ideja ir pilnīgi

pareiza. No praktiskā viedokļa raugoties reformas mērķim
šimbrīžam vajag būt tikai tam, ari turētājam piešķirt tiesību

aizsardzību. Tādā kārtā gala iznākumā turētājs tiek nostā-

dīts juridiskam valdītājam līdzās un sakarā ar to starpība

starp juridisko valdīšanu un turēšanu praktikā izzudīs pati

par sevi. Pagaidām ar to pietiek. Bet kāpēc turētājs nebauda

pilnīgu tiesību aizsardzību, kāpēc viņam jāaprobežojas tikai

ar valdīšanas atrāvuma sūdzību, to ar labāko gribu nevar iz-

prast. Var pieņemt tikai pārskatīšanos attiecībā uz 626. panta

piezīmes izteiksmi, pārskatīšanos, kura visdrīzākā laikā būtu

izlabojama. Skaidrības labā līdz ar to būtu vēlams piebilst, kar

pret aizliegtu patvarību turētājam ir ari pašpalīdzības tiesība,

kuru 683. pants piešķir vienīgi valdītājam.

No sīkākiem izšķirojumiem mūsu tagadējā likumdošanas

stāvoklī ir jāatsakās, tā it sevišķi no noteikuma par to, ka

kādas lietas acumirklīgajam turētājam un valdīšanas palīgam

nav tiesības uz sūdzību, jo valdīšanas palīga jēdziens mūsu

likumdošanai ir svešs. Bez tam, bez šāda izņēmuma notei-

kuma var iztikt sevišķi ari tāpēc, ka praktikā acumirklīgajam

turētājam kā ari valdīšanas palīgam tikai retos gadījumos var

būt interese celt valdīšanas sūdzības. Sīkumi vispār ir at-
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stājami tiesu praktikai, starp citiem ari tā strīdu esošā jautā-

juma izšķiršana, vai posesoriskās sūdzības pieder turētājam

ari pret valdītāju; uz šo jautājumu vācu tiesību zinātne atbild

apstiprinoši, krievu senāts turpretī noliedzoši (Krievu pro-

jekta motivi, Lietu tiesības, 145. pants).
Ari pret valdīšanas jēdziena problēmu mūsu tiesu praktikai

būs dažreiz jāieņem stāvoklis, it sevišķi tais gadījumos, kad tiek

celtas sūdzības par attāliem, nelietojamiem zemes gabaliem,

tā ka valdītāja vai turētāja faktiskas varas, pretēji 625. un

626. pp. noteikumiem, nav. Tad valdīšanas jēdziena trūcīgā

attīstība kļūs sajūtama ari mūsu tiesu praktikā un būs skaidri

jāatzīst, ka ar posesoriskās aizsardzības attiecināšanu uz tu-

rētāju valdīšanas reforma pie mums ir tikai iesākta, bet vēl

nebūt nav pabeigta.

Bez tam ar laiku būtu vēlami mūsu valdīšanas tiesības

vēl papildināt kādā gluži citā virzienā, proti, pārņemot franču

noteikumu „En fait dc meubles la possession vaut titre", un

proti, vācu BGB 1006. panta ietērpumā, ar nosacījumu, ka

mūsu sociālpolitiskās resp. kultūras attiecības to pielaiž. Uz-

ņemt šo noteikumu tiesību kārtībā spiež kultūras valsts pil-

soņu modernā tiesību sajūta, kā to rāda ārzemju kodifikaciju

piemērs.

Ari mēs esam kultūras valsts pilsoņi, jo bij. Baltija gadu-

simteņiem ilgi ir baudījusi Vakareiropas kultūras svētību un

līdz ar savu kultūru ari savas tiesības smēlusi no rietumiem.

Tikai diemžēl tā saite, kura mūsu tiesību dzīvi savienoja ar

rietumiem, pēdējos gadu desmitos ir stipri atslābuši un ar to

aizkavēta mūsu privāttiesību tālāka attīstība.

Mana apcerējuma netiešs, pārrunājamā priekšmeta ap-

jomu pārsniedzošs nolūks bij pierādīt, cik vēlami ir zināt-

nisko saiti ar rietumiem atkal ciešāk saistīt, lai izbeidzas tas

sastinguma laikmets, kādā ir nokļuvusi mūsu tiesību attīstība

un lai uz mūsu tiesībām dara auglīgu iespaidu Vakareiropas

tiesības, kuras pa to laiku ir gājušas tāļu uz priekšu.

O. Cvingmans
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Atskats uz Latvijas valstiskās idejas
izveidošanos.

(Turpinājums.)

Zināms lūzums latviešu politiski-tiesiskajos uzskatos

notika ar Rīgas ieņemšanu no vācu karaspēka 3. septembrī

1917. g., kad latvieši spilgti redzēja Krievijas politiķu; vien-

aldzību pret Baltiju un krievu armijas sabrukuma sākumu.

Visi krievu interesēs ar tādu patriotismu nestie upuri izrā-

dījās veltīgi. Par tiem nebija nekādas atmaksas, nekāda gan-

darījuma. Cerības, kuras latvieši lika uz Krieviju, uz viņas

demokrātisko inteliģenci un kuras bija tik rožainas pēc marta

revolūcijas, arvien vairāk izzuda. Vācu armija neapturami

virzījās Latvijā uz priekšu. Drīzi pēc Rīgas krišanas tā oku-

pēja visu Rīgas apriņķi un 30. septembrī dabūja savā varā

Sāmu salu un apkārtējās salas. Krievu armijas laupīšanām

un slepkavībām atkāpjoties nebija vairs robežu. Mājas tika

nodedzinātas, viss vērtīgākais tika izpostīts vai nolaupīts.

To pārliecinoši notēlojis J. Zālīts savā brošūrā. Autors aiz-

rāda, ka ne Beļģijas, ne Serbijas, ne Polijas, ne Austrumprū-

sijas postījumi pasaules karā nevar tikt salīdzināti ar tiem,

kādus izcietusi Latvija. Brošūra ar savu suģestējošo saturu

stipri atvēsināja krieviskās orientācijas piekritējus.

Ari krievu revolucionārā „Pagaidu Valdība" latviešu

valodai nedeva lielākas tiesības administrācijā kā tas bija jau

cara laikos. Viņa nepielaida ari tās ievešanu kā mācību va-

lodu latviešu vidusskolās.

Kņaza Ļvova kabinets izturējās pilnīgi vienaldzīgi pret

citu tautu nacionālajiem jautājumiem. Kad latviešu pārstāvji

pacēluši skaļas balsis par Latvijas autonomiju, Pagaidu Val-

dības ārlietministrs Miļukovs izsaucies: „Ja latviešiem dos

autonomiju, tad tā būs jādod ari samojediem un citiem ino-

rodciem".
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Kad pie stūres nāca otrais koalicijas kabinets ar Ke-

renski kā ministru prezidentu un kur pārsvarā bija socialre-

volucionari, latviešu nacionālā lieta nemaz neuzlabojās. La-

tviešu delegācijas sarunas ar Kerenski par Latgales pievieno-

šanu pārējai Latvijai 19. septembrī 1917. g. pierādīja, ka pat

visliberālākie krivi neatzīst un visādi kavē latviešu nacionālo

apvienošanos. Palīdzības vietā Kerenskis pārmetis latvie-

šiem par viņu lielinieciskajiem strēlniekiem un par pēdējo

„lieliniecisko laikrakstu „Brīva:is Strēlnieks".

Ari vēlāk krievu demokrāti līdzīgi monarchistiem bija

naidīgi noskaņoti pret latviešu patstāvības centieniem. Tā

Z. Meijerovics, runādams par savu darbību Londonā (no

1918. g. jūlijam līdz 1919. g. janvārim) izsakās: „Opozieijā

pret mums apvienojās tiklab monarķisti, kā kadeti, tā ari so-

cialisti-revolucionari un citi, kuri izlietoja visu savu iespaidu,

lai manu darbu jauktu." *)

Kādā savā apspriedē Maskavā krievu sociailisti-revolu-

cionari, apspriežot kara un bēgļu jautājumus, izteikušies, ka

latviešu bēgļi pēc kara beigšanas nebūtu laižami atpakaļ uz

Latviju, bet pametami Krievijā izklaidus kā kultureli mēsli,

kas lai -uzmēslotu krievu noliesējušo dzīvi (skat. „Atvase"

Nr. 48. 1918.). Tāpēc ari krievu administrācija pielika pūles,

lai latviešu bēgļi tiktu sūtīti uz tālākiem lekškrievijas apga-

baliem un tādā kārtā tiktu izkaisīti pa visu plašo Krieviju

un pārkrievoti.

Bez tam statistika pierādīja, ka krievi izmanto Latviju

ari saimnieciski lielā mērā, un tādēļ jācenšas pēc pilnīgas ne-

atkarības. Aprēķināja, ka ja atvelk visus tos izdevumus, ku-

rus krievu valdība izdod par dažādu iestāžu uzturēšanu La-

tvijā no tiem ieņēmumlern, kas Krievijai ienāca no Latvijas,

tad Krievija ikgadus dabūjusi no Latvijas 25 miljonu rubļu

skaidra atlikuma.
2

)

1) „Valsts pieci gadi", rakstu krājums 1. p. 27.

2) skat. J. Seskis „Latvijas valsts izcelšanās un viņas izredzes"

lpp. 18.
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Tādā kārtā ar Krievijas sabrukumu un viņas valdību

noliedzošo, naidīgo izturēšanos pret latviešu nacionālajiem

centieniem, sagruva katra bāze krievu orientācijai.

No otras puses — arvien stiprāk atskanēja vācu balsis,

kuras runāja nevien par Kurzemi kā vācu zemi, bet ari par

Rīgu kā senvācu pilsētu, kurus laiks apvienot vienā nedalāmā

vienībā ar vareno Vāciju. Pieveda dažādus pārspīlētus datus

par turienes vācu iedzīvotāju skaitu un viņu apspiešanu no

pārējām tautībām un uzaicināja šos vācu iedzīvotājus un ze-

mes atbrīvot.

Okupētājā Kurzmē vietējie muižnieki labprātīgi atdeva
1k no savām zemēm, lai uz tām varētu novietot vācu kolo-

nistus, jo Kurzemē „zeme brēcot pēc cilvēkiem", kamēr Vā-

cijā tas esot otrādi — tur «cilvēki brēcot pēc zemes". Tika

aprēķināts, ka šādu kolonistu varētu nometināt Kurzemē ap

VI2 miljonu un tādā gadījumā šī Latvijas daļa pārvērstos par

īstu Vācijas provinci.

Tādos apstākļos, kad vienlīdz nāvējoša bija kā krievu tā

vācu valsts vara, dabīgi radās trešā izeja — necerēt vairs

neko ne no Krievijas nedz Vācijas, un padarīt Latvijas, jau-

tājumu par starptautisku, gaidīt lai runā Sabiedrotie, kuri jau

bija iestājušies par tautu pašnoteikšanās tiesībām.

Šī doma pastāvēja latviešu inteliģences starpā jau tūlīt

pēc Rīgas krišanas, bet sevišķi noteikti viņa parādījās pēc

lielinieku apvērsuma.

111.

Stipru grūdienu Latvijas pilnīgas patstāvības idejai deva

Krievijas. 1917. g. oktobra revolūcija, kad lielinieki

ar Ļeņinu priekšgalā sagrāba valsts varu. Varēja jau skaidri

paredzēt, ka Krievijā ar lielniecismu iesāksies politisks un

ekonomisks chaoss, kuru būs pārāk sāpīgi jāpārcieš latviešu

tautai, kas toreiz piederēja pie kulturelākām Krievijā (gadā

laikā izdoto grāmatu skaitu ziņā latvieši priekš kara ieņēma
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trešo vietu starp Krievijas tautām; periodisko izdevumu to-

reiz iznāca 59. Materiālā un garīgā kultūra bija stipri uz-

plaukusi).

Visur tagad spilgti izpaudās Krievijas galējā nespēcība,

viņas valsts varas nevarība. «Krievija bija kā kuģis, kas pa-

zaudējis savu stūri, kas atdots viļņu un vētras varai un tādēļ

būtu veltīgi griezties pie krieviem ar latviešu tautas politi-

skām prasībām," saka J. Seskis savās atmiņās. 3)

Latviešu stāvoklis šinī laikā bija ļoti grūts. Latviešu

.nacionālie centieni tika sakropļoti kā no lielinieeismā iestigu-

šajiem strēlniekiem, tā ari no okupēto latviešu viltotām bal-

sīm. Un tomēr taisni šinī laikmetā vajadzēja atrast cietu

pamatu, uz kura nostājoties, varētu sākt piepildīt nacionālos

mērķus, Šāds pamats nu bija Antantes valstis. Tādēļ ari

latviešu nacionālā pilsonība noteikti pieslējās t. s. «Sabiedroto

orientācijai", pretim vācu imperiālistiskai un krievu lielinie-

ciskai. Tikai Sabiedroto uzvara pasaules karā un viņu prok-

lamētā tautu pašnoteikšanās tiesību izvešana dzīvē varēja glābt

latviešus no iznīcības.

Doma par Latvijas pilnīgu patstāvību nebija sveša ari

pirms oktobra revolūcijas, bet! viņa vēl bija stipri nedroša un

stāvēja bez kāda reāla atbalsta. Viņas aizstāvjiem; bija jā-

dzird daudz rūgtu pārmetumu. Tā jau 21. martā Rīgā nodi-

binātā Latvju Neatkarības Apvienība uzstādījusi prasību par

pilnīgu latviešu politisko, nacionālo, kulturelo un saimniecisko

neatkarību. Šai apvienībai bijuši gan tikai nedaudz biedru.
4

)

Par suverenu Latvijas valstī 1917. gada vasarā uzstājas

ari Maskavas latvieši savā orgānā «Dzimtnes Atbalss". Tā,

1917. g. jūlijā žurnālists K. Upīts izsaka pārliecību, ka jāat-

met uzskats, ka vajāga saistīties tikai ar Krieviju. Latvijas

jautājums ir starptautisks jautājums un to izšķirs, miera kon-

ferencē. Kurzemi Vācija Krievijai neatdos, bet gan būs ar

mieru, ka tiek dibināta patstāvīga Latvija. Pēdējās realizē-

s) Skat. Līgotņu Jēkabs «Latvijas valsts dibināšana" 1. p. 235.

4) Skat, Spr. Paegle „Kā Latvijas valsts tapa". 1. p, 111 un 184
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šana mums ir varbūt pat daudz tuvāk, kā autonomijas iegū-
šana Krievijas federatīvajā republikā, kas patiesībā karāijas
vēl pilnīgi gaisā, jo mēs nebūt nezinām, kur Krieviju iekšējā

anarķija un viņas iedzīvotāju masu tumsība var novest.

Tādas pašas prasības uzstāda «Dzimtenes Atbalss" 21.

jūlijā 1917. g. E. Blanks, rakstīdams: «Neatlaidīgā cīņā Latvija

var panākt vismaz Latvijas-Lietavas republiku,"

Dr. M. Valters savā brošūrā «Latvijas autonomija",

kura bija plaši izplatīta 1917. g. otrajā pusē, pieprasīja Latvijai

patstāvīgas valsts formu, nesaistoties ne ar Krieviju nedz

Vāciju.

Viņš raksta: «Mums nav ne mazākā iemesla izvairīties

no Latvijas patstāvības idejas; taisni otrādi, mums tā no-

pietni! jāņem vērā un šī ideja prasa, ka mēs sākam jau tagad

veidot uzskatu, ka Latvijas starptautiskais stāvoklis var tai

piespriest valsts raksturu... Mums nav ne mazākā iemesla

baidīties no prasījuma pēc Latvijas valsts iekārtas."
5

) Tā-

lāk: «Jo ātrāki Latvijas tauta nāks pie vienotas atziņas, ka

tāS ir ar mieru ari pastāvēt kā valsts, neatkarīgi no vienas

vai otras lielvalsts, jo noteiktāks būs ari Latvijas spēks,"
6)

Raksturīgas domas izsaka «Laika Vēstis" redakcija 5.

oktobrī 1917. g. apspriežot «Latvijas orientāciju": «Mūsu

līdzšinējais lozungs bija autonoma Latvija Krievijas federa-

tīvā republikā. Bet gandrīz jau visa Latvija atrodas vācu

rokās un acīm redzot ne Krievijai mūs atpestīt no vācu va-

ras. Krievijas iekšējais stāvoklis kļūst katru dienu grūtāks

un nepanesamāks, un zūd samērā ar iekšējo sabrukumu viņas

kaujas spējas frontē. No otras puses nav ari domājams, ka

Vācija izies no šī kara tik stipra, ka viņa spētu sev pilnīgi

pievienot Baltijas piekrasti. Latvijas un visas Baltijas jautā-

jums ir palicis starptautisks, un viņa atrisināšana atkarājas

ne vienīgi tikai no Krievijas un Vācijas, bet varbūt vēl vairāk

no Anglijas vai pat Amrikas, priekš kurām Baltijas piekraste

5) Dr, M. Valters „Latvijas autonomija", otrs izdevums 1. p. 13. un 14.

c) Dr. M. Valters «Latvijas autonomija", otrs izdevums 1. p. 16.

279



ir ārkārtēji svarīga kā cels uz Krievijas tirgiem. Brīva, ne-

atkarīga un starptautiskiem līgumiem garantēta Latvija vai

Baltija, līdzīgi Skandināvijas valstīm, tā būtu ideāla izeja no

tagadējā stāvokļa." Citā vietā minētais laikraksts izsaka

domas, ka „atliek pēdējā kombinācija: nodibināt suverenu

Latviju vai Latvijas federāciju ar Lietavu vai Igauniju."

Kas attiecas uz ideju par Latvijas-Lietavas republikas

dibināšanu, tad tā stāvēja * sakarā ar leišu darbinieku Dr.

Šlupasa un Tumasa ierosinājumiem. Latviešu Pagaidu Na-

cionālās Padomes pirmajā sesijā Valkā (no 16.—19. novem-

brim 1917. g.) aizskarts debatēs šis jautājums, bet nav at-

radis labvēlīgas atsauksmes. Par to referēja deputāts J.

Zālīts un izsacījās, ka leiši rīkojoties uz Kurzemes pievieno-

šanu Lietuvai un Lietavas-Latvijas, vai Kurzemes ķēniņa

valsts dibināšanu ar kādu vācu princi priekšgalā. Ari Z.

Meijerovics izteicies tāpat: „Leišu politika tiešām ir neiz-

devīga. Bez tam tā ir visa vācu orientācijā."

Ja agrāk redzējām, ka valdošais lozungs bija „Brīva

Latvijā brīvā Krievijā", tad tagad, pēc oktobra revolūcijas

izvirzījās cits lozungs: „Nost no grimstošās, sabrūkošās

Krievijas."

Šāda tendence valdīja ne tikai latviešu starpā, bet viņa

novērojama ari pie citām mazajām Krievijas tautām. Tā

raksturīgs ir Lietavas seima lēmums, kuru 11. novembrī 1917.

g. publicē no Stokholmas, ka dibināma neatkarīga Lietavas

valsts, kuram nolūkam Viļņā sasaucama Lietavas satversmes

sapulce. 15. novembrī 1917. g. igauņu Nacionālā Sapulce

pasludināja tautas suverenitāti un neatkarību no Krievijas

centrālās valdības (Igaunijas patstāvīgā demokrātiskā repub-

lika tika proklamēta 24. februārī 1918. g.).

Tāpat novembrī 1917. g. Ukrainas Centrālā Rada no-

lēma izsludināt Ukraini par republiku. Ukrainas patstāvību,

uz Vācijas un viņas triju sabiedroto spiediena, atzina ari

toreizējā krievu valdība, jo Ukrainu patstāvīga delegācija

piedalījās Brestļitovskas miera sarunās.
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Ari Baltkrievijas Rada savā 1917. g. 12. decembra sēdē

pieņēma rezolūciju par Baltkrievijas republikas dibināšanu

un valdības iecelšanu. Šī kustība, protams, nevarēja palikt

bez sava iespaida uz latviešu centieniem. — Neatkarīgas,

patstāvīgas Latvijas valsts nepieciešamības ideja jau redzami

izpaudās Latviešu Pagaidu Nacionālās Padomes pirmajā se-

sijā Valkā, no 16.—19. novembrim 1917. gadā. Nacionālā Pa-

dome, kura bija radusies visgrūtākā, viskritiskākā vēstures

brīdī, 17. novembrī 1917. gadā, lai radītu konkrētas formas

Latvijas valsts ideālam, uzturētu tautas vienību, ierādītu pat-

stāvīgās Latvijas domu Eiropas valdošajā diplomātijā, padarot

Latviju par starptautisku jautājumu, — bija visas latviešu na-

cionālās domas centrs ar vajadzīgo autoritāti kā Latvijā, tā

ārzemēs. Nacionālā Padome runāja visas apvienotās Latvi-

jas vārdā, pie kuras piederēja Kurzeme, Vidzeme un Latgale

un tāpēc viņas lēmumiem piešķirams sevišķs svars. Savā

izdotajā pilnvarā Z. Meijerovicam (12. jūlijā 1918. g.) viņa for-

mulē, ka „Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome... ir pagai-

dām topošās Latvijas augstākā valsts iestāde un apvieno sevī

visas latviešu nacionālās partijās un centrālās sabiedriskās

iestādes".

Visā Nacionālās Padomes darbā, loti auglīgā un ražīgā,

redzams skaidrs un noteikts virziens: par patstāvīgu, neatka-

rīgu Latvijas valsti kopā ar Sabiedrotiem. Šis virziens, kā

jau teikts, parādījās ari Nacionālās Padomes pirmajā sesijā

Valkā. Lai to tuvāki apgaismotu, pievedīšu dažas raksturīgā-

kās Nacionālās Padomes locekļu runasJ)

Tā J. Goldmans izsakās: „Mēs redzam, ka Krievija

pret Latvijas pašnoteikšanos ir nelabvēlīga. Pret Krieviju

mums jāiegūst pilnīga pašnoteikšanās, neizslēdzot ari pilnīgu

patstāvību un nerunājot ne par federativo, ne demokrā-

tisko, ne ari citām republikām ar šo valsti... Latvijai draud

sadalīšana. Mūsu vienīgā cerība vēl ir Sabiedrotie."

7) Citāti ņemti no Nacionālas Padomes sēžu protokoliem, kuri sa-

kopoti Līgotņu Jēkaba darbā «Latvijas valsts dibināšana".
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K. Skalbe: „Kad lielās valstis brūk, tad politiski nobrie-

dušās tautas tiek pie patstāvības, pārvēršas par valstīm. Tā

tas bij ar Turciju, no kuras pēc Balkanu kara atdalījās Balka-

nu valstiņas. Tagad ari mēs varam tapt par val s t i."

Dr. phil. P. Zālīts: „Ja Nacionālā Padome atrastu par

iespējamu, būtu nepieciešami izsludināt neatkarīgu L a-

t v i j v."

K. Bachmanis: «Latviešu sabiedrības vairākums taisni

prasa La t vijas patstā v ī b v. Viņas ideja gan vēl ir

jauna, bet tā iesakņosies un izplatīsies."

Latgales pārstāvis P. Lazdāns ziņoja, ka poļi atzīst La-

tvijas patstāvību un savā kongresā 5. nav. 1917. g. nolēmuši

Latvijas patstāvības ideju sekmēt. Sarunās daži poļu darbi-

nieki izsacījušies, ka brīnoties, kur tad esot latvieši, kāpēc viņi

neizsludinot savu patstāvību.

Biet bija toreiz ari mērenākas domas, kas ir saprotami, jo

nebija taču tik viegli jauno situāciju aptvert un uzstādīt drošas

prasības.

Tā zemnieku savienības kongress iesūtīja Nacionālās Pa-

domes pirmai sesijai paziņojumu, kurā teikts: «Attiecībā uz

deklarāciju par Latviju, kongress, atzīdams principā Latvijas

valsts ideju, neatrod par iespējamu deklarēt Latvijas valsti tik

ilgi, kamēr Krievija pastāv kā lielvalsts un kamēr Latvijas

likteņa izšķiršana atrodas tiešā atkarībā no Krievijas sabie-

drotiem."

Pirmajā sesijā runātāju vairākums nosvērās uz tā vie-

dokļa, ka tautai pašai caur savu vēlētu satversmes sapulci jeb

referendumu jānoteic savu politiski-tiesisko stāvokli. Tas prin-

cipā ir ari pareizākais uzskats, jo tautas gribai pašai jāizšķir

savs liktens, no kura atkarājas viņas eksistences un attīstības

iespējamība.

Tā Nacionālās Padomes priekšsēdētājs, zv. adv. V. Za-

muels izsakās: „Mieru slēdzot, mums jācenšas pēc viena —

jāpanāk latvju tautas referendums par to, kam, viņa grib pie-

slieties — Vācijai vai Krievijai, vai ari Latvija grib būt patstā-

vīga."
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Dr. phil. P. Zālīts: «Mums jāorganizē plebiscits, lai tau-

ta pati saka, zem kā iespaida Latvijai jāatrodas — zem Vāci-

jas vai Krievijas, vai ari grib būt patstāvīga."

«Laika Vēstis" jau oktobrī 1921. g. sāka popularizēt La-

tvijas satversmes sapulces sasaukšanu.

Vidzemes Zemes Padomes autonomijas sekcija 14. no-

vembrī 1921. g. sasauca apspriedi, lai noskaidrotu jautājumu

par Latvijas satversmes sapulces radīšanu. Apspriede no-

lēma nolikt satversmes sapulces vēlēšanas 1918. g. janvāra

sākumā, pie kam viņai būtu jāsanāk vēlēkais 15. janvārī. Bet

tā kā lielinieku valdība izturējās noliedzoši pret Viskrievijas

Satversmes Sapulci, tad ari lielinieki Zemes Padomes locekļu

jautājumu tālāk nevirzīja. Ari pa Nacionālās Padomes kon-

stituēšanās laiku tika lemts janvārī 1918. gadā sasaukt visās

Latvijas satversmes sapulci, kas noteiktu Latvijas turpmāko
iekārtu. Tāpēc Nacionālai Padomei bijā dots vārds «Pa-

gaidu".

Tāpat Nacionālās Padomes uzsaukumā latviešu tautai

(decembrī 1917. g.) bija teikts: «Latvijas satversmes sapul-

ces sasaukšanu saziņā ar citām sabiedriskām organizācijām un

iestādēm, Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome tura par vienu

no saviem galveniem uzdevumiem."

J. Palcmanis pirmā sesijā sacīja: «Latviešu satversmes

sapulce ir tā gaismas pils, kuru uzcelt mēs visi gribam. Na-

cionālā Padome ir kā pagaidu būves koki — stalažas, priekš

ceļamās pils."

levērojot to, Nacionālās Padomes pirmā sesija savā pa-

ziņojumā ārvalstīm neuzstāda jau deklarāciju par Latviju kā

patstāvīgu valsti, bet saka: «Latvija — ir autonoma valsts vie-

nība, kuras stāvokli attiecībā uz ārieni un iekšējo iekārtu no-

teiks viņas Satversmes Sapulce un tautas plebiscits." Līdzīgi

teikts uzsaukumā latviešu tautai: «Nacionālā Padome paslu-

dina, ka Latvija ir autonoma un nedalāma valsts vienība, par

kuras iekšējo iekārtu un attiecībām uz ārieni lems viņas

Satversmes Sapulce, kura izteiks tautas gribu."
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Tā tad jau pirmajā sesijā Nacionālā Padome izsludinājusi

Latviju par autonomu valsts vienību, nepieminot vairs nedz

saistīšanos ar Krieviju, nedz ar kādu citu valsti. Par šīs auto-

nomās vienības tiesisko iekārtu bija atstāts izšķirties satver-

smes sapulcei. Saskaņā ar šo Nacionālās Padomes viedokli,

viņa pirmajā sesijā pieņēma divas rezolūcijas Satversmes Sa-

pulces sasaukšanas lietā. Pirmā bija sekoša: „Ņemot vērā

Latvijas tagadējo neciešamo un nenoteikto stāvokli, viņas dzī-

ves pamatintereses un neatliekamās zemes vajadzības, Latvie-

šu Pagaidu Nacionālā Padome atzīst par nepieciešamu sasaukt

Latvijas Satversmes Sapulci, sazinoties ar attiecīgām sabie-

driskām iestādēm un organizācijām un stājoties tūliņ pie va-

jadzīgiem priekšdarbiem."

Otrā rezolūcija skanēja: «Noklausījušies Latvijas

Satversmes Sapulces vēlēšanu komisijas ziņojumu un apsprie-

dusi galvenos principus Latvijas Satversmes Sapulces sa-

saukšanas jautājumā, Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome at-

zīst, ka vienīgā un īstā, pilntiesīgā latviešu tautas un Latvijas

iedzīvotāju domu un ieskatu izteicēja un lēmēja par Latviju

varēs būt tikai Latvijas Satversmes Sapulce, kura pēc dzim-

tenes atsvabināšanas no svešiem elementiem un militārās va-

ras, izvēlama uz vienlīdzīgu, tiešu, vispārēju, aizklātu un pro-

porcionālu vēlēšanu tiesību pamata. Principā atzīdama La-

tvijas Satversmes Sapulci vienīgi uz augšējiem pamatiem un

aprādītos apstākļos, bet uzskatīdama, ka acumirklī praktikā

šis princips nav izvedams, Latviešu Pagaidu Nacionālā Pado-

me atzīst Latvijas Satversmes Sapulces sasaukšanu; par la-

tviešu un Latvijas pašu galveno un neatliekamo uzdevumu ari

tagadējā laikā un apstākļos. Dibinoties uz augšējo, Latviešu

Pagaidu Nacionālā Padome nolemj: 1) ka bez kavēšanās spe-

rami soļi Latvijas Satversmes Sapulces organizēšanai šajā

pusē frontei — tiklab neieņemtajā Latvijas daļā, kā ari lekš-

krievijā — starp latviešu bēgļiem un kolonistiem; 2) ka La-

tvijas Satversmes Sapulce sasaucama visdrīzākā laikā, iepriekš

rūpējoties par vēlēšanu tiesiskām garantijām un vēlēšanu

priekšdarbiem, šajā nolūkā stājoties sakarā ar pārējām iestā-
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dēm, kas rūpējas, vai rūpētos par Latvijas Satversmes Sapulces

sasaukšanu, kā ari kopā ar pēdējām, nosakot terminu, kad iz-

darāmas vēlēšanas. Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome

ieskata par šīs organizācijas Satversmes Sapulces tiešiem uz-

devumiem: Latvijas satversmes likumu izstrādāšanu, Latvijas

teritorijas (Vidzemes, Kurzemes un Latgales) robežu noteikša-

nu, attiecību noteikšanu starp latviešu kolonijām, attiecību no-

teikšanu ar Viskrievijas Satversmes Sapulci, Krievijas valstu

vienībām un sastāvdaļām, kā ari ar ārvalstīm un ārvalstu tau-

tām, un beidzot, likumdošanu."

Nacionālās Padomes pirmajā sesijā tika pārrunāta ari

Latvijas teritorijas apvienošana.

Attiecībā uz Latgali, pieņēma priekšlikumu, ka jāgādā par

viņas tūlītēju pievienošanu pārējai Latvijai un ka jāved plaša

aģitācija par to; jādibina latgaliešu pulkus; jāizvēl Latgales

vietējā satversmes sapulce vai kongress.

Attiecībā uz Kurzemi, vienojās protestēt pret tās pievie-

nošanu Vācijai un tautas gribas falsifikaciju. Paziņojumā ār-

valstīm bija teikts, ka «Latviešu Pagaidu Nacionālā Padome

uz visstingrāko protestē pret jebkuru Latvijas sadalīšanu un

it īpaši pret Kurzemes vai ari visas Latvijas pievienošanu vai

kaut kādu saistīšanu pie Vācijas."

Teritorijas nedalāmības lielo nozīmi pareizi izteic Nacio-

nālās Padomes oficiozs „Ziņas par Latviju" (IV. jūnijā 1918. g.):

«Teritorijas nedalāmība ir pamata prasība un Latvija, kaut ari

karā izpostīta, uzstāda šo prasību pašā pirmā vietā... Ne

pret kolonizācijas, ne ģermanizacijas briesmām tauta nespēs

visā pilnībā cīnīties, ja tā būs sadalīta."

Jautājums par Latgales pievienošanu pārējai Latvijai

Krievijas Pagaidu Valdības laikā negāja uz priekšu. Lielinie-

ki pret to izturējās labvēlīgāki.

Tā Pēterpils nacionallietu komisārs 1917. gada decembra

beigās piesūtīja Vitebskas guberņas Zemes Padomei oficiālu

paziņojumu, ka atļauj Vitebskas guberņas latviešu apdzīvotus

apgabalus (Rēzeknes, Ludzas un Daugavpils apriņķus) pievie-
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not Vidzemei. Šo atļauju deva uz 4. decembrī 1919. g. Rē-

zeknē sanākušā Latgales latviešu kongresa pieprasījumu. Ne-

skatoties uz to, lielinieki tomēr ar armijas palīdzību turēja

Latgali pie Krievijas, līdz kamēr 1921. gadā šo Latvijas trešo

zvaigzni neatbrīvoja latviešu karaspēks.

Kā jau aprādījām, tad Latvijas kā patstāvīgas valsts ideja

bija Nacionālās Padomes pirmajā sesijā valdošā (lai gan dekla-

rāciju par to nepieņēma un atstāja šo jautājumu izšķirt drīzu-

mā sasaucamai Satversmes Sapulcei), un tādā garā ari dar-

bojās viņas nodaļas.

Tā ārlietu nodaļas (šī nodaļa J. Goldmaņa vadībā bija

visaktīvākā) delegācija Pēterpilī jau 2. decembrī 1917. g., vēl

pirms Nacionālās Padomes otrās sesijas, sarunā ar franču laik-

raksta „Le Journal dc Russie" redaktoru izsacījās, ka ideālais

latviešu jautājuma atrisinājums būtu Latvijas neatkarīga valsts,

kura apvienotu Kurzemi, Vidzemi un Latgali, pie sabiedroto

valstu garantētas neitralitātes.

Pareizi, kā saka savās atmiņās Nacionālās Padomes dar-

binieks D. Rudzīts: «Nacionālās Padomes tā laika uzdevumu

varētu saņemt sekošos īsos vārdos: raisīties vaļā no Krievijas

un nesaistīties ar Vāciju, Ja ap šī uzdevuma pirmo daļu ap-

vienojās visa pilsonība, tad pie uzdevuma otrās daļas šīs vien-

prātības vairs nebij: dažas grupas, kaut ari nelielas, bij ga-

tavas saistīties ar Vāciju, lai tikai atsvabinātos no lielinie-

kiem." 8

)
Tomēr latviešu inteliģences aprindās, ar maz izņēmu-

miem, pastāvēja jau tā saucamā «latviešu orientācija", pretēji

krievu un vācu orientacijām.

Ilgi gaidītā Viskrievijas Satversmes Sapulce sanāca Pē-

terpilī 5. janvārī 1918. gadā. Tomēr viņas mūžs bija visai īss.

Tā tika jau 6. janv. rītā no lieliniekiem padzīta, kad tie redzēja,

ka viņiem tur nav majoritātes.

Šinī vēsturiskajā sēdē latvju tauta deklarēja savu oficiālo

atšķiršanos no Krievijas deputāta J. Goldmaņa runā (kurš bija

8) Skat. Līgotņu Jēkabs «Latvijas valsts dibināšana" 1. p. 187
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kā vienīgais ievēlēts no latviešu pilsonības), kad 6. janvārī

pīkst 4 no rīta nāca apspriešanā miera jautājums un vārdu

dabūja nacionālo grupu pārstāvji.

J. Goldmanis savā runā attēloja traģisko Latvijas stā-

vokli, viņas izpostīšanu, tautas izkaušanu un teritorijas sada-

līšanu. Kamēr viena Latvijas daļa vāciešu okupēta, otru daļu

— Vidzemi un Latgali ekonomiski izposta dezorganizētās Krie-

vijas armijas atliekas, pie kam pārpalikušie iedzīvotāji tiek pa-

doti šausmām, kādas nav piedzīvotas no Jāņa Briesmīgā lai-

kiem
...

Latvieši protestē pret Latvijas sadalīšanu, neatzīst

ari to pašnoteikšanos, kāda notikusi Kurzemes landtāgā un

landratā, ievērojot to, ka no Kurzemes
2

/3 latviešu iedzīvotāju

tika izdzītas
... Latvijas jautājums ir kļuvis starptautisks un

latvieši pārliecināti, ka mūsu Sabiedrotie — Anglija, Francija,

Ziemeļamerikas Savienotās Valstis un Itālija nepielaidīs latvie-

šu nācijas iznīcināšanu, kas var notikt ar Latvijas teritorijas

saskaldīšanu gabalos. Kurzemei, Vidzemei un Latgalei ar

latviešu galvas pilsētu Rīgu un pasaules slavenām ostām, Lie-

pāju un Ventspili jābūt brīvām un savā starpā apvienotām kā

nedalāmām Latvijas vienībām. Pēc miera karsti ilgojas ari

latviešu tauta, bet ne pēc tāda miera, kas varētu Latviju ap-

rakt, iepriekš saplēšot viņu gabalos. Latvieši vēlas miera, kas

dotu viņiem iespēju brīvi attīstīt savus spēkus, lai brīvajā La-

tvijā viss zaļotu un ziedētu.

Beidzot J. Goldmans saka, ka visas latviešu nacionāli

domājošās aprindas, organizācijas un partijas apvienojušās

Latviešu Pagaidu Nacionālā Padomē, kura savā pirmajā se-

sijā Valkā jau pasludinājusi apvienotu Latviju par autonomu

valsts vienību ar savām tiesībām uz pilnīgu pašnoteikšanos un

patstāvību. 9

)

Šī vēsturiskā runa atklātībā pirmo reizi apstiprināja

faktu, ka latviešu sabiedrība vairs negrib saistīties nekādā

veidā ar chaotisko un sabrukušo Krieviju. «Federācija ar Krie-

9) Skat. Līgotņu Jēkabs «Latvijas valsts dibināšana", 1. p. 227

un 228.
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viju mūs dara par līdzcietējiem milzīgiem satricinājumiem, kur

mūsu vājinātie spēki galīgi varētu izsīkt", piezīmē „Ziņas par

Latviju" (L, aprilī 1918.). Ari tie, kas vēl savas cerības lika

uz Viskrievijas Satversmes Sapulci, tagad tās atstāja kā ne-

piepildāmas un pieslējās noteiktai Latvijas orientācijai.

Izšķirošo soli Latvijas neatkarības jautājumā spēra Na-

cionālās Padomes otrā sesija Pēterpilī, no 15.—18. janvārim

1918. gadā. Še tika skaidri un nepārprotami formulēti Latvi-

jas patstāvības principi.

Līgotņu Jēkabs zīmīgi izsakās par šo sesiju: «Augstākā

mērā sesijas atmosfēra elektrizējās, kad debatēs apsprieda un

iztirzāja Latvijas iespējamību un izredzes starp divām varām:

vācu un krievu. Vieni kaut ko vēl cerēja no vāciem: kaut-

kādas koncesijas, kautkādas garantijas latviešu tautas kultu-

relai patstāvībai; otrie nāca ar savu nežēlīgo kritiku un neat-

spēkojamiem faktiem par vācu politiku Pozenē, Elzas-Lotringā,

Lietavā un okupētā Kurzemē un pierādīja, ka Latvijas padoša-

nās Vācijas politikas varai draud ar latviešu tautas ātru iz-

nīcināšanu... Otra grupa kautko vēl cerēja no Krievijas.

Protams, ne no lieliniekiem
...

Nevienam nebij ari ilūzijas par

drīzu lielniecisma izbeigšanos Krievijā, pazīstot krievu tautas

raksturu.... Pēc visa, kā viena, tā otra spārna runātājiem, va-

jadzēja nākt pie vienādas atziņas, ka glābiņu var rast tikai

pati latviešu tauta, izcīnīdama savu patstāvību cik iespējams

ar Sabiedroto palīdzību un izmantodama visas iespējamās po-

litiskās kombinācijas... Tā patstāvīgās Latvijas domu diktē-

ja tāpat politiskais ideālisms, kā bezizejas stāvoklis, kādā to-

reiz atradās latviešu tauta."

Interesanti īsumā aplūkot tās debates, kas norisinājās

apspriežot Latvijas neatkarības jautājumu. Dažs no dalībnie-

kiem izsakās par tuvināšanos Vācijai. Tā piem., mācītājs

Grūnbergs: „Pēc pašu vācu ziņām drīzumā sagaidāmas lie-

lākas kaujas Francijā, kuru iznākums iepriekš nav paredzams.

Angli paši saka, ka viņi Baltijas dēļ vien kara neturpinās. Ja

nu vāci būtu tie, kas izšķirtu Baltijas likteņus, tad to, protams,

pievienos pie Vācijas, apmēram uz līdzīgiem pamatiem ar El-
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Zasu un Lotringu, ar savu landtāgu. Tā tad, varbūt, būs jā-

nāk zem Vācijas. Ko nu darīt? Vai meklēt sakarus vācu

starpā? Domāju, ka no tam nevajadzētu atteikties."

Pret šo vācu orientāciju uzstājās gandrīz visi pārējie lo-

cekli, jo acu priekšā bija Kurzemes kolonizācijas plāni. Tā

J. Goldmanis saka: «Vācu tagadējie solījumi līdzinās tām

krellēm un spīdošiem vizuļiem, ar kādiem vīni jau 700 gadus

atpakaļ lētticīgās latvju ciltis pievīluši."

M. Vītoīiņš: «Vācieši 40 gadus strādājuši mūsu tautas

postīšanas darbu, pludinādami uz Latviju savas internacionā-

lisma un kosmopolītisma idejas, ar vācu sociāldemokrātu ro-

kām sašķeldami mūsu tautas vienību."

leskanas ari daži krievu orientācijas akordi. Tā pulk-

vedis Goppers aprāda, ka «Krievija acumirklī ir apreibusi vai

apreibināta, bet viņa celsies augšā. Tos upurus, kurus Krie-

vija nesusi Sabiedroto labā, Sabiedrotie neaizmirsīs. Tāpēc

sagaidāms, ka Sabiedrotie turpmāk rīkosies saskaņā ar Krie-

viju." J. Zālīts pieved prof. Kokoškina izteicienu, ka Krievija

vēl nav mirusi un nomalēm neļaus atdalīties. Te vēl iedomā-

jās Latviju kā «nešķiramu varenās Krievijas daļu".

Tomēr ari pret šiem uzskatiem uzstājās nospiedošs vai-

rākums. Piem. 0. Nonācs: «Krievijas sociālisma stiprumu un

anarchiju mēs esam izbaudījuši paši uz savām mugurām, un

ari tuvākā nākotnē nav paredzams labāks stāvoklis, bet vācu

orientācija jāatmet aiz vispārnacionaliem iemesliem
...

Tā-

dēļ mums jārada un jāaizstāv Latvijas orientācija."

Ad. Dobelis: «Mums jāmeklē savs viedoklis un visiem

spēkiem jāaizstāv Latvijas patstāvības ideju, un pēdējās rea-

lizēšanā jāiet kopā ar Sabiedrotiem un tiem demokrātiskiem

spēku faktoriem, kas Latvijas patstāvību atzīst."

Z. Meijerovics: «No Krievijas nekā vairs nav ko gaidīt.

Katra saistīšanās ar Vāciju ir mums neizdevīga. Mums jāno-

stājās uz Latvijas viedokļa un jāprasa Latvijas patstāvība.

Tūlītēju Latvijas valsts proklamēšanu uzskatu par nevēlamu

(to pašu uzsver ari J. Palcmanis). Valstij vajadzīga terito-

rija, tauta un spēks. Bet pēdējā mums nav... Ja nu izslu-
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dinātu patstāvību, tad būtu ari jāorganizē Latvijas pārvaldī-

ba, būtu jāizvēl ministrijas, kuras lielinieki apcietinātu. Mēs

redzam, cik grūti iet somiem un ukrainiešiem."

