
Tieslietu Ministrijas
VēstnesisJN» 5/6 1934

Dabisko tiesību evolūcija.

t. Dabisko tiesību jēdziens. 2. Stīchiskās dabiskās tiesības. 3.

Vecā dabisko tiesību skola. 4. Jaunā dabisko tiesību skola. 5 Visjau-

nākā dabisko tiesību doktrīna. 6. Slēdziens.

1. Ja mēs apskatām tiesības viņu attīstībā un viņu taga-

dējā stāvoklī,, tad uzkrīt tas krasais duālisms, kuru šeit novē-

rojam: vienmēr mums stāv pretim divi tiesību veidi — dabiskās

tiesības un pozitīvās, pastāvošās.

Šis pretstats ir liktenīgs un velkas cauri sākot no visvecā-

kiem tiesību pirmsākumiem līdz pat mūsu dienām.

Ir mēģināts vairākkārt izskaust šo duālismu, izdzenot da-

biskās tiesības no jurisprudences kā lieku metafiziku un jūsmo-

šanu. Bet visi šie mēģinājumi beigušies ar neveiksmi.

Viens no vislielākiem dabisko tiesību pretiniekiem, vācu

jurists K. Bergbohm's savā pagājušajā gadsimteņa beigās iznā-

kušajā darbā „Jurisprudenz und Rechtsphilosophie" (Bd. I,

Leipzig, 1892) centās satriekt dabisko tiesību doktrīnu uz vi-

siem laikiem un pats tiešām ticēja, ka tas ir izdevies. Bet ne-

pagāja ne desmits gadu no viņa darba iznākšanas, kad dabiskās

tiesības sāka atdzimt un piedzīvoja vēl nebijušu uzplaukumu.

Paceļas jautājums — kur meklējams cēlonis šī duālisma

neiznīcināmam spēkam? Atbilde var -būt tikai viena — dabiska

tiesību spēks sakņojas cilvēka iekšējā raksturā.

Cilvēks savā dziļākā būtībā ir duālists — divu pasauļu pil-

sonis. No vienas puses viņš dzīvo esošā, reālā īstenībā, bet

no otras puses cenšas pēc jābūtības, pēc tā, kā nav, bet kam jā-

būt. Šī esamības un jābūtības, īstenības un ideāla divatnība,
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kas raksturo cilvēka apziņu un bieži noved pie liela traģisma,
šī divatnība tad ari izpaužas tiesību sfairā, radīdama dabisko

tiesību faktu.

Mūsu raksta nolūks ir izsniegt summārā skicējumā dabisko

tiesību evolūciju, kas reizē mums ļauj ari ieskatīties šīs parādī-

bas būtībā un noskaidrot to principiālo poziciju, kādu mūsu die-

nās ir jāieņem iepretim dabiskām tiesībām.

Ja mēs vispirms prasām, kas ir dabiskās tiesības? tad jā-

saka, ka definēt viņas nav viegli. Tas tāpēc, ka dabiskās tie-

sības parādās ļoti daudzos un dažādos veidos. Gandrīz katrs

laikmets zem šī jēdziena ir sapratis ko citu. Bez tam nelaime

tā, ka vēl līdz šim nav sniegta izsmeļoša dabisko tiesību tipolo-

gija; tā vēl ir atklāta problēma tiesību filozofijā.
1

)

Dabisko tiesību jēdziena nenoteiktību jau loti skaidri rāda

tie dažādie vārdi, kurus lieto viņa apzīmēšanai. Tā blakus

valdošajam terminam «dabiskās tiesības" ir vēl vesela rinda

citu, kā piemēram: saprāta tiesības (Kants), pareizās tiesības

(Stammler's), taisnās tiesības (Beling's) v. c.

Šai dabisko tiesību jēdziena daudzveidībā tomēr var kon-

statēt zināmas kopējas līnijas, kas mums ļauj nākt pie noteikta

slēdziena par dabisko tiesību iekšējo raksturu.

Dabisko tiesību jēdziens ir jāapskata negā t ī v ā (negā-

cijas) virzienā. Dabiskās tiesības kā ius constituendum visos

laikos ir saprastas kā dialektisks pretstats pozitīvajām —-
kā ius constitutum. Šis dabisko tiesību pretstats izpaužas di-

vos virzienos:

1) no ģenētiskā — dabisko tiesību izcelšanās viedokļa.

No šī viedokļa dabiskās tiesības nav patvaļīgs cilvēku izgudro-

jums, patvaļīgu normu kopība, bet viņas uzskata kā atvasinā-

tas no kādas mūžīgas, absolūtas vērtības. Dabisko tiesību

avots nav kaut kāds likumdošanas orgāns, bet vai nu pati daba,

Dievs vai cilvēka saprāts. Sakarā ar to ari dabiskās tiesības

saprot kā vērtības ziņā augstāk stāvošas un autoritātīvākas

nekā pozitīvās.

*) Pedeja laika par šo problēmu sācis interesēties prof. J. Sauter's

savā darbā JDie philosophischen Grundlagen des Naturrechts", Wien, 1932.
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2) Dabisko un pozitīvo tiesību pretstats izpaužas ari no

viņu nozīmības viedokļa. No šī viedokļa pozitīvās tiesības ir

relātīvas, mainīgas, viņas ir funkcionāls lielums un stāv atka-

rībā no vietas un laika, turpretim dabiskām tiesībām piemīt ab-

solūts, nemainīgs un apriors raksturs.

Tādas īsumā ir dabisko tiesību raksturīgākās īpatnības, ku-

ras dabūjam pielietojot pretstādīšanas metodi.

Piegriēzīsimies tagad tuvāki dabisko tiesību evolūcijas

problēmai.

Dabisko tiesību attīstībā mēs līdz šim varam novērot pavi-

sam četrus posmus, četras attīstības pakāpes.

2. Pirmais veids, kurā mums parādās dabiskās tiesības, ir

tīri stīchiska rakstura, tās varētu nosaukt par stīch i s kā m

dabiskām tiesībām.

Šai vecākajā posmā dabiskās tiesības nav izkristallizējušās

kaut cik tveramā mācībā, bet sakņojas tautas tiesiskajā apziņā.

Dabiskās tiesības te tautas masa savā psīchē izjūt kā protestu

pret netaisnām pastāvošām tiesībām. Viņas te vēl neiziet laukā

no tīri psīcholoģiskas sfairas un vairāk tiek pārdzīvotas instinktī-

vi, neapzinīgi, nekā padotas saprāta kontrolei.

Ja mēs apskatām pirmos dabisko tiesību pamatlicējus Au-

strumeiropā — sofistus Sengrieķijā. tad jāsaka, ka viņi vēl lielā

mērā atradās šo stīchisko dabisko tiesību varā. Sofisti jau

V g. s. pr. Kr. kā pirmie sāka nošķirt divus normu veidus:

normas,, kuras izdod likumu veidā, un normas, kuras statuē pati

daba. 2) Bet viņi šo diferencējumu nenoveda līdz kaut cik iz-

strādātai dabisko tiesību dogmai. Kā toreiz Sengrieķijā pastā-

vošās garīgās krizes laikmeta bērni, sofisti tikai instinktīvi sa-

juta pastāvošās tiesiskās iekārtas trūkumus un centās dabisko

tiesību vārdā šās nepilnības labot.

Cik grūti bija no dabisko tiesību stīchiskā veida pāriet uz

daudz maz skaidri izstrādātu dogmu, to spilgti rāda romiešu

jurisprudence. Te dabiskās tiesības drīz uzskatīja gan kā po-

2) Cf. Dr. W. Eckstein, „Das antike Naturrecht m sozialphilo-

sophischer Beleuchtung", Wien, 1926, lp. 29.
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zitīvo tiesību ideālu, kā transpozitīvu normu (jurists Pauls)
3

),

gan atkal kā pašu pozitīvo tiesību organisku sastāvdaļu (jurists

Gajs).
Bet nav jādomā, ka dabisko tiesību stīchiskais tips atrodams

tikai vinu attīstības sākuma studijā. Šis veids pastāvējis ari

vēlāk un pastāv vēl tagad plašākās tautas masās. Stīchiskās

dabiskās tiesības parādās tad, kad uznāk križu un lūzuma laik-

meti dotajā tiesiskā sistēmā. Tad pilsoņu vairums sajūt zem-

apziņā, ka pastāvošās tiesības jāiznīcina un jārada jaunas, kuras

tas vēl stādās sev priekšā visai miglainā un nenoteiktā veidā.

Tā sevišķi dabisko tiesību stīchiskais veids uzpeld revo-

lūciju laikmetos, kā, piemēram, tas bija. Lielajā Franču Revo-

lūcijā, kur vienlīdzības, brālības un brīvības vārdā prasīja pēc

jaunas tiesību formas. Tāpat apspiestu tautu cīņā par savu

patstāvību spilgti redzam stīchiskās dabiskās tiesības, kā to

labi rāda Latvijas piemērs.
4

)

3. Pēc dabisko tiesību stīchiskās formas kā tālākais attīs-

tības posms nāca dabiskās tiesības kā doktrīna, kā sevišķa sko-

la, pie kam šo veidu vislabāk varam nosaukt par veco da-

bisko tiesību skolu.

Šis dabisko tiesību tips parādījās galvenā kārtā tikai XVII

g. s. Šī gadsimteņa pirmajā pusē veco dabisko tiesību skolu

nodibināja slavenais holandietis Hugo dc Grot's (Grotius) un

viņa pēdās ar mazākiem vai lielākiem novirzieniem sekoja ve-

sela rinda ievērojamu juristu un filozofu — Hobes's, Spinoza,

Locke, Leibnitz's, Volfs, Rousseau, Kant's v. c.

Veselus divus gadsimteņus šī skola valdīja tiesību zinātnē

un aizrāva visu prātus.

Lai izprastu šo dabisko tiesību veidu, mums jāievēro tie

faktori, kas ietekmējuši šīs doktrīnas rašanos. Šie faktori ir

divi: 1) racionālisms un 2) dabas zinātņu, sevišķi teorētiskās

fizikas, uzplaukums.