Pēc debatēm ar 23 pret 1 (J. Zālīša) balsi, pieņēma se-

košu izšķirošu rezolūciju 17. janvārī 1918. gadā:

«Dibinādamās uz visas pasaules demokrātijas atzīšanu un

pasludinātām tautu pašnoteikšanās tiesībām, Latviešu Pagaidu

Nacionālā Padome :

1) atzīst, ka Latvijai jāibūt patstāvīgai de-

mokrātiskai republikai, kas apvienotu Kurzemi,

Vidzemi un Latgali;

2) protestē pret jebkuru Latvijas sadalīšanas mēģināju-

mu, it sevišķi pastrīpojot, ka latvju tautas pirmā un neatlaidīgā

prasība ir Latvijas teritoriāla un etnogrāfiska nedalāmība;

3) protestē pret katru miera noslēgšanas mēģinājumu,

kas pārkāpj tautu pašnoteikšanās principu; un pēdīgi,

4) nosoda tautas gribas viltošanu zem okupācijas un

kara apstākļu spaidiem."

Apskatot tuvāki deklarāciju, kura uzskatāma kā visas

latviešu nacionālās domas izpaudums, mēs redzam:, ka 1. p. jau

pilnīgi skaidri nosaka Latvijas patstāvīgas, demokrātiskas re-

publikas formu. Tas jau ir liels un neatsverams ieguvums.

Tālāk tai pašā 1. p. atzīmēta Latvijas teritorija, sastāvoša no

Vidzemes, Kurzemes un Latgales. Uz teritorijas nedalāmību

attiecas ari 2. p. un 3. p., jo taisni šis valsts konstitutivais ele-

ments bija toreiz visvairāk apdraudēts. 4. p. nosoda tautas

gribas viltošanu, kas lielā mērā tika praktizēta okupētajā Kur-

zemē. Tāpat ari vēlāk Valkā, Dienvidvidzemē un citur vāca

parakstus vietējo iedzīvotāju lūgumiem dēļ Latvijas pievieno-

šanas pie Vācijas.

Ja salīdzinām šo rezolūciju ar pirmajā Nacionālās Pado-

mes sesijā pieņemto, tad uzkrīt ievērojamā pretruna starp

abām. Pirmās sesijas rezolūcijā atrodam prasību, lai ievēla-

mā Satversmes Sapulce nenoteiktu Latvijas attiecības ar Krie-

viju un ārvalstīm un izstrādātu satversmes likumu. Otrajā
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rezolūcijā jau redzam, ka Nacionālā Padome pati itkā uzņēmu-

sies Satversmes Sapulces leģislativās funkcijas, formulēdama

Latviju kā neatkarīgu demokrātisku republiku. Tāpat šajā

pēdējā rezolūcijā vairs nav ne vārda par Satversmes Sapulces

sasaukšanu.

Šī pretruna izskaidrojama ar toreizējiem reāliem apstā-

kļiem. Tuvojās Brestļitovskas miera noslēgšana (sarunas sā-

ka vest jau 1917. g. decembra beigās) no vienas puses; no

otras — Dienvidvidzemē vāca parakstus par labu Latvijas .pie-

vienošanai Vācijai; tāpat Kurzemē un Rīgā dažādas organizā-

cijas pieņēma lēmumus par pievienošanos Vācijai. Pret visu

to bija jāuzstājas un jāstāda pretim noteiktu Latvijas valsts

patstāvības prasību. Nebija vairs laika gaidīt, kamēr tiks ievē-

lēta un sanāks Satversmes Sapulce, vai ari kad tiks sarīkots

tautas referendums. Bez tam aiz techniskiem apstākļiem vien

nevarētu izvest pilnīgi nedz referendumu, nedz Satversmes

Sapulces vēlēšanas, jo Kurzeme un daļa Vidzemes bija vācu

armijas okupētas un pārējā Vidzemē un Latgalē valdīja lieli-

nieku varmācīgais terors, kurš bija visai naidīgi noskaņots

pret latvju nacionālajiem centieniem. Viss tas ne mazākā mē-

rā negarantēja tautas gribas brīvu un līdz ar to pareizu iz-

teikšanos.

Tāpēc ari Nacionālās Padomes otrajā sesijā zv. adv.

K. Pauļuks ziņoja, ka Latvijas Satversmes Sapulces komisija

vēl neesot stājusies pie projekta izstrādāšanas, jo Satversmes

Sapulces sasaukšana drīzumā neesot paredzama.

Augšā pieminēto pretrunu atziņa ari pati Nacionālās

Padomes galvenā valde savā iesniegumā Vācijas valsts kanc-

leram grafam von Hertlingam aprilī 1918. g. Te starp citu

teikts sekošais: „No savas puses mēs piekrītam, ka Nacio-

nalpadomes augšminētais lēmums (t. i. par patstāvīgu Latvi-

jas republiku) nav kā galīgs uzskatāms, bet ka tikai nākamā

Satversmes sapulce varēs dot pilntiesīgu lēmumu tiklab par

valsts formu, kā ari par Latvijas piesliešanos vienai vai vai-

rākām lielvalstīm. lepriekšēji mēs tikai piezīmējām, ka Krie-

vijas sabrukums no vienas puses kategoriski prasa Baltijas
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provinču atdalīšanās no tās, otrkārt provinču ģeogrāfiskais

un saimnieciskais stāvoklis pie Baltijas jūras, ar eventuālu

vairāku valstu interešu sadursmi dara vajadzīgu jautājuma

prakisku izšķiršanu."

Pēc šīs otrā sesijā pieņemtās deklarācijas, kur pirmo

reizi expressis verbis Latvijai bija noteikta demokrātiskas

republikas forma, tika ienesta idejiska skaidrība un vienība

latviešu neatkarības centienos, un tagad visiem spēkiem va-

rēja tautā sēt domu par patstāvīgu Latvijas valsti. Te no-

slēdzas vesels posms Latvijas valstiskās idejas attīstībā, uz-

liekot vaiņagu visam iepriekšējam. Te latviešu tautas brī-

vības alkstošā, autonomā dvēsele dabūja savu pilnīgāko iz-

paudumu.
Nacionālās Padomes 31. janvāra 1918. g. valdes sēdē

atzina par vajadzīgu atklāti proklamēt Latvijas neatkarību,

ievērojot pieņemto rezolūciju. Šinī gadījumā gribēja panākt

vienošanos ar lieliniekiem, bet tie izturējās noliedzoši, lai gan

pie Brestļitovskas miera noslēgšanas sacījās aizstāvam tautu

pašnoteikšanās* tiesības. Bet atklāta Latvijas neatkarīgas

valsts izsludināšana un viņas faktiska izvešana dzīvē pret

lielinieku gribu nebija iespējama. Šis vēsturiskais brīdis bija

jāatstāj 18. novembrim 1918. g.

Tādēļ Nacionālās Padomes valde aprobežojās ar sevišķu

uzsaukumu latvju tautai, kurš bija vērsts kā pret lieliniekiem

tā vāciešiem, un kurā pirmo reizi atklātībā paziņoja otrā se-

sijā pieņemto rezolūciju par Latvijas neatkarību.

Šinī liktenīgajā uzsaukumā, starp citu, stāvēja: „Ja

mums ir tiesība radīt patstāvīgu Latviju, tad šī tiesība uzliek

mums to kā pienākumu pret saviem pēcnācējiem Kas ir

gadu desmiti pret valsts mūžu, kurš mērojams gadu simtiem,

un valsti, Latvijas valsti, mums tagad ir izdevība un pienā-

kums radīt. Lai dzīvo Brīvā Latvija!"

Lotars Šulcs

(Turpmāk vēl.)
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Iepriekšējas izmeklēšanas reforma.

levadam.

1064. g. 20. novembrī izdotie Kriminālprocesa likumi bija

sastādīti, rūpīgi apsverot tajā laikā pastāvošos Rietumeiropas

procesa noteikumus un zinātnes izstrādātos nosacījumus ar

vietējām parašām. Un patiesi, piemērojot tiesu likumus ilgu

laiku praksē, izrādījās, ka spēkā esošā kriminālprocesa pamat-

principi ir pilnīgi dzīves spējīgi un praksē noderīgi. Šie princi-

pi, kuros nav nekā abstrakta, teorētiska, no citurienes ievesta

vai pakaldarināta, paspējuši stingri iesakņoties zemē, tapdami

par pierastu un dārgu mantu tautā. Bet attiecībā uz atse-

višķiem procesuāliem institūtiem tiesas prakse, sakarā ar

pēdējā laikā uz priekšu gājušo kriminālprocesa zinātnisko iz-

strādājumu un ar visjaunāko Rietumeiropas likumdošanu, kas

parādījusies pēc tiesu likumu izdošanas, — atzīmējusi vese-

lu rindu jautājumu, kuri prasa tuvāku pārspriešanu un ap-

svēršanu.

Nevēlēdamies lauzt savos pamatos pastāvošo tiesāšanas

kārtību un cenzdamies saskaņot vienu; kārtību ar otru un pie-

mērot tagadējā laika praksē noskaidrotiem justīcijas prasīju-

miem, liekas, varētu aprobežoties ar dažiem grozījumiem ti-

kai tur, kur tiesu, prakses ilggadēji piedzīvojumi cēluši gaismā

iemeslus, kuri justīcijas pareizai un sekmīgai gaitai ir par ka-

vēkli.

Šajā ziņā sevišķi rūpīgi jāapsver bij. Krievijas senāta

kriminalkasacijas departamenta un kopsapulces prakse, jo vi-

ņu lēmumi, bez šaubām, ir visvērtīgākais materiāls, lai iz-

prastu procesa trūkumus un vajadzīgos nosacījumus šī pro-

cesa papildināšanai un izlabošanai.

Tagadējā likumprojekta galvenais nolūks ir — uzmeklēt

līdzekļus, ar kuriem paātrināt un vienkāršot tiesas procedūru

iepriekšējā izmeklēšanā.
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Aiz tā apstākļa, ka Latvijas Sodu likumu izstrādāšanas

komisija izteikusi vēlēšanos ievest kriminālprocesa likumos

sevišķus nosacījumus p art i c sas sprieduma obj c k-

tivitates aizsargāšanu un lietu noskaidro-

šanas nodrošināšanu, kā jaunus šo likumu 248
1

.

—

248
4

. p., projektā bija jāieved šie pēdējie, lai nākotnē negrozītu

pantu numerāciju sekojošos projektējamos nosacījumos par

meklēšanu (po3BicKTb) un izziņu (,n;o3HaHie).
Sakarā ar šo likumprojektu stāv jautājums par tiesas

un administratīvām pavēlēm:, kuru apskatīsim īpašā rakstā.

Šajā rakstā turam par vajadzīgu aizrādīt, ka jautājums

par policijas darbības paplašināšanu noziegumu iepriekšējās

izmeklēšanas lietās nepavisam netiek izšķirts vienbalsīgi.

Ta p. p. pret policijas tiesību paplašināšanu krimiinalprro-

cesa sfērā jau sevišķā komisija, tiesulikumus caurskatot, pagā-

jušā, gadusimteņa beigās, cēlusi nopietnus iebildumus attie-

cībā uz iepriekšējās izmeklēšanas atvietošanu ar formālo iz-

ziņu.

Komisijas loceklis Želehovskis bija tajās domās, ka ko-

misijas vairākuma izstrādātais projekts par policijas darbības

paplašināšanu procesa laukā, ar kuru domāts uzlabot izmeklē-

šanu, paceļot izmeklēšanas tiesneša amatu, ir tiešs un noteikts

solis atpakaļ, kurš noved tiesu atkal pie priekšreformas lai-

kiem un kārtības, kas jau 1860. gadā noraidīti.1)

Ņemot vērā, ka policijas darbībā ne vienmēr ir likumība

savu tiesību robežu pārzināšanā un cienība pret pilsoņu tiesī-

bām, minētais komisijās loceklis domā, ka, „lai cik slikti ta-

gadējie izmeklēšanas tiesneši, tie visi gandrīz ir personas ar

augstāko izglītību, kuras pieder tiesas aprindāml
,

ko visi cie-

na, un kuru godīgums un objektivitāte vispār nekad nav iz-

saukuši nekādu šaubu. Izrādījies, ka viņi, kaut ari ne savas

vainas dēļ vien, nestāv tajā augstumā, ko no viņiem prasa li-

kums, bet, neskatoties uz saviem trūkumiem un kļūdām, viņi

ir dārgi tautai kā to kultūras principu priekšstāvji, kas ievesti

] ) Tiesu lik. caursk. kom. paskaidr. 11. sej. 11. piez. 20 lp
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tautas dzīvē ar tiesu likumiem kā amatpersonas, kurām liku-

mība ir vadošais princips un satiksmē ar kuriem nav ko bai-

dīties par patvaļu un blakus apsvērumiem priekš lietas, Tie-

sas resora amatpersonu izmeklēšana ir garantija, ka visu lie-

tas līdzdalībnieku likumīgās tiesības tiks. ievērotas; pie šīs

garantijas tauta ir pieradusi gandrīz četrdesmit gadu laikā un

nav pamata viņai atņemt šo garantiju. Policijai parādoties

izmeklētāju lomā, cietīs ne tikai privātpersonas, bet ari valsts, ļ
jo tāda atgriešanās pie sen aizmirstas kārtības, bez šaubām, I

diskreditēs tiesu tautas acīs un izsauks zvērināto attaisnojošu

spriedumu skaita palielināšanos, kas, protams, nav vēlams no

valsts interešu viedokļa.

Neatkarīgi no augšminētiem apsvērumiem dot policijai

tiesību uz izmeklēšanu ir ļoti nevēlams solis vēl ari tāpēc, ka

ar šo soli tiek dots spēriens vienam no vislietderīgākiem un

labākiem principiem, kas likti tiesu likumu pamatos, — tiesas

varas atdalīšanai no administratīvās varas.
2)

Tādās pašās domās bija otrs komisijas loceklis A. F. Ko-

nijs (Koni), kurš izteicies, ka «likumdošana jau sen nākusi pie

atziņas, pateicoties ilgiem un grūtiem piedzīvojumiem, kuri

atstājuši pēc sevis neapstrīdamas liecības, ka izmeklēšanas

pienākumu nodošana policijai, kura uz to nav sagatavota un

kurai ir savi tieši darbi, kaitē justīcijai un tautas uzskatiem

par t0...

Lielie iecirkņi un ar to saistītie izbraukumi un lietu uz-

krāšanās izsauc pa laikam sūdzības, ka izmeklēšana tiek iz-

darīta lēni un neapmierinoši, bet var droši apgalvot, ka pa

visu laiku, kamēr pastāv izmeklēšanas tiesnešu institūts, nav

bijuši gadījumi, kad kāds no viņiem būtu saukts pie atbildības

par to, ka bijis cietsirdīgs, nelietīgi lietojis varu, kādus līdze-

kļus pielietoja viena vai otra izmeklēšanas rezultāta sasnieg-

šanai, kurpretim netikai priekšreformas, bet ari tagadējā lai-

kā dienestnoziegumu kronika ir bagāta apsūdzībām pret po-

licijas amatpersonām par mocīšanu, izpildot dienesta pienāku-

'') Turpat 21. un 22. lp
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mus, pie kām par apsūdzētiem izrādās nevis policijas zemā-

kās amatpersonas vien, bet gan tās personas, kurām, saskaņā

ar projekta 103. un 105. pantu, tiks uzdots izdarīt izmeklēša-

nas izziņu.

Nav pamata, pieņemt projektēto kārtību ari aiz tā ie-

mesla, ka komisijai bijuši paziņojumi par atsevišķiem gadīju-

miem, kuros policijas amatpersonas sekmīgi un pareizi izda-

rījušas izziņas, jo izziņu izdarījušās personas vienmēr paturē-

jušas prātā, ka viņu darbi tiks pārbaudīti pie iepriekšējās iz-

meklēšanas un bez tam viņām pavisam nebija pietiekošā mē-

rā tās tiesības, attiecībā uz aizdomās stāvošā personību, viņa

brīvību un sabiedrisko stāvokli, kuras viņam domā piešķirt

pie izziņas. Šo darbu iespējamā pārbaude no tiesas puses ir

daudz apgrūtinošāka tiklab lietas noklausīšanās laikā, kā ari

šīs noklausīšanās apstākļu ziņā, pie kam šī pārbaude būs ap-

grūtināta ari ar to, ka īstenībā viņa aizķers prokuratūras

darbus, kurai ir sevišķas pilnvaras attiecībā uz izziņu, bet ar

attaisnojošu spriedumu nepareizi izdarītā izziņā jau pa lielā-

kai dajai nevar tikt atlīdzināts tas morāliskais kaitējums, ku-

ru cietis apsūdzētais caur izziņu izdarošās personas vienpusī-

giem un ar likumu nesaskanošiem darbiem.

Nav īstas garantijas par pareizu izziņu izdarīšanu ari

projektētai prokuratūras uzraudzībai, jo, pirmkārt, nezin vai

var palaisties uz tādu prokurora biedru skaita palielināšanu,

lai viņi varētu pašā lietā un uz vietas vadīt policijas amat-

personas pie izziņu izdarīšanas; tie paši finansiālie iemesli,

kuri tagad, par nožēlošanu, kavē tiesas izmeklētāju skaita pa-

lielināšanu, nedos iespēju palielināt ari prokurora biedru skaitu,

un pēdējo uzraudzība praksē būs aprobežota ar to, ka viņi ar

izziņu vairumu iepazīsies no papiriem, pie kam svarīgi trau-

cējumi var tikt mākslīgi noslēpti vai pavisam nav uzejami,

un, otrkārt, ar projektēto uzraudzību sagrozīs tikai principu

par tiesas varas atdalīšanu no apsūdzošās, kāds princips ir

viens no tiesu likumu galveniem pamatiem."
3)

s) Turpat, 111. piel. 23.-26. lp
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Tāļāk A. F. Konijs atrod, ka jebkura dienesta darbība,

tajā skaitā ari tiesas un speciāli izmeklēšanas, panāk savos

rezultātos jo lielākas sekmes, jo vienādīgāki pēc sava sastā-

va, iecelšanas veida, dienesta tradīcijām un apstākļiem ir tie

orgāni, kuriem uzliek šo darbību. To ari domājuši 1864. g.

tiesu likumi, radīdami, tieslietu ministrijas resorā, izmeklēšanai

izmeklēšanas tiesnešus, kuri cieši saistīti ar visu tiesas orga-

nizāciju, par kuras dažādiem locekļiem viņiem jātop savā

dienesta laikā, un kuriem piešķir balvas un uzliek sodus šajos

likumos noteiktā kārtībā. Nekas tam līdzīgs nav ar amat-

personām, kuru rokās domā nodot izmeklēšanu izziņas veidā:

Šīs personas, kuras pieder pie cita resora, nepazīst tiesu dar-

bības vadošos principus, kurām nav pamata savu darbu mo-

tivu novērtējumā sakust ar tiesu resorā ilgas prakses un kom-

petentu paskaidrojumu ceļā nodibinājušamies uzskatiem un

kuras beigu beigās, zīmējoties uz īstu pamudinājumu un so-

dīšanu, atkarīgi tikai no savas priekšniecības, — tomēr, liks

pamatus krimināllietu lielākam vairumam. Likumdevējs at-

zinis 1889. gadā par vajadzīgu ievērojami saīsināt tiesu resora

darbības apmēru, bet turpmākai, ar paša iniciatīvi, šī apmēra

saīsināšanai nav, ievērojot sacīto, nekādas vajadzības.
4)

Tāpēc Konijs atrod par vēlamu atstāt iepriekšējās iz-

meklēšanas kārtību un organizāciju tādā pašā veidā, kādā tie

uzmesti tagad spēkā esošos likumos (Tiesu lik. caurskat.

kom. paskaidrojuma 11. sēj. 111. piez. 28. lpp.).
Citi praktiķi aizrādījuši, ka izziņu skaita palielināšanas

sekas būs tas lēnums, kuru tagad pārmet izmeklēšanas ties-

nešiem, kas apkrauti ar darbiem.

Ja tik stingri nokritizēts projekts par policijas darbības

paplašināšanu iepriekšējās izmeklēšanas stadijā, tad vēl vai-

rāk šaubu izsauc tiesību došana policijai uzlikt sodus un

arestu administratīvo pavēlu kārtībā.

Muravjeva komisija neuzdrošinājās tik tāļu iet, aprobe-

žodamās tikai ar tiesas pavēļu institūta ievešanu pro-

jektā.

4) Turpat, 27. lp
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Bet tagadējā laika paātrinātā gaita ar varu prasa pro-

cesa paātrināšanu; paskaidrojumi pie likumprojekta pantiem

pietiekoši pamato katru jaunu nosacījumu, ko ieved Krimināl-

procesa likumos.

Še aizrādīsim tikai uz to, ka iepriekšējās izmeklēšanas

liikumriosacījumu; caurskatīšanas materiālos tika norādīts, ka

«izmeklēšanas lēnums sevišķi kaitīgu iespaidu atstāj uz tie-

sāšanu, vājinot valsts sodošās varas spēku un nozīmi. Ļoti

ilgu laiku apsūdzētā liktenis paliek neizšķirts, cietušā intere-

ses netiek apmierinātas, nozieguma pēdas izzūd, liecinieki aiz-

mirst viņa apstākļus, sodīšana zaudē savu nozīmi un lieta, no-

nākdama bālās un neskaidrās kontūrās tiesas caurskatīšanā,

tiek izšķirta tā, ka tā atstāj iespaidu, it kā tiesāšana ir bēdīga

parodija vai, mazākais, ir kāda tur nevajadzīga formalitāte".

Lai novērstu tādu vilcināšanos, praktiķu vairākums bija gan

izteikušies par iepriekšējas izmeklēšanas vienkāršošanu, pa-

plašinot policijas varu.

Pie tādiem pašiem slēdzieniem nonākusi ari Tiesu likumu

caurskatīšanas komisija pie tieslietu ministrijas 1921. g.

Lai novērstu norādītās grūtības pareizā procesa gaitā,

sastādīts še klātpieliktais projekts, kura pamatā likta izziņas

izdarīšanas un izmeklēšanas reforma.

Vispirms, liekas, vajadzīgs samazināt iepriekšējo iz-

meklēšanu skaitu, paplašinot policijas tiesības izziņu izdarīša-

nā un virzot pēc tam viņas tālāk bez izmeklēšanas tiesneša

pārbaudīšanas un darot zināmus izziņas aktus tiesā.

Reformējot izziņu, ņemts vērā, ka pastāvošais likums ne-

sadala policijas iepriekšējos darbus pie noziedzīgu nodarījumu

atklāšanas atsevišķos momentos, kaut ari pēc būtības šie darbi

pavisam nav vienādi, jo viņi, pirmkārt, sastāv no veselas

rindas izpildu aktiem nozieguma fakta noteikšanai un vainīgo

uzmeklēšanai tajā, bet otrkārt, — rakstiskiem darbiem

iegūto rezultātu nostiprināšanai. Sajaucot abus elementus,

rodas neskaidrība, bet dažreiz ari pretruna atsevišķos lēmu-

mos, kuri attiecas tiklab uz policijas pilnvarām, kā ari uz vi-
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ņas attiecībām pret prokuratūru un tiesas varu. Krimināl-

procesa likumu projekta sastādītāji procesa daļas reformēša-

nas komisijā norādījuši uz tādām neērtībām un nodomājuši sa-

dalīt policijas iepriekšējos darbus divās dalās: 1) meklēšanā

(posHCKt), kura aptver darbu kopību nozieguma atklāšanā un

viņa pazīmju, tāpat kā ari vainīgā personības noteikšanā, —

daudzus slepenus darbus, pirmējo soļu veidā, lai atklātuun pār-

meklētu noziedzīgus nodarījumus, aizturētu vainīgos, pasar-

gātu noziegumu pēdas, izprašņātu pirmo reizi mutiski cietušo

vai paziņotāju par notikumu, nepierakstot formāli, protokola

veidā, pēdējā paziņoto l, un 2) izziņā (;i;o3iiame), kura sastāv

no rakstiska formāla dabūto rezultātu nostiprinājuma un

turpmāku lietas 'apstākļu pārmeklēšanas, ievērojot lietvedības

formas un paņēmienus. Tagadējā projektā pieņemta šāda no-

robežošana kā vadošais pamats atbilstošo pantu redakcijai,

pie kam procesa paņēmienu saīsināšanai pielaista policijas piln-

varas paplašināšana iepriekšējas izmeklēšanas otrā stadijā,

t. i. izziņas izdarot tajos gadījumos, kad nozieguma apkārtne

un vainīgā vainas pierādījuma apstākļi paši par sevi ir pie-

tiekoši skaidri un pilnīgi un dod pamatu virzīt izziņu tāļāk bez

iepriekšējas izmeklēšanas (545. p.).

Bija jāņem vērā, ka spēkā esošie Kriminālprocesa liku-

mi, kuri neatšķir meklējuma darbus no izziņas, līdz ar to diez-

gan nepilnīgi noteic policijas atsevišķos darbus pie izziņas iz-

darīšanas, jo, pēc likumdevēja domām, izziņai visos krimināl-

lietu gadījumos vajadzēja noderēt tikai kā materiālam, ko pie-

gādā izmeklēšanas varai, ar kuru viņa varēja rīkoties pēc sa-

va ieskata: pārveidot, papildināt un anulēt, atkarībā no iegūto

materiālu svarīguma un derīguma pakāpes. No sacītā slē-

dzams, ka izziņai tiesā nav juridiskas nozīmes un ka nav ie-

spējams pasludināt un ņemt vērā pie iztiesāšanas jebkādas

ziņas, kuras atrodas izziņā. Bet gan tiesu prakses piedzīvo-

jumi ir rādījuši, ka diezgan bieži ir gadījumi, ka ir vajadzīgs

nostiprināt tūliņ dažādus apstākļus, kuriem ir sakars ar no-

ziedzīgu nodarījumu neatkarīgi no tam, ka ir klāt uz vietas

izmeklēšanas un prokuratūras vara, — tāda veida nostiprinā-
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jums, kuram ari pēc tiesas uzskata būtu pašam par sevi juri-

diska pierādījuma spēks, neatkarīgi no viņa vēlākās pārbau-

des vai atjaunošanas caur izmeklēšanas tiesnesi — kas, līdz

ar to dažos gadījumos, izrādījās par fiziski neiespējamu. Tā-

das, p. p., ir tās lietas, kuras prasa tūlītēju, pēc noziedzīgā no-

darījuma izdarīšanas, iekārtas aprakstīšanu, kura var izzust

pirms izmeklēšanas tiesneša ierašanās uz vietas (lietas par

dedzināšanu), vai lietas, kurās augstākā mērā no svara ir tāda

cietušā izsacījumi, kurš tuvu nāvei, vai tāda liecinieka lieci-

nājums, kuru pēc tam, personīgu apstākļu un īpatnības dēļ,

vairs nevar viegli uzmeklēt un nopratināt. Blakus šāda veida

lietām nereti ir citas, kurās noziedzīgā nodarījuma apstākļi

un viņa īpašības tik lielā mērā acīmredzami, ka iepriekšējs

izmeklējums, pēc izdarītās izziņas, par tiem ir tikai veltīga un

lietvedību vilcinoša procedūra. Pēdējie gadījumi ir zināmi ari

spēkā esošiem likumiem, kuri tos paredz 545. pantā. Bet pēc

šī panta jēguma šāda veida lietās, kuras nodotas prokuratūras

uzraudzībai, nav paredzēti tie izmeklēšanas darbi, kuri varētu

būt vajadzīgi priekš lietas pilnības, bet pārsniedz policijas

pilnvaras un paliek kā savā laikā neizpildīti.

levedot likumprojektā grozījumus pēc būtības ar 248
5

.—

248
37

.
un 249.—282. p. p. klātpieliktā redakcijai atbilstoši pro-

cesā izdarītiem pārgrozījumiem, bija redakcijas ziņā jāgroza

ari vesela rinda Krim. proc. likumu pantu, kuri ievietoti likum-

projekta 11, daļā.
P.Jakobi.
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Kriminālprocesa likumi.

Projekts.

Otrā grāmata.

Pirmā sadala.

Tiesas spriedumu objektivitātes aizsargā-

šana un lietu noskaidrošanas nodrošināšana.

2481

.
Tiesas sprieduma objektivitātes, sabiedriskā miera

un kārtības aizsargāšanai, tāpat ari vieglākai patiesības atklā-

šanas nodrošināšanai, pierādījumu ievākšanai kādā lietā un to

nodrošināšanai, tiesa var, izņēmuma gadījumos, aizliegt, pie-

draudot ar Sodu likumu 305. pantu 3. punktā paredzēto sodu,

publicēt par lietas gaitu un apspriest presē apsūdzētās, iz-

meklēšanā ņemtās personas vainīgumu.

248
2

. Miertiesnešiem, izmeklēšanas varai un prokuratū-

rai, iepriekšējā pantā minētos nolūkos, ir tiesība griezties pie

Apgabaltiesas ar lūgumu izņemt no apspriešanas presē se-

višķi svarīgas iztiesājamās krimināllietas datus.

248
3

.
lepriekšējos pantos minētie jautājumi par iztiesā-

šanā atrodošās krimināllietas datu izņemšanu no apspriešanas

presē izšķirami nekavējoties Apgabaltiesas rīcības sēdē.

248
4

.
Tiesas taisītais lēmums publicējams vispārējai zi-

nāšanai «Valdības Vēstnesī".

Otrā sadaļa.

Meklēšana, izziņa un iepriekšēja izmeklēsa-

na. Meklēšana.un izziņa.

Pirmā nodaļa.

Personas, ka s pie d a 1 ās mek l! ēšanā un

i z z i ņ ā.

248
5

.
Meklēšanu un izziņu, ceļot gaismā un izmeklējot

noziedzīgus nodarījumus, izdara policija prokuroru un viņu

biedru uzraudzībā un vadībā.
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248
6

. Meklēšana, ceļot gaismā un izmeklējot noziedzī-

gus nodarījumus, uzliekama visām policijas amatpersonām.

Policijas amatpersonām šajā ziņā pielīdzina pagasta

amatpersonas, kas, savā pārzinās apjomā, izpilda policijas pie-

nākumus.

2487

.
Tiesība izdarīt izziņu pieder sevišķi pilnvarotām

policijas amatpersonām, kuras izturējušas šim nolūkam nosa-

cītu pārbaudījumu.

248
8

. lepriekšējā (248
7.) pantā minētais pārbaudījums

izdarāms sevišķās komisijās, kuras, zem apgabaltiesas. locekļa

priekšsēdības, sastāv no policijas prefekta vai viņu atvietojo-

šās amatpersonas un apgabaltiesas prokurora biedra.

Otrā nodaļa.

Meklēšanas un izziņas kārtība.

Pirmais nodalījums.

Policijas piedalīšanās meklēšanā un

izziņā.

248°. Meklēšana, ceļot gaismā un pārmeklējot noziedzī-

gus nodarījumus, pastāv iekš tam, ka neatklāti ievāc ziņas, mu-

tiski iztaujājot, uzzinot vai novērojot.

248
10

. (254., 259.) Izziņu, neatkarīgi no meklēšanas, iz-

dara, saskaņā ar nosacījumiem par iepriekšēju izmeklēšanu,

nopratinot lieciniekus, apskatot, aplūkojot, kratot un izņemot

lietas. Bet personām, kuras izdara izziņu, nav atļauts: saukt

aizdomās turēto personu pie izziņas kā apsūdzamo, noprati-

nāt lieciniekus zem zvērasta, ja tikai kāds nav grūti slims un

nav jābaidās, ka viņš varētu mirt, atvest pieaicinātus lieci-

niekus, uzlikt sodus lietpratējiem, tulkiem par neierašanos un

izdarīt miroņu aplūkošanu, izņemot gadījumus, kas norādīti

šo likumu 248
19

.
pantā, kā ari izdarīt izmeklēšanas darbus, kas

minēti šo likumu 347., 351., 353., 358
1

., 360., 362., 368
1

.,
369. un

370. pantos,

24811

.
Izdarot izziņu, liecinieki nopratināmi viņu dzīves

vietā. v
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248
12

. (258.) Izziņu izdafa lietās, kurās iepriekšējā iz-

meklēšanā nav saistoša (2622

.
p.). Bet tajos gadījumos, kad

policija uziet noziedzīgu: nodarījumu, kurš tiek izdarīts vai

tikko izdarīts, kā ari, kad noziedzīgā nodarījuma pēdas va-

rētu izzust, ja notikuma vietā nav izmeklēšanas tiesneša, po-

licija izdara atsevišķus vajadzīgus darbus to lietu izziņai un

izmeklēšanai, kurās iepriekšējā izmeklēšana ir saistoša (2621.).

Norādītos neatliekamības apstākļos policijas ierēdņi, kuriem

nav tiesības stāties pie izziņas, izdara minētos darbus, kuri

necieš vilcināšanos, visās lietās (2487.).

248
18

. (250.). Par ikvienu notikumu, kuram ir tā nozie-

dzīgā nodarījuma pazīmes, kurš pārsniedz miertiesnešu iz-

spriešanai piekritīgas lietas, policija nekavējoties un katrā zi-

ņā ne vēlāk kā divdesmitčetru stundu laikā pēc ziņu dabūša-

nas par to, paziņo prokuroram vai viņa biedrim, bet lietās, kas

norādītas šo likumu 262
1

. un 262
2

. p. 1. pkt., ari izmeklēšanas

tiesnesim, pēc piederības.

Piezīme. Par noziedzīgiem nodarījumiem, ku-

rus izdarījuši ārpus mācības iestādēm šo iestāžu

audzēkņi, policija, neatkarīgi no šajā pantā priekšā rakstī-

tiem paziņojumiem, nekavējoties paziņo viņu priekšnie-

cībai.

248
14

. Policijas amatpersonām, kuras nav pilnvarotas

izdarīt izziņu (2487

.), kā ari pagastā amatpersonām, neapro-

bežojoties ar meklēšanu, nekavējoties jāziņo tuvākai policijas

priekšniecībai, kura ir pilnvarota izdarīt izziņu, par ;katru at-

klātu noziedzīgu nodarījumu.

248
15

.
Ziņas par noziedzīgiem nodarījumiem, kuri pie-

krīt miertiesnešu pārziņai, policija nodod viņiem pēc piede-

rības.

248
16

. (253.). Kad noziedzīga nodarījuma pazīmes šau-

bīgas, vai, kad par notikumu, kuram ir šādas pazīmes, policija

dabū ziņas caur personu, kura pati bijusi noziedzīgu nodarī-

jumu aculiecinieks, pēc baumām (laužu valodām) vai vispār

no nepilnīgi ticama avota, tad viņai katrā ziņā, pirms ziņoša-
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nas par to pēc piederības un stāšanās pie izziņas, caur meklē-

šanu jāpārliecinās, vai tajā patiesi ir noziedzīga nodarījuma pa-

zīmes.

248
17

. Policija uzsāk izziņu: uz cietušo personu sūdzī-

bām, uz noziedzīgā nodarījuma aculiecinieku ziņojumiem, uz

pieteiktu atzīšanos noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā, proku-

ratūras amatpersonu uzdevumā, uz valsts iestāžu un amat-

personu paziņojumiem un pašas ieraudzītos noziedzīgos no-

darījumos.

248
18

. (256.). Izdarīdama meklēšanu un izziņu, policija

sper vajadzīgos soļus, lai novērstu noziedzīgā nodarījuma pē-

du iznīcināšanu.

248
19

. Ja, izdarot izmeklēšanu par ātrā nāvē mirušo vai

par mironi, kas atrasts bez redzamām varmācīgas nonāvē-

šanas pazīmēm, lai noteiktu mirušā nāves cēloņus, mironis jā-

uzšķērž, tad policija to izdara caur ārstu noteiktā kārtībā. Par

uzšķēršanas laiku un vietu policija paziņo, pēc iespējas laikus,

prokuroram vai viņa biedrim.

248
20

. (257.). Policija var spert soļus, lai atņemtu aizdo-

mās stāvošai personai iespēju izvairīties no izmeklēšanas un

tiesas, sekošos gadījumos:

1) kad aizdomās stāvošais uz sevi vērš pietiekošas aiz-

domas;

2) kad ir iemesls baidīties, ka viņš bēgs vai iznīcinās

noziedzīgā nodarījuma pēdas, un

3) kad viņam nav pastāvīgas dzīves vai nomešanās

vietas.

Policijas šajā ziņā speramie soļi aprobežojas tikai ar šo

likumu 416. p. 1., 2. un 6. pkt. minētiem un piemērojami, ievē-

rojot nosacījumus, kas noteikti iepriekšējai izmeklēšanai. Pie

tam par apcietināšanu jāsastāda attiecīgs lēmums un apcieti-

nāmai personai jāpaziņo par viņas aresta iemesliem.

248
21

.
Par aizdomās stāvošās personas apcietināšanu po-

licija nekavējoties un katrā ziņā ne vēlāk kā divdesmitčetru

stundu laikā stāda priekšā prokuroram vai viņa biedrim, bet
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par lietam, kas minētas šo likumu 262
1

.
un 262

2

. p. 1. punkta,

paziņo ari iecirkņa izmeklēšanas tiesnesim.

248
22

.
Attiecībā uz lietu atņemšanu, kas iegūtas ar no-

ziedzīgu nodarījumu, policija ievēro nosacījumus, kas noteikti

iepriekšējai izmeklēšanai.

248
23

.
Lietpratējiem, tulkiem, tāpat ari pieaicinātiem lie-

ciniekiem, par izvairīšanos no ierašanās uz izziņu, iecirkņa iz-

meklēšanas tiesnesis uzliek, uz policijas ziņojumu pamata,

naudas sodu, ievērodams šo likumu 323., 324., 328. un 329.

pantos nodarītos nosacījumus,

248
24

. (255. un 260.) Izmeklēšanas tiesnesim stājoties pie

izmeklēšanas, policija pārtrauc turpmākos izziņas darbus, ka-

mēr dabū sevišķus uzdevumus šajā ziņā, izņemot gadījumus,

kuri necieš vilcināšanos, bet viņa turpina meklēšanu, ja pēc

lietas apstākļiem tas ir vajadzīgs, paziņojot izmeklējošam ties-

nesim zinas, kas atklātas caur meklēšanu. Tāpat ari policija

pārtrauc izziņas darbus, ja prokuratūra uzsāk šādu izziņu.

248
25

.
(251.) Policija nodod pabeigtās meklēšanas un iz-

ziņas lietvedību, ar kuru atklāta noziedzīgā nodarījuma pazī-

mes, šo likumu 262
1

.

un 262
2

.
p. 1. pkt. norādītās lietās iecirkņa

izmeklēšanas tiesnesim pēc piederības, bet citās lietās, kas

pārsniedz miertiesnešu izspriešanai piekritīgas lietas — pro-

kuroram vai viņa biedrim. Nododot izziņu izmeklēšanas ties-

nesim, kas pilnvarots izdarīt izmeklēšanu, policija paziņo par

to prokuratūrai. Izziņu un meklējumu, kurus policija izdarījusi

prokurora vai viņa biedra uzdevumā, viņa nosūta tai personai,

no kuras saņēmusi uzdevumu.

248
26

. Gadījumā, kad ar meklējumiem, kā ari ar izdarī-

tām izziņām noziedzīgu nodarījumu atklāšanā un izmeklēšanā,

noziedzīgā nodarījuma pazīmes nav atklātas, policija nodod

visu lietvedību prokuroram vai viņa biedrim.

248
27

.
Neizprašanas gadījumā, izpildot izmeklējošā ties-

neša vai prokuratūras amatpersonas uzdevumus, policijas

amatpersonas pieprasa atļauju no tā, no kā viņa saņēmusi uz-

devumu.
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248
28

.
Izpildot viņai doto uzdevumu izmeklēt noziedzī-

gu nodarījumu, policijai, neieturot uzdevuma robežas, jāizdara

meklēšana par viņas atklātiem apstākļiem, kuri var noderēt

noziedzīga nodarījuma noteikšanai un personas atklāšanai, ku-

ra'to izdarījusi.

Otrais nodalījums,

P r o k v r aturas amatpersonu piedal ī š a n ā s

meklēšanā un izziņā.

24829

.
(279.) Izdarot meklēšanu un izziņu par noziedzī-

giem nodarījumiem, policijas amatpersonas ir tieši atkarīgas

no prokuroriem un viņu biedriem.

248
30

.
Prokurori un viņu biedri var atcelt katru policijas

darbību vai rīcību, kas attiecas uz izziņu, kā ari atcelt vai at-

vietot policijas spertus soļus, lai ņemtu aizdomās stāvošam ie-

spēju izvairīties no izmeklēšanas un tiesas, tāpat ari uzdot po-

licijai izdarīt meklēšanu un izziņas.

248
31

.
Izņēmuma gadījumos, uz tiesu palātas prokurora

rīkojumu,; apgabaltiesu prokurori un viņu biedri izdara izziņas

tieši, ar policijas piepalīdzību.

:248
32

.
(253.) Prokurori un viņu biedri beidz izdarītos

meklēšanu un izziņas, ar kurām nav atklātas noziedzīgā no-

darījuma pazīmes (24826.). Ja, skatot cauri šos meklējumus un

izziņas, kurus stādījusi priekšā policija izbeigšanai, prokura-

tūras amatpersona ieskatītu notikumā noziedzīga nodarījuma

pazīmes, tad viņa vai nu uzdod policijai ierosināt vainīgā va-

jāšanu pie miertiesneša, vai nodod lietu iepriekšējai izmeklē-

šanai, vai izmeklēšanas atsevišķu darbu izvešanai (262 1

.
un

262
2

. p. 1. pkt.), vai ari virza to tāļāk bez izmeklēšanas

(262
2

. p. 2. pkt). Bet kad šo likumu 262
2. pantā minētās lie-

tās ar izziņu vainīgais nav atklāts vai nav sameklējams, Ap-

gabaltiesas prokurors var lietu izbeigt vai apturēt bez

iepriekšējas izmeklēšanas.

248
33

.
Prokuratūra, izbeidzot izziņu, taisa par to attie-

cīgu lēmumu, kurš cietušām personām pārsūdzams padotības

kartībā prokuratūras augstākai amatpersonai.
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248
34

.
Tiesu palātas prokurori dod policijas amatperso-

nām vispārējus norādījumus un paskaidrojumus attiecībā uz

viņu piedalīšanos krimināllietās.

24835. Apgabaltiesas prokuroram atļauts apvienot, va-

jadzības gadījumā, meklēšanu un izzinu par noziedzīgiem no-

darījumiem, kuriem, kaut gan izdarītiem dažādos policijas ie-

cirkņos, ir ciešs sakars, vienas vietējās policijas amatpersonas

rokās.

248
36

.
Apgabaltiesas prokurors var uzdot atsevišķām

policijas amatpersonām tieši izdarīt meklēšanu un izziņu, pie

kam policijas augstākām amatpersonām, iepriekš sazinoties ar

šīm pēdējām.

248
37

. Policijas amatpersonas, kurām prokuratūra uz-

devusi izdarīt meklēšanu un izziņas, personīgi nevar citādi at-

vietot ar citām policijas amatpersonām, ka vienojoties ar tās

prokuratūras amatpersonu, no kuras saņemts uzdevums.

Otrā atdaļa.

lepriekšējā izmeklēšana.

Pirmā nodaļa.

Personas, kas piedalās iepriekšējā

i z meklē š an ā.

249. lepriekšējo izmeklēšanu par noziedzīgiem nodarīju-

miem apgabaltiesām piekritīgās lietās izdara izmeklēšanas

tiesneši, ar policijas palīdzību, prokuroru un viņu biedru pār-

raudzībā.

250.—26113

. p. atvietoti ar 2485.—24837

.

Pirmais nodalījums.

Izmeklēšanas tiesnešu pienākumu būtība un

varas pakāpe.

Krim. proc. lik. 262. pants — agrākā redakcijā.

262
1

.
lepriekšējā izmeklēšana izdarāma lietās:

1) par smagiem noziegumiem;
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2) par noziegumiem, kas stāv sakarā ar nonāvēšanu,

smagiem miesas ievainojumiem, zaimiem, pavešanu, baznīcas

aplaupīšanu, publikas koppulci, pretošanos varai un viņas pa-

vēlēm, nepatiesu liecību, pakaļdarījumu, pārtaisīšanu un vil-

tojumu, bandu, divkauju, laulības pārkāpumu un asins sajau-

kumu, pilnvaras nelietīgu izlietošanu, maksātnespēju, šantāžu

un valsts vai autonomo iestāžu vai pašvaldības orgāna die-

nesta pienākumiem, ja aizdomās stāvošais nav atzinis sevi

šajos darbos par vainīgu.