Veco dabisko tiesību skolas pārstāvji, sekojot racionālis-

3) Cf. Corpus iuris civilis, Dig. Lib. I, Tit. I, frag. 11.

*) Cf. mūsu rakstu „Atskats uz Latvijas valstiskās idejas izveidoša-

nos", Tieslietu Ministrijas Vēstnesī, 1926. g. Nr. Nr. 5/6, 7/8 un 9.
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mam, pieņēma, ka saprāts, ratio ir galvenais tiesību avots. Ar

saprāta palīdzību iespējams radīt veselas tiesību sistēmas, ku-

rās jāiekļaujas sociālai dzīvei, ja tā grib ritēt harmoniski un

ētikas principu gaismā.

Jau loti raksturīgi šīs dabisko tiesību doktrīnas tēvs — dc

Gfot's dabiskās tiesības nosauca par saprāta diktātu, par nor-

mām, kuras „Intellectus ipse nobis irrefragabiliter dictat".
5

)

Tā bija absolūta ticība saprāta visspēcībai, kas šeit izpaužas ar

neatvairāmu spēku.

No otras puses apskatāmo dabisko tiesību koncepciju ie-

spaidoja ari dabas zinātnes — teorētiskā fizika, kas sevišķi uz-

plauka XVII g. s. Tāpat kā fiziskās dabas parādībās viss ir

aprēķināms un fiksējams skaitliskās attiecībās, tāpat dabisko

tiesību teorētiķi to iedomājās attiecībā uz sociālo dzīvi. Ari te

visu varot aprēķināt un uz, priekšu paredzēt. Sakarā ar to ari

šie teorētiķi aizrādīja, ka sabiedrisko dzīvi varot vadīt un re-

gulēt ar abstrakti racionālā ceļā radītu normu kopību. Sociālo

dzīvi viņi iedomājās kā racionālizējamu un schēmatizējamit

bez atlikuma.

Tādā kārtā nu veco dabisko tiesību skolas galvenais uzde-

vums bija radīt racionālā ceļā aprioru normu sistēmu, kura

augstākās taisnības vārdā regulētu sabiedrisko dzīvi un vestu

to pretim lielākai pilnībai. Šīs normas tika uzskatītas par tik

pat evidentām un skaidri ieskatāmām kā loģikas rēgulas.")

Jāpiezīmē, ka blakus racionālajam momentam veco dabis-

ko tiesību skolas nervs bija ari ētiskais elements. Te prasīja

pēc aprioru normu kodeksa, kas būtu radīts, izejot no augstā-

kās taisnības — aequitas principiem. Racionālisms te savda:

bīgi apvienojas ar ētikas postulātiem, kā tas savā laikā bija sen-

grieķu ētikas mācībās.

Tā kā nu sociālo dzīvi apskatāmā dabisko tiesību skola uz-

skatīja par statisku, racionālizējamu lielumu, līdzīgi fiziskās da-

r> ) Cf. Hugonis Grotii, Dc iure belli ac pacis, libri tres. Editio nova.

Amsterdami, MDCLXVII, lp. 111, 12.

°) Cf. H. Kelsen „Die philosophischen Grundlagen der Naturrechts-

iehre und des Rechtspositivismus", Charlottenburg, 1928, lp. 9.
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bas parādībām, tad viņa ari aprioro normu kodeksu attiecināja

uz neaprobežotu laika ilgumu un neaprobežotu tautu skaitu.

Tādā kārtā radās šīs skolas pazīstamais lozungs — aprioru»

racionālu normu kodeksu visiem laikiem un visām tautām.

Tagad ceļas jautājums — kā veco dabisko tiesību skola

konstruēja dabisko un pozitīvo tiesību attiecības? Kāda te

pastāv relācija? Šo problēmu izšķīra ļoti vienkārši: to pozi-

tīvo tiesību daļu, kas nesaskanēja ar dabisko tiesību normām,

pasludināja par netiesībām, par tādām normām, kas pilnīgi iz-

krīt no jurisprudences robežām. Visas pozitīvās tiesības tikai

par tik ir tiesības, par cik viņas atbilst dabiskām tiesībām. Tā-

dā kārtā pozitīvajām tiesībām piešķīra tikai atvasinātu, sekun-

dāru nozīmi, bet primārais tiesību veids palika dabiskās tiesības.

Šī dabisko tiesību doktrīna, kā jau aizrādījām, valdīja ve-

selus divus gadsimteņus jurisprudencē, līdz kamēr XIX g. s.

sākumā radās jauna tiesību koncepcija, t. s. vēsturiskā tiesību

skola. Minētā skola ar lielu enerģiju cīnījās pret dabiskām tie-

sībām, aizrādīdama, ka tiesībās neesot nekādi apriori un mū-

žīgi elementi. Tiesības esot mainīgs lielums, kur viss pastāvī-

gi pārveidojoties un plūstot. Tiesību avots neesot saprāts, ra-

tio, bet sociālās dzīves dažādo spēku izpaudums. Tiesības dzim-

stot irracionāli, organiski, sakarībā ar konkrēto kultūras situā-

ciju un tādēļ ari esot rclātīvas, saistītas ar noteiktu laiku un

vietu. Kāda tauta, kāds viņas kultūras līmenis, tādas esot ari

attiecīgās tiesības.