262
2

.
Citās, bez iepriekšējā (2621

.) pantā minētām lie-

tām, kas pārsniedz miertiesneša izšķiršanai piekritīgas lietas,

iepriekšējās izmeklēšanas, vai atsevišķa viņas darbu izdarī-

šana atkarājās:

1) lietās par noziegumiem, par kuriem paredzēts sods,

ne mazāks par ieslodzījumu cietumā, — no izmeklēšanas ties-

neša, prokuratūras un tiesu palātas ieskata;

2) visās citās lietās — no prokuratūras ieskata.

262
3

.
262

2

. p. 1. pkt. minētās lietās izmeklēšanas tiesne-

sis izdara visus izmeklēšanas darbus, kurus izdarīt policija nav

pilnvarota, un pārbauda un papildina policijas darbus izziņā

tādā mērā, kādā to pēc lietas apstākļiem atzīst par vajadzīgu.

Ja ir pietiekoši daudz pamata, izmeklēšanas tiesnesim katrā

ziņā jāaicina un jānopratina apsūdzētais.

163.—267. p. •— agrākā redakcijā.

168. Kad no lietas apstākļiem izmeklēšanas tiesnesis

pārliecinās, ka neatliekami jāsper soļi, lai nodrošinātu naudas

sodu, kurš varētu krist uz apsūdzēto, vai atlīdzības prasību: par

kaitējumiem un zaudējumiem, kuri nodarīti ar viņa noziedzīgo

nodarījumu, vai kad viņš atzīst civilprasītāja lūgumu par to

par ievērību pelnošu, tad attiecībā uz apsūdzētā mantu sper

nodrošinājuma soļus, kas norādīti •Civilprocesa lik. (1914. g.

Izd.) 602. un 1832. p. Ja minētie soļi sperti, lai nodrošinātu

atlīdzību par kaitējumiem un zaudējumiem, bez prasītāja lūgu-

ma, tad šie soļi apturami, ja cietušais mēneša laikā no pazi-

ņojuma saņemšanas par spertiem soļiem neiesniedz civilpra-
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sību. Minētā paziņojumā jānorāda uz sekām, kas ceļas no

civilprasības neiesniegšanas īstā laikā.

269. Izmeklēšanas tiesnesim ir tiesība pārbaudīt, papil-

dināt un atcelt policijas darbus un rīkojumus viņas izdarītā

izziņā un uzdot tai izdarīt papildu meklēšanu un ievākt ziņas

pēc viņa dotiem norādījumiem.

269
1

.
Izmeklēšanas tiesnesis, atzinis izziņā izdarītos ap-

skatīšanas, aplūkošanas, nopratināšanas vai citus darbus par

tādiem, kas neprasa pārbaudīšanu, taisa par to sevišķu lē-

mumu.

270.—276. atstāti agrākā redakcijā, atvietojot 276. pantā

„no z i c gv m v" ar «noziedzīgu nodarījumu".

277. Kad izmeklēšanas tiesnesis tāpēc, kā izmeklējamā

noteikumā nav noziedzīga nodarījuma pazīmes, vai tāpēc, ka

ir apstākļi, kas pēc likuma kavē ierosināt kriminalvajāšanu vai

novērš šādu vajāšanu, kā ari tāpēc, ka nav atklāts vainīgais,

vai tāpēc, ka savāktie vainas pierādījumi ir pavisam nepietie-

koši, neatrod iemeslu turpināt izmeklēšanu, tad, apturēdams to,

izlūdz caur prokuratoru apgabaltiesas atļauju izbeigt izmeklē-

šanu. Ja apgabaltiesa tam nepiekrīt, tad lietu nodod izšķirt

tiesu palātai. Par lietas virzienu izmeklēšanas tiesnesis pa-

ziņo visiem lietas dalībniekiem.

Otrais nodalījums.

Prokuroru un viņu biedru pienākumu būtība

un varas pakāpe.

278. p. — agrākā redakcijā.

2781

.
Valsts iestādes un amatpersonas par viņu atklā-

tiem noziedzīgiem nodarījumiem, kuri pārsniedz miertiesnešu

izšķiršanai piekritīgās lietas un kuri vajājami neatkarīgi no

privātpersonu sūdzības, paziņo apgabaltiesas prokuroram. Bez

tam viņas var par atklātiem apstākļiem paziņot policijai, bet

šo likumu 262
1

.
un 262

2

. p. 1. pkt. norādītās lietās — ari iz-

meklēšanas tiesnesim1
.

279. Lietās, kurās iepriekšējā izmeklēšana nav saistoša

(262 1

.
p.), prokuroram vai viņa biedrim ir tiesība, tiklab pēc
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tam, kad policija beigusi izziņu, kā ari šādas izziņas izdarīšanas

laikā vai stājoties pie tās, likt priekšā attiecīgam izmeklēšanas

tiesnesim izdarīt vai nu iepriekšēju izmeklēšanu pilnā apmērā,

vai ari dažus viņas darbus, kas vajadzīgi lietas apstākļu no-

skaidrošanai.

280. un 281. p. — agrākā redakcijā.

282. Ja prokurora vai viņa biedra prasījuma izpildīšanai

rodas šķēršļi, tad izmeklēšanas tiesnesis, sperdams soļus pra-

sījuma izpildīšanai, ciktāl tas iespējams, paziņo par to prasī-

juma cēlējam un gaida viņa izšķiršanu. Bet ja prokurors vai

viņa biedrs pastāv uz to, lai izdara iepriekšēju izmeklēšanu,

kuru izmeklēšanas tiesnesis atrod par nelikumīgu, tad par ra-

dušos domstarpību izmeklēšanas tiesnesis stāda priekš tiesai,
lai tā to izšķir.

283.—287. p. — agrākā redakcijā.

11.

Saskaņā ar likumprojekta I. daļu grozāmi zemāk minētie

panti, izteicot tos šādi:

299. Kādas personas apsūdzēšana par noziedzīgu noda-

rījumu, kuram sūdzētājs nav bijis aculiecinieks, var noderēt

par iemeslu uzsākt ne tikai izziņu, bet ari izmeklēšanu, ja sū-

dzētājs ir iesniedzis pierādījumus par apsūdzēšanas ticamību,

303. p. — atcelt.

304. Pa visu izmeklēšanas vai izziņas izdarīšanas laiku

sūdzētājam ir tiesība:

1) uzdot savus lieciniekus;

2) būt klāt pie visiem izmeklēšanas darbiem un, ar iz-

meklējošās personas atļauju, likt priekšā apsūdzētām un lie-

ciniekiem jautājumus;

3) savas prasības pastiprināšanai iesniegt pierādīju-

mus, un

4) prasīt, uz savu rēķinu, visu protokolu un lēmumu no-

rakstu izdošanu.
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310. Izmeklēšanas tiesnesis, atzīdams par vajadzīgu,

pirms stājas pie izmeklēšanas, izdarīt izziņu tāpēc, ka viņam
ienākušas sūdzības un paziņojumi, kā ari, ja kāda persona uz-

dodas par vainīgu, nodod visu to nekavējoties prokuroram vai

viņa biedrim ar sevišķu lēmumu, sperdams solus, lai nezustu

noziedzīgā nodarījuma pēdas. Tajā pašā kārtībā izmeklēša-

nas tiesnesis virza šo likumu 262
2

. p. 1. pkt. norādītās lietās

policijas izziņas tajos gadījumos, kad viņš atrod par vajadzīgu

izdarīt kādus izmeklēšanas darbus (269 1

.
p.).

311
1

. Prokurora priekšlikums izdarīt iepriekšēju izmeklē-

šanu, vai tā atsevišķus darbus uzskatāms par pietiekošu pa-

matu izdarīt viņus. Bet ja izmeklēšanas tiesnesis neieskata

prokurora priekšlikumā norādījumus uz krimināli sodāmā no-

darījuma likumīgām pazīmēm vai atzīst, ka ir likumīgi iemesli,

kuri kavē kriminalvajāšanas ierosinājumu, tad par savu dom-

starpību ar prokuroru, paziņo tiesai izšķiršanai.

312. Prokuroram un viņa biedrim nav jāprasa iepriekšē-

jas izmeklēšanas vai tās atsevišķu darbu izdarīšana bez pie-

tiekošiem pamatiem, Šaubīgos gadījumos viņiem jāievāc zi-

ņas meklēšanas un izziņas ceļā.

313. Izmeklēšanas tiesnesis stājas pie izmeklēšanas pēc

paša ieskata tikai tajos gadījumos, kad uziet notiekošu vai

tikko notikušu noziedzīgu nodarījumu, kā ari, kad, izdarot iz-

meklēšanu par vienu noziedzīgu nodarījumu, viņš atklāj otru,

viņa iecirknī izdarītu noziedzīgu nodarījumu, kuram izmeklē-

šana saistoša (2621.).

Citos gadījumos par viņa ieskatītiem noziedzīgiem, no-

darījumiem izmeklēšanas tiesnesis nekavējoties, paziņo pro-

kuroram vai viņa biedrim — rīcībai.

314. — atcelt.

354. Prokurors nodod viņam ienākušo uz iepriekšējā

panta pamata izdarīto izmeklējumu apgabaltiesai līdz ar savu

atzinumu par apsūdzētā garīgo spēju stāvokļa aplūkošanu, ja

atzīst pret viņu ievāktos vainas pierādījumus par pietiekošiem

nodošanai tiesai, pretējā gadījumā virza lietu kārtībā, kas no-
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teikta kriminalvajāšanas izbeigšanai. Pie norādītiem apstā-

kļiem prokurors, ja atrod par vajadzīgu, iesniedz lietu apga-

baltiesā apsūdzētā aplūkošanai tajos gadījumos, kad izmeklē-

šanas tiesnesis iepriekšējā izmeklēšanā atzinis šaubas par ap-

sūdzētā garīgo spēju normalitati par novērstām.

356
2

.
Izmeklēšanas tiesnesis, ievācis iepriekšējā (356

1

.)

pantā minētās zinas, nodod, nobeidzis izmeklēšanu vai atse-

višķus viņas darbus, visu lietu prokurora tālākai rīcībai, kurš

to līdz ar savu atzinumu iesniedz apgabaltiesas caurskatīšanai,

ja atzīst ievāktos vainas pierādījumus pret apsūdzēto par pie-

tiekošiem viņa nodošanai tiesai; pretējā gadījumā virza lietu

kārtībā, kas noteikta kriminalvajāšanas izbeigšanai.

Tādā pašā kārtībā prokurors virza lietas par desmit līdz

septiņpadsmit gadus veciem nepilngadīgiem, kad iepriekšējā

izmeklēšana vai atsevišķi viņas darbi nav izdarīti.

357
1

.

Ja vajadzīgs izdarīt kratīšanu un lietu izņemšanu

vienā un tajā pašā laikā vairākās vietās, tad izmeklēšanas

tiesnesis var šos darbus uzdot policijai, kura tos izpildot rī-

kojas pēc nosacījumiem, kas noteikti iepriekšējai izmeklē-

šanai.

416
3

. Par spertiem soliem, lai atņemtu apsūdzētam

iespēju izvairīties no izmeklēšanas un tiesas, izmeklēšanas

tiesnesis paziņo lekšlietu ministrijas pases nodaļai un apsūdzē-

tā dzīves vietas policijas iestādei.

476. Nobeidzis iepriekšējo izmeklēšanu, vai atsevišķus

viņas darbus lietās, kas norādītas šo likumu 262
2

.
pantā, iz-

meklēšanas tiesnesis aicina apsūdzēto un uzrāda viņam, ja

viņš to lūdz, visu izmeklējumu un prasa viņam, vai tas nevē-

lētos vēl ko sniegt sev par attaisnojumu.

476
1

.
Nobeidzis izmeklēšanu vai viņas atsevišķus darbus

lietās, kas norādītas šo likumu 2622

.
pantā, par desmit līdz

septiņpadsmit gadus veciem nepilngadīgiem, izmeklēšanas ties-

nesis paziņo par to viņu vecākiem vai personām, kuru gādī-

bā viņi atrodas, ja minētās personas dzīvo tajā apgabaltiesas

apgabalā, kura robežās atrodas izmeklēšanas tiesneša iecirk-
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nis. Nepilngadīgā vecākiem vai personām, kuru gādībā viņš

atrodas, atļauts septiņu dienu laikā no paziņojuma saņemša-

nas par izmeklēšanas nobeigšanu lūgt izmeklēšanas tiesnesi

uzrādīt visu izmeklējumu un rūpēties par viņa papildināšanu.

482. Ja lietu izmeklējot, pirms personas saukšanas pie

atbildības, izrādās, ka tā nepiekrīt apgabaltiesai, tad izmeklē-

šanas tiesnesis virza viņu pēc piekritības, nosūtot prokuroram

vai viņa biedrim norakstā savu lēmumu par to.

483. Meklēšanā un izziņā policijai jāsniedz tiesas va-

rai palīdzība noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanā un lietas

apstākļu atklāšanā, nepielaižot ne vilcināšanu, nedz varas pār-

kāpšanu vai tās bezdarbību.

485. Policijas, kā ari pagasta amatpersonas, kas izpilda

policijas pienākumus, par nepareiziem darbiem noziedzīgu no-

darījumu izmeklēšanā, sauc pie atbildības apgabaltiesas pro-

kurors, kura pārraudzībā izziņa un izmeklēšana izdarīta.

486. Ja pēc paskaidrojuma pieprasīšanas no policijas vai

pagasta amatpersonām, kas izpilda policijas pienākumus, ap-

gabaltiesas prokurors atzīst viņas par vainīgām netīšās un ar

svarīgām sekām nesavienotās nolaidībās vai nekārtībās, par

ko paredzēts sods, ne augstāks par piezīmi vai rājienu, bez

ierakstīšanas dienestā aprakstā, tad šādu sodu vainīgiem ar

paša varu uzliek prokurors, kurš par to tieši paziņo vainīgo

priekšniecībai. Par stingrāku disciplinārsodu uzlikšanu vai-

nīgiem prokurors dara zināmu viņu priekšniecībai dēļ attiecī-

gas rīcības un priekšniecībai jāpaziņo prokuroram par viņa

paziņojuma sekām.

487. — izmests, jo pievienots 486. pantam.

488. — izmest atsauci uz 1092.—1094. p., jo tie atvietoti

ar 1922. g. 12. oktobra likumu (Lik. kr. 209.).

4881.—4885

.
atcelt.

489. Tiesas ārstu, kas izziņas un izmeklēšanas lietās nav

izpildījis savus pienākumus, sauc pie atbildības apgabaltiesas

prokurors, kura pārraudzībā izziņa un izmeklēšana izdarīta.
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491. Lietas dalībnieki var iesniegt sūdzību par jebkuru

izziņas vai izmeklēšanas darbu, kas aizskar vai ierobežo1 viņu

tiesības.

492. Liecinieki, lietpratēji, galvinieki, ķīlas devēji par

apsūdzēto, pieaicināti lietpratēji un citas pie izziņas un iz-

meklēšanas pieaicinātas personas var iesniegt; sūdzības tikai

par spaidiem un par viņiem pašiem uzliktiem sodiem.

493. Sūdzības par policijas darbiem iesniedzamas ap-

gabaltiesas prokuroram, izņemot policijas rīkojumus par so-

liem, kas sperti, lai aizdomās stāvošām atņemtu iespēju izvai-

rīties no izmeklēšanas un tiesas. Sūdzības par šiem rīkoju-

miem, kā ari par izmeklēšanas tiesneša darbiem, kurus tas iz-

darījis ar savu varu, tā ari uz prokurora vai viņa biedra pra-

sījumu, iesniedzamas apgabaltiesai.

497- Katra sūdzība nododama, iesniegšanai pēc piederī-

bas, tai amatpersonai, pret kuras darbiem viņa celta; bet sū-

dzības pret policijas darbiem, izdarot izziņu, var iesniegt ari

tieši prokuroram.

500. Sūdzības iesniegšana, iekams šī sūdzība nav iz-

šķirta, neaptur ne izziņu, ne izmeklēšanu, nedz ari atsevišķus

izmeklēšanas darbus.

503. Sūdzībās izspriežot, izziņas vai izmeklēšanas aktus

var pieprasīt tikai visai nepieciešamos gadījumos, kad bez

tiem nav iespējams apspriest sūdzību,

510. Pēc izziņas vai iepriekšējas izmeklēšanas saņemša-

nas apgabaltiesas prokuroram jāapsver:

1) vai lieta virzīta noteiktā piekritības kārtībā;

2) vai izziņa vai izmeklējums izdarīts pietiekoši pilnīgi;

3) vai aizdomās stāvošais vai apsūdzētais nododams tie-

sai, jeb vai lieta par viņu izbeidzama vai apturama.

512. Kad izziņa vai izmeklēšana izdarīta acīmredzot tik

nepilnīgi, ka nav iespējams taisīt pareizu slēdzienu par lietas

būtību, tad prokuroram ir tiesība vai nu pieprasīt papildu zi-

ņās, vai uzdot policijai papildināt izziņu, vai ari likt priekšā iz-

darīt iepriekšēju izmeklēšanu vai atsevišķus izmeklēšanas

darbus uz to pilnvarotam izmeklēšanas tiesnesim.
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513. Nodziedzīgā nodarījumā nepiedalījušos personu

pretlikumīgie darbi, kuri atklāti šo nodarījumu izmeklējot, ne-

var būt par iemeslu nodot lietu papildināšanai, bet par tiem jā-

izdara sevišķa izziņa vai izmeklēšana.

515. Kad apsūdzētā noziedzīgu nodarījumu kopības

gadījumā svarīgākais nodarījums jau pilnīgi izmeklēts, bet ma-

zāk svarīga noziedzīgā nodarījuma apstākļu noskaidrošanai va-

jadzīgs ilgāks laiks, tad pabeigto izziņu vai izmeklējumu par

svarīgāko noziedzīgo nodarījumu var virzīt tāļāk.

516. Ja noziedzīgu nodarījumu izdarījušas vairākas per-

sonas, tad, kaut ari dažas no viņām vēl nebūtu zināmas vai

atrastas, lietu par tiem apsūdzētiem, attiecībā uz kuriem visi

apstākļi noskaidroti, var virzīt tāļāk.

517. Prokuroram jādod katrai izziņai vai katram iz-

meklējumam likumā norādītā gaita nedēļas laikā no! viņa sa-

ņemšanas, v

518. Apgabaltiesas prokurors lietās, kurās izdarīta

iepriekšēja izmeklēšana vai atsevišķi izmeklēšanas darbi, ne-

var ar savu paša varu nedz grozīt lietas piekritības kārtību,

kaut ari lieta būtu ņēmusi nelikumīgu gaitu, nedz izbeigt vai

apturēt darbus apsūdzības nepamatotības vai citu likumīgu

iemeslu dēļ, nedz ari šķirt izmeklēšanas priekšmetus, kuriem

savā starpā ir sakars (515. un 516. p.), bet savu atzinumu šajā

ziņā vai nu liek priekšā apgabaltiesai, vai iesniedz tiesu pala-

tas ieskatam, caur tās prokuroru (523. p.).
518

1

.

Par izmeklēšanas vai atsevišķu izmeklēšanas darbu

izbeigšanu vai apturēšanu ar apgabaltiesas prokurora varu

(248 32

.
un 309. p.), darāms zināms tām valsts iestādēm un amat-

personām, kas ziņojušas par noziedzīgo nodarījumu, kā ari

privātpersonām, kas iesniegušas sūdzību.

518-
2

.
lepriekšējā (5181.) pantā norādītās lietās prokurors

ceļ priekšā apgabaltiesas izšķiršanai par tiesas izdevumu at-

līdzināšanu, par strīdīgiem jautājumiem, kas stāv sakarā ar

lietišķiem pierādījumiem, kā ari šo likumu 27. pantā minētos

gadījumos par termiņa nolikšanu strīda lietas ierosināšanai

piekritīgā iestādē par tiesību uz nekustamu mantu.
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519. Prokurora atzinumu par aizdomās stāvošā vai ap-

sūdzētā nodošanu tiesai sastāda apsūdzības raksta veidā.

520. Apsūdzības rakstā jāatzīmē:

1) notikums, kuram ir noziedzīga nodarījuma pazīmes;

2) šā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanas laiks un vieta,

cik tas zināms;

3) tiesai nododamās personas nodarbošanās, vārds, tēva

vārds un uzvārds vai pievārds, kā ari vecums;

4) to vainas pierādījumu būtība, kas lietā savākti pret tie-

sai nododamo personu;

5) pret šo personu celtā apsūdzība ar norādījumu, kādam

īsti noziedzīgam nodarījumam pēc likuma atbilst caurlūkojamā

darba pazīmes, un

6) norādījums, kādas tiesas izšķiršanai piekrīt lieta par

aizdomās stāvošo vai apsūdzēto.

531. Loceklis — referents ziņo par lietas apstākļiem,

griezdams vērību uz to, vai ir ievēroti izziņas un izmeklēša-

nas kārtības noteikumi un nolasīdams tos oriģinalprotokolus,

kuriem lietā ir svarīga nozīme.

534. Atzinusi, ka izziņa vai izmeklējums pietiekoši pil-

nīgs un izdarīts bez svarīgu tiesāšanas kārtības noteikumu pār-

kāpšanas, apsūdzības kamera taisa lēmumu vai nu par nodo-

šanu tiesai, vai par lietas izbeigšanu vai apturēšanu, vai ari

par izmeklēšanas priekšmetu sadalīšanu un lietas piekritibas

kārtības grozīšanu. Ja lieta nav pilnīga, tiesu palāta nodod to

iepriekšējai izmeklēšanai vai ari atsevišķu izmeklēšanas darbu

izdarīšaenai. Apsūdzības kamera var pieņemt, grozīt vai at-

celt drošības līdzekļus pret apsūdzētā izvairīšanos no tiesas.

544. Lietās par smagiem noziegumiem, tāpat ari par no-

ziegumiem, par kuriem draud cietuma sods, pirms lietas iz-

tiesāšanas izdara iepriekšēju izmeklēšanu, kad tāda ir saistoša

(262
1

. p.), vai izmeklēšanas tiesnesis nopratina apsūdzēto, kad

iepriekšējā izmeklēšana nav saistoša (262 2

. p. 1. pkt.), un katrā

ziņā apsūdzētais nododams tiesai.

545. Citās, izņemot iepriekšējā (544.) pantā norādītās

lietās, kuras pārsniedz miertiesnešu izspriešanai piekritīgās

lietas, kad iepriekšējā izmeklēšana nav saistoša (262 2

. p. 1. pkt.),
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pie iztiesāšanas var stāties bez iepriekšējās izmeklēšanas, ja

prokurors, pēc viņam piesūtītām ziņām un pierādījumiem vai

pēc paša lietas rakstura, atzīst par iespējamu likt tiesai

priekšā apsūdzības rakstu.

625
1

.
Nav aizliegts tiesas sēdē nolasīt apsūdzētā rak-

stiskus izsacījumus, kas doti pie iepriekšējās izmeklēšanas vai

izziņas, kad ar tiem nesaskan viņa mutiskie izsacījumi tiesā.

626. Nav aizliegts tiesas sēdē nolasīt to liecinieku ie-

priekšējā izmeklēšanā vai izziņā dotos rakstiskos izsacījumus,

kuri nav atrodami vai kuri nav ieradušies pie tiesas, nāves,

slimības, pilnīgas nespēcības, tālas dzīves vietas vai tāla aiz-

ceļojuma, vai ari citu likumīgu iemeslu dēļ.

Šajā pantā norādītos apstākļos, noklausoties lietu par

vienu no tiesājamiem, var nolasīt citu klātneesošo tiesājamo

vai tajā lietā notiesāto personu izsacījumus.

634. Ja tiesa, priekš lietas jaunatklājušos svarīgu

iemeslu dēļ, atzīst par vajadzīgu aicināt liecinieku vai lietpra-

tēju, ievākt papildu ziņas, nodot lietu iepriekšējai izmeklēšanai

vai atsevišķu izmeklēšanas darbu izdarīšanai, tad tā aptur

vai atliek tiesas sēdi.

687. lepriekšējā izmeklēšanā vai izziņā sastādītie pro-

tokoli par apskatīšanu, aplūkošanu, kratīšanu un lietu izņem-

šanu nolasāmi tiesas sēdē tikai tajā gadījumā, kad puses to

prasa, vai kad tiesneši vai zvērinātie piesēdētāji to atzīst par

vajadzīgu.

687
1

.
Visi citi iepriekšējā izmeklēšanā vai izziņā sastā-

dītie rakstiskie protokoli, izņemot to liecinieku liecinājumus,

kuri nav aicināti tiesā vai kuri nav ieradušies bez likumīgiem

iemesliem, tāpat ari izziņas, dokumenti, vēstules vai citi pa-

pīri, kuri atrodas lietā vai kurus iesniegušās puses vai lieci-

nieki, nolasāmi tiesas sēdē, kad tiesa atzīst, ka tie attiecas uz

izmeklēšanas priekšmetu, kuru izdara tiesa.

687
2

.
Tiesas izmeklēšanā protokolu, izziņu un citu pa-

pīru un dokumentu nolasīšanu var atvietot, ar pušu piekrišanu

un tiesas atļauju, ar viņu satura paziņošanu beigu: sacīkstē.

956
1

.
Par taisīto spriedumu prokurors paziņo apsūdzētā

dzīves vietas policijas iestādei attiecīgai reģistrācijai.
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J. Stumbergs, Rīgas Apgabaltiesas Priekšsēdētāja biedrs.

Izvilkumi no Senāta Kriminālā Kasācijas departa-

menta spriedumiem, no 1920. g.—1926. g. 1. apr. — 1926.

Autora izdevums. Maksā Ls 6.—

Pazīstamais tiesu darbinieks J. Stumbergs tie 140 lap-

puses biezā grāmatā izdevis izvilkumus no Senāta spriedu-

miem krimināllietās, sevišķi attiecībā uz miertiesām. Te nav

vajadzīgs atkārtot, ka tiesu, kā ari advokatūras darbiniekiem

ir ļoti sāpīgi sajūtams tas apstāklis, ka Latvijas Senāta

spriedumi, izņemot tikai Administrativā departamenta sprie-

dumus un mazu daļu no Civilā departamenta spriedumiem,

vispārībai nav pieietam!.
x

) Šo robu attiecībā uz kriminal-

spriedUmiem, grib izpildīt J. Stumberga izvilkumu krājums.

Te atrodam pavisam 900 tēzes, kuras izvilktas no daudz

lielāka skaita Senāta spriedumu un kuras attiecas nevien uz

Sodu liķ. un Krim. proc. lik. piemērošanu, bet ari uz citām

tiesību nozarēm, kuru normas tiesai ir bijušas jāiztulko, sa-

karā ar attiecīgo krimināllietu caurskatīšanu; tā piem., ir

plašāki paskaidrojumi ari par nodokļu likumiem, par tiesu

iekārtas likumu, par vietējiem civillikumiem v. t. t. Vis-

vairāk telpas, protams, ieņem paskaidrojumi pie Sodu liku-

miem un Krim. piroc. likumiem, pie kam sevišķi plaši ir iz-

tirzāti S. 1. 532., 574., 581. un 591. pp., un Krim. proc. lik.

141., 152., 189., 199. un 205. panti. Izvilkumi rediģēti ar liet-

pratēja roku, tā ka ar labāko pārliecību varam viņus ieteikt

visiem tiem, kurus interesē būt lietas kursā attiecībā uz

Senātā viedokli krimināltiesību jautā jumos.

*) Minētie spriedumi iznākuši ka pielikumi pie „Tiesl. Min. Vesta/

un dabūjami ari atsevišķos novilkumos.
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Beidzot man jātaisa mazs piebildums par Senāta sprie-

dumos lietoto terminu «faktiska valdīšana". Tā kā šis ter-

mins lietots vairākās tēzēs (piem., 57. lpp., 349. un 357, tēzē),
tad ir iemesls pieņemt, ka viņš Senāta praksē jau ieguvis

zināmas pilsoņa tiesības. Tas ir jānožēlo, jo viņam jāapzīmē
civiltiesiska attiecība, bet mūsu civillikumi šādu terminu ne-

pazīst (sk. Vietējo civillikumu 623. un turpm. pp.) tie izšķir

valdīšanu un turēšanu, kuras ietver sevī kā jēdziena sastāv-

daļu «faktisku var v" (tatsāchliche Herrsclīaft, tatsāch-

liche Gewalt, jrMcTßHTejißiļoe oo.ia.ianie, V. civ. lik. 265.

un 266. pp.). Ir nepieciešami, lai šie termini būtu savā starpā

saskaņoti.
A. B

Pārmaiņas tiesu resora sastāvā.

lecelti:

1) Papildu miertiesnesis pie Latgales apgabaltiesas

Teodors Ūdr i s par Latgales apgabaltiesas locekli, ar mi-

nistru kabineta 1926. g. 21. aprīļa lēmumu;; 2) jaunākais tiesu

amatu kandidāts pie Latgales apgabaltiesas; Alfrēds Ozols

par papildu miertisnesi pie tās pašas apgabaltiesas, ar mi-

nistru kabineta 1926. g. 27. aprija lēmumu; 3) papildu mier-

tiesnesis pie Latgales apgabaltiesas Pēters Ērglis par Lat-

gales apgabaltiesas locekli, air ministru kabineta 1926. g. 27.

apriļa lēmumu; 4) jaunākais tiesu amatu kandidāts pie Lat-

gales apgabaltiesas Jānis Jēj c r s par papildu! miertiesnesi

pie tās pašas apgabaltiesas, ar ministru kabineta 1926. g. 27.

aprila lēmumu; 5) kandidāts uz kara tiesu amatiem Pēters

Bluķis par Latgales apgabaltiesas locekli, ar ministru ka-

bineta 1926. g. 27. apriļa lēmumu; 6) miertiesnesis pie Lat-

gales apgabaltiesas Nikolajs Dībietis par Latgales ap-

gabaltiesas locekli, ar ministru kabineta 1926. g. 17. jūnija

lēmumu; 7) Jaunjelgavas iecirkņa izmeklēšanas tiesnesis
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Pauls Els i ņ š par Jēkabpils iecirkņa miertiesnesi, ar mi-

nistru kabineta 1926. g. 8. jūlija lēmumu; 8) vecākais tiesu

amatu kandidāts pie Rīgas apgabaltiesas Kārlis Vikmanis

par papildu miertiesnesi pie tās pašas apgabaltiesas, ar mi-

nistru kabineta 1926. g. 2. septembra lēmumu.

Atsvabināti no amata:

1) Senāta virsprokurora biedrs Erasts Bi 11 c, uz paša

lūgumu, ar ministru kabineta 1926. g. 14. maija lēmumu,

skaitot no 1926. g. 12. maija; 2) papildu miertiesnesis pie

Rīgas apgabaltiesas Leo Svemps, uz paša lūgumu, ar

ministru kabineta 1926. g. 29. jūnija lēmumu; 3) Tiesu Palā-

tas prokurors Voldemārs Alksni s, uz paša lūgumu, ar

ministru kabineta 1926. g. 26. augusta lēmumu.

Miris:

Miertiesnesis pie Jelgavas apgabaltiesas Jānis Z ander-

s on s 1926. g. 22. aprilī. —

Redaktors: Docents K. Dišlers.

Redakcija: Rīgas apgabaltiesā, Priekšsēdētāja kabinetā.
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1920. g. 27. novembri, t. i. pēc minētā likuma spēkā nāk-

šanas. Šī jautājuma izšķiršana atkarājās no tā, vai sprieduma

spēks skaitāms tikai no sprieduma taisīšanas laika, vai attie-

cināms vismaz uz prasības iesniegšanas laiku. Pirmajā ga-

dījumā atbildētājs baudītu fideikomisa tiesības par laiku no

1920. g. 20. jūlija (likuma spēkā nākšanas dienas) līdz atbildē-

tāja nāvei, jo ar muižnieku korporācijas atcelšanu atcelts ari

indigenats kā tāds un līdz ar to zaudē savu nozīmi un spēku

ari priv. lik. 2544 p. piezīme. Tā tad ar minēto momentu at-

bildētājs būtu ieguvis ari fideikomisa mantošanas"tiesības līdz

viņa nāvei. Bet patiesi tiesas sprieduma spēks attiecināms vis-

maz uz prasības iesniegšanas laiku, un lieta apspriežama pēc

tiem faktiskiem apstākļiem un tām juridiskām attiecībām, ku-

ras pastāvēja prasības iesniegšanas laikā. Tādēļ, ja nodibi-

nāts, ka prasības iesniegšanas laikā atbildētājs nav varējis iegūt

fideikomisu, tad fideikomisa mantošanas tiesības pēc Haralda

f. Hahna nāves jau uzskatāmas par pārgājušām uz nākošo fi-

deikomisa mantinieku, t. i., uz prasītāju šai lietā. Pēdējais,

kurš tad uz likumīga pamata, t. L, uz tiesas sprieduma, ieguvis

fideikomisu, nevar vairs zaudēt šās tiesības tikai pateicoties

tam, ka iepriekšējā pretendenta personā (t. i. atbildētāja per-

sonā) varbūt a t k r i tu š i tie šķēršļi, kuri iepriekš atņēmuši

viņam tiesības, iestāties fideikomisā, piem., vēlākā uzņemšana

matrikulā, vai, kā tas noticis šai gadījumā, attiecīga likuma

nosacījuma (III: sēj. 2544. p. piez.) atcelšana (sk. 111. sēj.

870. p.), izņemot gadījumus, jā vēlāka uzņemšana matrikulā

būtu iepriekšējās izslēgšanas iznīcināšanas nozīme, vai ja mi-

nētam 1920. g. 29. jūnija likumam būtu piešķirams atpakaļ-

ejošs spēks. Bet nupat minētās eventualitātes šai lietā nav

notikušas. Tādēļ minētais 1920. g. 29. jūnija likums nevar iz-

darīt kaut kādu iespaidu uz šīs lietas galīgu izspriešanu. Jau

minētā likuma izdošanas fakts vien pierāda, ka — pretēji at-

bildētāja domām — muižnieku kārta kā tāda nebija uzskatāma

par atceltu ar krievu pagaidu valdības 1917. g. marta mēneša

deklarāciju, kurā tikai teikts, ka «kabinets liks vadīties sekošos

Pamatos
...

atcelt visus kārtu, ticības un nacionālus ierobežo-
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jumus". Kā Trešu Palāta pareizi uzsver, tādai deklarācijai

tīri deklaratīvs, bet nevis koinstitutīvs raksturs. Patiesi, iz-

pildot šo deklarāciju, krievu pagaidu valdība izdevusc tikai

vienu pašu 1917. g. 20. marta likumu par «ticības un na-

cionālu ierobežojumu atcelšanu" (Kr. lik. krāj. 1917. g. Nr. 70),

kamēr likums par kārtu atcelšanu nav ticis izdots. Atrodot,

ka Tiesu Palāta nepareizi iztulkojuse 111. sēj. 2544. p. piez. un

pārkāpuse civ. proc. lik. 339., 711. p. p., Senāts nolemj:

Tiesu Palātas 1920. g. 14.21. apriļa spriedumu Priv. lik.

2544. p. piez. un civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu dēļ

atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai apspriešanai no jauna citā

tiesnešu sastāvā.

26. 1921. g. maija mēneša 19. dienā. Promesošā Jāna

Bertulsona kuratora Andrēja Bertulsona pilnvarnieka pr. adv.

A. Dulbes lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelša-

nu mirušā Jāņa Bertulsona mantošanas masas prasībā pret

Annu Bertulson, Erastu Vindau un Johanu Vindau un atbildētā-

jas Annas Bertulson paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

Apgabaltiesa konstatējušo, ka prasība celta no Andrēja Ber-

tulsona kā no mirušā Jāņa Bertulsona mantas masas kuratora,

kamēr Andrējs Bertulsons ticis iecelts nevis par mirušā Jāņa

Bertulsona mantošanas masas kuratoru, bet par p r o m c s o-

šā Jāņa Bertulsona mantas kuratoru; 2) ka pie tādiem; ap-

stākļiem Apgabaltiesai bija tiesība izbeigt lietu pēc civ. proc.

lik. 584. p. 4. pkt., jo aizgādnība par mirušās personas man-

tošanas masu pēc saviem juridiskiem pamatiem un sekām

principieli atšķiras no aizgādnības par promesošas personas

mantu; 3) ka šī atšķirība pamatojas uz to, ka pirmā gadījumā

aizgādnība nodibināta kā juridiskas personas (mantošanas ma-

sas: priv. lik. 1692. p.) priekšstāvība (priv. lik. 2918., 2594.

p. p.), kamēr aizgādnība par promesošu personu reprezentē
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pēdējo kā fizisku personu un pielīdzināma negotiorum gestio

(priv. lik. 517. un sek. p. p.); 4) ka tādēļ aizgādnim par prom-

esošu personu nav tiesības nedz reprezentēt promesošas per-

sonas mantu tanī gadījumā, ja pēdējā nomiruse, nedz vispār rī-

koties mirušas personas vārdā; 5) ka tamdēļ jautājumam par

to, vai Jānis Bertulsons patiesi nomiris jeb nē, nav šai lietā

izšķirošas nozīmes, jo ja nāves fakts būtu konstatēts, kā to pa-

redz prasība, aizgādnim; Andrejam Bertulsonam, kas iecelts

tikai par promesošā Jāņa Bertulsona mantas aizgādni, nav tie-

sība uzstāties mirušā Jāņa Bertulsona mantošanas masas

vārdā, un, ja nāves faktu nevarētu konstatēt un Jānis Bertul-

sons būtu uzskatāms tikai par promesošu, kā to apgalvo tas

pats Andrejs Bertulsons kasācijas sūdzībā, tad lieta tomēr būtu

jāizbeidz, jo prasība celta it īpaši m irušā Jāņa Bertulsona

mantošanas masas vārdā, bet nevis promesošas personas

vārdā; 6) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas

sūdzībā aizrādītos likumus, un tādēļ kasācijas sūdzība atrai-

dāma, — Senāts nolemj: Promesošā Jāņa Bertulsona ku-

ratora Andrēja Bertulsona pilnvarnieka pr. adv. A. Dulbes ka-

sācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez

ievērības. ;

-27. 1921. g. maija mēneša 19. dienā. Ilzes Birnbaum lū-

gums par Cēsu apriņķa 2. iec. Miertiesas lēmuma atcelšanu vi-

ņas, Birnbaum. lūgumā apstiprināt mirušā Jāņa Birnbauma

rakstisko testamentu.;

Sēdi vada. priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis sūdzētājas pilnvarnieka zv. adv. Graudiņa pa-

skaidrojumus un virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1)

ka nelaiķa Jāņa Birubauma atraitne Ilze Birnbaum, ievadot

Liezeres pag. tiesā lietu par viņas 1918. gada augusta mēnesī

mirušā vīra Jāņa Birnbauma atstātā rakstiskā testamenta uz-

stādīšanu un apstiprināšanu, ir sakarā ar nelaiķa māsas Līzes

Birnbaum pieteikšanos uz nelaiķa atstātās mantas mantošanu
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iesniegusi Liezeres pagasta tiesā Jaun-Gulbenes pag. tiesas

1. septembra 1911. gada protokolu un spriedumu par to, ka

viņa un viņas nelaiķis vīrs ir adoptējuši Emmu Celmal; 2) ka,

šim apstāklim ir svarīga nozīme tai ziņā, ka ja nelaiķis Jānis

Birnbaums ar savu sievu ir adoptējuši Emmu Celmal, tad, sa-

skaņā ar Vidzemes zemnieku lik. 952. un 985. pantu noteiku-

miem, par nelaiķa Jāņa Birnbauma tuvākiem likumīgiem man-

tiniekiem viņa miršanas dienā skaitījās tā atraitne un adoptētā

meita un vienīgi pēdējiem, kā likumīgi ieinteresētiem, bija

uz priv. lik. 2477. panta pamata tiesība apstrīdēt nelaiķai taisīto

testamentu; 3) ka Cēsu apriņķa 11. iec. Miertiesa, atceļot ar

savu 1921. g. 5. februāra lēmumuno Liezeres pag. tiesas 1920, g.

9. oktobra sēdē uzstādīto un 23. novembra sēdē nolasīto un

apstiprināto nelaiķa Jāņa Birnbauma testamentu v z ne 1 a i ķ a

māsas Līzes Birnbaum iesniegtās blakus sū-

dzības pamata, nav apspriedusi un ievērojusi tiesai

priekšā stādītā Emmas Celmal adoptēšanas akta nozīmi un no

tā izrietošās konsekvenzes; 4) ka Miertiesa atzinusi no Lie-

zeres pag. tiesas ar liecinieku liecībām uzstādīto nelaiķa Jāņa

Birnbauma lielinieku laikā pazušanā gājušo rakstisko testa-

mentu par nelikumīgu vienīgi, kā sastādītu rakstiski bez Vidz.

lik. 1013. panta noteikuma ievērošanas par rakstītnepratēju

rakstiskiem testamentiem; 5) ka, atzīstot nelaiķa testamentu

par rakstiski sastādītu bez augšminētā likumā paredzētā no-

teikuma ievērošanas, Miertiesa, nepārkāpjot to pašu likumu,

nevarēja nākt pie slēdziena, itkā tāds testaments ar to vien

galīgi atzīstams par nederīgu, jo no šā likuma satura un nozī-

mes, kurš savā pirmā daļā tieši noteic, ka novēlētājs var savu

pēdējo gribu izteikt kā mutiski, tā rakstiski, — nepārprotami

izriet, ka testaments, kurš sastādīts bez pienācīgo likumā

priekš rakstiskiem testamentiem paredzēto formalitatu ievē-

rošanas, var tikt atzīts par likumīgu, kā mutiski taisīts, ja vien

tas apmierina tā paša likuma noteikumus par mutiski taisītiem

testamentiem (Kr. Sen. Civ. Kas. spr. Nr. 3./1901.), un ka tam-

dēļ Miertiesai šinĻ gadījumā bija jāapsver nelaiķa Jāņa Birn-

bauma testamenta spēks, kā mutiski taisīta; 6) ka Miertiesas
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pievestiem motiviem par testamenta esamības apšaubīšanu

nav loģiska sakara ar lietas faktiskiem apstākļiem ; 7) ka tādā

kārtā Miertiesas spriedums Vidzemes zema. lik. 1013. panta

un pag. civ. proc. lik. 123. panta 2. punkta pārkāpumu dēļ nav

atstājamis spēkā, Senāts nolemj: Cēsu apriņķa 11. iecirkņa

Miertiesas 1920. g. 5. februafa lēmumu Vidz. zemn. lik. 1013.

panta un pag. civ. proc. lik. 123. panta 2. punkta pārkāpumu

dēļ atcelt un lietu nodot caurskatīšanai no .jauna Cēsu apriņķa

I. iecirkņa Miertiesai.

28. 1921. g. jūnija mēneša 15. dienā. Finansu Ministri-

jas Tiešo nodokļu departamenta pilnvarotā A. Sūnas lūgums

par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Amerikas, Baltijas,

Krievijas Import Sabiedrības prasībā pret «Filip Klei un Ko,

Londonā".