Pēc šādas tik iznīcinošas kritikas patiešām likās, ka da-

biskās tiesības ir satriektas uz laiku laikiem un tās nekad vairs

nepiedzīvos savu augšāmcelšanos.

4. Tomēr mūsu gadsimteņa sākumā mēs piedzīvojām da-

bisko tiesību uzplaukumu. Šai laikā radās t. s. jaunā da-

bisko tiesību skola, kura uzskatāma par trešo dabiska

tiesību evolūtīvo veidu.

Sakarā ar šo skolu visur sāka runāt par dabisko tiesību

renesansi, kādu terminu vispirms lietoja franču tiesību teorē-

tiķis Saleilles.
7)

7) Cf. Prof. J. Charmont „La Renaissance dv Droit Naturel", II ēdit.»

Paris, 1927, lp. 7.
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Jauno dabisko tiesību skolu nodibināja ievērojamais vācu

filozofs Rūd. Stammler's, un no tā laika šīs skolas idejas pār-

gāja uz citām Eiropas un ārpus Eiropas nācijām, kur atrada

dzīvu piekrišanu.

Ceļas jautājums — kā izskaidrojama šī dabisko tiesību at-

dzimšana? Kādi tai cēloni? Te jāņem vērā tas apstāklis, ka

jaunā dabisko tiesību skola nāca kā reakcija pret XIX g. s. val-

došo pozitīvisma hipertrofiju jurisprudencē. Pēc tam kad vēs-

turiskā tiesību skola likās būt sagrāvusi dabisko tiesību pamat-

idejas un pamatkatēgorijas, tiesību zinātne pievērsās vienīgi

pozitīvo normu iztulkošanai, klasifikācijai un sistēmatizācijai.

Dziļāka tiesību principu pētīšana likās lieka un nevajadzīga.
Tas noveda pie liela formālisma, pie t. s. jēdzienu jurispruden-

ces (Begriffsjurisprudenz), kur likumu piemērošanas procesā

vadījās vienīgi no formālās loģikas viedokļa, bet ne no sabied-

riskās dzīves aktuālām vajadzībām un prasībām. Pat tāds

pozitīvists kā Rūd. von Ihering's bija spiests žēloties par lielo

formālismu tiesībās.

Pret šādu vienpusīgu tiesību uztvērumu nu uzstājās jaunā

dabisko tiesību skola, aizrādīdama uz dabisko tiesību nepiecie-

šamību, jo bez tiesību idejas, kā visu tiesību ideāla, neesot ie-

spējams nekāds progress tiesībās, nekāda attīstība pretim lie-

lākai pilnībai. Kur neesot dabiskās tiesības, tur nevarot būt

ari evolūcijas.

Bet jaunā dabisko tiesību skola saprata vecās skolas ne-

pilnības un trūkumus, cenzdamās tos novērst. Viņa saprata,

ka dabiskās tiesībās viss nav absolūts un racionāls, kā pieņēma

agrāk, bet gan ka te atrodam kopā divus elementus — abso-

lūto un relātīvo. Jaunā dabisko tiesību skola pieņēma sintētis-

ko viedokli un uzsvēra, ka dabiskās tiesībās absolūta ir tikai

pati tiesību ideja kā pozitīvo tiesību kritērijs un ideāls,

bet pats šo tiesību konkrētais saturs ir mainīgs un relātīvs, at-

karīgs no katrreizējā kultūras stāvokļa. Tāpēc ari šī skola ve-

cās dabisko tiesību doktrīnas domu par nemainīgu, visiem lai-

kiem un tautām noderīgu ideālu likumu kodeksu pasludināja par
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vislielāko, aplamību. Ta radās R. Stammler'a spārnota teze

„Ein Naturrecht mit wechselndem Inhalte".
8)

Tiesību normās, aizrādīja šīs skolas pārstāvji, saturs nekad

nav konstants, bet stāv funkcionālā atkarībā no zināmā sabied-

rībā valdošiem oikonomiskiem un tīri garīga rakstura spēkiem.

Nemainīga paliek tikai tiesību ideja, kuru šī skola uzskata reizē

ari par ētikas ideju, tādā kārtā dabiskās tiesības tuvinādama

ētikas normām, līdzīgi tam, kā to redzējām ari vecajā skolā.

Šo tiesību ideju jaunā dabisko tiesību doktrīna uzskatīja

kā vadošo ceļa zvaigzni, radot labākas tiesību normas. Šī

skola mēģināja sniegt ari metodi, ar kuras palīdzību tiesību

ideju varētu vest sakarā ar pozitīvajām tiesībām un padarīt

to auglīgu praksē. Sevišķi daudz R. Stammler's ir strādājis

šādas metodes nodibināšanā.

Ja mēs tagad apskatām tuvāki dabisko tiesību attiecības

pret pozitīvajām tiesībām jaunās skolas izpratnē, tad stāvoklis

te ir citādāks,, nekā tas bija pie vecās skolas.

Jaunā skola atstāj vaļā nesaskaņu, kontroversu iespējamī-

bu dabisko un pozitīvo tiesību normu starpā. Dabiskās tiesī-

bas te uzskata tikai par ideālām normām, kuras nekad visumā

nevar tikt uzņemtas pozitīvajās tiesībās, jo pēdējām jāskaitās

ar cilvēka nepilnīgo, defektīvo dabu.

Tādējādi dabiskās tiesības var tikt reālizētas tikai pa daļai

pozitīvās tiesībās, t. i. tai gadījumā, ja pēdējās respektē un pie-

mēro dabisko tiesību principus. Pārējā pozitīvo tiesību daļa

var atkāpties no dabisko tiesību normām un nonākt pat ar tām

asā pretrunā.

Pretēji vecajai doktrīnai, jaunā skola šīs nepilnīgās, trūcī-

gās pozitīvās tiesības nenoraida, neizslēdz no tiesību sfairas,

bet atzīst, ka tās, lai gan nepilnīgas un pārveidojamas, tomēr

ir īstas tiesību normas, kuras jāpilda. Dura lex, sed lex!

H ) Cf. R. Stammler „Wirtschaft und Recht", V Aufl., Berlin, 1924,

lp. 174.
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Šai vieta konstatējama kardināla diference abu pedejo da-

bisko tiesību veidu Starpā.

Tādas izrādījās tās trīs dabisko tiesību attīstības stadijas,

kādas mēs varam konstatēt līdz pasaules kara laikam.

5. Beidzot mums jāapstājas vēl pie pēdējās, ceturtās da-

bisko tiesību evolūcijas pakāpes.

Pēc pasaules kara mēs novērojām ļoti interesantu parādību,

t. i. ka te sāka atkal uzplaukt dabiskās tiesības, kuras varam

nosaukt par visjaunāko dabisko tiesību skolu.

Šis dabisko tiesību veids ir parādījies pie visām galvenākām

nācijām: frančiem, vāciem, angļiem v. c.

Minētās visjaunākās dabisko tiesību skolas rašanās cēloņi

bija galvenā kārtā divi: 1) vispārīgā gara zinātņu krize, kura

aizkāra ari jurisprudenci un kura izpaudās tieši tiesību pa-

matkategoriju un pamatjēdzienu apšaubīšanā un pārvērtēšanā.

Šī parādība radīja zināmu nedrošību tiesību sistēmā vispār, zi-

nāmu relātīvismu un stabilitātes trūkumu. Lai to novērstu, tad

vajadzēja nostādīt tam pretim principu skaidrību un nemaldību,

zināmas absolūtas vērtības, ko ari centās sniegt visjaunākā da-

bisko tiesību skola.

2) Otrkārt, svarīga loma piekrita pozitīvo tiesību nepilnī-

bai un subjektīvajam raksturam. Pateicoties neizveidojuša-

mies, svārstīgiem politiskiem apstākļiem, dažādu partiju un gru-

pu savstarpējām cīņām, likumdošanas orgānu radītās tiesiskās

normas bieži iznāca netaisnas, vienpusīgas un šauri egoistiskas.

Tādā situācijā tad dabiskās tiesības, kā valsts un kultūras aug-

stāko interešu sargātājas, uzskatīja kā objektīvu un bezparte-

jisku tiesību korrektīvu.

Šie divi faktori bija tie, kas izsauca dienas gaismā visjau-

nāko dabisko tiesību skolu.

Visspilgtāk minētā skola reprezentēta Vācijā, kur viņu pa-

matoja tāds ievērojams tiesību filozofs kā J. Binder's 9

), tālāk

vēl R. Laun's, E. Kaufmann's v. c. Bija liels pārsteigums, kad

■) Cf. Prof. J. Binder „Philosophie des Rechts", Berlin, 1925, lp. 1063.
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1926. gadā Miinsteras valststiesībnieku sanāksmē tik pazīstami

valststiesībnieki kā Triepel's un Leibholz's pieslējās šim vir-

zienam, deklarēdami satversmes pamatnoteikumus par dabis-

kām tiesībām.10)

Francijā šo virzienu pārstāv Le Fur's, Qēny v. C, Itālijā

— Rāvā» Čechoslovaķijā — Tomsa v. c.

Savā pamatuztverē visjaunāko dabisko tiesību skola pār-

ņēmusi vecās skolas centrālo domu, t. i. ka dabiskām tiesī-

bām nav tikai rēgulātīva nozīme, bet ari konstitū-

t ī v a, t. i. ka dabiskās tiesības nav uzskatāmas tikai kā kri-

tērijs, ideāls pozitīvajām, bet gan kā pašu šo tiesību jēdziena

noteicējs faktors. Visas tās pozitīvās tiesības, kas neatbilst da-

biskām tiesībām, apskatāmā skola vienkārši pasludina par ne-

tiesiskām normām, kas izkrīt no tiesību loka.