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un~ņemot vērā: 1) ka

tiesu nodokļu samaksa likumā paredzētos apmēros (civ. proc.

lik. 841.—851. p. p.) ir nepieciešama, lai tiesa prasībām, at-

sauksmēm vai apelācijas sūdzībām dotu likumā paredzētu vir-

zienu, t. i., lai viņa vispārīgi stātos pie lietas caurskatīšanas,

kas skaidri redzams no civ. proc. lik. 269. panta, pēc kura lū-

gumi, iesniegti bez tiesu nodokļu nomaksas, ir atstājami bez

tālākas virzīšanas; 2) ka samaksātie nodokļi ir izmaksājami

atpakaļ vienīgi izsniedzot atpakaļ iesniedzējiem viņu lūgumus,

atsauksmes un apelācijas sūdzības, likumā paredzētos gadīju-

mos (civ. proc. lik. 266., 267., 269., 270. un 755. panti) bez caur-

skatīšanas; 3) ka no šiem likuma noteikumiem nepārprotami

izriet, ka iemaksātie tiesas nodokļi izsniedzami atpakaļ tikai

tādos gadījumos, kad tiesa attiecīgiem lūgumiem un sūdzībām

nav devusi gluži nekādu virzienu, t. i., nav nekādā ziņā .stā-

jušās pie to caurskatīšanas un nav tiesas mechanismu laiduse

darbībā, lai ievadītu lietas iztiesāšanu; 4) ka šai gadījumā Tie-

su Palātas konstatētā prasības pieņemšana, referenta atzīmē-
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šana, pavēstu izsūtīšana un lietas nolikšana uz sēdi nozīmē, ka

prasītājs ir bijis visus savus pienākumus izpildījis, lai tiesa

stātos pie iesniegtās prasības caurskatīšanas un ka tiesa ari

ir jau stājušās un nodarbojusēs ar lietas caurskatīšanu; 5) ka

pie tādiem apstākļiem likuma noteikumi neatļauj tiesai nodokļu

izsniegšanu atpakaļ uz to gadījumu, ka prasītājs tiesas sēdē

prasa iesniegto prasību atstāt bez caurskatīšanas (sk. ari Kr.

sen. spr. 1869. g. Nr. 829. un 1873. g. Nr. 741.); 6) ka tādā

kārtā Tiesu Palātas ieskats, ka lietai virziena došana būtu

skaitāma tikai no tā momenta, kad atbildētājam pavēste iz-

sniegta, nesaskan ar civ. proc. lik. 848. un 853
6

.
pantu tiešo

nozīmi un Tiesu Palātas spriedums šo pantu pārkāpumu dēļ

atceļams, Senāts nolemj: Tiesu Palātas 1921. gada 5. jan-

vāra lēmumu civ. proc. 848. un 853
6

.
pantu pārkāpumu dēļ at-

celt un lietū nodot caurskatīšanai no Jauna Tiesu Palātai

citā tiesnešu sastāvā.

29. 1921. g. jūnija mēneša 15. dienā. Jāņa Pugas lū-

gums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Pu-

gas, prasībā pret Miķeli Priedi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurors V. Zamucls.

Izklausījis virsprokurora atzinumu, Senāts atrod: Prasī-

tājs pamato savu prasību uz to, ka zirgs, kuru viņš pircis no

atbildētāja 1919. gada decembra mēnesī par 5300 rubļ. cara

naudā, ir viņam ticis atņemts no Rīgas policijas valdes aiz tā

iemesla, ka pārdotais zirgs ir ticis tā īstam īpašniekam nolau-

pīts — noziedzīgā kārtā un tā tad atbildētājam — zirga pār-

devējam — nav bijušas pietiekošas likumīgas tiesības uz pār-

dodamo zirgu. Atbildētājs pret viņu celto prasību apstrīdējis

uz tā pamata, ka zirgs prasītājam atņemts ne tiesas ceļā, bet

administrativā kārtā. Kā Miertiesnesis, tā Apgabaltiesa, at-

saucoties uz priv. lik. 3221. un 3228. pantiem, atzinuši celto

ierunu par pamatotu un Apgabaltiesa ar savu 1920. gada 7. de-

cembra spriedumu apstiprinājuse prasību noraidošo Mierties-

70



nesa 1920, g. 4. oktobra spriedumu. Privatlikuma 3221. un se-

košie panti, pēc vietas, kuru tie ieņem šo likumu iekārtā (4.

grāmatas «par prasību tiesībām", 6. nodalījuma «par līgu-
miem" 7. daļas par «saistību līgumu garantijā" 2. nodaļu

par «garantiju evikcijas gadījumā") — noteic civiltiesiskās at-

tiecības starp lietas atsavinātāju resp. pārdevēju un lietas ie-

guvēju resp. pircēju, kuras izriet no viņu starpā noslēgtiem at-

savināšanas līgumiem, un šī .likuma 3221. pantā paredzētais

tiesas spriedums un no tā izrietošā evikcija zīmējas vienīgi uz

augšminēto attiecību atrisināšanu civilprocesa kārtībā un ap-

tver tos gadījumus, kuros m a n t a s i c g v v c j a -p i r c ē j a

tiesības civi 1 p r o cc s a kārt ī b ā tiek apstrīdē-

tas no trešās personas, kā atsavinātās -pār-

dotās mantas īstā īpašnieka resp. tiesību-

nesēja puses, un kādos gadījumos mantas ieguvējs-pircējs

pievelk pie lietas atsavinātāju-pārdevēju (priv. lik. 3224. pants).
Tādos gadījumos saprotams evikcijas sekas — atsavinātāja at-

bildība — var iestāties tikai pēc tam, kad ar likumīgā spēkā

gājušu tiesas spriedumu t re šā persona g a 1 ī g i atspēko-

jusi mantas ieguvēja-pircēja tiesības uz pārdoto objektu. Šinī

gadījumā nav darīšana ar mantas ieguvēja-pircēja tiesību ap-

strīdēšanu no trešās personas puses civilproce-

sa kārtībā, paredzētu priv. lik. 3221. pantā, bet

darīšana ar prasību, ko cēlis lietas labticīgs ieguvējs-pircējs

pret savu tiešo kontrahentu-pārdevēju uz tā pamata, ka pēdē-

jais viņam pārdevis zirgu, attiecībā uz kuru viņš nav varējis

izpildīt savus priv. lik. 3872. pantā paredzētos pārdevēja pie-

nākumus savu tiesību trūkuma dēļ uz pārdoto zirgu, un kura

c ēlu sēs no kriminālprocesa kārtā ievadītas

izmeklēšanas un no sekojošās tai nolaupītā zirga at-

ņem.šanas-evikcijas pircējam caur. Rīgas policiju. Nevar ie-

gūt īpašuma tiesības uz noziedzīgā ceļā īpašniekam atņemto

mantu. Tāda manta pie paša nozieguma atklāšanas resp.

mantas atrašanas ir neatliekami tūliņ atdodama īpašniekam,

neskatoties uz to, kura rokās manta atradusies atņemšanas

brīdī
— pie paša noziedznieka resp. tā dalībnieka vai pie tre-
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šās personas, kura noziegumā nav nekādu dalību ņēmusi. Tas

ir viscaur un vispāri atzīts un pieņemts tiesisks princips. Krie-

vijas Sodu nolikumā šis princips bija direkti izteikts 1621. pantā

un kriminālprocesa likumā izpaužas 126., 375. un 777. pantu

noteikumos (sk. ari Cvingmaņa spried, krāj. IV. sēj. Nr. 504).

Izdarot nolaupītā zirga atņemšanu pircējam Rīgas policija ir

uzstājusies kā valsts iestāde, kurai piekrīt zināmas funkcijas

krimināllietu izmeklēšanā, un viņas rīcībai šai ziņā nav nekā

kopēja ar priv. lik. 3228. pantā pievesto evikciju uz valsts

administratīvu iestāžu rīkojumu pamata kā

vienu no apstākļiem, kas atsvabinātu pārdevēju no atbildes

pretim pircējam. Kā tas skaidri, nepārprotami redzams no

zem 3228. panta pievestā avota, šai pantā paredzētā mantas

evikcija pircējam uz valsts administrativu iestāžu rīkojuma

pamata attiecas vienīgi uz mantas ekspr opriaci ju, t. i.

uz mantas atsavināšanu uz valdības iestāžu kā valsts v a-

ras nesējas rīkojuma pamata valstiskos nolūkos resp.

valstiskiem mērķiem. Privatlikuma 3228. panta nozīme, kā

tas redzams ari no pārējiem viņā pievestiem piemēriem par

atsavinātāja-pārdevēja atbildības atkrišanu, pastāv likuma aiz-

rādījumā, ka pārdevējs nav atbildīgs pircēja priekšā, ja pē-

dējais zaudējis nopirkto mantu caur tādiem notikumiem, kuri

nestāv sakarā ar pārdevēja tiesību trūkumu uz pārdoto mantu,

bet šā likuma nolūks nebūt nav, atņemt pircējam atlīdzības tie-

sības tādos gadījumos, ja nopirktā manta atņemta pircējam

caur valsts administrativu iestādi pārdevēja vai tā priekšgā-

jēja tiesību trūkuma dēļ uz pārdoto mantu, kā tas šinī lietā

noticis. Tam apstāklim, ka policija pircējam atņemto zirgu

nodevusi cietušām resp, zirga īpašniekam ar noteikumu «uz-

glabāšanā" priekš prasītāja-pircēja, nav nozīmes. Ar tādu no-

teikumu policija vienīgi uzlikusi cietušām atbildību par atdoto

zirgu uz to gadījumu, ja pie tālākas lietas virzīšanas resp. tās

galīgas izspriešanas īpašnieka tiesības būtu tikušas apstrīdētas.

Tādā kārtā Rīgas Apgabaltiesas spriedums pamatojas uz priv.

lik. 3221. un 3228. pantu nepareizu tulkošanu un viņas sprie-

dums šo pantu pārkāpumu dēļ ir atceļams, pie kam Senāts
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ieskata par vajadzīgu sevišķi aizrādīt Rīgas Apgabaltiesas 11.

Civilnodaļai, ka jautājumā par priv. lik. 3221. un 3228. pantu

satura, un nozīmes tulkošanu jau noticis Senātā spriedums tās

pašas Rīgas Apgabaltiesas nodaļas līdzīgā lietā Jūda Fridmaņa

prasībā pret Alfrēdu Leitan (L. S. sp. Nr. 18./1920. g.). Aiz

augšā minētiem iemesliem, Senāts nolemj: Rīgas Apgabal-
tiesas 1920. gada 7. decembra spriedumu priv. lik. 3221. un

3228. pantu un civ. proc. lik. 366. un 711 pantu pārkāpumu dēļ
atcelt un lietu nodot caurskatīšanai no jauna tai pašai Apgabal-

tiesai citā sastāvā.

30. 1921. g. jūnija mēneša 15. dienā. Helenes flornig

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Kārļa

Rekke prasībā pret Helēni Hornig.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Zamuels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1)

ka, pretēji atbildētājas domām, viņas pilnvarnieks Apgabaltie-

sas sēdē nav lūdzis uzlikt prasītājam par pienākumu uzrādīt

tiesai 1920. g. 19. jūnija atbildētājas bijušā vīra izdoto parāda

zīmi; šādam lūgumam nebūtu bijis ari nozīmes; pirmkārt, Ap-

gabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka agrāki pret atbildētājas vī-

ru celtās prasības priekšmets nesakrīt laika ziņā ar šīs pra-

sības priekšmetu; otrkārt, pate atbildētāja, Apgabaltiesas sēdē,

iesniegusi minētās parādu zīmes norakstu, kuru izdevis Mier-

tiesnesis no tā aktā esošās oriģinālās zīmes, tā tad pēdējā ne-

varēja šai pašā laikā atrasties prasītāja rokās, kādēļ Apgabal-

tiesa nav pārkāpusi civ. proc. lik. 442. p.; 2) ka Apgabaltiesa

«atsvabinājusi" no liecības došanas liecinieku Lāci tādēļ, ka

tas „ļoti stipri raustīja valodu un neko nevarēja izrunāt";

3) ka pēc civ. proc. lik. 371. p. 1. pkt. no liecības došanas at-

svabināmas tikai personas, kuras nevar izteikties nedz vār-

dos nedz rakstiski; 4) ka Apgabaltiesa nav konstatējuse,

itkā liecinieks Lācis nevarētu izteikties rakstiski; iekams tas

nav konstatēts, Apgabaltiesai nebija tiesība atraidīt liecinieku,
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jo vairāk tādēļ, ka šis pats liecinieks jau devis liecību Mier-

tiesneša sēdē; 5) ka atbildētāja savā apelācijas sūdzībā, kuru

viņa uzturējuse Apgabaltiesas sēdē, lūguse uzlikt prasītājam

par pienākumu iesniegt tiesai elektrības rēķinus, uz kuriem at-

rodoties prasītāja kvitē jumi par elektrības izdevumu daļu

maksāšanu; ar šādiem rēķiniem atbildētāja domāja atraidīt

prasības daļu par 480 rbļ. par elektrības strāvu, uz ko prasī-

tājs paskaidrojis, ka viņam „kvītes" (domājams tie paši rēķi-

ni) vairs neesot; 6) ka Apgabaltiesa atraidījuse minēto lūgu-

mu uz tā pamata, ka lietā neesot norādījuma, ka atbildē-

tāja būtu nomaksājuse prasāmo sumu, un ka tādēļ pievestam

apstāklim (domājams rēķinu iesniegšanai tiesā) nepiekrīt ne-

kādas pierādījumu pazīmes; 7) ka šis Apgabaltiesas uzskats

nesaskan ar civ. proc. lik. 444. p. nozīmi, jo pēdējam nav sub-

sidiara rakstura (kā piemēram 466. pantam); tādēļ prasītāja

paskaidrojums, ka viņam pieprasīto dokumentu ~v a i r s" nav,

nav atsvabinājis Apgabaltiesu no pienākuma apspriest jautā-

jumu, cik tāļu minētiem dokumentiem procesuāla nozīme šai

lietā un cik tāļu ar aprādīto prasītāja paskaidrojumu pierādīts,

ka dokuments patiesi vairs neatrodas pie viņa, un cik tāļu vi-

ņam jānes neuzmanīgas glabāšanas nelabvēlīgas sekas (Kr. sen.

civ. kas. dep. spried. 1875. g. Nr. 668., 764.; 1876. g. Nr. 12.,

95.; 1881. g. Nr. 76. un citi); 8) ka Apgabaltiesa spriedumu pa-

mato starp citu uz liecinieka Komisāra liecību, piie kam nav

ievērojuse, ka liecinieks paskaidrojis, ka viņa klātbūtnē parti

sarēķinājušies attiecībā uz laiku līdz 19. jūlijam 1920. g., ka-

mēr prasība celta par laiku no 19. jūlijā 1920. g.; 9) ka, neiz-

pildot aprādītos pienākumus, Apgabaltiesa pārkāpuse civ. proc.

lik. 102., 129., 142., 181
1

.,
371. p. 1. pkt. un 444. pantus, Senāts,

neielaizdamies citu kasācijas sūdzībā pievesto likumu pārkā-

pumu pārbaudīšanā, nolemj: Rīgas' Apgabaltiesas 1920. g.

20. decembra spriedumu, civ. proc. lik. 102., 129., 142., 181\ p.

p., 371. p. 1. pkt., 444. p. pārkāpumu dēļ, atcelt un lietu nodot

tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sa-

stāvā.
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31. 192.1. g. jūnija mēneša 15. dienā. Indriķa Lāča piln-

varnieka zv. adv. palīga P. Berģa lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu Krustiņa Evana prasībā pret viņu,

Lāci, un Krustiņa Evana paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Za-

muels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1)
ka atbildētājs pret viņu celto prasību par pasūtīto krustu iz-

došanu apstrīdējis uz tā pamata, ka prasītājs nav termiņā, t. i.

1914. g. jūlija beigās, ieradies saņemt pagatavotos krustus un

ka tamdēļ atbildētājs neesot atbildīgs par izgatavoto krustu

zudumu, jo prasītājs ieguvis īpašuma tiesības uz pagatavotiem

krustiem un līdz ar to uz viņu pārgājis risks no tā s di e-

nas, kad krusti bijuši gatavi (priv. lik. 3862. p.);

2) ka Apgabaltiesa turpretim no lietas apstākļiem konstatējusi,

ka atbildētājs nav pierādījis nedz to, ka pasūtītie krusti būtu

bijuši pagatavoti termiņā, t. i. 1914. g. jūlija beigās, nedz to, ka

pagatavotie krusti būtu pazuduši; 3) ka ja pasūtītie krusti nav

tikuši pagatavoti termiņā 1914. g. jūlija beigās, tad šai gadī-

jumā, saskaņā ar priv. lik. 3307. panta noteikumu, pasūtījuma

pieņēmējam pie krustu galīgās pagatavošanas, bija par to jā-

paziņo pasūtītājam, uzaicinot to nākt un saņemt pagatavotos

krustus, un tikai tad, ja uz tādu atgādinājumu pasūtītājs neie-

rastos apskatīt un pieņemt pasūtītos krustus, būtu no prasī-

tāja pielaists nokavējums, ar visām no tā izrietošām priekš

pēdējā sekām; 4) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka atbildē-

tājs pat nav apgalvojis un jo mazāk pierādījis, itkā viņš kaut

kādā laikā paziņojis prasītājam par to, ka krusti pagatavoti;

5) ka neatkarīgi no tā, pat ja līguma izpildīšanas termiņš būtu

uzskatāms par noteiktu, t. i. šai gadījumā par 31. jūliju 1914. g.,

šim apstāklim nebūtu nozīmes, jo Apgabaltiesa nav konstatē-

jusi, itkā noteiktā termiņā, 31. jūlijā 1914. g., krusti patiesi

būtu bijuši pagatavotij un ka bez tam Apgabaltiesa taisni uz-

skata par nepierādītu, itkā pasūtītie krusti patiesi būtu pazu-

duši (gājuši bojā); 6) ka pie tādiem apstākļiem pat neprasa

75



izšķiršanu jautājums par to, air kādu momentu pasūtītie krusti

pārvērtušies par individuālām mantām un risks par viņiem pār-

gājis uz atbildētāju; 7) ka tādēļ atbildētājam nav tiesības at-

saukties uz to, itkā līgums būtu atcelts ar tā izpildīšanas ne-

iespēju (priv. lik. 3517., 3318., 3867. p. p.) un uz tā pamata iz-

vairīties no krustu pasūtījuma vai atlīdzības izsniegšanas pra-

sītājam; 8) ka Apgabaltiesas atsauksmei uz priv. lik. 3868. p.,

kura — pēc atbildētāja pareizā aizrādījuma — patiesi nav vie-

tā, nav izšķirošas nozīmes, un tādēļ nevar novest pie sprie-

duma atcelšanas, jo spriedums attaisnojams ar visiem citiem

Apgabaltiesas pievestiem motīviem; 9) ka Apgabaltiesa, ga-

la slēdziena ziņā, nav pārkāpusi likumus un tādēļ kasācijas

sūdzība atraidāma, Senāts nolemj: Indriķa Lāča, kasācijas
sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

32. 1921. g. septembra mēneša 15. dienā. Jura Kulmaņa

pilnvarnieka zvēr. adv. Riezenkampfa lūgums par Tiesu Palā-

tas lēmuma atcelšanu Iciga Levita nekustama īpašuma
šanas lietā un Ābrama un Sīmaņa Knoppingu pilnvarnieka zv.

adv. Eļjaševa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Petersons.

Izklausījis sūdzētāja pilnvarnieka zv. adv. Riezenkampfa

un Knoppingu pilnvarnieka zv. adv. Eļjaševa paskaidrojumus

un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod: Pievienojo-

ties Apgabaltiesas lēmuma motīviem attiecībā uz to, ka Hor-

lachers pēc civ. proc. lik. 1874. pantā paredzētā viena mēne-

ša laika notecēšanas ir uzskatāms tikai kā k re d i to r s ar

tiesību atstāt sev i m nekustamu īpašumu par

cenu, kuru pats nosolījis torgos, Tiesu Palāta saprotams izgā-

jusi no tā, ka torgi uzskatāmi par nenotikušiem. Pretēji lū-

dzēja domām, likums neparedz iepriekšēju atsevišķu tiesas lē-

mumu dēļ torgu atzīšanas par nenotikušiem tādā gadīju-

mā, ka d tie s a lemj par vairāksolīšanas kārtī-
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bā pārdotā nekustamā īpašuma atstāšanu

kreditoram, jo tāda nekustama manta pie-

spriežama kreditoram tādā pašā kārtībā, kā

tās pircējam. Saskaņā ar šo, Kr. Senāts jau savā civ. kas.

dep. 1879. gada zem Nr. 361. spriedumā Chersonas Zemstes

bankas lietā, iztulkojis civ. proc. lik. 1175. pantu, kurš pēc

1845. panta piemērojams ari Latvijā ar 1880. un 1881. pantos

paredzētiem pārgrozījumiem, — tādā nozīmē, ka šis 1175.

pants (tā tad ari 1170. pants), noteikdams vienīgi sekas par

nenotikušiem torgiem, neizslēdz vajadzību piespriest

nekustamu mantu piedzinējam, t. i. kreditoram kā tādam, un

ka šai piespriešanai jānotiek tai pašā kārtībā, kura paredzēta

dēļ vairāksolīšanā nopirktās nekustamās mantas piespriešanas

pircējām. Ari uz kreditoru nekustama manta pāriet ne bez

atlīdzības, bet viņa prasības segšanai, un tā tad ari no mate-

riālo tiesību viedokļa civ. proc. likuma 1880. un 1881. pantu

materiālais pamats dibinājās uz datio m solutum (priv. lik.

3518. un 1463. panti), kura pēc savām juridiskām sekām pie-

līdzināma pirkšanas līgumam (priv. lik. 3521. pants ; sk. ari Kr.

Sen. civ. kas. dep. spr. 1896. g. Nr. 11. un 1902. g. Nr. 119.).

Starp pircēju uz torgiem un kreditoru-piedzinēju, attiecībā uz

pirkšanas sumas segšanas- kārtību, nekādas priincipielas star-

pības nav. Tiesas slēdziens, ka Horlacheram, tā tad ari uz

notikušās ccsijas pamata pēdējā tiesību nesējam firmai Knop-

ping, piešķirama tiesība atstāt sevim nekustāmu īpašumu par

cenu, kuru pats nosolījis torgos, — ir pilnīgi saskaņā ar liku-

mu. Tamdēļ atkrīt lūdzēja ieruna par to, itkā Tiesu Palāta

nevarējusi piemērot civ. proc. lik. 1880. pantu, nekonstatējot

iepriekš, ka torgi būtu ieskatāmi par nenotikušiem, kā ari uz

minēto nepareizo pamatdomu viņa taisītais slēdziens, itkā Tie-

su Palāta nepareizi būtu uzskatījusi tlorlaeheru, un tā tad ari

firmu Knopping, par nekustama īpašuma ieguvējiem nevis uz

pirkšanas pamata, bet uz kreditora tiesību pamata pēc civ.

proc, lik. 1880. panta. Lūdzēja aizrādījums kasācijas sūdzībā,

itkā firma Knopping no paša sākuma uzstājusies kā pircēja

Pēcnācēja un pamatojusi savu lūgumu uz kredilora-cesiouara
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tiesībām tikai tad, kad lūdzējs apstrīdējis firmas Knopping: tie-

sību regulēt pirkšanas sumu, nepelna ievērību. No vienas pu-

ses lūdzējs nedz pirmā, nedz otrā instancē nav cēlis ierunas

pret to, itkā firma Knopping būtu grozījusi sava lūguma pa-

matu, un tamdēļ viņam vispār nav tiesības šādu aizrādījumu

pie vest pirmo reizi kasācijas instancē. No otras puses tāds

lūdzēja aizrādījums' ir faktiski nepamatots, jo firma Knopping

no paša sākuma, ar savu Apgabaltiesai 1920. g. 7. jūlijā ie-

sniegto lūguma rakstu, uzturētu Apgabaltiesas 14. jūlija un 28.

oktobra sēdēs, lūgusi piepspriest viņai uz torgiem Tērbatā

1917. g. 29. jūlijā pārdoto Icika Levita nekustamo īpašumu uz

civ. proc. lik. 1882. panta pamata, t. i. uz kreditora-cesionara

tiesībām. Pie tādiem apstākļiem Tiesu Palātai; bija dibināts

iemesls, savu lēmumu pamatot uz to, ka firma Knopping uz-

stājusies šai lietā taisni uz kreditora tiesību pamata un šāds

viņas slēdziens, pretēji! lūdzēja domām, pilnīgi sakrīt ar lietas

apstākļiem. Tāpat nav pamata lūdzēja aizrādījumiem kasā-

cijas sūdzībā, itkā Tiesu Palātas slēdziens par to, ka Horla-

chers cedējis firmai Knopping savas prasības, kā kreditors,

runātu pretim cesi ji a s uzrakstam uz izpildu raksta:. Sa-

vas tiesības uz izpildu raksta un tanī apzīmētām divām obli-

gācijām Horlachers, pats par sevi saprotams, kā tas izriet no

paša izpildu raksta satura un būtības, varēja cedēt un cedēja

tikai kā kreditors. Bet ar šo cesiju uz cesionaru prasība uz

priv. lik. 3476. panta pamata pārgāja ar visiem tās piederu-

miem, pie kādiem šinī gadījumā pieskaitāma kreditora-piedzi-

nēja tiesība paturēt sevim uz torgiem pārdoto īpašumu par to

cenu, kādu kreditors-piedzinējs pats uz torgiem nosolījis.

Tamdēļ izpildu raksta cesijas uzraksta pēdējie teicieni par ce-

sionara tiesībām uz torgiem no Horlachera nopirkto Iciga Le-

vita nekustamu īpašumu apstiprināt uz savu vārdu, itņebūt

nerunā pretim augšminētam Tiesu Palātas slēdzienam. Vai

minētos cesijas uzraksta pēdējos teicienos ietilptu Horlachera

nodoms cedēt ari savas tiesības kā nekustama īpašuma pir-

cēja, tad tāds jautājums šinī gadījumā nav nemaz apspriežanis,

jo firma Knopping ir uzstājusies šai lietā ne kā Horlachera —
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kā pircēja, bet kā kreditora-piedzinēja tiesību nesēja. Aiz pie-

vestiem iemesliem jāatzīst, ka Tiesu Palāta, apstiprinot Ap-

gabaltiesas Kulmaņa lūgumu atraidošo lēmumu, nav pārkāpusi

lūdzēja pievestos likumus, kamdēļ kasācijas sūdzība atstāja-

ma bez ievērības, Senāts nolemj: Jura Kulmaņa kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

33. 1921. g. jūnija mēneša 15. dienā. Andrēja Zeeberga

pilnvarnieka zv. adv. Erasta Zeeberga lūgums par Jelgavas

Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņā, Zeeberga, prasībā

pret Tukuma pilsētas valdi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurors V. Za-

muels.

Izklausījis virsprokurora atzinumu un ņemot vērā: 1) ka

prasītājs pret atbildētāju cēlis prasību par valdīšanas atjau-

nošanu uz mašinu dzensiksnām urf citām iesūdzības rakstā uz-

skaitītām mantām, kuras atbildētāja izdevusi no prasītāja

fabrikā ierīkotās elektriskās stacijas, t. i. cēlis spolija prasību

par zaudētās valdīšanas atjaunošanu; 2) ka atbildētāja ir aiz-

stāvējusies ar to, ka no prasītāja nomātās fabrikas telpās at-

rodošo elektrisko staciju viņa lietojusi kā valsts īpašumu, pār-

ņemtu no vācu okupācijas varas, un 1920. g. šīs telpas atstā-

jot izvedusi strīdū stāvošos priekšmetus kā valstij piederošus;

3) ka sakarā ar priv. lik. 693. panta piezīmes noteikumu-, ka

Kurzemē, tam, kam valdīšana atņemta (spoliatus), ja tas tūliņ

nepierāda savas īpašuma tiesības uz atņemto mantu, jāpie-

rāda, ka atņemtā manta vismaz sešas nedēļas priekš valdī-

šanas atņemšanas ir atradusēs viņa netraucētā valdīšanā, —

Jelgavas Apgabaltiesa ir uzstādījusi izspriešanai divus jautā-

jumus: pirmkārt, vai pie pašreiz iztirzātiem lietas apstākļiem

var ieskatīt par, pierādītu, ka būtu konstatētas prasītāja īpa-

šuma tiesības uz atņemto mantu, un, otrkārt, ja pirmo jautā-

jumu izšķirtu negatīvi — vai 1920. gadā, kad strīdū stāvošie

priekšmeti tikuši izvesti no prasītāja fabrikā ierīkotās elektri-
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skās stacijas, pēdējā ar visiem saviem piederumiem resp.

strīdū stāvošiem priekšmetiem būtu atradusies prasītāja val-

dīšanā; 4) ka, apsverot visus Metas apstākļus, liecinieku iz-

teikumus un iesniegto dokumentu saturu, Apgabaltiesa nākusi

pie slēdziena, ka tikpat pirmais, kā otrais jautājums ir izšķi-

rams negatīvi, t. i. ka nav konstatētas prasītāja īpašuma tie-

sības uz izvestiem no atbildētājas priekšmetiem un ka pra-

sītājs nav pierādījis, ka elektriskā stacija līdz ar strīdū stāvo-

šiem priekšmetiem būtu 1920. gadā pie elektriskās stacijas at-

stāšanas un mantu izvešanas atradusies prasītāja valdīšanā;

5) ka šie uz lietas faktiskiem apstākļiem dibinātie tiesas slē-

dzieni uz tieseu iekārtas lik. 5. panta pamata nav pārbaudāmii

kasācijas kārtībā; 6) ka tādā kārtā ar. to, ka Apgabaltiesa ir

skatījusi cauri jautājumu par to, vai prasītājs pierādījis savas

īpašuma tiesības uz strīdū stāvošiem priekšmetiem, — tiesa

it nebūt nav izteikusi, kā to nepareizi prasītājs aizrāda kasāci-

jas sūdzībā, itkā pie spolija prasības celšanas katrā ziņā būtu

jāpierāda īpašuma tiesības uz atņemto mantu, un ka tāpat

noraidot grafa Popenheima 1919. g. 9. martā izdotās apliecī-

bas nozīmi, kā prasītāja īpašuma tiesību pierādījumam, tiesa

ar to it nebūt nav uzstādījusi vispārēju tezi, itkā prasītājam

spolija prasībā nepieciešami būtu jāpierāda savas īpašuma tie-

sības; 7) ka tas, ka sprieduma motīvos nav nekas atsevišķi

teikts par tiesas iesniegto Tūkuma valdes 1919. g. 29. augusta

rakstu, nenozīmē, ka tiesa to būtu atstājusi bez apspriešanas;

tiesa ir konstatējusi, ka viņa ir apsvērusi iesniegto dokumentu

saturu, bet viņa nav spiesta savos motīvos apgaismot un at-

spēkot atsevišķi katru no par tiem iesniegto dokumentu un jo

vairāk tamdēļ ne šinī atgadījumā, ka iesniedzot šo apliecību

ar iesūdzības rakstu prasītājs nav uz viņu atsevišķi atsaucies

kā uz kāda noteikta apstākļa pierādījumu; 8) ka prasītāja pie-

vestā maldīšanās pie apstākļu iztulkošanas nav pārbaudāma

kasācijas kārtībā; 9) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkā-

pusi prasītāja aizrādītos likuma pantus, Senāts nolemj:

Andrēja Zeeberga kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p.

pamata atstāt bez ievērības.
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34. 1921. g. septembra mēneša 15. dienā. Andrēja Zvēra

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma .atcelšanu Oskara

Raudina prasībā pret viņu, Zvēru, un Alfrēdu Gruzīti.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; . referē

senators A. Sīmanis; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Petersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vē-

rā: 1) ka prasītājs cēlis pret atbildētājiem Dreiliņu muižas

mežsargu Andrēju Zvēru un mežu pārzini Alfrēdu Gruzīti pra-

sību dēļ 7400 r. lielas atlīdzības uz tā pamata, ka prasītāja

priekšstrādnieks Rauska salīdzis ar mežsargu Andrēju Zvēru

uz Biķera ceļa ar prasītājam piederošiem zirgiem noplēst un

novest baļķus par 100 rub. tekošā asī un ka prasītājam par

noplēstām un novestām 74 asīm 1baļķu pienākas 7400 rub.; 2)

ka atbildētājs Zvērs apstrīd prasību uz tā pamata, ka viņš rī-

kojies nevis savā vārdā, kā privātpersona, bet kā Rīgas pilsē-

tas valdes ierēdnis un savu tiešo dienesta pienākumu robežās

un tādēļ prasība bijusi attiecināma uz Rīgas pilsētas valdi; 3)

ka šai ziņā atbildētājs Zvērs atsaucies uz Rīgas pilsētas muižu

valdes 1921. g. 24. janvāra apliecību, pēc kuras minētais plan-

kotais ceļš ticis noplēsts un savests pie atbildētāja, mežsarga

Zvēra, mājām uz Rīgas pilsētas muižu valdes rīkojumu, un

ka šī darba izvešana bijusi uzdota Dreiliņu rajona pārziņam,

atbildētājam Gruzītim un viņam padotiem! mežsargiem, atbil-

dētājam Zvēram un Kersumam, kurš nopratināts šai lietā kā

liecinieks; 4) ka, pretēji Apgabaltiesas domām, atbildētāja

Zvēra ieruna par prasības attiekšanos ne uz viņu, bet uz Rī-

gas pilsētas valdi, ceļama nevis tikai noraidījuma ceļā, bet

ari kā ieruna pēc lietas būtības (Kr. Sen. civ. kas. dep. spried.

79./304., 82./7); 5) ka atbildētājs Zvērs Apgabaltiesas sēdē lū-

dzis lietu atlikt dēļ apliecības iesniegšanas par to, ka viņam

„nekāds podrads" no pilsētas valdes nav izdots uz plankota.

ceļa noplēšanu un.aizvešanu; 6) ka Apgabaltiesa atraidījusi šo

atbildētāji lūgumu uz tā pamata, ka šādai apliecībai būtu «no-

liedzoša apstākļa pierādījuma" nozīme; 7) ka šis Apgabaltie-

sas slēdziens nesaietas ar minētā lūguma saturu, jo ar minēto
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jauno apliecību atbildētājs cenšas, papildinot jau izdoto aplie-

cību, pierādīt ari to pozitīvo faktu, ka pilsētas valde,

„v zdod o t" atbildētājam Zvēram noplēšanas un aizvešanas

darbu izpildīšanu, rīkojusies kā vīna priekšniecība un ka at-

bildētājs, izpildīdams šos darbus, rīkojies un varējis rīkoties

tikai kā pilsētas valdes ierēdnis., ar ko, saprotams, būtu iz-

slēgts, ka viņš būtu atradies darba uzņēmuma līguma (pod-

rada) attiecībās ar pilsētu; 8) ka sakarā ar celto pret prasību

ierunu Apgabaltiesai bija jāapspriež jautājums par atbildētāja

Zvēra ar prasītāju noslēgtā līguma juridisko raksturu nevis

tikai uz liecinieka Rauska izteiciena pamata, bet ari kā uz jau

iesniegtās Rīgas pilsētas valdes apliecības, tā vēl iesniedza-

mās apliecības pamata un tiesa nevarēja uz minētā liecinieka

liecības pamata noraidīt priekšā stādītās Rīgas pilsētas valdes

apliecības nozīmi, neapspriežot un nenoskaidrojot, ko nozīmē

tiesas spriedumā no minētās apliecības pievestais teikums,

„ka minēt o darbu izvešana uzdota starp citiem ari atbildē-

tājam
14

; 9) ka tādā kārtā Apgabaltiesas gala slēdziens nav pie-

tiekoši motivēts un tiesa nav devusi atbildētājam iespēju pie-

rādīt pret prasību celto ierunu, 10) ka tādēļ Apgabaltiesas

spriedums civ. proc. lik. 8., 129., 142. p. p. un 69. p. 3. pkt. pār-

kāpumu dēļ nav atstājams spēkā, Senāts nolemj: Rīgas

Apgabaltiesas 1921. g. 25. janvāra spriedumu civ. proc. lik.

81., 129., 142. p. p., 69. p. 3. pkt. pārkāpumu dēļ attiecībā uz

atbildētāju Andrēju Zvēru atcelt un lietu nodot: tai pašai Ap-

gabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

35. 1921. g. septembra mēneša 15. dienā. Hirša Kleina

pilnvarnieka zv. adv. N. Malkina lūgums par Liepājas Apga-

baltiesas sprieduma atcelšanu Hirša Kleina lūgumā dēļ pierā-

dījumu un nākamās prasības nodrošināšanas pret holandiešu

tvaikoņa „Princenhage" kapt, Hanzemu un pēdējā pilnvarnieka

zv. adv. Kelera paskaidro jums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Pe-

tersons.
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Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka lūdzējs savā kasācijas sūdzībā pats aizrāda uz to, ka no

viņa iesniegtai kasācijas sūdzībai praktiskas nozīmes neesot,

bet ka tā iesniegta ar to nolūku, lai Senāts izšķirtu dažus, pār-

sūdzētā Liepājas Apgabaltiesas lēmumā izvirzītos jautājumus,

kuriem piekrītot ievērojama teorētiska interese likuma pareizā

tulkošanā un piemērošanā; 2) ka civilprocess ir strīds par ci-

viltiesībām un civiltiesas mērķis ir šo tiesību aizsargāšana un

atjaunošana; 3) ka strīds par civiltiesībām pastāv tikai tur un

tik tālu, kur un cik tāļu pastāv likumīga interese tiesību tūlītē-

jai atzīšanai tiesas ceļā, un ka sakarā ar to, tiesas darbošanās

var būt tikai tur, kur ir konstatēta tāda likumīga interese, un

ka ja pēdējā kā tāda atkrīt, beidzas ari tiesas darbošanās;

4) ka saskaņā ar" augšā pievestiem vispārējiem nosacījumiem

spēkā gājušu spriedumu atcelšanas mērķis ir viena no lietas

dalībnieku aizskartas likumīgas intereses atjaunošana, kamdēļ

ari no Senāta caurskatāmi ir tikai tādi lūgumi par spēkā gājušu

spriedumu atcelšanu, kuri pamatojas un iziet uz minētā mērķa

sasniegšanu; 5) ka atsevišķu tiesisku jautājumu izšķiršana Se-

nātam piekrīt vienīgi Tiesu iek. lik. 259
1

.
panta un Senāta iek.

lik. 33\ un 74
1

. pantu kārtība un robežās, bet ne civilprocesa

kārtībā; 6) ka aiz augšminētiem iemesliem iesniegtā kasācijas

sūdzība uz civ. proc. lik. 1. un 4. pantu pamata atstājama bez

caurskatīšanas, — Senāts nol c m j : Hirša Kleina pilnvarnieka

zv. adv. N. Malkina kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 1. un 4.

pantu pamata atstāt bez caurskatīšanas.

36. 1921. g. septembra mēneša 15. dienā. Teņa' Goldes

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu, Teņa

Priedītes prasībā pret Teni Goldi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators X, Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis Teņa Goldes paskaidrojumu un virsprokurora

biedra atzinumu un ņemot vērā: 1) ka par valdītāju uzskatams
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tas, kura faktiskā varā atrodas manta un kurš ir izteicis gribu

rīkoties par mantu kā par savu pašu, paturot to sev kā savu

(priv. lik. 625., 637. p. p.); 2) ka likums apsargā un aizstāv katru

valdītāju, izņemot tādu, kurš ieguvis mantu no paša valdīšanas

traucētāja ar varu, slepeni vai uz vēlāki atcelta prekariuma

pamata (vi, clam, precario: priv. lik. 688., 694., 695. p. p.);

3) ka atbildētājs šai lietā turpretim iziet no tā, itkā mantās īpaš-

nieks juridiski nevarot traucēt prasītāja valdīšanu attiecībā uz

tādu mantu, kura piederētu īpašniekam, bet atrastos prasītāja

valdīšanā, un ka tādēļ vispār prasības par valdīšanas apsar-

dzību neesot ceļamas pret īpašnieku kā tādu; 4) ka šīs atbil-

dētāja domas nesaskan ar viņa paša pievestiem priv. lik. 694.,

871., 873. pantu noteikumiem, jo 694. p. sakarā ar 695. p. no-

saka, ka valdīšanas traucētājs nevar attaisnoties ar to, ka pra-

sītājs pats valdot nelikumīgi un ka traucētājam piederot īpa-

šuma tiesības, kā to pastrīpo ari civ. proc. lik. 1807. pants;

priv. lik. 871. pants turpretim pieved tikai īpašnieku tiesības

vispār, bet neizšķir jautājumu, cik tālu būtu jāapsargā citas

personas valdīšana atticībā uz īpašniekam piederošu mantu;

5) ka, pretēji atbildētāja domām, prasība par valdīšanas apsar-

dzību neatkarājas no tā, kam pieder lielākas tiesības uz

to mantu, kura atrodas pretējās puses valdīšanā, ja šī valdīšana

nebūtu uzskaitāma par nelikumīgu priv. lik. 688., 694. p. p. nozī-

mē; tādēļ īpašuma tiesības vien, kā tādas, vēl nedod īpašnie-

kam tiesības atraidīt ka t r v prasību par iestatīšanu valdīšanas

tiesībās; 6) ka, sakarā ar apzīmētol
,

no atbildētāja pielaisto

pamatkļūdu, atkrīt ari visi tie tālākie slēdzieni, kurus atbildē-

tājs taisa savā kasācijas sūdzībā, atrodot, ka prasītājam neesot

tiesības atsaukties uz valdīšanu pret atbildētāju, tas ir

pret zemes gabala formālo īpašnieku; Apgabaltiesas uz-

skats, ka šai p o s c sora procesā nav apspriežams jautājums

par vienas vai otras puses īpašuma tiesībām, — pilnīgi attaisno-

jams ar posesoīra tiesāšanas raksturu; atbildētājs turpretim sa-

jauc „posesoru" procesu ar „petitoru" tiesāšanu, un viņa uz tādu

neskaidrību uzbūvētās ierunas atraidāmas kā nepamatotas;
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7) ka Apgabaltiesa, stādāmies pie lietas izspriešanas, pilnīgi

loģiski izgājusi no diviem jautājumiem: a) vai prasītājs ieguvis

valdīšanu, saprotams priv. lik. 637. un sek. p. p. nozīmē, uz

Olas pļavu ar meža gabalu un b) vai tādu valdīšanu traucējis

atbildētājs; 8) ka Apgabaltiesa, apspriežot lietas apstākļus un

apsverot prāvnieku iesniegto dokumentu saturu, kā ari no-

vērtējot liecinieku izteicienus, nākusi pie slēdziena: attie-

cībā uz pirmo j a ut ā j urnu: ka prasītājs zemes gabalu

valdot neatkarīgi no atbildētāja un ne patvarīgi, bet kā savu

un pie tam bona fide; un attiecībā v ž otru jau tā -

jumu: — ka pats atbildētājs prasītāja valdīšanas traucēšanas

faktu nenoliedzot; 9) ka šie Apgabaltiesas slēdzieni, kuri dibi-

nāti uz lietas apstākļiem un prāvnieku iesniegtiem dokumen-

tiem, attiecas uz lietas būtību un paši par sevi nav pārbaudāmi

kasācijas kārtībā; 10) ka sevišķi atbildētāja ierunām pret pra-

sītāja iesniegto dokumentu formālo spēku nav nozīmes, jo pra-

sītājs pamato uz viņiem nevis savas īpašuma tiesības, kuras šai

lietā nav pierādāmas, bet tikai savu valdīšanu attiecībā uz val-

dīšanas corpus un animus; šai ziņā Apgabaltiesa nākusi pie slē-

dziena, ka prasītājs „uz šo dokumentu pamata varēja un var ari

tagad sevi skaitīt par pilntiesīgu gruntsgabala valdītāju", kāds

slēdziens tāpat Senātā nav pārbaudāms; 11) ka līdz ar to

atkrīt ari atbildētāja aizrādījums uz to, itkā pēc atzīmētiem

dokumentiem prasītājs nav varējis iegūt īpašuma tiesības, un ka

prasītājs vispār būtu bijis uzskatāms tikai par detentoru un tā-

dēļ nebaudot valdīšanas aizsardzības tiesības ; Apgabaltiesa tie-

ši konstatējusi, ka minētie dokumenti it īpaši devuši viņam ie-

spēju skaitīties par īstu zemes gabala valdītāju; 12) ka, lai gan

prasītājs Miertiesneša 1920. g. 7. decembra sēdē, pēc protokola,

paskaidrojis starp citu, ka savu prasību pamatojot uz to ap-

stākli (?), ka viņš sūdzību cēlis kā «īpašnieks", bet šai ne-

skaidrai frāzei nav izšķirošas nozīmes, jo viņa negroza prasī-

bas īsto pamatu, kurš redzams no prasības raksta un no prasī-

tāja paskaidrojumiem Apgabaltiesas 1921. g. 1. februāra sēdē,

pēc kuriem prasītājs patiesi cēlis un uzturējis it īpaši valdīša-
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nas prasību; 13) ka Apgabaltiesa, atsaukdamies uz doku-

mentiem un liecinieku izteicieniem, pietiekoši nodibinājusi Mier-

tiesneša spriedumā minēto aizrādījumu uz to zemes gabala

dalu, kurā prasītāja valdīšana bijā .jāatjauno, kādēļ atbildētāja

ierunas šai ziņā atraidāmas; 14) ka atbildētāja pievesto Kr.