Tā prof. R. Ļauns kādā no saviem darbiem tieši saka, ka

tās pozitīvo tiesību normas, kas neatrodas saskaņā ar dabis-

kām tiesībām, neesot tiesības, bet tikai kaila vara. „Das so-

genannte positive Recht ist schlechthin Ge^^alt." 11

)

Savā dabisko tiesību pamatojumā visjaunākā skola gan at-

šķiras no vecās, jo ratio vietā, kuru pēdējā uzskatīja par da-

bisko tiesību avotu, tagad liek sabiedrības sociālo struktūru,

kā tas sevišķi spilgti redzams franču skolā. Tā L. Duguit sa-

vas «objektīvās tiesības" (Le droit objectif), kuras nav vairāk

nekas, kā dabiskās tiesības, atvasina no sabiedriskās solidāritā-

tes idejas.
12)

Jaunākie autori te runā par «sociālām tiesībām", kā sociā-

las grupas tīri organisku produktu.
13

)
6. No visa sacītā mēs redzējām, ka dabisko tiesību evolū-

10) Cf. E. Schwinge „Der Methodenstreit m der heutigen Rechtsvvis-

senschaft", Bonn, 1930, lp. 9—lo un 17.
n) R. Laun „Recht un Sittlichkeit", 2. Aufl., Hamburg, 1927, lp. 8.
12) Prof. L. Duguit „Les doctrines juridiques objectivistes", Paris,

1927, lp. 11.

,3) Cf. Prof. G. Scelle „Prēcis dc Droit des Gens", Partie I, Le Lilien

Intersocial., Paris, 1932. Cf. ari G. Gurwitsch „L'ldēe dv Droit social",

Paris, 1932.
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cijā varam saskatīt četrus posmus, četrus lielus attīstības pe-

riodus.

Bet cauri visiem šiem dažādiem dabisko tiesību veidiem

skan viens motīvs un tas ir — ilgas pēc ideālām tiesībām. Da-

biskās tiesības ir cilvēces ētiskās apziņas katēgoriska prasība,

kura cenšas panākt taisnības principa reālizāciju pozitīvās tie-

sībās. Šai ziņā dabiskām tiesībām ir mūžīga un nepārejoša
vērtība.

Bet līdz ar to jāsaka, ka dabisko tiesību koncepcijā ir daudz

maldu. Ir nepareizi dabiskām tiesībām piešķirt ari konstitūtīvu,

paša tiesību jēdziena uzbūvētajā, nozīmi, uzskatot visas tās po-

zitīvo tiesību normas, kuras atrodas pretrunā ar dabiskām tie-

sībām, vienkārši par netiesībām, par tādām, kas izkrīt no tie-

sību sfairas.

Pozitīvās tiesības, kuru avots ir nepilnīgs un trūcīgs, ne-

kad nevar būt savā visumā saskaņotas ar dabiskām tiesībām,

bet lielākais tikai kādā no savām dalām.

Tādā kārtā dabiskām tiesībām var būt tikai kritērija, va-

došas ceļa zvaigznes nozīme, kā to pareizi aizrādīja jaunā da-

bisko tiesību skola.

Šai uztverē dabiskās tiesības tiešām ir liels un. svarīgs

kultūras faktors, un viņu renesansi mēs varam tikai vissiltāki

apsveikt.

Priv. doc. L. Šulcs

111



Mūsu laulības likums un Latvijas vecticībnieki.

Saskaņā ar likuma par laulību 24. un 29. p. 2. d. (sk. lik.

rīk. kr. 39/21. g.) laulāšanu izdara dzimtsarakstu nodaļa jeb ga-

rīdznieks pēc savas ticības noteikumiem. Pēc minētā lik. 23. p.

un 23
1

. p.i (lik. kr. 50/28. g.) tādas tiesības ir piešķirtas ari vec-

ticībnieku garīdzniekiem.

Pievesto pantu redakcija ir jāatzīst par neizdevušos un par

neatbilstošu patiesam lietas stāvoklim. Vispirms, pārlasot šos

pantus, iznāk, it kā visi vecticībnieki, tāpat kā luterāņi, katoļi,

pareizticīgie un citas 23
1

.
p. minētās konfesijas, pieturētos pie

vienāda ieskata un, proti, atzītu baznīcas laulību, vai ka vi-

ņiem vismaz ir laulības garīga ceremonija un viņi tad ari va-

rētu noslēgt pēc savas ticības noteikumiem laulības, kurām bū-

tu mūsu likumos paredzētās civiltiesiskās sekas; otrkārt, šie

panti ir norediģēti maldīgā pārliecībā, ka mūsu vecticībniekiem

ir garīdznieki, kuri pēc savas ticības noteikumiem va-

rētu noslēgt laulību.

I. Bet tā tas patiesībā nav. Kopš vecticībnieku

atdalīšanās no pareizticīgās jeb austrumu katoļu baznīcas, ir

pazīstamas divas vecticībnieku grupas: vieni no tiem atzīst

baznīcas laulību un laulību sakramentu, otri, turpretim, neat-

zīst un māca, ka sakarā ar iestājušamies Kristus baznīcā ap-

stākļiem nevar būt un ari nav īstas garīdzniecības un tāpēc nav

ari laulības sakramenta, jo laulību, kā sakramentu, var izdarīt

tikai iesvētīts garīdznieks. Pirmiem, t. i. laulības atzinējiem,

bija un ir ari sava garīga laulības ceremonija, otriem tādas nav.