Senāta spriedumu viena daļa neattiecas uz lietu, bet otra daļa

pamatojās nevis uz Latvijas privatlikumu, bet uz Krievijas ci-

villikumiem, un katrā ziņā neattaisno atbildētāja ierunas pret

Apgabaltiesas slēdzienu, kurš pilnīgi sakrīt ar vispārēju mā-

cību par „possessorium'a" atšķirību no „petitorium'a", pie kā-

das mācības pieturas šai ziņā ari Krievijas Senāta prakse; 15)

ka tādēļ nav runas par to, ka Apgabaltiesa būtu pārkāpusi civ.

proc. lik. 813. p. (domājams 815. p.), kā nepareizi apgalvo at-

bildētājs, Senāts no 1 c m j : Teņa Goldes kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

37. 1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Doroteas Jubert

pilnvarnieka zv. adv. J. Valtera lūgums par Liepājas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņas, Jubert, prasībā pret Ļimstu

Rozentalu un pēdējā pilnvarnieka zv. adv. Koelera paskai-

drojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka priv. lik. 868. panta 6. punkts paredz īpašuma tiesību iz-

beigšanos pret īpašnieka gribu caur attiecīgu priekšmeta pie-

spiedu atsavināšanu valsts vai vispārības vajadzībām; 2) ka

kara laikā no ienaidnieka ieņemtos apgabalos uz okupācijas

varu pāriet likumīgās valsts varas funkcijas un pie tam nevien

kara darbības vešanas, bet ari sabiedriskās kārtības un līdz ar

to ari saimnieciskās dzīves uzturēšanas un nokārtošanas ziņā

(1907. g.' 18. oktobra fiaagas konvencijas 42. un 43. p. p.); 3)

ka sakarā ar to uz tās pašas konvencijas 52. panta pamata

okupācijas varai pieder tiesība prasīt no ieņemto apgabalu ie-
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dzīvotājiem klaušas un rekvizēt priekšmetus okupācijas armi-

jas vajadzībām; 4) ka pievestā 52. panta teksts runā vispār

par armijas vajadzībām, pie kādām pieder ari vispā-

rējās saimnieciskās dzīves uzturēšana; 5) ka tādā kārtā

attiecīgā okupācijas vara, atņemot kārtējā rekvizīcijas

ceļā privātīpašniekam viņa mantas gabalu gan kā ne-

derīgu tiešām kara spēka kaujas vajadzībām, bet kā no-

derīgu pārējiem nupat pievestiem nolūkiem — rīkojas viņai

piederošās likumīgās varas robežās, līdz ar ko ari īpašnieka īpa-

šuma tiesības uz rekvizēto priekšmetu atzīstamas caur rekvi-

zīciju par izbeigtām; 6) ka tādā kārtā, konstatējot, ka Kasdan-

gās 1918. gada februārī jeb marta mēnesī notikušā vispārējā

zirgu mobilizācijā strīdū stāvošais zirgs ir ticis prasītājai re-

kvizēts no vācu okupācijas varas, Apgabaltiesa ir nākusi pie

pareizā slēdziena, ka ar tādu rekvizīciju ir izbeigušās prasī-

tājas īpašuma tiesības uz rekvizēto zirgu un ka pēdējai nav tie-

sība to atprasīt no atbildētāja kā trešās personas; 7) ka tāpēc

Apgabaltiesa savā spriedumā nav pielaidusi kasācijas, sūdzībā

uzrādītos likumu pārkāpumus, — Senāts no 1 c m j : prasītājas

Doroteas Jubert pilnvarnieka zv. adv. J. Valtera kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības.

38. 1921. g. novembra mēneša 22. dienā. Pētera Dukāta

pilnvarnieka zv. adv. Riezenkampfa lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu viņa, Dukāta, prasībā pret Karolini

Klingenberg.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasītājs cēlis pret atbildētāju prasību par galīga pirkšanas līgu-

ma noslēgšanu uz 1920.g. 16.februarī noslēgtā iepriekšējā līguma

pamata, t. i. cēlis prasību uz priv. lik. 3140. panta pamata. le-

priekšējais līgums, uz kuru prasītājs pamato savu prasību, savā

6-tā paragrāfā satur sekošu nosacījumu: „ja pārdevēja at-

teiktos no galīga līguma parakstīšanas, tad viņai jāmaksā
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atpakaļ visa -saņemtā nauda un vēl jāpiemaksā strāpes 20.000

rubļu, bet ja pircējs atteiktos, tad viņš zaudē iemaksāto naudu."

Atbildētāja, atsaucoties uz minētā līguma 6-tā paragrāfa no-

sacījumu, starp citu cēlusi pret prasību ierunu, ka viņa no līgu-

ma izpildīšanas esot atteikusies, kamdēļ prasītājam vienīgi esot

tiesība prasīt atkapaļ iemaksāto pirkšanas sumu un līgumā pa-

redzētos 20.000 rbļ. atkāpšanās naudas, bet ne tiesība uz ie-

sniegto prasību, t. i. uz formāla līguma noslēgšanu. Tiesu Pa-

lāta, apsverot un iztulkojot prāvnieku savstarpējo paziņoju-

mu saturu un nozīmi, ir konstatējusi, ka atbildētāja līdz šās pra-

sības iesniegšanai tiesai, jau pirms 1920. g. maija bijusi noteikti

atsacījusies no iepriekšēja līguma izpildīšanas un ka aiz šā ie-

mesla iepriekšējais pircējs (prasītāja priekšgājējs — pirkšanas

tiesību cedents) prasītājam 1920. g. 10. maijā pieprasījis no at-

bildētājas uz šādu gadījumu paredzēto naudas sumu samaksu.

Šis Tiesu Palātas slēdziens attiecas uz lietas būtību un nav uz

Tiesu iek. lik. 5. panta pamata pārbaudāms kasācijas kārtībā,

kamdēļ Senāta pārbaudīšanai atkrīt visi kasācijas sūdzībā pie-

vestie aizrādījumi par to, itkā Tiesu Palātas augšā minētais

slēdziens runājot pretim lietas apstākļiem, kā attiecošies uz ap-

stākļu iztirzāšanu pēc būtības. Savā apelācijas sūdzībā par

Apgabaltiesas prasību noraidošo spriedumu prasītājs, pamato-

jot savu prasību, izgājis no tā viedokļa, ka iepriekšējā līguma

6-tā paragrāfa nosacījums esot pēc savas būtības uzskatāms

nevis par konvencionāla soda līgumu (priv. lik. 3369.,

3378. p. p.), kā to nepareizi Apgabaltiesa uztvērusi, bet gan par

atkāpšanās līgumu (priv. lik. 3369. panta piezīmi). Atbildētāja

ari kvalificē 6. § nosacījumu kā atkāpšanās līgumu. Tādā kārtā,

ņemot vērā, ka pēc priv. lik. 3093. panta pie darījuma nozīmes

iztulkošanas vispirms jāņem vērā kontrahentu nodoms un tā

nozīme, kuru paši kontrahenti piešķīruši iztulkojamam līgu-

mam, abi prāvnieki, t. i. iepriekšējā līguma — pircēja sukse-

sors, prasītājs šai lietā, un pārdevēja, atbildētāja šai lietā, au-

tentiski paši iztulkojuši — pilnā savstarpējā saskaņā — minēto

6. § nosacījumu, uzskatot to par atkāpšanās līgumu, kamdēļ
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Tiesu Palātai uz priv. lik. 3093. panta pamata pēc prasītāja un

atbildētājas tiesā ieņemtā stāvokļa ne tikai nebija vajadzības

pāriet uz nosacījumā lietotā vārda „strāpe" burtiskās nozīmes

iztulkošanu, paredzētu 3094. pantā atzīmētos gadījumos, bet

pat nebija pamata atsevišķi pārbaudīt minētā nosacījuma no pa-

šiem kontrahentiem noteikto nozīmi un patstāvīgi stāties pie

nosacījuma iztulkošanas. Tāpēc, neielaižoties nosacījumā lieto-

tā vārda „strāpe" burtiskās nozīmes iztulkošanā, Tiesu Palāta

šinī gadījumā nevarēja pārkāpt priv. lik. 3094. pantu, jo vairāk

tamdēļ, ka prasītājs, kurš pats pie lietas iztirzāšanas tiesā pēc

būtības bija 6. § nosacījumu iztulkojis kā atkāpšanās līgumu un

uz to pamatojis savu prasību, ir saistīts ar savu tādu iztulko-

jumu un nevar kasācijas sūdzībā nostāties uz pretēja stāvokļa,

attiecinot iepriekšēja līguma 6. paragrāfā paredzēto nosacījumu

nevis uz atkāpšanās līgumu, bet uz konvencionālu sodu, un pie-

vest viņos kā kasācijas iemeslu to, ka Tiesu Palāta, atraidot

6. paragrāfa kvalifikāciju kā konvencionālu līgumu, neesot pie

šā nosacījuma iztulkošanas ņēmusi vērā vārda „strāpe" bur-

tisko nozīmi. Bet neatkarīgi no tā, jāpiemetina, ka pat tanī

gadījumā, ja 6. § nosacījums būtu tulkojams kā konvencionāla

soda līgums un tādu nosacījuma iuterpreteciju prasītājs būtu

uzturējis Tiesu Palātā, tomēr uz to viņš nebūtu varējis pamatot

savu prasību, jo viņa priekšgājējs — pats jau, kā to konstatējusi

Tiesu Palāta, 1920. g. 10. maijā pieprasījis no atbildētājas dēļ

pēdējās atsacīšanās no līgumā izpildīšanas —• iemaksāto pirk-

šanas naudu un 20.000 rbļ. atkāpšanās naudas, ar ko viņš, pra-

sītājs, pēc priv. lik. 3372. panta zaudējis tiesību prasīt līguma

izpildīšanu, t. i. galīga līguma parakstīšanu un tā koroborēšanu.

Tiesu Palāta, piekrisdama prasītāja ieskatam tanī ziņā, ka 6. §

nosacījums nav kvalificējams kā konvencionāla soda līgums uz

tā pamata, ka 6. § piešķirot atbildētājai, t. i/ parādniecei, izvēlē-

šanos starp līguma izpildīšanu un soda („strāpes") samaksāša-

nu, kas runājot pretim priv. Ik. 3373. pantam, no otras puses

atraida ari abu prāvnieku priekšā likto 6. § nosacījuma kvali-

fikāciju kā atkāpšanās līgu m v un proti uz tā pamata,
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ka priv. lik. 3369. panta piezīme, kur pieminēta „atkāpša-

nās nauda" (Reugeld) esot apspriežama pēc tiem: pašiem

nosacījumiem, kuri attiecoties uz 3367. pantu, kurš ari runājot

pair atkāpšanās naudu, bet tai pašā laikā paredzot taisni rokas

naudu, un ka tādēļ ari atkāpšanās nauda aptverot tikai no-

teikt o jau pi e līgu m a noslēgšanas kā rokas naudu, ie-

maksāto sumu, kamēr šinī gadījumā rokas nauda nav tikusi ie-

dota atbildētājai. Pretēji šīm Tiesu Palātas izteiktām domām,

atkāpšanās līgums, kurš paredzēts priv. lik. 3939. pantā, pēc

savas būtības vispār neparedz kaut kādu atkāpšanās naudu, bet

viņa kodols pastāv iekš tam, ka atkāpšanās līgums piešķir at-

tiecīgai pusei vienkārši atkāpties no līguma, atstājot pilnīgi at-

klātu jautājumu par to, kāds ekvivalents būtu tai pusei, kura

atkāpjas, jāmaksā pretējai pusei. Vēl mazāk atkāpšanās līgums

stāv kaut kādā sakarā ar „rokas naudu, kura būtu bijusi jāie-

maksā pie paša līguma noslēgšanas". Priv. lik. 3369. panta

piezīme dara atkāpšanās tiesību tikai atkarīgu no atkāpšanās

naudas maksas (Reugeld), ja tā būtu līgumā paredzēta, b c t

ne p r a s a, ka šī maksa sastādītu itkā kādas iepriekšējas ie-

maksas divkārtīgu apmēru un ka tādai iepriekšējai iemaksai

pēc savām ārējām pazīmēm būtu rokas naudas raksturs. Priv.

lik. 3367. pantā paredzētā rokas nauda nav tieši uzskatāma par

„rokas naudu" šā jēdziena īstā nozīmē kā arrha eonfirmatoria,

kas paredzēta priv. lik. 3359. pantā. Tā tad tas apstāklis vien,

kā runā stāvošais līgums nav paredzējis, ka 6. paragrāfā mi-

nētie 20.000 rubļi būtu bijuši iepriekš iemaksāti itkā „rokas

nauda", pats par sevi neizslēdz, ka minētie 20.000 rubļi nebūtu

uzskatāmi par atkāpšanās naudu (Reugeld). Šai Tiesu Palātas

atkāpšanās naudas resp. līguma institūta nepareizai juridiskai

kvalifikācijai tomēr nav šai lietā izšķirošas nozīmes. Tiesu Pa-

lāta, atraidot 6. § nosacījumos paredzēto atkāpšanās naudas

kvalifikāciju;, ir kā konvencionālu sodu, ir kā atkāpšanās naudu,

bija spiesta minētā nosacījumā redzēt kādu „pactum sui gene-

ris", kura pazīmes Tiesu Palāta tomēr nav uzstādījusi. Bet

stājoties pie 6. § nosacījuma apspriešanas pēc tā s a tu r a, Tie-
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su Palāta nākusi pie slēdziena, ka a t bildētajai (tā ta d

parādniece i) uz šā nosacījuma pamata bija tiesība no

līguma atteikties un pēc tam tikai viņai jāatmaksā at-

pakaļ visa saņemtā nauda „v n vēl jāmaksā str ā p c".

Šai slēdzienā pievestās pazīmes ir korespondējošas ar atkāp-

šanās līguma pazīmēm un tā tad Tiesu Palāta, iztulkojot 6. §

nosacījumu pēc satura un aprakstot šo no viņas iedomāto

pactum sui generis, gribot negribot patiesībā tomēr to kvalifi-

cējusi kā atkāpšanās līgumu. Augšminētais Tiesu Palātās slē-

dziens par līguma iztulkošanu pēc tā satura attiecas uz lietas

būtību un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Tādā kārtā, ne-

skatoties uz Tiesu Palātas pielaisto nepareizo atkāpšanās lī-

guma juridisko kvalifikāciju, Tiesu Palāta nākusi pie pareiza

gala slēdziena un viņa nav pielaidusi kasācijas sūdzībā pie-

vestā priv. lik. 3102. panta pārkāpumu. Ņemot vērā, 1) ka

Tiesu Palāta konstatējusi, ka atbildētāja atsacījusies no ie-

priekšējā līguma izpildīšanas ; 2) ka, pretēji prasītāja domām,

parādnieks, izlietodams atkāpšanās tiesību, var izteikt! savu vē-

lēšanos vienkārši paziņojot par to otram kontrahentam, nepie-

dāvājot pie tam ari atkāpšanās naudu, kuru turpretim otrais

kontrahents katrā laikā varētu prasīt, vajadzības gadījumā tie-

sas ceļā; 3) ka lai gan parādniekam atļauts šaubu gadījumā

izlietot atkāpšanās tiesību tikai 60 dienu laikā skaitot no līguma

noslēgšanas (priv. lik. 3940. p.), bet prasītājs uz šī termiņa no-

tecēšanu nav aizrādījis un tas nav ticis diskutēts Tiesu Palātā,

kamdēļ Senātam nav iespējams šo jautājumu aizkustināt; 4)

ka tādā kārtā pēc Tiesu Palātas pareizā galīgā slēdziena prasī-

tājam būtu bijusi tikai tiesība uz iepriekšējā līguma 6. paragrāfa

pamata prasīt atkāpšanās naudu un iemaksāto pirkšanas sumu,

bet nevis galīga līguma parakstīšanu un tā koroborēšanu un 5)

ka aiz pievestiem iemesliem Tiesu Palāta nav pielaidusi prasī-

tāja aizrādītos likumu pārkāpumus un prasītāja kasācijas sū-

dzība atzīstama par nepamatotu, Senāts nolemj: prasītāja

Pētera Dukātā pilnvarnieka zv. adv. Riezenkampfa kasācijas

sūdzību uz civ. proc. lik. 793. panta pamata atstāt bez ievērības.
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39. 1921. g. decembra mēneša 16. dienā. Apgādības Mi-

nistrijas lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jāna

Runča prasībā pret Apgādības Ministriju.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Tiesu Palāta atzīst, ka uz Krievijas Padomju valdību jāskatās

kā uz okupācijas varu un ka viņas rīcības apspriežamas uz

starptautisku ieradumu pamata, kurus nodibinājušas starptau-

tiskas konferences un proti 2. Haagas miera konference at-

tiecībā uz okupācijas varas tiesībām un pienākumiem. Atzī-

stot tāļāk, ka okupācijas varai pēc Haagas konvencijas 52. un

53. pantiem — tiesība rekvizēt preces un citus priekšmetus

okupācijas armijas vajadzībām, Tiesu Palāta tomēr apmieri-

nājusi prasību uz tā pamata, ka lini neattiecoties uz Haagas

konvencijā rekvizīcijai atļautiem priekšmetiem, t. i. uz kara

krājumiem', personu un mantu pārvietošanas līdzekļiem un ie-

roču noliktavām, un ka šai gadījumā lini tikuši atņemti ar varu

ne no okupācijas armijas, bet uz Padomju valdības rīkojuma pa-

mata. Šie Tiesu Palātas slēdzieni nav uzskatāmi par parei-

ziem. Vispirms Tiesu Palāta nepareizi sapratusi Haagas kon-

vencijas 53. pantus, kurš runā nevis par rekvizīciju techniskā

nozīmē, t. i. nevis par īpašuma vai lietošanas tiesību atņemšanu

pret atlīdzību, bet gan par zināmu mantu atņemšanu bez at-

līdzības. Patiesi par rekvizīciju runā tikai 52. pants, kurš par

rekvizīcijas priekšmetiem nemin, atstājot šo jautājumu pilnīgi

•bez apspriešanas. Tā tad lini paši par sevi ari var būt par re-

kvizicijas priekšmetu, Par to, kādai iestādei būtu tiesības iz-

darīt rekvizīciju kara laikos, 52. pants atkal nesatur sevī ne-

kādus nosacījumus, bet atzīmē tikai, ka rekvizīcija izdarāma

ar kornendanta atļauju. Okupācijas armijas komendants ir tās

augstākās varas nesējs un tā tad rekvizicija ir. atzīstama par

likumīgu, ja tā izdarīta ar attiecīgās augstākās varas nesēja at-

ļauju. Senāts savos 1921. gada spriedumos Emīlijas Stoken-
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berg lietā (Nr. 28) un Dorotejas Jubert Metā (Nr. 109) jau pa-

skaidrojis., ka, saskaņā ar 1907. g. 18, okt. Haagas konvencijas

42. un 43. pantu nozīmi, kara laikā no ienaidnieka ieņemtos

(okupētos) apgabalos uz okupācijas varu pāriet likumīgās

valsts varas funkcijas un pie tam nevien kara darbības vešanas,

bet ari sabiedriskās kārtības un līdz ar to ari saimnieciskās dzī-

ves uzturēšanas un nokārtošanas ziņā un ka sakarā ar to uz

tās pašas konvencijas 52. panta pamata okupācijas varai pie-
der tiesība prasīt no ieņemto apgabalu iedzīvotājiem, klaušas

un rekvizēt priekšmetus okupācijas armijas vajadzībām un ka

pievestā 52. panta teksts runā nevien par armijas vajadzībām

tiešā kaujas nozīmē, bet ari vispārējās saimnieciskās dzīves uz-

turēšanas un apkārtnes drošības ziņā. Šai gadījumā linu rekvi-

zīcija notikusi uz bij. Latvijas Padomju valdības dekrēta pa-

mata, pie kam šī valdība uzskatījusi sevi nevis tikai par okupā-

cijas varu uz starptautiskas negotiorum gestio pamata (Haa-

gas konv. 55. p.), bet par patstāvīgu valdību un piesavinājusies

visu itkā likumīgas valdības varu, ieslēdzot likumdošanas un

pašvaldības varu, izdodot dekrētus v. t. t. Pēc Padomju vāl-

dības iekārtas dēļ dekrēta izdošanas par rekvizīcijām un sa-

biedriskām klaušām komendanta atļauja nebija prasāma. Pē-

dējais katrā ziņā ari nebija uzskatāms par augstākās varas ne-

sēju, par kādu skaitījās Padomju valdība. No šī viedokļa, ap-

spriežot Latvijas Padomju valdības rīkojumu par linu rekvizī-

ciju, jāatzīst, ka ja linu atņemšana notikusi uz Padomju val-

dības rīkojumu par linu rekvizīciju, tad pēdējā jāprezumē kā

spēkā esoša. No Padomju valdības izdotais dekrēts par linu

rekvizīciju, kā izdots no viņas, kā toreizējās Vidzemē faktiski

pastāvošās augstākās valsts varas nesēja, ietvēra sevī — sedza

Haagas konvencijā paredzēto komendanta atļauju. Neatkarīgi

no tā, Haagas konvencijas 52. pants nenosaka, kādā veidā un

formā komendantam būtu jāizteic sava piekrišana, tā ka paša

rīkojuma izdošanas fakts par linu rekvizēšanu, kā tāds, jau pie-

rāda, ka tam piekritušas ari citas Padomju valdības iestādes,

kā piem. komendants, ja pēdējais nav protestējis pret to. At-
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tiecībā uz Padomju valdību jautājumos par to, kādas tiesības

un rekvizīcijas lietas piešķiramas viņai, kā okupācijas varai,

Senāts jau ir ņēmis stāvokli un savos 1921. g. spriedumos Da-

nilova lietā Nr. 25 un Manguļa lietā Nr. 26 paskaidrojis, ka Pa-

domju valdībai kā okupācijas varai piederēja tiesība, uz Haagas

konvencijas 52. panta pamata, prasīt no ieņemto apgabalu ie-

dzīvotājiem klaušas un rekvizēt priekšmetus okupācijas armi-

jas vajadzībām — zem kurām jāsaprot ne tik vien vajadzības

tiešā kaujas nozīmē, bet ari vajadzības vispārējas saimnieciskas

dzīves uzturēšanas un apkārtnes drošības ziņā. Tiesu Palāta

ir konstatējusi, ka prasītājs par rekvizicijas ceļā atņemtiem li-

niem ir saņēmis atlīdzību. Ar notikušo rekvizīciju īpašnieka

īpašuma tiesības uz rekvizēto priekšmetu atzīstamas par iz-

beigtām uz priv. lik. 868, panta 6. punktā pamata. Šis likums,

pretēji Tiesu Palātas domām, uz priv. lik. ievadījuma XXI. pan-

ta pamata ir tieši attiecināms uz mantas atņemšanu caur re-

kvizīciju. Minētā likumā izteiktās domas dibinājās uz to pašu

pamatu, uz ko dibinājās rekvizīcija, un proti uz to, ka nevien

labprātīga, bet ari piespiesta atsavināšana atņēmi īpašuma tiesī-

bas, ja sabiedriskās intereses prasa īpašuma atņemšanu un tā

pārēju sabiedriskiem uzņēmumiem vai nolūkiem, par labu, kā-

das pamata domas izvirza ari Haagas konvencija, piemērojot

rekvizīciju nevien okupācijas interesēm, bet ari vispārējām sa-

biedriskām interesēm, uzsverot, ka okupācijas varas uzdevums

esot atjaunot un nodrošināt sabiedrisku kārtību un dzīvi (Haa-

gas konvencijas 43. pants). Aiz augšā pievestiem iemesliem

Tiesu Palāta, nākot pie pretējiem slēdzieniem un atraidot priv.

lik. 868. panta 6. punkta piemērošanu šim gadījumam, ir pār-

kāpusi kā minēto likumu, tā ari civ. proc. lik. 366. um 711. pan-

tus un Tiesu Palātas spriedums šo likumu pārkāpumu dēļ nav

atstājams spēkā, Senāts, atrodot par lieku citu kasācijas sūdzī-

bā uzrādīto kasācijas iemeslu apspriešanu, nolemj : Tiesu

Palātas 1921. gada 12./19. janvāra spriedumu priv. lik. 868. pan-

ta punkta 6. un civ. proc. lik. 366. un 711. pantu pārkāpumu dēļ

atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai caurskatīšanai no jauna citā

sastāvā.
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40. 1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Mirušā Villiama

Dreiersdorfa mantojuma masas pilnvarnieka zv. adv. B. Koe-

lera lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Liepājas

krāj- un aizdevu kases prasībā pret minēto mantojuma masu.

Sēdi vada priekšsēdētājs,, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Petersons.

Izklausījis atbildētājas pilnvarnieka zv. adv. Knopa pa-

skaidrojumu un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Liepājas Krāj-aizdevu kase cēlusi pret V. Dreijersdorfa man-

tošanas masu prasību par 6000 rbļ. procentu no obligācijas

par 50.000 rub., kuru V. Dreijersdorfa mantošanas masas

vārdā izdevuši 1913. g. 13. jūnijā tās aizgādņi uz Vilera Hill

vārda un kuru pēdējais cedējis m blanco. Atbildētāja cēlusi

pret prasību vispirms ierunas par to, ka obligācija esot bez-

valutas un bez tam nelikumīgā kārtībā izdota un tādēļ uzska-

tāma par neesošu. Šīs ierunas atbildētāja pamato vispirms uz

to, ka obligācija pēc 1913. g. 10. jūnija starp atbildētāju un

Zamueļa mantošanas masu noslēgtā līguma bijusi jāizdod „bez

maksas", „6e3BO3Me3HHo" un obligācijas nominālais kreditors

Viler Hill iemaksājis Liepājas Biržas bankā viņam pie obli-

gācijas ieķīlāšanas no prasītājas izsniegto sumu 50.000! c. rub.

nevis atbildētājai, bet Zamuela mantošanas masai par labu.

Otrkārt, atbildētāja dibināja savu ierunu pret prasību uz to,

ka minētā obligācija, kura pamatojusies uz aizdevumu līgu-

mu, tikusi izdota bez attiecīgas aizbildņu iestādes atļaujas un

ka 1913. g. 10. jūnija līgums, pēc kura atbildētāja — Zamueļa

mantošanas masas priekšā — uzņēmusies izdot obligāciju,

esot uzskatāms par neesošu — attiecīgas aizbildņu iestādes

atļaujas trūkuma dēļ. Neatkarīgi no tā, atbildētāja cēlusi pret

prasītāju kā ķīlas ņēmēju pretprasību par minētās obligācijas

nodošanu atbildētājai uz tiem pašiem pamatiem, uz kuriem at-

bildētāja dibina savas ierunas. Savu kasācijas sūdzību par

Tiesu Palātas spriedumu, kura apmierinājusi prasību un no-

raidījusi pretprasību, atbildētāja pamato uz to, ka Tiesu Pa-
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lata pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likuma nosacīju-

mus ar to, ka Tiesu Palāta nav ievērojusi atbildētājas pret

prasību celtās ierunas un nav apmierinājusi tās pretprasību.

Tiesu Palāta šai ziņā konstatējusi sekošo lietas faktisko pusi:

a) prasība pamatota uz obligācijas ķīlas, turētāja tiesībām,

prasīt procentus no rokas ķīlas pēc priv. lik. 1490. p., bet

nevis uz 1913. g. 10. jūnija līgumu; b) pierādīts prasības ap-

mērs, jo procenti nav maksāti' no 1915. g. 27. decembra; c)
runā stāvošā obligācija ieķīlāta prasītājai kā rokas ķīla,, lai

nodrošinātu prasītājas prasības pret tās tiešiem parādniekiem:

lai gan Tiesu Palāta šai vietā, kā ari apspriežot atbildētājas

pretprasības pamatu, lieto terminu „obligācija esot deponē-

ta", bet skaidrs, ka Tiesu Palāta nav vis domājusi par „de-

positum" vārda techniskā nozīmē; tādēļ atbildētājā nepareizi

atrod, itkā Tiesu Palāta šai ziņā pārkāpusi priv. lik. 3777. p.,

piešķirot aprādītam juridiskam darījumam neattiecīgu juri-

disku kvalifikāciju; d:) obligācija izdota atbildētājas vekseļu

parādu segšanai, rīcības kapitālu iegādāšanai Rolava muižas

un ķiegelnicas vajadzībām; c) attiecīgā aizbildņu iestāde de-

vusi savu atļauju obligācijas izdošanai, kura notikusi 1910. g.

un pēc lietas apstākļiem nav atcelta un nav zaudējusi savu

spēku un nav aprobežota laika ziņā; f) atbildētāja nav pierādī-

jusi, ka obligācija būtu bezvalutīga, jo pret obligāciju atbildē-

tāja saņēmusi 50.000 rub. Melu valūtu, kura izlietota atbildētā-

jas tekošo vajadzību un parādu segšanai ; g) atbildētāja pastā-

vēja ar Zamueļa mantošanas masu — sabiedriskās attiecībās,

Rolava muižas un Rolava un Vaiņodes muižu ķieģelnicu eks-

ploatacijas dēļ. Visi pievestie Tiesu Palātas slēdzieni pama-

tojas uz lietas apstākļu, attiecīgu dokumentu un liecinieka Mi-

chelsona izteicienu apsvēršanu un novērtēšanu un tādēļ, kā

attiecošies uz lietas faktisko pusi, nav pārbaudāmi kasācijas

kārtībā. Pamatojoties uz aprādītiem slēdzieniem, Tiesu Pa-

lātai bija likumīgs pamats — nepārkāpjot atbildētājas pie-

vestos likumus — atzīt: 1) ka obligācija nav uzskatāma par

bezvalūtas obligāciju; 2) ka obligācija nav uzskatāma par ne-
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likumīgu vai neesošu aizbildņu iestādes atļaujas trūkuma dēļ;

3) ka 1913. g\ 10. jūnija līgumam nav nozīmes jautājumā par

to, vai obligācija uzskatāma par likumīgu resp. par valūtas

obligāciju; 4) ka ar pamatprasības apmierināšanu atkrīt pret-

prasības pamatojums. Apspriežot atbildētājas paskaidrojumus

viņas kasācijas sūdzībā, sakarā ar Tiesu Palātas konstatētiem

lietas apstākļiem, jāatzīst: Vispirms, pretēji atbildētājas do-

mām, obligācijas tekstā tiek runāts nevis par „aizdevumu",

bet gan par sumu 50.000 rub., kuru atbildētāja pilnā apmērā

saņēmusi no kreditora un kuru viņa izlieto ju s i se v

par labu. Tā tad obligācijas parāda pamats ir nevis mu-

tuum, bet m rem versio. Līdz ar to atkrīt atbildētājas

aizrādījumi uz to, itkā Tiesu Palāta esot pārkāpusi likumu no-

sacījumus par aizdevuma līgumu. Tiesu Palāta pa-

reizi izgājusi no tā pamatprincipa, ka atbildētājai jāpierāda

ieruna par to, ka obligācija esot bez valūtas (civ. proc. lik.

366. p. 2. teik.). Tiesu Palāta atrod, ka atbildētāja šo ierunu

nav pierādījusi. Pēc Tiesu Palātas konstatētiem lietas ap-

stākļiem, obligācijā apliecinātā suma patiesi pārgājusi atbil-

dētājas kā parādnieces mantojumā, bet nevis Zamueļa man-

tošanas masā. Uz lietas apstākļu un uz liecinieka Michelsona

liecības pamata Tiesu Palāta konstatējusi to faktu, ka patiesi

suma 50.000 rub. pārgājusi atbildētājas mantojumā, starp citu

ari atsvabinot atbildētāju no parādiem un saistībām (sk. priv.

lik. 4468. p. sakarā ar 4464. p.), bet nevis Zamueļa mantošanas

masai par labu. Šis Tiesu Palātas slēdziens, kurš pamatojas

uz Tiesu Palātas spriedumā pievestām ziņām un dokumen-

tiem un to novērtēšanu, nav pārbaudāms kasācijas kārtībā.

Tādēļ atkrīt ari atbildētājas aizrādījumi, kurus tā pamato uz

obligācijas bezvailutas vai fiktivo raksturu. Obligācija,' pre-

tēji atbildētājas domām', izdota ar attiecīgās aizbildņu iestādes

atļauju, kā to konstatējusi ari Tiesu Palāta. Grobiņas bāru

tiesa gan nav pieturējusies pie Rīgas pilsētas bāru tiesas ļoti

ieteicamās prakses, pēc kuras aizbildnim vai aizgādnim, kurš

domājis pieprasīt atļauju dēļ līguma slēgšanas, jāiesniedz lī-
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gurna projekts atļaujas uzrakstīšanai uz paša projekta pirms

līguma noslēgšanas galīgā formā. Likums tādu atļaujas formu

tieši neprasa un tādēļ atļaujas izdošana vienkārša protokola

vai lēmuma noraksta formā — nerunā pretim likumam un

neatņem likumīgu spēku līgumam, kurš noslēgts uz atļaujas

pamata, lai gan vēlāki, ja līgums pēc satura saskan ar atļauto

līgumu un atļauja nav ierobežota laika ziņā. Tiesu Palāta

konstatējusi, ka tādu atraidošo pazīmju šai gadījumā! nav. Jā,

kā tas notika šai gadījumā, obligācijas ekvivalents (valūta)

patiesi pārgājusi parādnieka mantojumā, tad tam apstāklim

vien, ka parādnieks nav baudījis rīcības spēju, nav nozīmes un

attiecīgais aizdevu līgums (ja vispār tāds būtu konstatējams

šai lietā), tomēr stājas spēkā (priv. lik. 3651. p. 2. pkt. un

3652. p. 2. teik., uz kādu pantu atsaucas pati atbildētāja). Šis

nosacījums izriet no vispārējā „m rem versio" principa (priv.

lik. 3112., 56., 222., 4211., 4315,, 4424., 4425. p. p. 3734. p. piez.).

Tā tad Tiesu Palāta, atzīstot, ka obligācija kā tāda nav uz-

skatāma par neesošu, itkā izdota bez attiecīgas bāru tiesas

atļaujas, nav pārkāpusi atbildētājas pievestos likumus. Aiz

tiem pašiem motīviem Tiesu Palāta varēja atraidīt atbildētā-

jas pretprasību, kura dibinājās taisni uz tiem pašiem pamatiem,

pēc kuriem atbildētāja atspēko galveno prasību. Atbildētāja

cēlusi condictio sine causa (priv. lik. 3732. p.). Bet to „causa",

uz kuras trūkumu atbildētāja atsaucās, t. i. itkā obligācijas ek-

vivalents nav pārgājis atbildētājas mantojumā, it īpaši Tiesu

Pālata atzinusi par esošu un pierādītu šai lietā, ar ko atkrīt

ari pati condictio sine causa. Tāpat ari nav vietā actio pigne-

raticia directa (priv. lik. 1475. p., uz kuru atsaucās atbildētāja),

jo obligācija nav nedz nozagta, nedz citā nelikumīgā veidā at-

ņemta (noxHmeHa) atbildētājai. Tā tad Tiesu Palāta, at-

raidot pretprasību, rīkojusies pilnīgi konsekventi un saskaņā

ar saviem iepriekšējiem apcerējumiem jautājumā par galvenās

prasības apmierināšanu!, nepārkāpjot nevienu no atbildētājas

aizrādītiem likumiem. Atbildētāja paskaidro, ka viņa savā pa-

skaidrojumā pret apelācijas sūdzību lūgusi pievienot pie Īle-
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tas — okupācijas laika Miertiesas akti par V. Dreijersdorfa

mantošanas masas aizgādnību. Atbildētāja tādu lūgumu pa-

tiesi nav savā minētā rakstā cēlusi, bet tikai atsauc a s uz

aprādīto akti. Tāpat atbildētāja nav lūgusi par to ari Tiesu

Palātas 1921. g. 14. apriļa un 26. maija sēdēs. Savā kasāci-

jas sūdzībā atbildētāja aizrāda, ka minētā akts esot: no svara

tādēļ, ka viņā atrodoties 1913. g. 10. jūnijā līgums un 1917. g.

17. jūlija Zamueļa mantošanas masas aizgādņu iesniegums, uz

kādiem dokumentiem atsaucas pirmās instances spriedums.

Bet abi minētie dokumenti jau atrodas pašā pirmās instances

aktī (63. lp.), kā ari Tiesu Palātas akti (70. lp.), pie kam pati

atbildētāja iesniegusi Tiesu Palātai šo pēdējo dokumentu pie

sava 1920. g. 20. maija lūguma. Tā tad no vienas puses Tiesu

Pālata nevarēja pārkāpt civ. proc. lik. 456. p., jo atbildētāja

nav pieprasījusi minētās okupācijas laika Miertiesas akts pie-

vienošanu pie lietas, No otras puses Tiesu Palātas priekšā

it sevišķi bijuši abi minētie dokumenti. Tiesu Palāta sīkāki

apstājusies savā spriedumā pie 1913. g. 10. jūnija līguma no-

zīmes. Bet kas attiecas uz 1917. g. 17. jūlija iesniegumu, tad

atbildētāja nedz savā 1920. g. 20. maija rakstā, nedz savos

mutiskos paskaidrojumos Tiesu Palātas sēdēs, nedz savā ka-

sācijas sūdzībā nav noskaidrojusi, kādā nozīme būtu minētam

iesniegumam jautājumā par obligācijas atzīšanu par bezva-

lutīgu un aiz kādiem motīviem uz 1917. g. 17. jūlija iesnieguma

pamata būtu jānāk pie minētā slēdziena. Pie tādiem apstā-

kļiem Tiesu Pālata nebija spiesta sevišķi vēl apspriest 1917. g.

17. jūlija iesniegumu, kurš pēc tam izgājis nevis no prasītājas,

bet no Zamueļa mantošanas masas aizgādņiem un satur sevī

pēdējā paskaidrojumus. Tā tad, neatspēkojot sevišķi minēto

iesniegumu, Tiesu Palāta nav pārkāpusi civ. proc. lik. 339. p.

Ņemot vērā, ka Tiesu Palāta nav pārkāpusi atbildētājas pie-

vestos likumus un atbildētājas kasācijas sūdzība atstājama bez

ievērības, Senāts nolemj: mirušā Villiama Dreiersdorfa

mantojuma masas pilnvarnieka zv. adv. Koelera kasācijas sū-

dzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.
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41. 1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Mirušā Rūdolfa

Donberga mantojuma masas pilnvarnieka zv. adr. Fr. Gailīša

lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Malvīnes florn

un Kārļa Donberga prasībā pret minēto mantojuma masu un

prasītāju pilnvarnieka zv. adv. Cimmermaņa paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē se-

nators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka zv. adv. T. Cimmermaņa

paskaidrojumu un virsprokuroīra biedra atzinumu, Senāts atrod:

Privatlikums atzīst vispār iepriekšējus līgumus, priekškontrāk-

tus (npenßapiiTejibHbm vcnoßitt, vorbereitende Verabredung,

pactum dc eontraliendo), kuri paredz nākošo līguma noslēg-

šanu (priv. lik. 3140-. p.), neattiecinot tos vienīgi uz pārdošanas-

pirkšanas līgumiem. Privatlikums neaizliedz slēgt iepriekšē-

jus līgumus ari attiecībā uz mantu dalīšanas līgumiem. Pri-

vatlikums, attiecībā uz mantu dalīšanas līgumiem! par neku-

stamu īpašumu, tāpat prasa rakstisku formu,, atzīmēšanai ze-

mes grāmatas (priv. lik. 2735. p.), kā attiecībā uz pārdošanas-

pirkšanas līgumiem (priv. lik. 3860. p. piez. 3004. p.). Mantas

dalīšanas līgums tāpat kā pāirdošanas-pirkšanas līgums skai-

tās par atsavināšanas līgumu (priv. lik. 3215. p.) un no viņa,

priekš mantiniekiem, izrietošas juridiskās attiecības, uz priv.

lik. 2738. panta pamata, ir noteicamas pēc pirkšānas-pārdošanas

noteikumiem. Tādēļ līgums, kura nolūks būtu noslēgt „galīgu

dalīšanas kontraktu" vai „āttiecīgu dalīšanas aktu", uzskatāms

par iepriekšēju līgumu, kurš nenosaka vēl tiešo dalīšanu un ne-

noder tieši dēļ dalāmānekustamā īpašuma koroboracijas, bet ti-

kai skaitās par pamatu nākoša galīga dalīšanas līguma noslēgša-

nai, un šai ziņā starp iepriekšēju dalīšanas līgumu un iepriek-

šēju pārdošanas-p'irkšanas līgumu pastāv pilnīga analoģija, kā-

dēļ abi iepriekšējie līgumi apspriežami pēc vieniem un tiem pa-

šiem nosacījumiem: (priv. lik. iev. XXI. p.). Tiesu Palāta konsta-

tējusi, ka runā stāvošam līgumam nav galīga dalīšanas līguma

rakstura, bet tikai priekškontrakta nozīme, un ka pēc viņa
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prasītāji apņēmušies atsavināt savas daļas strīdīgā imobilā—

Rūdolfam Donbergam un par to noslēgt ar viņu jaunu, galīgu

mantības dalīšanas aktu. Šis Tiesu Palātās slēdziens, kurš iz-

riet no attiecīgā līguma satura kvalifikācijas, nav pārbaudāms

kasācijas kārtībā. 1920. g. 18. marta «Likuma.par vienīgo
maksāšanas līdzekli un agrāko līgumu un parādu nokārtošanu"

4. pants nosaka, ka līgu m i, kas noslēgti pirms šī likuma spē-

kā nākšanas un paredz uz tādā līguma pamata formāla līguma no-

slēgšanu ārzemes valūtā, nav saistoši. Tā tad likuma 4. p., ru-

nājot vispār par līgumi c m, kuru nolūks — nākošu, formālu,

galīgu līgumu noslēgšana, tieši paredz iepriekšējus līgumus, ne-

noteicot kaut kādus šai ziņā izņēmumus, nedz attiecībā uz lī-

gumu juridisko raksturu, nedz uz līguma priekšmetiem, tā tad

zīmējas uz visādā Veida iepriekšējiem līgumiem:, kamdēļ tas

piemērojams ari pie iepriekšējiem līgumiem par mantas dalī-

šanu. Atbildētāja taisni atzīst, ka runā stāvošais līgums pa-

tiesi ir pactum dc contrahendo, bet pamato savu kasācijas, sū-

dzību uz to, ka dalīšanas līgums, itkā pretēji pārdošanas līgu-

mam, esot saistošs tūliņ jau tanī momentā, kad ir notikusi «vie-

nošanās", pie kam atsaucās uz priv. lik. 2735., 2742. p. p. Bet

šī pazīme, t. i. ka līgums saistošs ar vienošanās momentu, at-

tiecās vispār uz visiem līgumiem, tai skaitā ari uz pārdošanas

līgumiem (priv. lik. 3859. p.). Kā uz nekustāma īpašuma pārdo-

šanas līguma pamata, tāpat ari uz iepriekšējā nekustama īpa-

šuma dalīšanas līguma pamatā, var principieli prasīt tikai for-

māla, galīga līguma noslēgšanu (priv. lik. 3014., 3105., 3030.

p. p.), bet nevis iepriekšēja līguma tiešu izpildīšanu, kā to mal-

dīgi domā atbildētāja. Tiesu Palātas slēdziena pareizība nav

atspēkojama ar atbildētājas aizrādījumu, itkā 1920. g. 18. marta

likums nebūtu piemērojams, ja iepriekšējais dalīšanas līgums

attiektos tikai uz kustamu mantu. No vienas puses, uz

iepriekšēja līguma par kustamas mantas dalīšanu pamata —

tāpat būtu jāprasa tikai attiecīga galīga dalīšanas līguma no-

slēgšanu (bet nevis tieši dalīšanu kā tādu). No otra s puses,

1920. g. 18. marta likums, kā jau aizrādīts, bez izņēmuma paredz
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visāda veida iepriekšējus līgumus un tā tadattiecināms ari uz lī-

gumiem par kustamu mantu. Sakarā ar saimniecisko apstākļu

grozīšanos un naudas zīmju vērtību svārstīšanos vai krišanos,

1920. g. 18. marta likuma (p. 4.) nolūks ir atņemt saistošu spēku

visiem tādiem darījumiem!, kuriem ir iepriekšēju norunu nozīme

un kuri tikai nākotnē paredz galīga formāla līguma noslēgšanu,

lai ar to novērstu viena vai otra kontrahenta iespēju vienpusīgi

izmantot otru kontrahentu, izlietojot ārzemju naudas tirga

konjunktūru un saimniecisko apstākļu grozīšanos. Aiz pieve-

stiem iemesliem jāatzīst, ka Tiesu Palāta nav pārkāpusi atbil-

dētājas pievestos likumus, kādēļ kasācijas sūdzība atstājama

bez ievērības, Senāts nolemj : Mirušā Rūdolfa Doīnberga

mantojuma masas pilnvarnieka zv. adv. Gailīša kasācijas sūdzī-

bu uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības.

42. 1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Eduarda Holma

pilnvarnieka pr. adv. J. Ozollapas lūgums par Rīgas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņa, Holma, prasībā pret Bern-

hardu Priedi.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod: virsprokurora biedrs A.

Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Apgabaltiesa, pamatojoties uz lietas apstākļiem, konstatējusi,

ka pēc notikušās rokas naudas iemaksas — pārējā pirkšanas

suma bijusi jānomaksā 1. augustā! 1920. g.; ka prasītājs nav pie-

rādījis, ka viņš pēdējo pirkšanas sumu būtu maksājis, vai ari

tikai būtu piedāvājis atbildētājām, un ka pēdējais būtu no pie-

dāvātās pārējās pirkšanas sumas pieņemšanas izvairījies. Šie

tiesas slēdzieni "attiecas uz lietas faktisko pusi un tādēļ nav pār-

baudāmi kasācijas kārtībā. Pie tādiem apstākļiem: nevis at-

bildētājam bija jāpierāda, ka tas no savas puses piedāvājis iz-

pildījumu, bet, gluži otrādi, šis pienākums jānes prasītājam, kurš

pamato savu prasību uz to, ka atbildētājs, nav izpildījis abpu-

sīgo līgumu (pēc priv. lik. 3213. panta analoģijas). Tādēļ, pre-
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tēji prasītāja domām, atbildētājs varēja aprobežoties atspēkojot

prasība ar ieruna par to, ka prasītājs nav pierādījis, ka tas no-

teiktā termiņā, t. i. 1. augustā 1921. g. būtu piedāvājis atbildē-

tājam pārējo pirkšanas sumu un ka atbildētājs būtu atsacījies

parakstīt formālo pirkšanas līgumu. Celdams ierunu par to,

ka prasītājs savus pienākumus par pārējās pirkšanas sumas

iemaksu nav izpildījis un tādēļ viņam nav tiesības atsaukties

uz atbildētāja līguma neizpildīšanu, atbildētājs nebija spiests

celt pretprasību par līguma atcelšanu. Tālāk prasītājs kā kasā-

cijas iemeslu pieved to, itkā Apgabaltiesa nav izšķīrusi jautā-

jumu, vai starp prāvniekiem noslēgtais pārdošanas līgums būtu

uzskatāms par atceltu jeb ne. Patiesībā Apgabaltiesa turpre-

tim tieši un kategoriski atzinusi, ka līgums atcelts ar abpusīgo

klusu vienošanos, un sevišķi tādēļ šim gadījumam: piemērojusi

nevis priv. lik. 3366., bet 3365. pantu, atraidot tādā kārtā kā

prasītāja prasības apmierināšanu pilnā apmērā, tā atbildētāja

lūgumu atraidīt to pilnā apmērā. Šis pēdējais Apgabaltiesas

slēdziens, kuru viņa pamato uz liecinieka Gitelsona izteiciena

novērtēšanu, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms

kasācijas kārtībā, Tāds nerunā ari pretim priv. lik. 3571. pan-

tam1
,

pēc kura prāvnieku multuus dissensus var notikt ari klusā

veidā ar konkludentiem darbiem', kuru esamību šai lietā Apga-

baltiesa konstatējusi, apsverot lietas apstākļus uz liecinieku iz-

teicienu pamata. Atrodot līgumu par atceltu uz kontrahentu

abpusīgas vienošanās — tiesa, pretēji prasītāja domām, uzstā-

dījusi nevis tikai prasītāja vēlēšanos atkāpties no līguma,

bet taisni1 uzsvērusi, ka prasītājs pats atkāpies no līguma. Pie

tam tiesa nākusi pie tāda slēdziena, konstatējot pēc lietas, ap-

stākļiem, ka prasītājs izvairījies no maksāšanas un ka atbildē-

tājs, sakarā ar tādu prasītāja izturēšanos, nodevis atpakaļ ie-

priekšējo apliecību par atsavināšanas atļauju. Nākot pie tāda

slēdziena, Apgabaltiesa nav sagrozījusi liecinieka Gitelsona iz-

teicienu, jo Apgabaltiesa taisni atsaucas uz šī liecinieka pa-

skaidrojumiem pirmā un otrā! instancē, no kuriem Apgabaltiesa

taisījusi kasācijas instancē nepārbaudāmo slēdzienu, ka pra-
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sītājs vēlējies apmierināties ar pus rokas naudu,

t. i. ka prasītājs patiesi atkāpies no līguma taisni ar to, ka viņš

vēlējies apmierināties ar pus rokas naudu.

Tā tad Apgabaltiesa nav uzstādījusi, itkā prasītājs tikai v ē 1 ē -

ji c s atkāpties no līguma. Ja Apgabaltiesa nākusi pie slē-

dziena, ka līgums atcelts ar kontrahentu abpusīgu klusu vieno-

šanos, viņai bija tiesība atraidīt'prasītāja prasību par rokas nau-

das divkārtīgu atmaksāšanu un piespriest prasītājam tikai: vien-

kāršu rokas naudu pēc priv. lik. 3365. p. Prasītāja aizrādī-

jums pirmo reizi kasācijas instancē, ka Apgabaltiesa pie-

spriezdama prasību noklusējusi procentu piespriešanu, nav no

Senāta caurskatāms. Visi iemesli sprieduma atcelšanai ir ap-

rādāmi kasācijas sūdzībā un pēc tam likums nepielaiž nedz

iesniegt kādus rakstiskus papildinājumus, nedz pievest mu-

tiski tiesas sēdē dotos paskaidrojumos jaunus kasācijas sūdzī-

bā neparedzētus iemeslus sprieduma atcelšanai (Kr. Sen. civ.

kas. dep. spr. 79/248., 83/69., 64., 91/47., 94/30., 1901/94.). Aiz

pievestiem iemesliem jāatzīst, ka Apgabaltiesa, piespriežot pra-

sītājam vienkāršu rokas naudu, nav pārkāpusi prasītāja pieve-

stos likumus, un tādēļ šai daļā Apgabaltiesas spriedums atstā-

jams spēkā. Attiecībā uz Apgabaltiesas lēmumu par stempel-

soda uzlikšanu prasītājam, no lietas redzams, ka Miertiesnesis

1921. g, 20. janvārī nolēmis civ. proc. lik. 462. p. paredzētā kār-

tībā piedzīt no atbildētāja 4 rbļ. 50 kap. stempelsodu par „kvī-

tes" par 4000 rbļ. izrakstīšanu bez stempelnodokla maksas. Šī

lēmuma noraksts nosūtīts Tiešo nodokļu departamentam 1.

februārī 1921. g. zem Nr. 7/260. Par to, kādā datumā norakstu

saņēmis Tiešo nodokļu departaments, lietā ziņu nav. Neat-

saukdamies uz minēto lēmumu, Apgabaltiesa taisījusi patstā-

vīgu lēmumu savā 1921. g. 22. februāra spriedumā, kura norak-

stu Tiešo nodokļu departaments saņēmis 1. aprilī 1921. g. Kriev.

Senāta praksē gan nodibināts, ka otrai instancei tiesība pašai

nolemt par stempelsoda uzlikšanu prāvniekiem, ja zemākā in-

stance nav taisījusi par to attiecīgo lēmumu; Kr. Senāts pie

tam uzsver, ka jautājums par stempelsoda uzlikšanu jāizspriež
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tiesai nevis privātpersonu interesēs (civ. kas, dep. 1883. g.

spried, Nr. 25) un ka, ja pirmā instance neievērotu savu pienā-

kumu par stempelsoda uzlikšanu, šis pienākums jāizpilda otrai

instancei (civ. kas. dep. 1880. g. spried. Nr. 178, 1885. g. spried.

Nr. 73). Bet ar šo tomēr vēl nav izšķirts jautājums, vai otrai

instancei būtu tiesības grozīt pirmās instances lēmumu par

stempelsoda uzlikšanu cx officio, bez valsts fiskalu interešu

priekšstāvja sūdzības par pirmās instances lēmumu, Pēc vis-

pārējiem nosacījumiem (clv. proc. lik. 80., 773. p. p>.) otrā in-

stance pārbauda un groza zemākās instances spriedumus tikai

tanīs daļās, kurās to pārsūdz viens vai otrs prāvnieks. Pēc

stemp. nod. nolik. (1903. g. izd.) 189. panta tiesas lēmums par

stempelsoda uzlikšanu pārsūdzams nevien no privātpersonām,

bet ari no valsts riskaiu interešu priekšstāvjiiem, t. i. no Tiešo

nodokļu departamenta, un proti, tai kārtībā, kura paredzēta dēļ

blakus sūdzības iesniegšanas. Tā tad, bez Tiešo nodokļu

departamenta pārsūdzības par zemākās instances lēmumu, ku-

rā prāvniekiem uzlikts stempelsods neattiecīgā apmērā, augstā-

kai instancei nav tiesības atcelt vai grozīt zemākās instances

lēmumu. Reformatio m pejus art stempelnodokla lietās pie-

laižama tikai uz pretinieka sūdzības pamata (Kr. Sen. otras

pilnas sapulces 1916. g. 4. februāra lēmums zem Nr. 350: ie-

spiests žurnālā
„

B-ECTHHK-b npaßa" 1916. g. 9. num.; skat. ari

Kr. Sen. civ. kas. dep. 1906. g. spried. Nr. 81). No otras puses

nav zināms, vai Tiešo nodokļu departamentam' patiesi bijusi ie-

spēja pārsūdzēt Miertiesneša 1921. g. 20. janvāra lēmumu, kura

noraksts gan nosūtīts departamentam, bet par kura saņem-

šanu departamentā lietā nav ziņu. Departamentā sūdzības

termiņš sāk notecēt tikai no lēmuma saņemšanas dienas (civ.

proc. lik. 1289
1

.,
1292., 1293. p. p.). Tiešo nodokļu departa-

menta pārsūdzībai trūkstot, Apgabaltiesa, nepārbaudīdama jau-

tājumu par to, vai Tiešo nodokļu departamentam bijusi iespēja

pārsūdzēt minēto Miertiesneša lēmumu, vispār nevarēja ap-

spriest Miertiesneša lēmuma pareizību un jo vairāk nevarēja

grozīt šo lēmumu. Aiz pievestiem iemesliem Apgabaltiesas
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spriedums šai daļā atceļams stempelnod. lik, 189. p., civ. proc.

lik. 773. p. pārkāpuma dēļ, kamdēļ Senāts nole m j : Rīgas

Apgabaltiesas 1921. g. 22. februāra spriedumu daļā par stem-

peilsodia uzlikšanu prasītājam Eduardam Holmam — stempel-

nodokla lik. 189. p. un civ. proc. lik. 773. p. pārkāpumu dēļ —

atcelt un lietu šai daļā nodot tai pašai Apgabaltiesai) izsprie-

šanai no jauna citā tiesnešu sastāvā, bet pārējās daļās Eduarda

Holma kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt

bez ievērības.

43. 1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Žennijas Bur-

kovskij lūgums par Cēsu apriņķa IV. ic. Miertiesas lēmuma at-

celšanu mirušo Indriķa un Augustes Burkovskij mantojuma

lietā.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs ; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Pētersons

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Miertiesai nebija tiesības atstāt bez apspriešanas pēc būtības

mantinieces Ženijas Burkovskas iesniegto blakus sūdzību, kurā

viņa pamato savu prasību par viņas atzīšanu par nelaiķa Indri-

ķa Burkovska vienīgo mantinieci un apstrīd Augustes Burkov-

skas testamenta esamību un likumību, un to noraidīt tikai uz

tā pamata, itkā pagasta tiesā sūdzības iesniedzēja būtu lūgusi

apstiprināt viņu kopā ar Kārli Burkovski par Indriķa Burkovska

vienīgiem likumīgiem mantiniekiem. Ka tamlīdzīgu lūgumu sū-

dzētāja būtu izteikusi Savienas pagasta tiesā, tas itnebūt neiz-

riet no pagasta tiesas 1921. g. 15. janvāra protokola nenoteiktā

un divkosīgā ierakstījuma. Taisni otrādi, sūdzētājas aizrādī-

jums, ka viņa pagasta tiesā tieši1 prasījusi tikai viņu kā vie-

nīgo mantinieci apstiprināt, ir pilnīgi saskaņā ar viļņas 1920. g.

9. oktobra pagasta tiesai iesniegto pie akts pievienoto rakstisko

iesniegumu. . Pēdējā viņa tieši apstrīd Kārla Burkovska manto-

šanas tiesības un pieteic sevi, kā mirēja Indriķa Burkovska

adoptēta meita, par pēdējā vienīgo mantinieci. Šādu iesniegu-

mu Miertiesa nevarēja atstāt bez ievērības, kā nevarēja ari
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neievērot sūdzētājas pilnvarnieka pagasta tiesas sēdē priekš

sprieduma došanas doto paskaidrojumu pret Kārļa Burkovska

pielaišanu pie mantošanas. Pati pagasta tiesa ari nemaz ne-

pamato savu lēmumu uz to, itkā pieteikušies mantinieki būtu

lūguši viņus kopīgi abus apstiprināt mantošanas tiesībās. To

viņa ari nevarēja darīt pat tādā gadījumā, ja patiesi abi manti-

nieki būtu vienojušies un lūguši tiesu viņus abus apstiprināt

par mantiniekiem, jo tiesa apsardzības kārtā izspriežot manto-

šanas lietas var apstiprināt mantiniekus nevis uz kaut: kādu viņu

starpā notikušu vienošanos pamata, bet vienīgi pēc likuma —

likumā paredzētā kārtībā. Aiz pievestiem iemesliem Miertiesa,

atstādama lūdzējas blakus sūdzību bez apspriešanas pēc satura

un neapspriežot lūdzējas: pievestos un pagasta tiesai iesniegtos

pierādījumus par lūdzējas vienīgām tiesībām uz Indriķa Bur-

kovska mantojumu, ir pārkāpusi pag. ties. civ. proc. lik. 123.

panta 2. punktu un viņas lēmums nav atstājams spēkā. Bet

šinī gadījumā Senāts ieskata par vajadzīgu neaprobežoties ar

Miertiesas lēmumu atcelšanu un, skatot lietu cauri uz tiesu ie-

kārtas lik. 249
1

. panta pamata, uzraudzības kārtā atcelt ari Sa-

vienas pag. tiesas 1921. g. 15. janvāra lēmumu kā nelikumīgu

pašos savos pamatos, ar kuru lietai dots nelikumīgs virziens.

Savienes pagasta tiesa konstatējusi, ka 1916. gadā mirušais

Indriķis Burkovskis nav atstājis testamentu, un tādēļ uz Vidz.

zemn. lik. 983. un 985. pantu pamātai viņa varēja taisīt lēmumu

par mantinieku apstiprināšanu uz nelaiķa Indriķa Burkovska

mantojumu uz likuma pamata. Bet apstiprinājāt ar savu 1921.

g. 15. janvāra lēmumu mantiniekus uz likuma pamata, viņa ne-

varēja par tādu apstiprināt pieteikušos Kārli Burkovski, nelaiķa

brāļa dēlu. Ņemot vērā, ka adoptēti bērni Vidzemē baudā vien-*

līdzīgas mantošanas tiesības ar likumīgiem bērniem (Vidz.

zemn. lik. 952. pants un priv. lik. 1874. pants) un ka tuvākie

likumīgie mantinieki izslēdz no mantošanas attālākos (priv. lik.

1881. pants un Vidz, zemn. lik. 985.—999. panti), par likumīgiem

nelaiķa Indriķa Burkovska mantiniekiem viņa nāves dienā va-

rēja būt uz Vidz. zemn. lik. 985. panta pamata tikai viņa sieva
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Auguste Burkovska un viņu adoptētā meita Ženija Burkovska.

Bet no tiesas lēmuma 4. un 5. punktos pievestiem motiviem

redzams, ka viņa pielaiž Kārli Burkovski kā mantinieku uz In-

driķa Burkovska mantojumu ari uz tā pamata, ka pēc Indriķa

Burkovska nāves visa mirēja manta esot pārgājusi pēc tiesas

domām, «dabiskā ceļā" viņa sievas Augustes lietošanā un pār-

valdīšanā un ka ar to pēdējā esot rīkojusies pilnīgi kā ar savu,

un ka Augustes Burkovskas nenormalība «pie mantas iz-

vēlēšanas" neesot ar lieciniekiem pierādīta. Tā tad Sa-

vi en es pag. tiesa atrod, itkā nelaiķa Indriķa Burkovska at-

raitnei būtu bijusi tiesība rīkoties pēc sava ieskata ar sava ne-

laiķa vīra atstāto mantu, un pamato savu lēmumu uz notikušo

«mantas izvēlēšanu" no Augustes Burkovskas, kā izteicās pa-

gasta tiesa. Bet no vienas puses uz Vidzemes zemn. lik. 985.

panta pamata nelaiķa Indriķa Burkovska manta pārgāja tikai

atraitnes Augustes Burkovskas pārvaldīšanā līdz adoptētās

meitas iziešanail pie vīra un viņai itnebūt nebija tiesības, ar to

rīkoties savā vārdā, kā ar savu, Ja uz tā paša likuma pamata

Augustei Burkovskai sava vīra mantojumā pienācās līdzīga ar

adoptēto meitu daļa, t. i. puse no mantojuma, tad tikai par šo

daļu Indriķa Burkovska mantojumā viņa varēja likumā pare-

dzētās robežās taisīt kaut kādu novēlējumu — testamentu. No

otras puses, ja nelaiķe Auguste Burkovska būtu vispār kādu

mutisku testamentu par savu mantu taisījusi, kā to- apgalvo

Kārlis Burkovskis un uz ko pēdējais pamato savas tiesības

Indriķa Burkovska mantojumā, tad pagasta tiesai, ja viņa ari

Augustes Burkovskas testamenta lietu pavisam neatdalītu no

Indriķa Burkovska mantošanas lietas, katrā ziņā testamenta

jautājums bija atsevišķi jāskata cauri un saskaņā ar Vidz. zemn.

lik. 1021. pantu un pag. t. civ. proc. lik. 236. un 237. pantu notei-

kumiem vispirms ar nopratināto liecinieku izteikumiem jāuz-

stāda paša mutiskā testamenta esamība. Nākot pie slēdziena,

ka ar liecinieka izteicienu mutiska testamenta esamība ir uz-

stādīta, pagasta tiesai tas bija tiesas sēdē jānolasa un pēc tam

jātaisa atsevišķs lēmums par to, vai testaments ir sastādīts pēc
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likuma, t. i. saskaņā ar Vidz. zemn. lik. 1013. panta noteiku-

miem. Sakarā ar to, pagasta tiesai uz to gadījumu, ja tiesa

būtu nākusi pie slēdziena; par testamentā esamību un likumību,

bijā ari jātaisa atsevišķs lēmums par Indriķa Burkovska liku-

mīgu mantinieku apstiprināšanu, tanī skaitā ari par viņa sievas

resp, tās mantošanas masas apstiprināšanu. Tādā kārtā, ne-

atkarīgi no tā, ka ar savu 1921. g. 1. janvāra lēmumu Sa vienes

pagasta tiesa nepareizi atzinusi Kārli Burkovski par nelaiķa

Indriķa Burkovska likumīgu mantinieku (motīvu 3. pants), Uz

ko pats Kārlis Burkovskis ari nav pamatojis savas tiesības, vi-

ņa nevarēja tāpat Kārlim Burkovskim piešķirt mantības tiesī-

bas uz Indriķa Burkovska mantu uz kaut kādas nelaiķa sievas

Augustes Burkovskas „i z vēlē š a n a s" pamatu, nekonstutē-

jot likumā paredzēta kārtā, ka tādai «izvēlēšanai" būtu likumīga

testamenta pazīmes, un viņas lēmums Vidz. zemn. lik. 983., 985.

un 1021. pantu un pag. tiesu civ. proc. lik. 236. un 237. pantu

pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā, Senāts nolemj : Cēsu

apriņķa IV. iec. Miertiesas 1921. g. 28. februāra un Savienes

pagasta tiesas 1921. g. 15. janvāra lēmumus Vidz, zemn. lik. 983.,

985. un 1021. pantu un pag. tiesu. proc. lik. 123. panta 2. punkta

un 236. un 237. pantu pārkāpumu dēļ atcelt un lietu caur Cēsu

apriņķa IV. iecirkņa Miertiesu nodot atpakaļ Savienes. pagasta

tiesai caurlūkošanai no jauna likumā paredzētā kārtībā.

44. 1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Jāņa Matīsa d.

Celma pilnvarnieka Jāņa Jāņa d. Celma lūgums par Jelgavas

Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Celma, prasībā pret

Otto Fridrichsonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs A.

Pētersons,

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Prasības priekšmets, — kā tx> ari Apgabaltiesa konstatējusi —

ir: 1920. g. janvārī starp prāvniekiem noslēgto iepriekšējo mu-

tisko līgumu par Sauseni māju pārdošanu — atzīt par atceltu
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uz 1920. g. 18. marta likuma pamata un izlikt atbildētāju; no Sau-

seni mājas. Civ. proc. lik. 31. p. izņem no piekritības Mier-

tiesnesim nevis prasības par nekustamu īpašumu, bet tikai pra-

sības vai nu par īpašuma tiesību Uz nekustamu īpašumu vai

ari valdīšanas tiesību uz nekustamu īpašumu, pamatotu uz for-

mālu aktu. Zem «tiesības uz nekustamu īpašumu" jāsa-

prot 1 i c t i s kas tiesības vai nu par īpašuma tiesībām vai par

kādām citām lietiskām tiesībām: uz svešu nekustamu mantu (sk.

civ. proc. lik. 1810. p.). Tā tad, no piekritības Miertiesnesim

izņemtas tikai strīdus lietas par to, kam strīdīgā nekustamā

manta pieder uz īpašumu tiesības pamata, vai strīdus

lietas par kādu citu liet i s k v tiesību uz nekustāmu mantu.

Tādēļ no Miertiesneša kompetences nav izņemtas nedz pra-

sības, kuras tikai i z r i c t no formāliem aktiem par nekustamu

mantu, nedz prasības, kuras attiecās uz līguma par nekustamu

mantu izpildīšanu vai uz tādu līgumu izpildīšanas sekām:. Šai

lietā celtā prasība vērsta nevis uz «īpašuma tiesību uz neku-

stamu mantu" atzīšanu prasītājām par labu un nevis uz īpa-

šumu tiesību apstrīdēšanu un atņemšanu atbildētājam; tā tad

prasībai nav lietiska rakstura, viņa nav prasība par «tiesībām

uz nekustamu mantu" kā tādu. Runā stāvošās prasības priekš-

mets izsmeļas lūgumā atcelt iepriekšējo mutisku līgumu par ne-

kustamu mantu. Tādai prasībai tīri obligatorisks (saistības)

raksturs un viņa neaizskar lietiskas tiesības uz minēto neku-

stāmo mantu; tāda prasība piekrīt Miertiesnesim 1(civ. proc. lik.

1806. p. 1. pkt.). Šīs prasības kā obligatoriskas prasības rak-

sturs negrozās tikai pateicoties blakus prasībai par atbildē-

tāja izlikšanu no pārdotās mājas, jo šī blakus prasība, kura iz-

riet no pamatprasības, nedibinājās vis uz kādām lietiskām (īpa-

šuma) tiesībām un nevis vērsta uz lietisku (īpašuma) tiesību at-

ņemšanu atbildētājam, bet uz prasību par iepriekšējā mutiskā

līguma atcelšanu, uz kuru savukārt pamatojusies mājas nodo-

šana atbildētāja valdīšanā. Aiz pievestiem: iemesliem Jelgavas

Apgabaltiesa, izbeidzot ar savu 1921. g. 4. marta spriedumu šo

lietu, ir pārkāpusi civ. proc. lik. 31. panta 1. punktu un viņas
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spriedums nav atstājams spēkā, kamdēļ Senāts nolemj :

Jelgavas Apgabaltiesas 1921. g. 4. marta spriedumu civ. proc.

lik. 31. p. 1. pkt. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai

Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

45. 1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Jāņa Vecrumba

pilnvarnieka zv. adv. J. Valtera lūgums par Liepājas Apgabal-

tiesas lēmuma atcelšanu, viņa, Vecrumba, prasībā pret Teodoru

Vegneru.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokorora biedrs

A. Petersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Liepājas Apgabaltiesas. 1920. g. 9. marta spriedumu! atcēlis

Senāts, priv. lik. 3444. p. un civ. proc. lik. 142., 181. p. p. pār-

kāpumu dēļ, sprieduma pilnā apjomā. Pēc civ. proc. lik. 194.,

810., 811. p. p. Senāta atceltais spriedums uzskatāmus par ne-

esošu un lieta apspriežama un izspriežama no jauna, t. i. lieta

atjaunojama sākot no tā procesuālā rīkojuma, kurš bijis atzīts

par sprieduma kasācijas iemeslu, „itkā atceltais spriedums ne-

būtu bijis". Tādēļ jaunam spriedumam pilnīgi patstāvīgs pro-

cesuāls raksturs, un jaunais spriedums padots pilnīgi patstā-

vīgai pārsūdzības kārtībai, atkarībā no tām procesuālām pār-

sūdzības normām, kuras ir spēkā jaunā sprieduma taisīšanas

plienā. Tādēļ jautājums par to, zem kādiem noteikumiem! pie-

laižama kasācijas sūdzības iesniegšana par spriedumu, kurš

taisīts atceltā sprieduma vietā, izspriežams pēc jaunā sprie-

duma taisīšanas dienā pastāvošiem procesuāliem likumiem par

sprieduma pārsūdzības kārtību. Tādā kārtā Apgabaltiesas

priekšsēdētāja lēmums pār kasācijas sūdzības izsniegšanu lū-

dzējam atpakaļ, aiz pievestiem lēmumā motīviem, ir saskaņā

ar likumu, kamdēļ blakus sūdzība, kā nepamatotā, atraidā-

ma, Senāts nolemj: Jāņa Vecrumba blakus sūdzību uz civ.

proc. lik. 186. p. pamata atstāt bez ievērības,
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46. 1921. g. oktoora mēneša 27. dienā. Jāņa Cielēna

pilnvarnieka zv. adv. T. Goldes lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu Jāņa-Roberta Bārupa prasībā pret viņu,,

Cielenu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs.

A. Petersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Tiesu Palāta konstatējusi, ka par pilnvaras devēju zv. advokā-

tam Rāsim uzskatāms nevis Jēkabs Bārups, bej Jānis Bā-

rups un ka runā stāvošo līgumu: noslēdzis tas pats Jānis Bā-

rups. Šie Tiesu Palātas slēdzieni, kurus, tā pamato uz lietas

apstākļiem un lietai pievienotiem dokumentiem, attiecas uz lie-

tas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Pre-

tēji atbildētāja domām, 1918. g. 31. marta nomas līgumu nevar

uzskatīt par „apgāztu" ar kādu 1914. gadā, t. i. agrāki noslēgtu

līgumu, kuru būtu taisījis Pēters Liepiņš, kā prasītāja g c n e-

ralpilnv ar n i c k s, tā tad prasītāja vārdā. Ar piln-

varas izdošanu pilnvaras devējs nezaudē rīcības spēju un ja

tas par to pašu priekšmetu noslēdza vēlāki 1918. gadā citu

līgumu ar to pašu nomnieku, tad taisni otrādi ar pēdējā no-

slēgšanu zaudēja spēku kā atcelts 1914. gadā noslēgtais no-

mas līgums. Kas attiecas sevišķi uz prasītāja 1920. gada 12.

maija caur notāru atbildētājam doto atbildi un uz viņa 1920. g.

17. jūnijā izdoto apliecību ar notariālu paraksta apliecināšanu,

tad šiem dokumentiem, satura ziņā, nepiemīt dispozitivu do-

kumentu raksturs, t. i. viņi nesatur sevī rīcību par tiesībām

vai par to nodibināšanu, pārveidošanu un atcelšanu (civ. proc.

lik. 457. p.), bet tikai konkrētas personas izteicienu aplie-

cību, t. i. personas izteikšanos par zināmām attiecībālm un

faktiem. Formas ziņā tie nav uzskatāmi ari par notariāliem

dokumentiem, jo nav taisīti not. lik. 79. un sek. pantos paredzē-

tā kārtībā, bet uzskatāmi tikai par privātiem aktiem, kuru ie-

sniegšanu resp. izsniegšanu apliecinājis notārs (Kr. sen. clv.

kas. dep. 1913. g. spr. Nr. 74., 1914. g. spr. Nr. 48.). Tā tad
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prasītāja paskaidrojumiem, kuri ietilpst minētos dokumentos,

varētu piešķirt tikai ārpus tiesas taisītas atzīšanas nozīmi, kuras

novērtēšana — pierādījumu ziņā — pieder tiesai, kura iz-

spriež lietu pēc būtības, un nav pārbaudāma kasācijas instance.

Tamdēļ pie tādas minēto dokumentu nozīmes, atkrīt atbildētāja

aizrādījumi kasācijas sūdzībā, itkā ar prasītāja 1920. g. 12. mai-

jā atbildētājam doto atbildi būtu vienīgi noteicams prāvnieku

īstais juridiskais stāvoklis un itkā ar to būtu pierādīts, ka at-

bildētājs atrodoties juridiskās, t. i. nomas attiecībās taisni ar

Pēteri Liepiņu, bet nevis ar prasītāju. Tiesu Palāta, apsverot

minēto dokumentu nozīmi un nākot pie pretēja slēdziena un

tulkojot 1918. g. 13. maijā nomas līgumu aprādītā nozīmē, nav

pārkāpusi atbildētāja pievestos civ. proc. lik. 457., 480. un

793. pantus. Tiesa nav spiesta atbildēt uz visiem prāvnieku

paskaidrojumiem:, tā tad ari Tiesu Palāta varējusi atstāt bez

tuvākas apspriešanas atbildētāja 1920. g. 26. marta lūgumā par

trešās personas pieaicinājumu pie lietas aprādīto «svarīgo ap-

stākli", ka „vācu okupācijas varas laikmetu izlietodams, pra-

sītājs sāka atkal sevi izdot par Diķu mājas īpašnieku". Tiesu

Palāta atzinusi par iznomātāju — Jāni Bārupu t. i. prasītāju, un

tādēļ viņai nebija iemesla apspriest jautājumu, vai prasītājs

«izdevis sevi" par Diku mājas īpašnieku zem okupācijas varas

iespaidiem jeb nē. Pievedot šo apstākli vienīgi kā pamatu

trešās personas piesaukšanai, atbildētājs pie lietas iztiesāšanas

pēc būtības pat nav pūlējies noskaidrot:, kādu nozīmi viņš šim

apstāklim piešķir. Tamdēļ ari visi atbildētāja šai ziņā kasā-

cijas sūdzībā pirmo reizi pievestie paskaidrojumi nāv no Se-

nāta caurskatāmi. Atbildētājs savā kasācijas sūdzībā atspēko

1918. g. 31. marta nomas līgumu uz tā pamatā, ka tas neesot

slēgts Vidz. zem. lik. 198. p. paredzētā kārtībā un tādēļ neesot

saistošs. Atbildētājs atsaucas uz šo pirmo reizi kasācijas in-

stancē un tādēļ vien šī ieruna atstājama bez ievērības, nerunā-

jot nemaz par to, ka 198. p. paredz tikai mutiskus nomas

līgumus, kamēr runā stāvošais līgums taisīts rakstiskā formā.

Neatkarīgi no tā, pats atbildētājs pastāvīgi atsaucās uz to, ka
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viņš jau agrāki izpildījis šo līgumu, tā tad tādam līgumam

katrā ziņā jābūt spēkā, pat ja tā forma neapmierinātu likuma

prasības (Kr. sen. civ. kas. dep. 1892. p. spried. Ntr. 8.). Tie-

su Palātai bija tiesības novērtēt prasības priekšmetu pēc sava

ieskata, ja viņa — kā tas redzams no sprieduma motīviem —

turēja par iespējamu noteikt vērtību bez atsevišķas eksper-

tīzes. Civ. proc. lik. 515. p. neuzliek tiesai par pienākumu

katrā ziņā griezties pie lietpratējiem, bet paredz ekspertizi ti-

kai uz tādu gadījumu, ja priekšmets prasa sevišķas speciālas

zināšanas. Bet šai gadījumā Tiesu Pālata taisni aizrāda, ka

viņai attiecīgu priekšmetu vērtība zināma un ka prasības

rakstā uzdotās cenas nav pārspīlētas. Neatkarīgi nos tā, at-

saukties uz ekspertīzes nepielaišanu, atbildētājam nav tiesības,

jo ne viņš, bet prasītājs uz to eventuāli bijā atsaucies. Prasī-

tājā pirmo reizi kasācijas sūdzībā, attiecībā uz pāraugstu, pēc

viņa domām, naturāliju novērtēšanu, pievestie paskaidrojumi

nav no Senāta caurskata mi. Tiem bija vieta Tiesu Palātā,

kura lietu pārbaudīja pēc būtības, bet tur atbildētājs ir aprobe-

žojies tikai ar kailu, nenozīmīgu, vispārēju naturāliju novērtē-

šanas neatzinumu. Nevietā un atmetama ir atbildētāja celtā

ieruna pret prasīto naturāliju novērtēšanu naudā, jo vairāk aiz

tā iemesla, ka naturāliju vērtība naudā nav tieši piespriesta,

bet tikai uz viņu neizdošanas gadījumā graudā. Tā tad atbil-

dētājs, ja viņš naturāliju novērtēšanu atrod par augstu, var

nodot tās tieši, kā tas ari ar spriedumu ir piespriests. Atbil-

dētājs apstrīd spriedumu uz tā pamata, ka no sprieduma ne-

esot redzams, par kādu laiku vai saimniecības gadu prasītājs

prasa nomas maksu un par kādu laiku tā piespriesta. Šī ieru-

na, kā celta pirmo reizi kasācijas sūdzībā, nav no Senāta caur-

skatāma. Tālāk atbildētājs atrod, ka Tiesu Palāta pārkāpusi

civ. proc. lik. 793., 893. p. p. ar to, ka viņa atstājusi bez ievē-

rības un pat bez apspriešanas atbildētāja lūgumu izdot viņam

apliecību priekšā stādīšanai Zemkopības ministrijai, lai dabūtu

pierādījumus par to, ka lietā par Jēkabu Bārupu 3. rajona

šķīrēju komisijā pret atbildētāju celto prasību dēļ naturālijām
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par 1919./20. saimniecības gadu šķīrēju komisija ir atraidījusi

un ka Zemkopības ministrijas šķīrēju komisija Jēkaba Bā-

rupa kasācijas sūdzību atstājusi bez ievērības. Ja šķīrēju ko-

misija ir •izspriedusi kādu Jēkaba Bārupa; prasību, tad tā

nevarēja iespaidot šo no Jāņ a Bārupa celto prasību. Neat-

karīgi no tā, atbildētājam nebija tiesība uz civ. proc. lik. 330
1

.

panta pamata šādu lūgumu celt priekšā pēdējā Tiesu Palātas

sēdē un jo vairāk tamdēļ, ka no paša atbildētāja atkarājas

laikā iegādāt un iesniegt Tiesu Palātai attiecīgas ziņas, kuras

viņš varēja sadabūt no Zemkopības ministrijas bez kaut

kādām Tiesu Palātas apliecībā m uz civ. proc. lik.

453. panta 2. daļas un 715. panta pamata (Kr. sen. civ. kas.

dep. 1882. g. spried. Nr. 47.), un uz .1919. g. 9. sept. «noteiku-

mu par steidzamu agrāri ietu nokārtošanu" 15. panta pamata,

jo atbildētājs pats piedalījies atzīmētās lietās. Atbildētājs at-

rod, ka Tiesu Pālata nepareizi attiecinājusi Vidz. zem. lik.

180. p. tikai uz nomas līgumiem, kas noslēgti starp muižniekiem

un zemniekiem par klaušu zemēm, bet nevis uz kontraktiem,

kurus zemnieki noslēguši savā starpā. Bet atbildētājs pat nav

mēģinājis atspēkot šo Tiesu Palātas slēdzienu, kuru tā pamato

uz to vietu, kuru minētais pants ieņem Vidz. zem. lik. sistēmā.

Atbildētājs ari neapstrīd Tiesu Palātas tālākos motīvus, pēc

kuriem pat naturāliju nenovērtēšanai pašā nomas līgumā —

nebūtu nozīmes šai: lietā. Atbildētājam: katrā ziņā nebūtu bi-

jušas tiesībās atteikties no līguma izpildīšanas, jo viņš pie lie-

tas iztirzāšanas nav atsaucies uz minētā pantā paredzētām

dārdzības vai neražas sekām. Ņemot vērā, ka Tiesu Pālata

nav pārkāpusi atbildētāja pievestos likumus, Senāts nolemj:

Jāņa Cielēna kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata

atstāt bez ievērības.

47 .
1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Miķeļa Vītola

lūgums par Rīgas Apgabaltiesas: sprieduma atcelšanu Jāņa Pur-

vi ya prasībā pret viņu, Vītolu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers: atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Petersons.
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Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Atbildētājs pamato savu blakus sūdzību uz to, ka Miertiesne-

sim bijis jānoteic un jāpaziņo prāvniekiem atsevišķi par katru

iztrūkstošo' pielikumu norakstu, kuru Miertiesnesis domājis

pieprasīt no prāvnieka, un ka Miertiesnesis šo pienākumu šai

gadījumā nav izpildījis, pieprasot noi atbildētāja tikai iesniegu-

ma norakstu (t. i. vienskaitlī), ko atbildētājs varējis saprast

tikai tā, itkā trūkstot apelācijas noraksts vien. Apgabaltiesa

atraidījusi atbildētāja blakus sūdzību uz tā pamata, ka Mier-

tiesneša paziņojums atbildētājam bijis tik skaidrs, ka nekādi

pārpratumi nevarēja rasties. Griežoties pie jautājuma izšķir-

šanas, vai Miertiesnesim jāuzskaita savā paziņojumā (civ. proc.

lik. 164
3

.
p.) atsevišķi visi tie pielikumu noraksti, kuri nav at-

radušies pie apelācijas sūdzības, jāatzīst, ka likums gan prasa,

lai prāvniekiem būtu skaidri zināms, kādi dokumenti vai do-

kumentu noraksti viņiem! vēl būtu jāiesniedz. Tādēļ, piemē-

ram, ja pretējā pusē piedalās vairāk personas, bet pielikts

tikai viens pats vai neviens apelācijas noraksts, vai!, ja pie ape-

lācijas iesniegti daži oriģināli dokumenti, tad paziņojumā gan

jāuzrāda, cikos eksemplāros jāiesniedz attiecīgie noraksti.

Likums šai ziņā nāk pretim sabiedrībai, nosakot, ka apelāci-

jas vai prasības raksti nav izsniedzami atpakaļ a limene, ja

viņiem trūkst civ. proc. lik. 164
3

.,
54. p. p. paredzētie pieliku-

mi, bet atļauj prāvniekiem papildināt to saskaņā ar tie-

sas aizrādījumiem. Lai šis likuma nosacījums nebūtu

tukšs nedzīvs burts, tiesas pienākums aizrādīt prāvniekam,

visos sīkumos, tos trūkumus, kurus tie pielaiduši. Tā tad ari

šai gadījumā Miertiesnesim bija savā paziņojumā jāpieved at-

sevišķi tie pielikumi, kurus atbildētājs nav iesniedzis pie sa-

vas apelācijas sūdzības. Pie tādas jautājuma izšķiršanas at-

liek tikai pārbaudīt, cik tāļu Miertiesnesis šai lietā izpildījis

aprādīto pienākumu, Vispirms jākonstatē, ka paziņojuma

teksts nesaskan ar Miertiesneša 1921. g. 20. decembra lēmumu,

uz kuru pamatojas paziņojums. Kamēr lēmums iziet no tā,

ka ar apelāciju nav iesniegti «vajadzīgie noraksti priekš pre-
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tējās puses", un nosaka, ka iesniedzējam jādod 7 dienu ter-

mins priekš trūkstošo pielikumu iesniegšanas (tā tad daudz-

skaitlī), pašā paziņojumā tiek minēts tikai iesnieguma no-

ra k s t s (tā tad vienskaitlī), neminot vispār par apelācijas sū-

dzībās pieli k v m a norakstu. Pie tādiem apstākļiem! atbil-

dētājs gan varējis nākt pie slēdziena, ka Miertiesnesis piepra-

sījis no vi i;a tikai' vienu pašu pielikumu, t. i. apelācijas no-

rakstu, un sakarā ar to aprobežoties ar pēdējo iesniegšanu.

Šai ziņā, pretēji Apgabaltiesas domām, nav iespējams paziņo-

juma tekstu uzskatīt par tik skaidru, ka „nekādi pārpratumi

nevarētu rasties". Turpretim:, ja patiesi paziņojuma teksts

būtu jāatzīst par „skaidru", tad tikai t ai nozīmē, ka pēc viņa

atbildētājamlbūtu jāiesniedz tikai vien s pats noraksts. Tie-

sa, kurai darīšana ar sabiedrību, nedrīkst lietot tādus ab-

straktus nosaukumus, kā «iesniegums". Ja tiesa pieprasa

apelācijas norakstu un pilnvaras norakstu, tad tiesai uz to jā-

aizrāda skaidri, nosaucot attiecīgus dokumentus pēc to tecil-

niskā termiņa, saskaņā ar likumos pieņemto terminoloģiju.

Tiesai! nav jāaizmirst, ka procesuālās formas pastāv tieši pa-

reizas un taisnas tiesāšanas nodrošināšanai, bet nevis dēļ pē-

dējās ierobežošanas. Aiz pievestiem iemesliem atzīstot Ap-

gabaltiesas lēmumu par atceļamu civ. proc. lik. 164
3

.
panta

pārkāpuma dēļ, Senāts nole m j: Rīgas Apgabaltiesas 1921. g.