Pie vecticībniekiem, kas atzīst laulību, starp citu, ir pieskai-

tāmi I s. Rīgas Feodosejevci, kuri atšķirībā no citiem Feodo-

sejeveiem atzina laulību, visi popovei, t. i. vecticībnieki, kuriem

bija ari savi garīdznieki, un viena daļa bezpopovcu (6e3iionoßnbi

6paHHHKH hjih npieMJiionue OpaKTb).

Kā vecticībniekus, kas neatzīst baznīcas laulību, varētu
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atzīmēt bij. Krievijas Pomorcus jeb Daņilovcus, kuri izcēlās

17. g. s. beigās un 18. g. s. sākumā Eiropas Krievijas ziemeļos

(dibinātāji Daniels Vikulovs un Andrejs Deņisovs Vigoreckā)

un atšķirībā no tagadējiem Latvijas Pomorciem, mācīja, ka ga-

rīdzniecības trūkuma dēl (3a OTCVTCTBieM'b iepapxin) laulības

nav un nevar būt, bet visiem jādzīvo neprecēti; tad pie šīs

pašas grupas vēl pieskaitāma daļa bezpopovcu un dala Feodo-

sejevcu.

Bij. Krievijā vecticībnieku nogrupējumu (t. s. tolku, corjia-

cia) bija ļoti daudz, un gandrīz katram grupējumam bija savs

nosaukums. Latvijā tas ir citādi. Te patlaban, galvenā kārtā,

fr sastopami Pomorci un Feodosejevci, pie kam šiem abiem no-

grupējumiem nav garīdzniecības, bet ir tikai sludinātāji —

HacTaBHHKH. Ar šo nosaukumu vecticībnieki tieši pastrīpo, ka

viņiem nav ordinētas garīdzniecības. Kas būtu jāsaprot zem

garīdzniecības, tas likumā nav norādīts, un man šķiet, ka tas

ir darīts ari pareizi, jo šī jautājuma izlemšana ir jāatstāj katrai

atsevišķai konfesijai. Tikai konfesijas ieskati te būtu izšķi-

rošie. Bet, no otras puses, likumam jābūt ari tā rediģētam,

lai kādai konfesijai neuzspiestu vai nepierakstītu tādus jēdzie-

nus vai ieskatus,, pie kādiem zināma konfesija nepieturas, kā

to ir darījis mūsu laulības likums. Un te nu noteikti ir jāno-

rāda, ka Latvijas vecticībnieki, tāpat kā katoļi un pareizticīgie

zem garīdzniecības saprata un saprot no augstākās garīdznie-

cības un proti bīskapiem (kā apustuļu svētības pārņēmējiem)

ordinacijas sakramentā iesvētītas personas, kuru uzdevums iz-

dalīt sakramentus un apkopt kristīgās draudzes locekļus. Mū-

su vārds garīdznieks vai garīdzniecība atbilst krievu vārdiem

fIyxoBeHCTBO, ar kādu vārdu parasti vecticībnieki

un pareizticīgie krievi apzīmēja nule minētā kārtā ordinētas per-

sonas, kuras kalpo gara cildenuma izkopšanai un dvēseles glāb-

šanai un kuras pašas ordinacijas sakramentā ir no svētā gara ie-

svētītas. Sakarā ar teikto, no vārda gars ir ari atvasināts vārds

garīdznieks.

Vecticībnieki bezpopovei tomēr pastrīpo, ka īstā garīdznie-

cība pareizticīgā bazjiīcā jau pāris gadu simteņus atpakaļ ir
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izbeigusies, un ka tikai tamdēļ ari viju, pēc atdalīšanās no pa-

reizticīgās baznīcas, ir spiesti dzīvot bez garīdzniecības. Mū-

su vecticībniekiem ir tikai sludinātāji (npocTeiibi, MHpjrae), ku-

rus izvēl no savas vai citas draudzes dievbijīgākiem locekļiem,

pie kam raugās, lai attiecīgs kandidāts būtu ari labākais svēto

rakstu un Dieva vārdu zinātājs. Šos sludinātājus vinu amatā

parasti iesvēta 7 citi sludinātāji. Beidzot, ka viņiem nav ga-

rīdzniecības nule minētā nozīmē, to vecticībnieki vēl ir pastrī-

pojuši ar savu nosaukumu, un, proti, Latvijas Pomorci sevi sauc

par
6e3nonoß'cieT noMopcnaro corjiacin, bet Fedosejevci par

6e3nonoß'cieT cpeoflocfeeßCKaro corjiacin. Ari 1906. g. 17. oktobra

lik. par vecticībniekiem šķiro vecticībniekus divās grupās un,

proti, tādos, kuri garīdzniecību atzīst un kuriem ir tiesība tos ie-

vēlēt, un vecticībniekos, kuri garīdzniecību neatzīst un kuri var

ievēlēt sev sludinātājus. Mūšu laulības likumā, diemžēl, šāda šķi-

rošana ir izpalikusi. Vēl var pieminēt, ka mūsu vecticībnieku

bezpopovcu sludinātāji, apzinādamies, ka viņi ir vienkārši lai-

cīgi ļaudis, izpildot savus amata pienākumus, nenēsā pareiz-

ticīgā baznīcā pieņemto tērpu.
• Pirms kara Latvijā dažās vietās gan bija vecticībnieku

draudzes, kurām bija savi garīdznieki (t. s. popovci, 6'bjiokph-

miuKoe corjiacie), bet tagad tādu nav.