1. marta spriedumu civ. proc. lik. 164
3

. p. pārkāpumu dēļ atcelt

un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā

tiesnešu sastāvā,

48. 1921. g. novembra mēneša 22. dienā. Tiešo Nodokļu

Departamenta lūgums par Rīgas Apgabaltiesas lēmuma atcel-

šanu Reinholda Garklāva prasībā pret Mārtiņu Krastiņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Petersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vē-

rā: 1) ka pēc stempelnod. lik. 63. p. 10. pkt. no stempelno-
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dokļa atsvabinātas medicīniskas (ārstu) apliecības par slimī-

bu, kuras izdodamas uz tiesām uzaicinātiem zvērinātiem pie-

sēdētājiem, ekspertiem un lieciniekiem; 2) ka pēc analoģijas

(civ. proc. lik. 9. p.) uz tādām apliecībām attiecināmas ari ap-

liecības par slimību, kuras izdotas prāvniekie m, pie kam

tas apstāklis vien, ka prāvnieka slimība neskaitās par lietas

atlikšanas iemeslu (civ. proc. lik. 834. p.), neizslēdz atzīmētās

analoģijās piemērošanu, likums neaizliedz tiesai pieņemt

slimības apliecības, tā tad konkrētā gadījumā ievērot atbildē-

tāja slimību (sk. Kr. sen. civ. kas, dep. 1869. g. Nr. 660.); 3)

ka šai gadījumā Dr. Butuļa izdotās divas apliecības iesniegtas

ar nolūku attaisnot atbildētāja Krastiņa neierašanos tiesas

sēdēs; 4) ka, neatkarīgi no tā, minētās abas apliecības, ie-

sniegtas Miertiesnesim un pēc sava satura- un nolūka

nolemtas iesniegšanai Miertiesnesim; 5) ka pēc stempelnod.

lik 1. 63. p. 2. pkt. no stempelnodokla atsvabināti visi lūgumi un

citi papiiri, par kuriem' min stempelnod. lik. 14. p. 1.—2. pkt.

un uz kuriem attiecināmas ari apliecības, kuras izdod privāt-

personas privātpersonām (alf. saraksts Nr. 274. V., s. v.,

„cßHjrfeTejit»cTßa h yflocTOß-BpeHisi
w

civ. proc. lik. 200. p,, Kr.

sen. krim. kas. dep. spried. 1893. g. Nr. 11., Borkovska lie-

tā); 6) ka šim slēdzienam nerunā pretim tas apstāklis, ka

stempelnod. lik. 63. p. 2. pkt. atsaucās tikai uz 14. p. 1.—2. pkt.,

bet nevis uz 14. p. 4. pkt.; 63. p. 2. pkt. paredz sevišķi lūgumus

un papīrus lietās (no .n-EjiaMt) kuras tiek iztirzātas Miertiesu

iestādēs; tādēļ 63. p. 2. pkt. nevarēja paredzēt 14. p. 4. pktā

minētās apliecības, kuras — to izsniegšanas laikā —, sapro-

tams, vēl neatrodas Miertiesu iestāžu „lietās", bet ja pie tādu

apliecību izsniegšanas jau zināms, ka tās iesniedzamas Mier-

tiesnesim, un par to tiek atzīmē t s pašā apli c c īb ā

va i aplie c ī b a s satur' s nepielaiž šau b a s šai

ziņā, tad nav nekāda pamata aplikt tādas apliecības ar stem-

pelnodokli: saskaņā ar šo, ari pievestais Kr. sen. spriedums

1893. g. Nr. 11. uzsver, ka tai spriedumā minētā slimības ap-

liecība pēc 1886. g. stempelnod. lik. 48. p. 2. pkt. nav apliekama
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ar stempelnodokli kā papīrs (6yMara) kurš iesniedzams

Miertiesas lietā; pievestais Kr. senāta 1893. g. sprie-

dums piemērojams ari šai! lietā, jo 1886. g. stempelnod. lik.

48. p. 2. pkt. tāpat atsaucās tikai uz tā paša lik. 6. p. 1. pkt.

(= 1900. g. stempelnod:. lik. 14. p. 1.—2. pkt!.), bet nevis uz

6. p. 2. pkt. c. (= 1900. g. stempelnod. lik. 14. p. 4. pkt); 7)

ka, pēc vispārējiem nosacījumiem, fiskalie likumi tulkojami

šaurākā nozīmē (Kr. sen. civ. kas. dep. spriedumi 1895. p.

Nr. 54., 1901. g. Nr. 99.), tā tad nosacījumi, kuri paredz do-

kumentu atsvabināšanu no stempelnodokla, jātulko labvēlīgi;

8) ka Apgabaltiesas lēmums, kurā Mārtiņš Kārkliņš nav ap-

likts ar stempelnodokli, atstājams spēkā, bet Tiešo nodokļu de-

partamenta kasācijas sūdzība atzīstama par nepamototu, Se-

nāts nole m j: Finansu ministrijas tiešo nodokļu departamen-
ta kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata atstāt

bez ievērības.

49. 1921. g. novembra mēneša 22. dienā. Jāņa un Kar-

līnes Šaulišu pilnvarnieka zv. adv. P. Forstmaņa lūgums par

Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Jāņa un Karlīnes Šaulisu

prasībā pret Ernstu Vbcvagaru.

Sēdi vadā priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Petersons.

Izklausījis prasītāju pilnvarnieka zv. adv. Knopa paskai-

drojumus un virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

1920. g. 18. marta likums: savā 4. punktā atņem saistošu spē-

ku visiem priekš šā likuma spēkā nākšanas ārzemju valūtā

noslēgtiem darījumiem, kuri uz tāda līguma pamata paredz

nākotnē formāla līguma noslēgšanu. Šinī gadījumā prasītāji pa-

mato savu prasību uz līgumu, kuru kontrahenti jau pieņēmuši

izpildīšanai un uz kura pamata pirkšanas priekšmets jau pār-

gājis pircēju valdīšanā un rīcībā, un uz kura pamata pārde-

vējam bija nevien tiesība, bet ari iespēja tieši prasīt un saņemt

pirkšanas izmaksas atlikumu ar Zemnieku zemes bankas starp-
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niecību, bet kurš tomēr līdz aprēķināšanas izvešanai uz Zem-

nieku zemes bankas noteiktiem pamatiem nebija slēdzams at-

tiecīgā formā. Pēc 1920. g. 18. marta likuma 4. p. līgumi, kas

noslēgti pirms likuma spēkā nākšanas un paredz — uz tāda

līguma pamata — formāla līguma noslēgšanu ārzemes valūtā,

nav saistoši, izņe mot līgumus, kuri jau no abām

pusēm faktiski piln ī gi izpil d ī t i. Atstājot atklātu

jautājumu par to, vai 1920. g. 18. marta likums attiecās tikai

uz iepriekšējiem līgumiem (priv. lik. 3140. p., 3368. p., 1. pkt.

nozīmē) vai ari uz galīgiem līgumiem, kuri paredz formālu

noslēgšanu (priv. lik. 3030 p. nozīmē), Senāts atrod, ka runā

stāvošais līgums., pēc priekšā stādītās no prasītājiem Zem-

nieku zemes bankas apliecības par pierādījumu līguma no-

slēgšanai, uzskatams par iepriekšēju līgumu. lepriekšējie

līgumi paredz nākoša patstāvīga galīga līguma slēgšanu pie

tādiem apstākļiem, kad iepriekšējā līguma slēgšanas laikā

vēl pastāv zināmi šķēršļi', kuri1 kavē tūlītēju galīga līguma

slēgšanu un tādēļ piespiež kontrahentus atlikt līguma galīgo

slēgšanu līdz šķēršļu novēršanai. Šai gadījumā šis šķērslis

pastāvēja iekš tam, ka pie līguma noslēgšanas bija paredzēta

Zemnieku zemes bankas starpniecība, bet kura galīgi un vi-

sos sīkumos līguma slēgšanas laikā vēl nebija noskaidroju-

sies. Ņemot vērā, a) ka šai lietā nav strīdīgs tas fakts, ka

līgumā aprādītā māja prasītājiem nodota un atrodas- vīnu

valdīšanā, tā tad līgums no atbildētāja puses izpildīts; b) ka

prasītāji, lai gan atzīst:, ka pirkšanas suma faktiski nav iz-

maksā t a skaidrā naudā atbildētājam pilnā apmērā, jo

trūkst vēl 1487 rufoļ. 50 kāp., bet līdz ar' to paskaidro', ka

pirkšanas suma bijusi jāregulē ar Zemnieku zemes bankas

Jelgavas nodaļas piepalīdzību: c) ka prasītāji šai ziņā atsau-

cās uz viņu iesniegto minētās nodaļas 1914. g. 28. maija

raksta norakstu, no kura redzams, ka nodaļa jau atvēlējusi

6200 rub. lielu aizdevumu pirkšanas sumas segšanai; d) ka

1920. g. 18. marta likums neparedz pirkšanas sumas segšanu

taisni tikai skaidrā naudā, kādēļ līgums uzskatams par
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Izpildītu nevien tad, kad visa pirkšanas suma būtu tieši no-

maksāta skaidrā naudā, bet ari tad, ja pirkšanas sumas

prasība kaut kādā citā veidā būtu uzskatama par segtu un

apmierinātu; sakarā ar to privatlikuma IV. grāmatas X. noda-

lījums zem tituļa «par prasību tiesību izbeigšanos" paredz lī-

guma izpildīšanu nevien ar naudas noma k s v, bet ari ar

parada uzņemšanu (priv. lik. 3116., 3146., 3588. p. p. sk. ari

3847. p.) vai ar citiem izpildījumiem (3846. p.), piemēram: ar

alimentu izsniegšanu graudā; c) ka šai gadījumā, pēc prasī-

tāja paskaidrojumiem, atbildētājs piekritis pirkšanas sumas

atlikuma saņemšanai no Zemnieku zemes bankas nodaļas;

prasītājs šai ziņā atsaucās uz lieciniekiem šī jautājuma no-

skaidrošanai, kā ari alimentu izsniegšanas fakta pierādīšanai;

7) ka, pretēji Tiesu Palātas domām, jautājums par to, aiz kāda

kontrahenta vainas līgums palicis neizpildīts, resp. daļa pirk-

šanas sumas nav tikusi faktiski saņemta no pārdevēja Jelg.

zemn. zem. bankas nodaļā, nav vis vienaldzīgs ari no minētā

likuma viedokļa, jo pēc vispārējiem nosacījumiem „nemo pro

suo delieto meliorem suam conditionem facere potest (1. 134.

§ I. D. dc R. J.; ari priv. lik. 3318. p.): pirkšanas suma šai

konkrētā gadījumā bija jāsedz caur Zemnieku zemes banku,

kurai bija iesniegts partu nolīgums un kurai bija jāizmaksā

pirkšanas sumas atlikums atbildētājam bez tiešas prasītājā

dalības, kamdēļ nevarētu uzskatīt prasītājus par līgumu ne-

izpildījušiem tanī gadījumā, ja atbildētājs, kā to apgalvo pra-

sītāji un uz to atsaucās uz lieciniekiem, uz Zemnieku zemes

bankas uzaicinājumu laikā nebūtu ieradies tanī dēļ pirkšanas

sumas saņemšanas un aiz tā iemesla 1914. gadā būtu izpalikusi

līgumā ietērpšana attiecīgā formā un ievešana zemes grā-

matā, un ka tādā kārtā jānāk pie slēdziena, ka Tiesu Palātai

nebija tiesības, no vienas puses, uzskatīt līgumu par1 ne-

izpildītu un sakarā ar to piemērot 1920. g. 18. marta likumu,

bet, no o t r a s puses, atraidot prasītāju lūgumu par liecinieku

nopratināšanu, atņemt prasītājiem iespēju tieši pierādīt to ap-

stākli, aiz kura trūkuma Tiesu Pālata noraidījusi prasību.
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Tamdēļ, neapmierinot prasītāju lūgumu dēļ liecinieku nopra-

tināšanas attiecībā uz pirkšanas sumas segšanu, Tiesu Palāta

pārkāpusi civ. proc. lik. 366. un 711. pantus un viņas sprie-

dums nav atstājams spēkā, Senāts nolemj: Tiesu Palātas

1921. g. 23. februāra spriedumu civ. proc. lik. 366., 711. p. p.

pārkāpumu dēļ atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izsprieša-

nai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

50. 1921. g. novembra mēneša 22. dienā, Almas Strad

pilnvarnieka zv. adv. F. Vesmaņa lūgums par Jēkabmiesta

iecirkņa Miertiesas lēmuma atcelšanu mirušās levas Vīksne

mantinieku apstiprināšanas lietā un Jura Millera paskai-

drojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Salas pagasta; tiesā uz mirušās levas Vīksne atstāto

mantojumu pieteikuši mantošanas tiesības: viņas tēva brāļa

meitas nepilngadīgie bērni Miller, to aizbildņa personā, kā ari

Alma Strad, dz. Ošiņ, kura pamato savas mantošanas tiesības

uz to, ka mitušā leva Vīksne viņu adoptējusi; 2) ka Salas

pagasta tiesa apstiprinājusi par mirušās levas Vīksne manti-

niekiem kā tās asinsradiniekus nevien minētos 4 nepilngadī-

gos brāļus Miller, bet ari pēdējo tēvu Juri Miler, lai gan tas

līdzīgu lūgumu nav cēlis un, kā ārpus radniecības stāvoša

persona, celt nevarēja; 3) ka līdz ar to Salas pagasta tiesa

«izslēgusi" no mantošanas tiesībām Almu Strad, dz. Ošiņ, uz

tā pamata, ka, saskaņā ar Kr. sien. civ. kas. dep. 1914. g. sprie-

dumu Nr. 3., adoptacija esot atcelta; 4) ka Alma Strad bla-

kus sūdzībā par Salas pagasta tiesas lēmumu, aizrādot, ka

taisni pēc pievestā Senāta sprieduma adoptacija esot uzska-

tama par notikušu un ka uz pag. t. civ. proc. lik. 233. p. pa-

mata starp mantojuma pretendentiem celtais strīds par man-

tošanas tiesībām: esot izšķirams prasības tiesāšanas
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kārtībā, lūgusi-lietu apsardzības kārtībā izbeigt; 5) ka

Jēkabmiiiesta iecirkņa Miertiesa apstiprinājusi pagasta tiesas

lēmuma, atrodot adoptacijas faktu par nepierādītu, bet lietu

apsardzības kārtībā par neizbeidzamu uz tā pamata, ka «adop-

tacijas pierādījumu trūkumu nevairot uzskatīt par strīdu par

pašu mantojumu" (?), pie kam atsaucās viz Kr. sen. civ. kas.

dep. 1897. g. spried. Nr. 71.; 6) ka Miertiesas slēdziens, itkā

šai lietā nav bijis celts strīds par mantošanas tiesībām, tieši

runā pretim tās pašas Miertiesas lēmuma pārējiem motīviem

un vēsturiskai daļai, kurā konstatēts, ka Alma Strad pietei-

kusies par levas Vīksnes vienīgo mantinieci kā adoptēta

meita, pie kam Miertiesa šai ziņā taisni runā par „abā m

s t rīdīgā m. pus ē m"; 7) ka Miertiesa tā tad izšķīrusi

apsardzības kārtībā jautājumu par to, vai adoptacijas fakts

pierādīts ar priekšā stādītiem dokumentiem!, t. i. izšķīrusi

strīdu par civiltiesībām, kurš padots tikai prasības tiesāšanas

kārtībai (civ. proc. lik. I. p. un pag. t. civ. proc. lik. 233. p.,

kurš atkārto vispārējo civ. proc. lik. 2065. p. izteikto prin-

cipu); 8) ka apsardzības kārtībā atraidāmi tikai tādu personu

lūgumi par apstiprināšanu mantošanas tiesībās, kuri acīm

redzot nesaskan ar nosacījumiem par mantošanas tiesībām,

bet apsardzības kārtībā nav izšķiramas lietas, kurās uzstāju-

šās jau divas vai vairākas strīdīgas puses ar pretim-

stāvošām prasībām, ja pie tam Mietā nav noskaidrota ari no

faktiskās puses un pēdējā prasa sarežģītu pierādījumu tiesā-

šanu; 9) ka Miertiesai nebija tiesības apsardzības kārtībā iz-

šķirt lietu pretim Almas Strad lūgumam, jo mazāk tādēļ, 'ka

lūdzēja pamato savu lūgumu uz Kr. Senātā 1914. g. spriedumu

un riolmhofa pagasta tiesas 1908. g. 13. oktobra protokolu un

lēmumu, kuros tieši aizrādīts uz Almas Strad adoptaciju kā

uz notikušu faktu; 10) ka Miertiesas pievestais Kr. Sen. civ.

kas, dep. 1897. g. spried. Nr. 71. neapstiprina Miertiesas slē-

dzienu par to, ka strīda celšanas gadījumā, apsardzības kār-

tībā iesāktā lieta nebūtu izbeidzama, jo minētais Senāta sprie-

dums pamatojas uz krievu civ. lik. (X. sēj. I. daļas) 1241. pantu
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un civ proc. lik. 1408. pantu un tādēļ nav piemērojams letās,

kuras izspriežamas pēc Baltijas priv. likumā paredzētiem no-

sacījumiem par mantošanas tiesībām un par apstiprināšanu

mantošanas tiesībās, kādi nosacījumi (civ. proc. lik. 2011.—

2023., 2079.—2080. p. p., pag. ties, civ. proc. lik. 220.—237.

p. p., priv. lik. 2621—2662. p. p.) nesaskan ar Kr. civ. liku-

mos (X. sēj. I. daļ.) izteikto principu, kurš pielaiž katra man-

tinieka apstiprināšanu mantošanas 'tiesībās, nenogaidot pārējo

mantinieku ceļamas pretenzijas uz mantojumu; 11) ka pie tā-

diem apstākļiem Miertiesa, neizbeidzot strīdīgo mantošanas

lietu apsardzības kārtā, bet izspriežot to pēc būtības, ir pār-

kāpusi pag. t. civ. proc, lik. 233. pantu un viņas lēmums šā

panta pārkāpuma dēļ nav atstājams spēkā, Senāts nolemj:

Jēkabmiesta iecirkņa Miertiesas 1921. g. 17. maija lēmumu,

pag. ties. lik. 233. p. pārkāpumu dēļ, atcelt un lietu nodot tai

pašai Miertiesai izspriešanai no jauna.

51. 1821. g. novembra mēneša 22. dienā. Viļā Jansoma

lūgums par Aizputes apr. Miertiesas sprieduma atcelšanu Že-

nijas Janson prasībā pret viņu, Jansonu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka prasība celta dēļ alimentiem par laiku uz priekšu; 2)

ka prasītāja nav uzdevusi noteiktu prasības vērtību; 3) ka

šādos apstākļos tiesai pirms bija jānoskaidro prasības, vērtība,

kura pie alimentu prasībām par laiku uz priekšu aprēķināma

saskaņā ar civ. proc. lik. 273. panta 5. punktu, ņemot viena

gada alimentus desmitkārtīgā apmērā; 4) ka šai gadījumā,

pieņemdama lietu savā izspriešanā, nenoskaidrojot prasības

vērtību, tiesa var ari būt pieņēmusi nepiekritīšu lietu; 5) ka

ir tamdēļ vispirms instancei, kas izspriež lietu pēc būtības,

jānoskaidro prasības vērtība saskaņā ar augšējiem norādīju-

miem; 6) ka, atstādama šo jautājumu bez apspriešanas, tiesa
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pārkāpusi pag-, tiesu proc. lik. 123. panta I. punktu; 7) ka ve-

cāku alimentacijas pienākums bērniem pretim nepastāv tur,

kur vecāki trūcīgi un bērni spējīgi paši sev uzturu nopelnīt;

8) ka pēc atbildētāja norādījuma vecākais dēls Eduards par

ganu iedams esot spējīgs pats sev uzturu nopelnīt; 9) ka, at-

stājot šo atbildētāja iebildumu bez kautkādās apspriešanas,

tiesa pārkāpusi pag. tiesu proc. lik. 123. p. 2. punktu; 10) ka

tēva alimentacijas pienākums, šķirtas dzīves gadījumā, pile

mātes dzīvojošiem bērniem pretim nepastāv tādā gadījumā, ja

māte vien vainīga pie šīs šķirtas dzīves un ja prasītāja bērni

pret tēva gribu atrodas pie mātes, kurpretim bērnu intereses

prasa viņu atstāšanu pie tēva; 11) ka šinī gadījumā atbildē-

tājs abās instancēs- paskaidrojis, ka vēlās ņemt vecāko dēlu

Eduardu pie sevis; 12) ka, atstādama bez ievērības šo atbildē-

tāja iebildumu vienīgi tamdēļ, ka pēc tiesas ieskata iepriekš

izspriežams jautājums par to, kam tiesība uz bērniem un ka

līdz tam faktiska bērnu atrašanās pie mātes jau izšķir jautā-

jumu par tēva alimentacijas pienākumu šādiem bērniem pre-

tim pozitīvā nozīmē, tiesa pārkāpusi pag. tiesu civ. proc. lik.

123. panta 2. punktu; 13) ka atbildētāja aizrādījums uz to, ka

viņš ir brīvs no tēva pienākumiem uzturas ziņā pret jaunāko

bērnu uz tā pamata, ka tas nav dzimis no viņa, nepelna ievē-

rību, jo, kā uz to pareizi norāda Miertiesa, kamēr atbildētājs

civ. proc. lik. 1348. pantā kārtībā nav apstrīdējis šā bērna

dzimšanas likumību, pēdējais skaitās par likumīgu; 14) ka

Miertiesa savos motīvos nepareizi atsaucās uz priv. lik. 200.

pantu, kurš piemērojams vienīgi: laulības šķiršanas gadījumā,

par ko šai lietā nav runa; 15) ka tādā kārtā Miertiesas sprie-

dums priv. lik. 200. panta un pag. tiesu proc. lik. 123. panta

1. un 2. punktu pārkāpumu dēļ nav atstājams spēkā, Senāts

nolemj: Aizputes apriņķa Miertiesas 1921. gada 14. jūnija

spriedumu pag. tiesu civ. proc. lik. 123. panta 1. un 2. punktu

un civ. lik. 200. panta pārkāpumu dēļ atcelt un lietu dēļ iz-

spriešanas no jauna nodot Priekules-Vaiuodes iecirkņa Mier-

tiesai.
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52. 1921. g. oktobra mēneša 27. dienā. Jāņa. Cielēna

lūgums atzīt par nepareizu un nelikumīgu Tiesu Palātas rīcību

attiecībā uz izpildu raksta izdošanu prasītājam Jānim Baru-

pam Jāņa Bārupa prasībā pret viņu-, Cielēnu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

1920. g. 5. novembrī Rīgas Apgabaltiesa, izklausījusi lietu Jāņa

Barupa prasībā pret lūdzēju atbildētāju Jāni Cielēnu par ren-

tes parādu graudā 8160 rub. vērtībā, — nolēmusi: uzlikt at-

bildētājam Jānim Cielēnam par pienākumu izdot Jānim Baru-

pam (Barobam) 30 pūrus rudzu, 10 pūrus miežu, 2 pūrus

kviešu, 2 pūrus griķu, pūru zirņu un 60 pudus siena, bet ne-

izdošanas gadījumā piedzīt no Cielēna Barupam par labu

astoņi tūkstoši vienu simtu sešdesmit (8160) rbļ. ar 6% no

4. marta 1920. g. līdz samaksas dienai, uzlikt atbildētājam

Cielēnam prasītājam Barupam par labu seši simti piecdesmit

divus (652) rbļ. 65 kap. tiesas un lietas vešanas izdevumus.

1921. g. 2. martā Tiesu Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas

spriedumu. 1921. g. 4. martā atbildētājs Cielēns iemaksājis

Valsts kasē Tiesu Palātas depozītā sumu 9514 rub. 1921. g.

5. martā Cielēns griezies pie Tiesu Palātas ar lūgumu neiz-

dot prasītājam Jānim Barupam minētā lietā deponēto naudu

un izpildu rakstu un apturēt sprieduma izpildīšanu līdz lietas

izšķiršanai Senātā. 1921. g. 9. martā Tiesu Palāta nolēmusi

atbildētāja Cielēna lūgumu atstāti bez ievērības. 1921. g. 6.

maijā Tiesu Palāta izsniegusi prasītājam Barupam izpildu

rakstu zem Nr. 2083. 1921. g. 5. jūlijā atbildētājs Cielēns

iesniedzis Senātam lūgumu, kurā paskaidrojis, ka uz minētā

izpildu raksta pamata 1921. g. 7. maijā Rīgas apriņķa Apga-

baltiesas pristavs Ozoliņš, atbildētāja prombūtnē, apķīlājis un

tūliņ izdevis prasītājam Barupam Dīku mājās atrodošos un

atbildētājam piederošos graudus lūgumā aprādītā daudzumā.

Atrodot, ka Tiesu Palātai nav bijušas tiesības izdot prasītā-
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jam izpildu rakstu pēc tam, kad atbildētājs iemaksājis visu

pieprasīto sumu Tiesu Palātā prasītājam Barupam par labu,

atbildētājs Cielēns lūdz Tiesu Palātas rīcību par izpildu raksta

izdošanu prasītājam Barupam uzraudzības kārtībā atzīt par

nepareizu. Spriedums, kuru taisa Tiesu Palāta, uzskatams

par spēkā nākušu. Spriedums, kurš nāk likumīgā spēkā, iz-

pildāms, izņemot gadījumus, kuri pievesti civ. proc. lik. 814
1

.,

814
2

.,
1295

1

.
pantos. Tiesu Palāta atraidījusi atbildētāja lū-

gumu par sprieduma izpildīšanas-apturēšanu taisni uz tā pa-

mata, ka civ. proc. lik. 814
2

. p. neesot piemērojams šai lietā.

Tā tad Tiesu Palātai bija tiesības izdot prasītājam izpildu

rakstu (civ. proc. lik. 926. un sek. p. p.). Tas apstāklis, ka

atbildētājs iemaksājis Tiesu Palātas depozitos sumu 9514 rub.,

ar kuru — pēc viņa domām — būtu segta prasītāja prasība,

aprēķinājot to skaidrā naudā, nebija uzskatams šinī atgadī-

jumā par šķērsli izpildu raksta izdošanai, jo Tiesu Palāta ne-

bija apturējusi sprieduma izpildīšanu un sprieduma izpildīšana

šinī gadījumā pastāvēja tieši ne zināmas sumas naudas pie-

dzīšanā, bet vispirms piespriestās labības nodošanā resp. at-

ņemšanā. Tamdēļ no atbildētāja deponētā naudas suma ne-

varēja tikt ieskatītā par sprieduma galīgu izpildīšanu. Ja at-

bildētājs atrada, ka spriedums nebūtu bijis izpildāms pie-

spriestās labības v. t. t. atņemšanas ceļā graudā (pēc civ.

proc. lik. 933. p. 1. pkt., 1209. p. p.), bet tikai prasītājam even-

tuāli piespriestās sumas piedzīšanas ceļā (pēc civ. proc. lik.

933. p. 2.—3. pkt., 968. un sek. p. p.), t. i. ka tiesu pristavs

izpildījis spriedumu neattiecīgā veidā un kārtībā, tad no at-

bildētāja būtu atkarājies pārsūdzēt tiesu pristava rīcību sa-

skaņā ar civ. proc. lik. 962. p. Otrkārt, ja atbildētājs atrastu,

ka tiesu pristavs nepareizi sapratis sprieduma saturu, tad vi-

ņam būtu bijis jāgriežas pie Tiesu Palātas ar lūgumu dēļ

sprieduma tulkošanas civ. proc. lik. 964. p. paredzētā kārtībā.

Tā tad likums deva atbildētājam: pilnīgu iespēju aizstāvēt sa-

vas tiesības un nodrošināti sprieduma pareizu izpildīšanu. Bet

šīs savas tiesības atbildētājs nav izlietojis. Pie tādiem ap-
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stāklicm Senāts neatrod pietiekošu pamatu uzraudzības kār-

tībā atzīt Tiesu Palātas rīcību izpildu raksta izdošanā par

nepareizu, kamdēļ nolemj: Jāna Cielēna lūgumu atstāt

bez ievērības.

53. 1921. g. decembra mēneša 8. dienā. Jāņa Teleša

lūgums par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa,

Teleša, prasībā pret: Jāni Pīpi.

Sēdi vada piriekšsēdētājfe, senators X- Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Peter-

sons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Senāta civilā kasācijas departamenta caurskatīšanai pie-

krīt lietas, kas iesniegtas par otro tiesu instanču spriedu-

miem civ. proc. lik. 185. pantā paredzētā kārtībā, vai kā lū-

gumi par spriedumu kāsēšanu, vai kā lūgumi par sprieduma

caurskatīšanu no jauna, vai kā trešo, lietā nepiedalījušos per-

sonu lūgumi; 2) ka lūdzējs šinī atgadījumā iesniedzis sūdzību

par Liepājas Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu uzraudzības

kārtībā, pamatojoties uz to, ka Liepājas Apgabaltiesa devusi

viņa prasībā pret Jāni Pīpi. spriedumu, neizsaucot viņu uz

tiesas sēdi, un spriedums pēc prasības lieluma neesot pārsū-

dzams kasācijas kārtībā; 3) ka ja patiesi Liepājas Apgabal-

tiesa nebūtu lūdzēju izsaukusi uz tiesas sēdi, tad tas ir uzska-

tams kā jauns prasītājam līdz sprieduma došanas dienai ne-

zināms apstāklis, kurš viņam ticis zināms tikai pēc sprieduma

došanas un kā tāds deva viņam tiesību iesniegt Senātam civ.

proc. lik. 185. panta 2. punktā paredzētu lūgumu par sprie-

duma caurskatīšanu no jauna; 4) ka tādā kārtā lūdzējām; bija

iespējams Liepājas Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzēt likumā

paredzētā kārtā un tamdēļ viņa uzraudzības kārtā iesniegtā

sūdzība ir atstājama bez caurskatīšanas, Senāts nolemj:

Jāņa Teleša lūgumu atstāt bez caurskatīšanas.
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54* 192Lg. novembra mēneša 22. dienā. Jura Laizana

lūgums par Latgales Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Leo-

narda Laizana prasībā pret Juri Laizānu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Atbildētājs savā kasācijas sūdzībā ceļ noraidījumu uz civ. proc.

lik. 31. p. 1. pkta pamata par lietas nepiekritību Miertiesneša

kompetencei, pamatojoties uz to, ka prasības priekšmets esot

strīdus par īpašumu un valdīšanas tiesībām uz nekustamu

mantu. Jautājums par lietas lietisko piekritību apspriežams

pēc prasības lūguma satura. Šai ziņā prasītājs savā prasības

rakstā aizrāda, ka starp prāvniekiem notikušais strīds par

hutora sadalīšanu bijis izbeigts ar 1916. g. 19. janvāri starp

prāvniekiem noslēgto un 1916. g. 16. februārī bij. Rēzeknes ap-

riņķa sapulces apstiprināto miera izlīgumu, pēc kura atbil-

dētājs cedējis prasītājam vienu pusdaļu no viņam, atbildētājam,

piederoša hutora par 3000 rub., un ka atbildētājs nav nodevis

(He nepenajit) prasītājam minēto dalu. Tādēļ prasītājs

lūdz Miertiesnesi minēto pusi hutora atņemt atbildētājam un

iedot prasītājam līdz ar ēkām un piederumiem, izliekotl atbil-

dētāju ar ģimeni no hutora. Tā tad prasība vērsta uz ne-

kustama īpašuma atņemšanu atbildētājam uz miera izlīguma

pamata un prasības priekšmets ir izlīguma izpildīšana, bet ne-

vis prasītāja īpašuma tiesību atzīšana uz nekustamu mantu.

Senāts (Civ. kas, dep. 1921. g. 27. okt. spriedumā Nr. 132.)

paskaidrojis, ka civ. proc. lik. 31. p. izņem no piekritības

Miertiesnesim nevis visas prasības par nekustamu īpašumu,

bet tikai prasības par tiesībāml uz nekustamu īpašumu, zem

kurām jāsaprot prasības par lietiskām tiesībām. Tādēļ

no piekritības Miertiesnesim izņemtas tikai strīdus lietas par

to, kam nekustama manta pieder uz lietiskām, tā starpā uz

īpašuma tiesību pamata. Bet no Miertiesneša kompetences

nav izņemtas nedz prasības, kuras tikai izriet no formāliem
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aktiem par nekustamu mantu, nedz prasības, kuras attiecas uz

līguma par nekustamu mantu izpildīšanu vai par tādu

līgumu iz pi Idī šan as sekām. Aiz pievestiem iemesliem

prasība šai lietā, kura celta dēļ nekustamas mantas atņemša-

nas atbildētājam un tās iedošanas prasītājam, t, i. dēļ miera

izlīguma izpildīšanas, uzskatama kā prasība par obligatori-

skām tiesībām, bet nevis kā lietiska prasība (rei vindicatio).
Līdz ar to atkrīt atbildētāja noraidījuma pamats. Nepelna ievē-

rību ari atbildētāja uz civ. proc. lik. 69. p. 2. pkt. celtais no-

raidījums, kuru viņš pamato uz to, ka prasītājs par to

pašu priekšmetu un uz tā paša pamatā cēlis prasību pret at-

bildētāju Sakstgales pagasta tiesā, ka minētā lieta pārgājusi

uz Rēzeknes Miertiesnešu sapulci, kura lietu izspriedusi 1917.

g. 12. oktobrī, bet, ar atbildētāja iesniegto kasācijas sūdzību,

lietu nosūtījusi Vitebskas Apgabaltiesai, un ka pēdējā lietu vēl

nav izspriedusi. Pēc atbildētāja domām, minētā lieta būtu bi-

jusi jāturpina un prasītājam bijis jānogaida minētās oriģinālās

lietas piesūtīšana uz Latviju, saskaņā ar Latvijas un Krievijas

1920. g. 18. decembra miera līgumu, tādēļ prasītājam neesot

bijušas tiesības iesākt jaunu prasību. Šis atbildētāja uzskats

nav pareizs. Prasītājam gan bija tiesība turpināt agrāko lietu,

t. i. viņš varēja lūgt Latgales Apgabaltiesu, kā kasācijas in-

stanci, lietu atjaunot — bij. krievu Vitebskas Apgabaltiesas

vietā. Bet faktiski prasītājam nebija iespējams izlietot šās

tiesības, jo viņa rokās nebija pārsūdzētā Rēzeknes Mier-

tiesnešu Sapulces 1917. g. 12. oktobra sprieduma noraksts.

Kā redzams no atbildētājā iesniegtā Rēzeknes Miertiesnešu

Sapulces 1918. g. 22. jūlija lēmuma noraksta, pēdējā atzinusi

minēto norakstu par neticamu, kā lielinieku varas apliecinātu

dokumentu, un tādēļ atraidījusi prasītāja lūgumu atcelt

tās pašas Miertiesnešu sapulces 1917. g. 12. novembra lēmumu

par 1917. g. 12. oktobra sprieduma izpildīšanas apturēšanu.
Tā tad, no v i c n a s puses Latgales Apgabaltiesai nebūtu bijis

iespējams atjaunot lietu dēļ tās caurlūkošanas kasācijas kār-

tībā ; bet no o tr a s puses prasītājam nebija iespējams pa-
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nākt 1917. g. 12. oktobra sprieduma izpildīšanu, lai gan šie abi

celi būtu priekš prasītāja daudz ērtāki un labvēlīgāki nekā

jaunas lietas iesākšana, kuras rezultāts nebija zināms. Pie

tādiem lietas apstākļiem, prasītājam nevarēja aizliegt griez-

ties pie trešā ceļa, t. i. iesākt lietu no jauna, jo vairāk tādēļ,

ka no prasītāja nevar prasīt nogaidīt oriģinālās lietas piesū-

tīšanu no Vitebskas. Izbeigt pie tādiem apstākļiem prasītāja

no jauna iesākto prasības lietu tikai uz tā pamata vien, ka

Krievijas, t. i. ārzemes pilsētā varbūt atrastos akts par pra-

sītāja veco lietu, nezinādams, vai patiesi Vitebskā vēl uzgla-

bāts bij. Vitebskas Apgabaltiesas archivs, un turpretim zinot,

ka Vitebskā Apgabaltiesa kā tāda, t. i. kā tiesa, katrā zinā,

nepastāv — būtu jāuzskata par atteikšanos «no tiesāšanas

(oTKa3i> b* npaßocvjnn); kuru Senāts nevar pielaist. Atbil-

dētājam nav tiesības celt minēto noraidījumu, jo vairāk tādēļ,

ka viņš pats atspēkojis prasītāja iesniegto 1917. g. 12. oktobra

sprieduma norakstu un nav spēris soļus dēļ lietas atjaunoša-

nas attiecīgā iekšzemes kasācijas instancē, liedzot, ka viņam
vēl nebūtu ,tā paša sprieduma oficiāls noraksts. Beidzot,

pēc krievu pagaidu valdības 1917. g. 20. jūnija likuma anālo-;

ģijas (Kr. lik. krāj. 153. Nr. 853. p.), lieta atjaunojama mate-

riāla trūkuma dēļ — tieši ar jaunas prasības iesniegšanu. Pēc

minētā likuma 24. p. prasītājam tiesība celt tieši prasību, ne-

lūdzot atjaunot agrāko lietu. Prasītājs šai gadījumā šo tie-

sību izlietojis, kamēr atbildētājs nav no savas puses lūdzis at-

jaunot agrāko lietu. Saprotams, ka pēc jaunas lietas izsprie-

šanas vecā lieta nav vairs turpināma, un atbildētājam katrā

laikā paliktu tas pats noraidījums pret veco lietu, kuru viņš

nepareizi vēlās piemērot pret šo jauno lietu. Pēc būtības at-

bildētājs paskaidro savā kasācijas sūdzībā, itkā Apgabal-

tiesa nepareizi uzskatot 1916. g. 16. februārī starp prāvnie-

kiem noslēgto miera izlīgumu par izpildāmu un itkā Apgabal-

tiesa nepareizi atņemot atbildētājam-parādniekam tiesību at-;

saukties uz to, ka prasītājs no savas puses nav izpildījis savus

miera izlīgumā paredzētos pienākumus pret atbildētāju: Pra-
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sītājs Savus pienākumus neesot izpildījis ar to, ka viņš nepa-

reizi un bez likumīga iemesla esot iemaksājis tiesas depozītos

2000 rubļ., kuri pienākoties atbildētājam; miera izlīgums esot

apspriežams kā pārdošanas priekškontrakts, kurš atkrītot ar

to, ka atbildētājs, kā parādnieks, to vienkārši nav izpildījis.

Atbildētājs atrod, ka Apgabaltiesa, neapspriesdama šās ieru-

nas, pārkāpusi civ. proc. lik. 129. p. Atbildētāja aizrādījums,

itkā miera izlīgums būtu uzskatams par pārdošanas priekš-

kontraktu, satur sevī contradictio m adjecto. Patiesi miera

izlīgums kā tāds var noderēt par tiesību izcelšanās pamatu,

tā tad ari par īpašuma tiesību pārejas pamatu, pie kam miera

izlīgumā paredzētā atlīdzība par tādu pāreju nav vis Uzska-

tama par pirkšanas sumu. Šai gadījumā nav runas par hutora

pāreju kreposta kārtībā. Tādēļ katrs kontrahents var tieši

prasīt izlīguma izpildīšanu un neviens no kontrahentiem nevar

atteikties no izlīguma uz tā pamata, ka tas „noteik tā laikā" nav

ticis izvests kreposta kārtībā. Šai gadījumā prasītājs nelūdz

atzīt īpašuma tiesības uz hutoru, bet prasa tikai izlīguma iz-

pildīšanu. Tādēļ atkrīt ari atbildētāja atsauksme uz Bu-

kovska rakstu Tiesl. min. žurnāli 1907. g. 8, Nr. Nepelna

ievērību ari atbildētāja pret prasību celtā ieruna, ka prasītā-

jam uz 1920. g. 11. augusta noteikumu pamata par samierinā-

šanas kamerām agrāri ietās (VV. Nr. 189.) būtu jāgriežas vis-

pirms pie attiecīgas samierināšanas kameras un, iesniedzot

prasības rakstu tiesai, jāstāda priekšā noteikumu 3. p. pare-

dzētā apliecība, Minētie noteikumi izsludināti 21. augustā

1920. un tādēļ stājušies spēkā 28. augustā 1920, g., kamēr pra-

sība iesniegta jau 20. augustā 1920, g. Jau tādēļ vien prasī-

tājam nebija pat iespējams izpildīt minētos noteikumus, un uz

runa) stāvošo prasību minētie noteikumi nav attiecināmi. Lai

gan atzīmēto ierunu Apgabaltiesa nav apspriedusi, bet viņa.

izrādās jau no pirmā skata par tik nepamatotu, ka Apgabal-

tiesa varēja apiet to ar klusēšanu, nepārkāpjot civ. proc. lik.

129. p. Bet no otras puses kasācijas sūdzība gan uzskatama

par pamatotu tai daļā, kurā aizrādīts pirmkārt, ka Apga-
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baltieša nav apspriedusi atbildētāja aizkustināto jautājumu

par to, cik tāļu atbildētāja pienākumi, — viņam piederošā

hutora pusi nodot prasītājam — atkarātos no izlīgumā pare-

dzētās atlīdzības saņemšanas, un otrkārt, ka Apgabaltiesa

nav apspriedusi atbildētāja paskaidrojumus, ka viņš patiesi tā-

du atlīdzību nav saņēmis. Pēc atbildētāja pareizā aizrādījuma,

Apgabaltiesai bija jāizšķir jautājums par to, kāda nozīme, pēc

lietas konkrētiem apstākļiem!, bijusi tam apstāklim, ka prasī-

tājs iemaksājis naudu tiesas depozītā, kā ari jautājums par

to, vai atbildētājs ar to patiesi sedzis atbildētāja atlīdzības pra-

sību. Neizšķirot un pat neapspriežot šos jautājumus, Apgabal-

tiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 129. p., kamdēļ Senāts nolemj;

Latgales Apgabaltiesas 1921. g. 26. apriļa spriedumu civ. proc.

lik. 129. p. pārkāpuma dēļ atcelt un lietu nodot tai pašai Ap-

gabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāvā.

55. 1921. g. decembra mēneša 8. dienā. Linas Jakobson

pilnvarnieka zv. adv. J. Valtera lūgums par Liepājas Apgabal-

tiesas sprieduma atcelšanu viņas, Jakobson, prasībā pret Jāni

Miķelsonu un Jāņa Miķelsoma pilnv. zv. adv. Koelera paskai-

drojums,

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

priekšsēdētājs; atzinumu dod virsprokurora biedrs A. Pē-

tersons.

Izklausījis atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Knopa pa-

skaidrojumus un virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vē-

rā: 1) ka iesniedzot kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 190.

pantā pamata jāiemaksā likumā paredzētā kasācijas drošības

nauda, bez kādas drošības naudas iemaksas kasācijas sūdzība

nav pieņemama; 2) ka no minētās drošības naudas iemaksas

starp citiem civ. proc. lik. 190. pantā paredzētiem izņēmumiem
tiek atsvabinātas personas, kurām tiesa piešķīrusi civ. proc

lik. 200
7

.
pantā paredzētā kārtā nabaga tiesības; 3) ka šinī ga-

dījumā, lai gan Kuldīgas iecirkņa miertiesnesis uz prasītājas
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iesūdzības rakstu atzīmējis, ka viņš prasītāju atsvabina no

„tie s v pošl i nu un lokšņu nodok 1a" iemaksas, to-

mēr tāda atzīme nav atzīstama par nabaga tiesību piešķiršanu

prasītājai likumā paredzētā kārtā un tai vispārīgi nav tiesiskas

nozīmes, kamdēļ ari jau Liepājas Apgabaltiesa tai nav piegrie-

zusi nekādas vērības un atceļot miertiesneša spriedumu, ar sa-

vu 1921. g. 12. apriļa spriedumu piespriedusi no prasītājas par

labu valstij 253 rbļ. 25 kap. tiešu pošlinu un lokšņu nodokļa;

4) ka tādā kārtā prasītājai, iesniedzot šo kasācijas sūdzību, bija

jāiemaksā likumā paredzētā drošības nauda un, šo neizpildot,

bez drošības naudas iemaksas iesniegtā kasācijas sūdzība at-

stājama bez caurskatīšanas, Senāts nolemj: prasītājas Li-

nas Jakobson kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 190. p. pa-

mata atstāt bez caurskatīšanas.

56. 1921. g. decembra mēneša 8. dienā. Annetes Gla-

zer pilnvarnieka zv. adv. A. Gersoni lūgums par Liepājas Ap-

gabaltiesas sprieduma atcelšanu viņas, Glazer, prasībā pret

Teodoru Chomentovski.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Apgabaltiesa atzinusi Annetes Glazer prasības sūdzību

par nepiekritīgu miertiesnešiem, motivēdama savu lēmumu ar

norādījumu uz civ. proc. lik. 273. panta 6. punktu, kurš paredz

tādu prasību novērtēšanas kārtību, kuras iziet uz īres līgumu

izbeigšanu vai turpināšanu; 2) ka šinī gadījumā prasība ne-

satur lūgumu par īres līguma izbeigšanu vai turpināšanu, bet

gan, atsaucoties uz īres naudas nemaksāšanu un izdarītu uz-

teikšanu, kā atsevišķu šādu līgumu izbeigšanās veidu, satur lū-

gumu dēļ izlikšanas un 1500 rub. liela. īres maksas parāda pie-

dzīšanas; 3) ka šāda prasība stāv pilnīgi saskaņā ar pr. lik.

4106. pantu, kurš paredz īres līguma izbeigšanos caur uzteikša-

nu, un iespējama ari bez prasības celšanas dēļ īres līguma iz-
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beigšanas; 4) ka nav tamdēļ likumīga pamata attiecināt uz

šādas prasības novērtēšanu civ. proc. lik. 273. parīta 6. punktu,

bet gan prasības vērtība šinī gadījumā sastādās no nokavētās

īres maksas, kura šinī gadījumā uzdota ar 1500 rub., pieskaitot

šai sumai novērtējumu par prasību dēļ izlikšanas, kura pretēji

kasācijas iesniedzēja ieskatam, kā patstāvīga civilprasība, nav

atstājama bez novērtēšanas, bet gan kautkādā veidā ir novēr-

tējama; 5) ka šādi aprēķināta prasības vērtība pārsniedz liku-

mā paredzēto miertiesnešu piekritības sumu un nav tamdēļ

šādā prasības sūdzība piekritīga miertiesnešiem; 6) ka Apga-

baltiesa pēc būtības tādā kārtā prasību pareizi ir novērtējusi,

kamdēļ tās sprieduma motīvos pielaista nepareizā atsaukšanās

uz civ. proc. lik. 273. panta 6. punktu nav nozīmīga, jo šī at-

saukšanās nav iespaidojusi tiesas taisīto pareizo gala slēdzie-

nu; 7) ka tādā kārtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atrai-

dāma, Senāts nolemj: Annetes Glazer pilnvarnieka zv. adv.

A. Gersoni kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 186. p. pamata

atstāt bez ievērības.

■ 57. 1921. g. decembra mēneša 3. dienā. Markusa Cinna

pilnvarnieka zv. adv. Finkelšteina lūgums par Tiesu Palātas

sprieduma atcelšanu viņa, Cinna, prasībā pret Aronu Gold-

bergu un pēdējā pilnvarnieka zv. adv. N. Malkina paskaidro-

jums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs,

A. Pētersons.

Izklausījis prasītāja pilnvarnieka zv. adv. Finkelšteina un

atbildētāja pilnvarnieka zv. adv. Malkina paskaidrojumus un

virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā: 1) ka prasī-

tājs pamato savu kasācijas sūdzību vispirms uz to, ka Tiesu

Palāta pielaidusi pretrunu sprieduma motivos tai ziņā, ka viņa

no vienaspus es atzinusi, ka sabiedriskais līgums nav bijis

izbeidzies pēc prāvnieku evakuēšanās no Liepājas un līdz lī-

guma notecēšanas laikam atbildētāja iegūtā manta piederējusi
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sabiedrībai un tādēļ atbildētājam bijis par minēto laiku jāno-

dod norēķins prasītājam, bet no otras puses tomēr at-

radusi, ka prāvnieki izstājušies no līguma un ka līgums izbei-

dzies ar prāvnieku aizbraukšanu no Liepājas, kādēļ, skaitot

no šī pēdējā momenta, atbildētājam nav bijis jānodod norēķins

prasītājam (izņemot darījumu ar cukuru); 2) ka patiesi Tiesu

Palāta atzinusi nevis, ka līgums vispār nebūtu izbeidzies pēc

abu prāvnieku evakuēšanās no Liepājas, bet gan atzinusi, ka

līgums nav izbledzies caur viena paša prāvnieka evakuēšanos

(izbraukšanu) no Liepājas, t. i. ka viena prāvnieka, t. i. pra-

sītāja izbraukšanas fakts vien — neesot uzskatāms par līguma

izbeigšanās iemeslu. Šo slēdzienu Tiesu Palāta dibinājusi uz

to, ka tirdzniecības darbība uz līguma pamata nav bijusi ap-

robežota ar Liepājas pilsētu. No šī slēdziena izriet ari otrais

Tiešu Palātas tālākais slēdziens, ka, ja līdz atbildētāja Gold-

berga aizbraukšanai no Liepājas, līgums katrā ziņā bijis turpi-

nājies, tad līdz tam laikam atbildētāja Goldberga iegūtā manta

piederot sabiedrībai; 3) ka no pievestiem Tiesu Palātas slē-

dzieniem tomēr, pretēji prasītāja domām, neizriet, ka līgums

pēc abu prāvnieku aizbraukšanas no Liepājas nebūtu varējis

un nebūtu bijis izbeidzies, pateicoties citiem notikumiem, vai

ar citu prāvnieku izturēšanos; 4) ka Tiesu Pālata par tādu lī-

gumu izbeidzošo notikumu atzinusi abu prāvnieku iz-

stāšanos no sabiedrības, kura tādēļ saskaņā

ar priv. lik. 4317. p. uzskatāma par atceltu ar

kontrahentu
? ,m utu v s di s sens v s", kuru katrs no

kontrahentiem izteicis ar konkludentiem darbiem; 5) ka prasī-

tājs nedz atspēko Tiesu Palātas slēdziena pareizību par to, ka

sabiedrība būtu atceļama ar kontrahentu klusā veidā izteikto

izstāšanos, nedz cēlis ierunu pret Tiesu Palātas — no kontra-

hentu izturēšanās savā starpā un pret līgumu par laiku pēc

abu kontrahentu izbraukšanas no Liepājas — taisīto slēdzienu

par to, ka prāvnieki faktiski un juridiski izbeiguši savā starpā

sabiedrisko līgumu; 6) ka Tiesu Palāta, pretēji prasītāja do-

mām, atradusi līgumu par izbeigtu ne tik daudz ar viena vai
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otra prāvnieka izbraukšanas faktu no Liepājas, bet ar abu

prāvnieku — klusu ciešot1 — izteikto gribu par līguma atzī-

šanu par izbeigtu; 7) ka Tiesu Palāta vispār runājot par laiku

„kamēr līgums pastāvēja" — domā nevis par ~līgumā pare-

dzēto termiņu, bet par to laiku, „kurā līgums faktiski bijis

spēkā"; 8) ka Tiešu Palāta, nākdama pie pārliecības, ka —

no vienas pus c s līgums pastāvēja spēkā līdz atbildētāja

izbraukšanai no Liepājas un ka no otras puses līgums

pēc minētā laika uzskatāms par atceltu ar abu kontrahentu

klusu ciešot izteikto gribu, varēja — nepielaižot „loģisku pret-

runu" — nākt pie slēdziena, ka atbildētājam jānodod norēķins

par savu darbību sabiedrībā tikai pa viņa uzturēšanās laiku

Liepājā; 9) ka, pretēji atbildētāja domām, Tiesu Pālata, at-

zīstot, ka atbildētājs ir uzskatījis līgumu ari no savas puses par

atceltu, nav vis atradusi, ka atbildētājs būtu pārkāpis līgumu,

bet turpretim Tiesu Pālata iziet no tā, ka līgums bijis uzska-

tāms par atceltu ar abu kontrahentu abpusīgo līguma atcel-

šanu, kura izteikusies ar viņu izstāšanos no līguma, lai gan abu

kontrahentu izstāšanās moments nesakrita laika ziņā; 10) ka

līdz ar to ari atkrīt atbildētāja aizrādījums, itkā Tiesu Palāta

ari šai ziņā pielaidusi ..metodoloģisku" pretrunu savos motī-

vos vai slēdzienos ; — iekš kam šai ziņā prasītājs redz priv.

lik. 43.17., 4319., 4327. p. p. pārkāpumu, prasītājs pat nepa-

skaidro; 11) ka Tiesu Palāta — pretēji prasītāja, domām —

nav vis sadalījusi atbildētāja darbību pēc laika principa, jo, kā

jau minēts, viņa atzīst līgumu Pār atceltu nevis ar atbildētāja

izbraukšanas faktu vai momentu kā tādu, bet ar to, ka abu

prāvnieku izturēšanās attiecībā uz viņu abu izbraukšanu no

Liepājas atzīstama par viņu — klusu ciešot •— izteikto gribu

atkāpties no līguma; ar šo atkrīt prasītāja aizrādījums uz to,

itkā Tiesu Palāta pielaidusi loģisku kļūdu, no- vienas pu-

s c s uzliekot atbildētājam par pienākumu dot norēķinu par cu-

kura veikalu, kuru viņš izdarījis pēc viņu izbraukšanas no- Lie-

pājas, bet no otras puses atsvabinot atbildētāju no no-

rēķina pienākuma par pārējiem — pēc tā izbraukšanas, — izda-
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rītiem darījumiem. Tiesu Palāta sīkāki motivējusi cukura vei-

kala atsevišķo raksturu, kurš pastāvējis ciešos un tiešos saka-

ros ar atbildētāja darbību Liepājā; ar šo Tiesu Palāta pietie-

koši nodibinājusi to pamatu, kādēļ viņa pēc būtības atšķīrusi

šo veikalu no atbildētāja Krievijā izdarītiem vēlākiem darīju-

miem; 12) ka tādā kārtā Tiesu Palātā, nepielaizdama nekādas

pretrunas sprieduma motīvos, nav pārkāpusi civ. proc. lik.

711. p.; 13) ka Tiesu Palātai bija tiesība, taisni uz prasītāja

pievestā civ. proc. lik. 463. p. pamata, atsaukties uz atbildētāja

tiesas sēdē iesniegto notariāla paziņojuma norakstu, jo prasī-

tājs nav cēlis ierunu pret noraksta pareizību; savā kasācijas

sūdzībā prasītājs ari nav žēlojies par to, ka Tiesu Pālata at-

stājusi šo dokumentu pie lietas un apspriedusi to, neskatoties

uz to, ka viņa nolēmusi! to nodot atpakaļ atbildētājam saskaņā

ar pēdējā lūgumu; tādēļ Senātam nav pamata ielaisties šī jau-

tājuma apspriešanā: 14) ka tādā kārtā Tiesu Palāta nav pār-

kāpusi prasītāja pievestos likumus, kādēļ prasītāja kasācijas

sūdzība atraidāma. Senāts nolemj: Markusa Ginnā kasāci-

jas sūdzību uz civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievē-

rības.

58. 1921. g. decembra mēneša 8. dienā. Jura Bērzaita

lūgums par Rīgas Apgabltiesas sprieduma atcelšanu Jāzepa

Kazanovska prasībā pret viņu, Bērzaiti.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Petersons. ;

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Apgabaltiesa uz pieaicinātās trešās personas Ludviga

Muntinera lūgumu izaicinājusi tāļāku trešo personu Vilhelmu

Veilandu, pamatojot šādu savu lēmumu uz civ. proc. lik. 128
1

.

un 128
3

.
pantu noteikumiem, ar kuriem, pēc tiesas ieskata,

šādām pieaicinātām trešām personām piešķirtas prāvnieku

tiesības un līdz ar to tiesība lūgt no savas puses tāļāku trešo

personu pieaicināšanu; 2) ka šādā kārtā pieaicinātais Vilhelms
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Veilands lūdzis pieaicināt kā trešo personu Mārci Kalniņu,

kādu lūgumu tiesa aiz tiem pašiem motīviem' apmierinājiusi;

3) ka šī pēdējā trešā persona Mārcis Kalniņš atvedis, uz tiesu

liecinieku Kādi Brandtu, karu tiesa ari noklaušinājusi un uz

kura liecību starp citu dibina savu spriedumu,; 4) ka, pretēji

aprādītam Apgabaltiesas ieskatam, civ. proc. lik. 128
3

.
pants

piešķir prāvnieku tiesības vienīgi tādām trešām personām,

kuras pašas iestājušās prāvā civ. proc. lik. 128
2. pantā pare-

dzētā kārtībā; 5) ka pie šādām, trešām personām nepieder

Ludvigs Muntiners, kurš nav pats šai prāvā: iestājies kā trešā

persona civ. proc. lijk. 128
2

.
pantā paredzētā kārtībā, bet gan

iestājies prasītāja pusē uz prasītāja lūgumu civ. proc. lik.

128
1

. panta kārtībā, kas tām tomēr nedod, pretēji tiesas ieska-

tam, tiesību pieaicināt: kā tālāku trešo personu Vilhelmu Vei-

landu; 6) ka aiz tā paša likuma noteikuma par nelikumīgu

jāieskata ari no tiesas pielaistā trešās personas Mārča Kal-

niņa pieaicināšana un viņa līdzatvestā liecinieka Kārla Brandta

noklaušināšana; 7) ka, atzīstot šai gadījumā pieaicinātām

trešām personām l Ludvigam Muntiineram un Vilhelmam Vei-

landam tādas tiesības, kādas civ. proc. lik. 128
1

.
pants pie-

šķir vienīgi prasītājam un atbildētājam,, un civ. proc, lik. 128
2

.

pants tādai trešai personai, kura lietā iestājas uz pašās inicia-

tivi kā intervenients, un pieaicinot nelikumīgā kārtā kā tre-

šās personas Vilhelmu Veiķndu un Mārci Kalniņu, noklauši-

not pēdējā līdzatvesto liecinieku Kārli Brandtu un dibinot

savu spriedumu starp citu uz šādas liecības, kuras pareizas

likuma piemērošanas gadījumā lietā nemaz nebūtu, Apgabal-

tiesa pārkāpusi minētos civilprocesa likuma pantus,, kamdēļ

šis spriedums nav atstājams: spēkā, neielaižoties pālrējo> kasā-

cijas iemeslu aplūkošanā, Senāts nolemj: Rīgas Apgabal-

tiesas 1921. g. 24. maija spriedumu civ. proc. lik. 128
2

.
un

128
3

.
pantu pārkāpuma dēļ atcelt un lietu dēļ izspriešanas no

jauna nodot: tai pašai tiesai citā tiesnešu sastāvā.

59. 1921. g. decembra mēneša 8. dienā. Jāņa Valleika

pilnvarnieka zv. adv. E. Pētersona lūgums par Rīgas Apga-
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baltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Valleika, prasība pret Ja.ii

Amatu un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka pagaidu noteikumi par dzīvokļu īri savā piektā .panta

ievadā prasa no namsaimnieka noteiktus pierādījumus par to,

ka dzīvoklis pašam: nepieciešams, ja tas dzīvokli uzteicis uz

to atsaukdamies, nepiešķirot tam tiesību izšķirt Šo jautājumu

ar vienkāršu atsaukšanos uz šādu nepieciešamību; 2) ka šādā

nepieciešamības fakta pierādījumiem likumā nav paredzēts

nekāds izņēmums un tā tad tie padoti visiem parastiem civil-

procesa likuma noteikumiem par pierādījumiem: 3) kā, pre-

tēji kasācijas iesniedzēja ieskatam, šādu izņēmuma stāvokli

ari nevar atvasināt no īres likuma 14. pantā noteikuma par

namsaimnieka kriminālatbildību, ja tas, atdabūjis dzīvokli kā

pašam nepieciešamu, izlieto to vēlāk citām vajadzībām, jo

šis pants normē tikai attiecības, kas radušās pēc tam, kad

strīdus par dzīvokļa nepieciešamību izšķirts,; 4) ka Apgabal-

tiesa, prasīdama noteiktus pierādījumus pair to, ka dzīvoklis

namsaimniekam pašam' vajadzīgs, pareizi piemērojusi īres

likuma 5. pantu;, pie kam prasītāja šī apstākļa nodibināšanai

sniegto pierādījumu spēku un nozīmi noteic instance, kurai

nodota lietas izšķiršana pēc būtības, kamdēļ jautājums par šo

pierādījumu novērtēšanu nav pārbaudāms kasācijas kārtībā

(tiesu iek. lik. 5. pants); 5) ka tamdēļ Apgabaltiesa, noraidot

prasību dēļ izlikšanas aiz tā iemesla, ka nav atzinusi par pie-

rādītu to, ka dzīvoklis nepieciešams pašam prasītājam, nav

pielaidusi kasācijas sūdzībā aprādīto īres likuma 5. panta ne-

pareizu tulkošanu un nav devusi sūdzībā norādīto kasācijas

iemeslu; 6) ka prasītājs savai prasībai dēļ izlikšanas bez ap-

rādītās dzīvokļa nepieciešamības paša vajadzībām, par pamatu

licis vēl to apstākli, ka īres nauda nav laikā nomaksāta; 7)

ka īres naudas laikā nenomaksāšana pati par sevi vien jau
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dod tiesību prasīt īres līguma atcelšanu un nekārtīgā īres

naudas maksātāja izlikšanu (civ. lik. 4116. pants); 8) ka pēc

tiesas konstatējuma atbildētājs īres naudu iemaksājis tiesas

depozītā, nepierādīdams tiesā, ka būtu spiests izvēlēties šo

ceļu; 9) ka, īres naudu tiesā deponējot, īrnieks tik tad var at-

svabināties no saviem līguma pienākumiem, ja tas to iepriekš

pareizā kārtā, laikā un vietā piedāvājis pretējai pusei (priv.
lik. 3522. pants), kas pēc tiesas konstatējuma šinī gadījumā

nav pierādīts; 10) ka tiesa, piemērodama šinī gadījumā priv,

lik. 3310. pantu, kurš parādnieku atsvabina no nokavējuma

sekām, ja ir bijis dibināts iemesls šaubīties par prasības ap-

mēru, nav dibinājusi šī panta piemērošanu uz lietas apstākļiem,

no kuriem redzams, ka prasības apmērs pilnīgi noteikts un

prasītājam zināms; 11) ka strīdus par nepietiekošu apkurinā-

šanu nedod atbildētājam tiesību apšaubīt šo apmēru attiecībā

uz to prasības daļu, kura iztaisa tīro īres maksu par īrētām

telpām un nestāv ar apkurināšanu nekādā sakarā, kamdēļ, ner-

nolīdzinādams pienācīgā kārtībā šo prasības daļu, bet gan

deponēdams to bez pietiekoša iemesla tiesas depozītā, atbil-

dētājs pielaidis šīs savas maksājuma daļas nokavējumu; 12)

ka ari maksu par apkurināšanu, kura šinī gadījumā bij izda-

rāma praenumerando, atbildētājam bij pienākums, kaut ari

samazinātā apmērā, ja priekš tam bij pamats, piedāvāt prasī-

tājam un tik atraidīšanas gadījumā varēja būt runa par sumas

deponēšanu ; 13) ka tamdēļ, nenolīdzinot šo prasības daļu pie-

nācīgā kārtā, atbildētājs ari attiecībā uz šo daļu pielaidis no-

kavējumu un devis tiesību prasīt līguma atcelšanu un izlik-

šanu; 14) ka šādos apstākļos tiesai nebija pamata piemērot

šai gadījumā priv. lik. 3310. pantu un, piemērojot viņu, tiesa

nākusi pie nepareiza gala slēdziena; 15) ka aiz pievestiem

iemesliem Rīgas Apgabaltiesas spriedums priv. lik. 3310. un

3522. pantu un civ. proc, lik, 81, un 129, pantu pārkāpuma

dēļ nav atstājams spēkā, Senāts nolemj: Rīgas Apgabal-

tiesas 1921. g, 24. maija spriedumu priv. lik. 3310. un 3522. un

civ, proc, lik. 81. un 129. pantu pārkāpuma dēļ atcelt un lietu

dēļ izspriešanas no jauna nodot tai pašai tiesai citā tiesnešu

sastāvā.
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60. 1921. g. decembra mēneša 8. dienā. Apdrošināša-

nas biedrības „Rossija" pilnvarnieka zv. adv. A. Zeeberga

lūgums par Tiesu Palātas lēmuma atcelšanu lekšlietu mini-

strijas apdrošināšanas departamenta lūgumā dēļ kuratelas

iecelšanas par apdrošināšanas biedrības JRossija" mantu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons,

Izklausījis apdrošināšanas biedrības „Rossija" pilnvar-

nieka zv. adv. Zeeberga paskaidrojumus un virsprokurora

biedra atzinumu un ņemot: vērā: 1) ka kasācijas sūdzību šai

lietā iesniedzis zvēr. adv. Zeebergs, kā apdroš. biedrības

„Rossija" pilnvarnieks, pamatojoties uz minētās biedrības

direktora Biļiņina viņam Izdoto pilnvaru, kuru Biliņmam iz-

devusi pagaidām Parizē darbojošā apdroš. biedrības „Ros-

sija" pārvaldes padomei; 2) ka zv. adv. Zēēbergam izdoto

pilnvaru apliecinājis notārs Parizē, pie kam Latvijas Lega-

cija Parizē apstiprinājusi pilnvaras akta izdošanas

kārtību; 3) ka pilnvaras parakstītājs Biļiņins rīkojies apdr.

biedr. „Rossija" pārvaldes padomes vārdā un pilnvarā, kura

savukārt tikusi izdota Pētērp ili jau 1911. g. 31. maijā, kā tas

redzams no tās pašas apdr. biedrības Rīgas nodaļas priekš-

niekam
>
Grinbergam izsniegtās pilnvaras; 4) ka apdr. biedr.

„RoiSsija" pārvaldes padomes izsniegtā pamatpiinvara patur

savu spēku neatkarīgi no tā, vai biedrības pārvaldes padome

turpina savu darbību pašas biedrības sēdekļa vietā, jeb pa-

gaidām kādā citā vietā; 5) ka tādēļ ari substitutpilnvara, kura

izdota uz minētas oriģinalpilnvaras pamatā, uzskatama par

spēkā esošu; 6) ka zv. adv. Zeeberga personā apdr. biedr.

„Rossija" uzstājas un aizstāvējās pret Padomju Krievijas val-

dības izdoto defcretu par likvidāciju, kā ari pret Latvijas lekš-

lietu ministrijās rīcību, kura domā izlietot pret: apdr. biedrību

„Rossija" likvidācijas sekas; 7) ka apdr. biedrībai ~Rossijā",

kā tiesību subjektam, nevar aizliegt aizstāvēties pret attie-

cīgo valdību rīkojumiem par tās likvidāciju, t. i. pret biedrī-

142



bas juridiskas personas īpašību atņemšanu; 8) ka tādēļ apdr.

biedrībai „Rossija." pieder tiesība aizstāvēties šai ziņā ari

tiesā caur advokātiem (civ. proc. lik. 13. p.), pilnvarotiem at-

tiecīgā pilnvarā; 9) ka aiz pievestiem iemesliem minētā zv,

adv. Zeeberga pilnvara bija jāatzīst par pietiekošu un uz vi-

ņas pamata zv. adv. Zeebergs bija jāatzīst par apdr. biedr.

„Rossija" pilnvarnieku; 10) ka līdz ar to viņa iesniegtā ka-

sācijas sūdzība caurskatama Senātā; 11) ka šai lietā ceļās jau-

tājums par to, vai Krievijas padomju dekrēts par apdr. biedr.

„Rossija" likvidāciju uzskatams par iemeslu nodibināt prom-

būtnes aizgādnību par tās pašas apdr. biedrības Rīgas noda-

ļas mantojumu; 12) ka lekšlietu ministrija iesniegusi Rīgas

Apgabaltiesai lūgumu dēļ iecelšanas" (domājams

aizgādnības nodibināšanas) apdrošināšanas biedrības „Ros-

sija" lietās, šo lūgumu pamatojot uz tā, ka Padomju Krievija

nacional i z ē jv s i minēto biedrību, ka tādēļ pēdējās no-

daļas manta Rīgā esot uzskatama par nacionalizētu un par

vairs nepiederošu biedrībai un, pēc Latvijas-Krievijas miera

līguma 10. p., pārgājušu Latvijas valsts īpašumā; 13) ka Tiesu

Palāta no tā viņas konstatētā fakta, ka Padomju valdība jau

likvidējusi apdrošināšanas biedrību „Rossija", taisa slē-

dzienu, ka līdz ar to būtu uzskatama par likvidētu, t. i. par

neeksistējošu, ari biedrības nodaļa Rīgā; 14) ka šis Tiesu Pa-

lātas slēdziens nav atzīstams par pareizu: no tā apstākļa vien,

ka no Latvijas valsts atzīta cita valsts — šai gadījumā Pa-

domju Krievija — izdevusi dekrētu par likumīgi apstiprinātai,

Latvijā atzītai un atzīstamai privātai juridiskai personai —

personitates tiesību atņemšanu un tās likvidēšanu, vēl neiz-

riet, ka tāds dekrēts būtu pats par sevi atzīstams Latvijā un

ka tādam dekrētam būtu efekts ārpus Krievijas; 15) ka tādēļ

Padomju Krievijas valdības noteiktā apdroš. biedrības „Ros-

sija" likvidācija nav saistoša priekš Latvijas valsts un nav

uzskatama par iemeslu atzīt par likvidētu un atceltu ari Latvijā

likumīgi nodibināto šīs biedrības nodalu; 16) ka Krievu Pa-

domju valdības dekrēts par apdrošināšanas biedrības „Ros-
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sija" likvidāciju, kā administratīvs rīkojums, vispār nav iz-

pildāms Latvijā bez atsevišķas iepriekšējas šī rīkojuma atzī-

šanas, jo vairāk tādēļ, ka pat svešas valsts tie s v spriedumi

nav atzīstami un izpildāmi Latvijā, ja par to nav notikušas

attiecīgas starptautiskas konvencijas, (civ. proc. lik. 1273.,

1279. p. p.); 17) ka, neatkarīgi no tā, pat ja apdr. biedr.

„Rossija" Rīgas nodaļa būtu atzīstama par likvidētu, tad lik-

vidācija būtu jāizved pēc biedrības „Rossija" statūtu un vis-

pārējo likumu nosacījumiem, kuri šai ziņā tieši paredz no-

teikto likvidācijas kārtību, t. i. ieceļot! attiecīgu likvidācijas

komisiju (statūtu 59.—63. §§; civ. lik. X. sēj. 1. daļas 2155.,

2188. p. p., 2200. p. 1. piez, piel. 9., 11. pkti), pie kam akcio-

nāru prombūtnē likvidācijas komisija jāieceļ lekšlietu mini-

strijai (clv. lik. 2200. p. piel. 11. p.); 18) ka šī kārtība pati par

sevi izslēdz kaut kādu citu likvidācijas veidu un formu; 19)

ka biedrības likvidācija vien, pirms likvidācijas galīgas izve-

šanas, vēl nepārtrauc likvidējamās biedrības juridisko per-

sonitati, kura arvien turpina savu eksistenci, pie kam kā tās

reprezentants uzstājas likvidatori vai likvidācijas komisija

(lllepmeHeßHqrb: Kype'j> Toproßaro ripaisa, 4. .izd. I. Sēj. 38. §
359. 1. p.); 20) ka ja Padomju Krievijas valdības dekrētam

par apdr. biedrības „Rosslja" likvidāciju nav piešķirams efekts

ārpus Krievijas un tādēļ nav nesaistošs priekš Latvijas, tad

atkrīt ari jautājums par tās biedrības nodaļas likvidēšanu,

cik tāļu Latvijas valdība, aiz likumos paredzētiem lemesliem,

no sevis netaisīs lēmumu par Šīs nodaļas likvidēšanu, jo vai-

rāk tādēļ, ka pēc lekšlietu ministrijas apdrošināšanas depar-

tamenta 1920. g. 14. februāra rīkojuma 3. p. par apdr. biedrī-

bām „ārzemju apdr. biedrībām jāved visi aprēķini par La-

tvijā izdotām operācijām pilnīgi patstāvīgi, neatkarībā

no biedrību valdē m"; 21) ka šai gadījumā Tiesu Pā-

lata nav konstatējusi, ka jau būtu iecelta likvidācijas komi-

sija, kura saskaņā ar apdr. biedr. „Rosslja" statūtu 61. p.

varētu pārņemt biedrības lietas un mantas; 22) ka pie tādiem

apstākļiem apdr. biedr. „Rossija" valde vēl nav uzskatama
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par zaudējušu savas reprezentācijas tiesības un savus vispā-

rējus pilnvarojumus; 23) ka aiz pievestiem iemesliem zv. adv.

Zeebergam, kā ari Rīgas nodaļas priekšniekam Grinbergam,

pārvaldes padomes vārdā izdotas pilnvaras atzīstamas par

pietiekošām dēļ minētas apdr. biedr. reprezentācijas Rīgā;

24) ka Tiesu Palāta pamato savu lēmumu dēļ prombūtnes aiz-

gādnības nodibināšanu par apdr. biedrības „Rossija" mantību

(tā tad par biedrības kā tādas, bet nevis ari tās noda-

ļa s mantību) starp citu uz to, ka biedrības līdzšinējie īpaš-

nieki" (tā!), viņas akcionāri, atrodas prombūtnē un viņu uz-

turēšanās vieta nav zināma. Tādi Tiesu Palātas motīvi pil-

nīgi nesaskan ar mācību par juridisku personu tiesisko stā-

vokli; juridiskā personā, kā korporācijā, ieejošie biedri ne-

skaitās par tās ~īpašniekiem", jo juridiskai personai kā tādai

pieder tiesiska spēja, tā tad ari īpašuma tiesības uz savu mantu

(priv. lik. 927. p. 2. piez.); tādēļ akcionāru prombūtne nav

uzskatama par iemeslu nodibināt aizbildnību par apdr, bie-

drības „Rossīja" mantu; 25) ka Tiesu Palātai nebija pamata

nodibināt aizbildnību par apdr. biedrības „Rossija" mantu jau

tādēļ, ka minētās biedrības dabiskā priekšstāve Latvijā ir

biedrības nodaļa, kura rīkojusies — sava darbveža personā

— pilnīgi biedrības vietā; pie tādiem apstākļiem nodaļa uz-

skatama nevien par apdr. biedrības „Rossija" negotiorum

gestrix, bet par tās tieši pilnvaroto priekšstāvi; 26) ka Tiesu

Pālata, nodibinādama prombūtnes aizgādnību par apdr. biedr.

„Rosslja" mantu, līdz ar to atzīst tās pašas biedrības juridisko

eksistenci, t. i. tās personitati, jo, pēc sūdzētājas pareiziem

aizrādījumiem, priv. lik. 516., 517., 522. p. p. sakarā ar 2. no-

dalījuma uzrakstu „aizgādnība par pilngadīgiem" (sk. ari civ.

proc. lik. 1940., 1945. p. p.), taisni paredz aizgādājamas per-

sonas esamību; 27) ka ar to apstākli, ka apdr. biedr

„Rossija" pārvalde atrodas Krievijā, bija jārēķinājas jau

agrāk; ja par aizbildnības nodibināšanas pamatu lekšlietu

ministrija, ignorējot apdr. biedr. „Rossija" nodaļas eksistenci

Latvijā, uzskata valdes prombūtnes faktu, tad par aizgādnī-
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has nodibināšanu bija jālūdz taisni pirms apdr. biedr.

„Rossija" likvidēšanas, jo pēc likvidācijas izbeigšanās, tāda

aizgādnība nav nodibināma, jau tādēļ vien, ka par neeksistē-

jošas personas mantu nevar nodibināt tās pašas personas

prombūtnes aizgādnību; 28) ka aiz pievestiem iemesliem

augšā aizkustinātais jautājums jāizšķir atraidoši; 29) ka Tiesu

Palāta, nodibinot pie tādiem apstākļiem prombūtnes aizgād-

nību par apdr. biedr. „Rossija" mantu, pārkāpusi minētās

apdr. biedrības statūtu 59.—63. p. p., civ. lik. 2155., 2188. p.

p., 2200. p. 2. piez. piel. 11. p.; priv. lik. 516., 522. p. p., cilv.

proc. lik. 339., 711., 1940., 1945. p. p., kādēļ Senāts, neielaiz-

damies citu sūdzētājas pievesto kasācijas iemeslu pārbaudī-

šanā, nolemj: Tiesu Palātas 1921. g. 9. februāra lēmumu

— apdrošināšanas biedrības „Rossija" statūtu 59.—63. p. p.,

civ. lik, (Kr. lik. kopojuma X. sēj. I. daļas) 2155., 2188. p. p.,

2200. p. 2. piez. piel. 11. p., priv. lik. 516., 522. p. pi; civ. proc.

lik. 339., 711., 1940., 1945. p. p. pārkāpumu dēļ — atcelt un

lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna citā tiesnešu

sastāvā.

61. 1921. g. decembra mēneša 16. dienā. Kārļa Cielava

pilnvarnieka zv. adv. H. Rūsa lūgums par Tiesu Palātas sprie-

duma atcelšanu Kārļa Cielava prasībā pret Ansi Grossu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts atrod:

Tiesu Palāta nodibinājusi, ka prasība pamatojas uz sabiedrisku

līgumu un ka viņas priekšmets ir prasība par noguldījumu

(dalībnaudu), kuru prasītājs ieguldījis sabiedrībā. Prasītājs

savā kasācijas sūdzībā apmierinājies ar tādu Tiesu Palātas

uzstādīto prasības kvalifikāciju un vairs neuztur savus

iepriekšējos paskaidrojumus par to, ka viņš būtu cēlis nevis

no sabiedriska līguma-izrietošo prasību, bet prasību par aiz-

dotās naudas atdošanu. Atbildētājs pret prasību cēlis ierunu
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par to, ka: a) prasītājam bijusi tiesība pieprasīt nevis nogul-

dījumu kā tādu noteiktā sumā,bet tikai norēķinu par atbildē-

tāja kā biedra rīcībā bijušo sabiedrības mantu, un b) ka pra-

sītājam, pirms savas prasības celšanas, bijis pašam jādod no-

rēķins par viņa rokās palikušo sabiedrības mantu (3 kastēm

ziepju). Tiesu Palāta atraidījusi pirmo ierunu uz tā pamata,

ka no lietas apstākļiem esot skaidrs, ka prasītāja pieprasītā

suma nepārsniedzot atbildētāja iekasētās peļņas apmēru no

viņa rokās palikušās sabiedrības mantas .realizēšanas (pār-

došanas), pat atskaitot no ieņēmuma — veikala izdarīšanas

izdevumus. Otro atbildētāja ierunu Tiesu Pālata gan atzinusi

par pamatotu, atrodot, ka prasītājs varējis viņa rīcībā atstāto

sabiedrības mantu pārdot ar „ļoti lielu peļņu", kura varējusi

pārsniegt tās iegūšanas sumu; šī peļņa, no kuras prasītājs

atsacījies, būtu bijusi jānodod atpakaļ atbildētājam, pēc ka un

caur ko tā suma, kura būtu atbildētājam jānomaksā prasītā-

jam, būtu varējusi ievērojamā mērā samazināties. Ņemot

tādēļ vērā abpusīgo prasību par norēķinu koneksitati,

Tiesu Pālata, piemērojot priv. lūk. 3213. pantu, nākusi pie

slēdziena, ka prasība noraidāma, jo prasītājs pats nav izpildī-

jis savu no sabiedriskā līguma izrietošo norēķina pienākumu.

Savā kasācijas sūdzībā prasītājs apstrīd Tiesu Palātas. sprie-

dumu vispirms uz tā pamatā;, ka Tiesu Palāta, noraidot pra-

sību aiz nupat pievestiem iemesliem, atstājusi bez ievērības

viņa Tiesu Palātas sēdē izteikto lūgumu dēļ liecinieku nopra-

tināšanas par to, ka atbildētājs
„
izvairījies no lietas nokārto-

šanas, kaut gan Cielavs to uzaicinājis". Šai ziņā no Tiesu Pa-

lātas sēdes protokoļa redzams, ka prasītājs lūdzis nopratināt

lieciniekus nevis par tiem apstākļiem, uz kuriem viņš tagad

atsaucies savā kasācijas sūdzībā, bet par to pašu apstākli, par

kuru viņš jau min savā apelācijas sūdzībā, un proti, par to,

ka «sūdzētājs devis atbildētājām 25.000 rbļ. un ka Cielavs

ātrāki izbraucis no Rīgas, kā Gross". Tā tad ar Tiesu Palā-

tas tiesas protokolu nav konstatēts, ka prasītājs savā kasā-

cijas sūdzībā pievesto teikumu „Gross (atbildētājs) esot iz-

14710*



vairījies no lietas nokārtošanas, kaut gan Cielavs to uzaici-

nājis," būtu izteicis savā mutiski dotā paskaidrojumā pie lie-

tas iztirzāšanas tiesas sēdē. Tamdēļ Tiesu Pālata varēja ņemt

vērā kā pierādījumu temu (Beweisthema) tikai to temu, kuru

prasītājs tieši aizrāda kā tādu. Atrodot, ka prasība apsprie-

žama nevis kā aizdevuma prasība (actio mutui), bet! kā sa-

biedriska prasība, Tiesu Palātai bija 'pamats atraidīt prasī-

tāja lūgumu dēļ liecinieku pārpratināšanas par aizdevuma

faktu. Prasītājs tāļāk atrod, ka Tiesu Palāta pārkāpusi civ.

proc. lik. 339., 336., 711. pantus, neapspriežot 1919. g. 13. sep-

tembra spriedumu krimināllietā, ar kuru prasītājs domājis

pierādīt, ka prasītājs jau pirms prasības celšanas bijis grie-

zies pie atbildētāja «izrēķināšanās" dēļ. Šai ziņā no lietas

redzams, ka prasītājs, iesniedzot sprieduma norakstu pie pa-

šas prasības raksta, nekādus paskaidrojumus par tā nozīmi

nav devis, Bet Tiesu Palātas sēdē prasītājs tomēr atsaucies

uz šo spriedumu tā apstākļa pierādīšanai, „ka Gross atstājis

lietas nokārtošanu dēlam". Ja prasītājs pie tam, atsaukda-

mies uz minēto spriedumu, aizrāda uz to, ka Gro s s esot

izvairījies no lietas nokāirto š a n a s, tad šo pra-

sītāja paskaidrojumu Tiesu Palāta nevarēja apiet, atstājot bez

apspriešanas pievesto dokumentu un prasītāja atsauksmi uz

to. Prasītājs, kurš bez panākuma griezies pie atbildētāja ar

priekšlikumu nokārtot lietu t. i. sarēķināties, varēja tādos ap-

stākļos tieši pieprasīt no atbildētāja to sumu, kuru viņš no-

guldījis sabiedrībā un kura, pēc viņa ieskatā, palikusi viņam

par labu pilnā apmērā. Pie tam no atbildētāja atkarātos, pret-

prasības vai kompensācijas ierunas ceļā, izvest varbūtējus

izdevumus un zaudējumus, ar kuriem noguldījums samazinā-

jies pateicoties sabiedrības operācijām. Pati Tiesu Pālata at-

radusi, ka prasītājs varējis no savas puses celt prasību tieši

par noguldījuma sumu, bet nevis tikai par norēķinu, Priv.

lik. 3213. p. nav piemērojams, ja pats atbildētājs, neskatoties

uz prasītāja pieprasījumu, atņēmis prasītājam iespēju iepriekš

izpildīt to pienākumu, uz kura neizpildīšanu atbildētājs, uz
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3213. p. pamata, nodibina savu ierunu. Ari Tiesu Palātai tā-

dēļ nebija tiesība atstāt bez ievērības un pat bez apspriešanas

to dokumentu, ar kuru prasītājs domājis pierādīt, ka atbildē-

tājs atņēmis viņam iespēju izpildīt to pienākumu, dēļ kura

neizpildīšanas Tiesu Palāta atraidījusi prasību. Nākot, tādos

apstākļos, pie slēdziena, ka prasība atraidāma tādēļ vien, ka

prasītājs no savas puses nav devis norēķinu, Tiesu Palāta

pārkāpusi civ. proc. lik. 339., 711. p. p. Ņemot: šo vērā, Se-

nāts, neielaizdamies citu kasācijas sūdzībā aizrādīto kasā-

cijas iemeslu pārbaudīšanā, nole m j: Tiesu Palātas 1921 g.

9. marta spriedumu civ. proc. lik. 339., 711. p. p. pārkāpumu

dēl atcelt un lietu nodot Tiesu Palātai izspriešanai no jauna

citā tiesnešu sastāvā.

62. 1921. g. decembra mēneša 16. dienā. Cēsu pagasta

izpildu komitejas pilnvarnieka Pētera Apiņa lūgums par Cēsu

apr. I. iec. Miertiesas sprieduma atcelšanu Cēsu pag. izpildu

komitejas prasībā pret Aleksandru Preivaldu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators Fr. Vesmans; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons.

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot

vērā: 1) ka prasītājs Pēters Apins cēlis prasību pret: Ale-

ksandru Preivaldu dēļ izlikšanas Cēsu pagasta izpildu komi-

tejas vārdā uz šīs komitejas izdotās pilnvaras pamata; 2) ka

izpildu komiteja ir tikai zināmas juridiskas personas, šinī ga-

dījumā Cēsu pagasta sabiedrības, izpildu un pārvaldes orgāns

(pag. satv. pag. lik. 34. pants), kurš pats par sevi un savā

vārdā nevar nekādu prasību celt un nevar ari pilnvarot citas

personas to darīt izpildu komitejas vārdā, bet gan var celt

prasības un uz to pilnvarot tikai pašas juridiskās personas,

pagasta sabiedrības vārdā, kuras vārdā tad ari pilnvarojuma

gadījumā šāda prasība ceļama; 3) ka šinī gadījumā prasība bija

ceļama, ja uz to vispār bija kāds pamats, Cēsu pagasta sa-

biedrības vārdā, izdodot šim nolūkam civ. proc. lik. 27. pantā
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un pag. satversmes pag. lik. 38. panta d punktā paredzētā kār-

tībā caur izpildu komiteju pilnvarojumu darīt to Cēsu pagasta

sabiedrības vārdā; 4) ka tādā kārtā, ceļot šo prasību Cēsu

pagasta izpildu komitejas vārdā, prasītājs nav to cēlis noteik-

tas juridiskas personas vārdā, kamdēļ nav iespējams tiesu

iestādēm pārbaudīt lietu pēc būtības, bet gan, trūkstot no-

teiktam prasītājam, lieta jāizbeidz; 5) ka tamdēļ Cēsu apr.

I. iec. Miertiesas slēdziens par šīs lietas izbeigšanu ir atzī-

stams par pareizu; Senāts nolemj: Cēsu pagasta izpildu

komitejas pilnvarnieka Pētera Apiņa kasācijas sūdzību uz

pagasta tiesu proc. lik. 123. p. pamata atstāt bez ievērības.

63. 1921. g. decembra mēneša 16. dienā. Andža Mednis

pilnvarnieka zv. adv. E. Pētersona lūgums par Valkas apr.

3. iec. Miertiesas sprieduma atcelšanu Karlīnes Kleibach pra-

sībā pret Andžu Mednis,

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē

senators A. Loebers; atzinumu dod virsprokurora biedrs

A. Pētersons,

Izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot vērā:

1) ka Karline Kleibach savā 1921. g. 2. jūlijā Annas pagasta

tiesai iesniegtā lūgumā lūgusi pagasta tiesu tikai: a) pazi-

ņot Tarlapu mājas rentniekam Mednisim par to, ka viņa ne-

atzīstot līgumu, un b) uzteikt to uz 1922. g. Jurģiem; 2) ka

tāds lūgums nav uzskatams par civilprasību nedz pēc formas,

nedz pēc satura; 3) ka tādēļ nedz pagasta tiesai, nedz mier-

tiesai nebija tiesības lietu virzīt prāvas tiesāšanas kārtībā;

4) ka turpretim minētais lūgums varēja tikt virzīts pēc analo-

ģijas tikai pagastu civ. proc. lik. 278. p. 2. piezīmē paredzētā

kārtībā, t. i. pagasta tiesām, izpildot piešķirto viņām nota-

riālo funkciju; 5) ka aiz pievestiem iemesliem, civ. proc. lik.

1. panta un pag. t. civ. proc. lik. 2. panta pārkāpumu dēļ,

pagasta tiesas un miertiesas spriedumi atceļami un lieta prā-

vas tiesāšanas kārtībā izbeidzama. Senāts, neielaizdamies ka-
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sacījās sūdzībā pievesto citu kasācijas iemeslu pārbaudīšanā,

nolemj: Annas pagasta tiesas 1921. g. 9. jūlija spriedumu
un Valkas apriņķa 3. iecirkņa Miertiesas 1921. g. 2. septembra

spriedumu civ. proc. lik. 1. p. pārkāpumu dēļ atcelt un lietu

izbeigt.
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