11. Pārejot uz Latvijas vecticībnieku principiāliem ieska-

tiem laulības jautājumā, ir jāsaka, ka ari mūsu vecticībnieki, tā-

pāt kā bij. Krievijas, šajā ziņā sadalās divos nogrupējumos, un,

proti, vieni atzīst baznīcas laulību, otri noliedz. Tā. piem., no

divām Daugavpilī, Jaunbūvē esošām vecticībnieku draudzēm

viena atzīst laulību (uz Vecticībnieku ielas, Pomorci) un savā

lūgšanas namā pēc savas ticības noteikumiem laulā; turpretim

uz Šosejas ielas esošā vecticībnieku draudze — Feodosejevci

neatzīst. Līdzīgs stāvoklis ir Ilūkstes apriņķī Grīvā, Judovkā,

Rēzeknē un visos Latgales apriņķos un pilsētās, ja tanīs ir vai-

rākas vecticībnieku draudzes. Pēc manā rīcībā esošām ziņām

Latgalē un Ilūkstes apriņķī kopā ir apm. 20 vecticībnieku drau-

dzes,, kuras neatzīst baznīcas laulību.

Latvijas Pomorci savā lielākajā vairākumā atzīst laulī-
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bu, bet Feodosejevci neatzīst. Pie mums vispār ir tendence lau-

lības neatzinējus saukt par Feodosejevciem. Pēdējo skaits gan

aizvien mazinās, jo mūsu vecticībnieku politiskā vadība un

vecticībnieku centrālās komitejas pieturas pie ieskata, ka lau-

lības neatzīšana ir pārdzīvots un mūsu laikos atmetams ie-

skats.

Lai gan katrai vecticībnieku draudzei ir savs nosaukums,

kurš cik necik norāda uz viņu ieskatiem ticības lietās un kurš

tiek izmeklēts, lai atšķirtu zināmu draudzi no citām vecticīb-

nieku draudzēm, taču mūsu laikos no nosaukuma vien vairs

nevaram dabūt vajadzīgo skaidrību. Latvijā ir draudzes ar

vienādu nosaukumu, kā, piem., Grīvas un Rīgas Feodosejevci,

Daugavpils Pomorci un Biķernieku pagastā Krivošejevas Po-

morcu draudze, bet tām ir dažādi ieskati par laulību. Patlaban

pat ir nogājuši tik tālu, ka pat vienas un tās pašas draudzes

locekļiem dažādi uzskati par laulību. Tā, piem., Ludzas ap-

riņķa Bližņevas vecticībnieku draudzes mācītājs Afanasijs Ko-

ļesņikovs kādā krimināllietā (Latg. apg. t. 1. Nr. 158) paskaidro-

ja, ka pēc viņa personīgā ieskata viņa draudzei gan būtu jāat-

zīst laulība, bet draudzes locekļu vairākums tomēr domājot un

darot citādi. Tad Rēzeknē Krutovas, Rēzeknes apr. Maltas

pag. Vainovas, Borovojas vecticībnieku draudzes līdz šim pie-

derēja pie laulību noliedzējām, bet tagad grib laulību ievest.

Dažās draudzēs viena dala draudzes locekļu atzīst laulību un iet

uz baznīcu laulāties, citi, turpretim, laulību noliedz un dzīvo

neprecēti jeb «pierakstās" dzimtsarakstu nodaļā jeb pie drau-

dzes sekretāra, par ko sīkāk runāšu vēlāk.

Pie kādām mācībām vai ieskatiem katra vecticībnieku

draudze pieturas, to, diemžēl, lāgā nezin neviena Latvijas iestā-

de,, ieskaitot ari lekšlietu ministrijas Garīgo lietu pārvaldi un

vecticībnieku draudžu centrālās iestādes — Centrālkomiteja

vecticībnieku lietās Rēzeknē, Dārza ielā Nr. 33 un
CoB-fcrb cra-

poQ6pHzmecKHX'b( co6opoß'b h cb,B3,noß'b JlaTßiu Rīgā, Maskavas

ielā 18. Neatkarīgi no tā, vai draudzes atzīst garīgo laulību vai ne,

šīs no mūsu likumiem neatzītās vecticībnieku draudžu centrā-

lās iestādes apgādā visas vecticībnieku draudzes ar aplieci-
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nātiem laulības reģistriem, un rezultātā, kā to rāda pēdējo gadu

prakse Latgales apgabaltiesā, esam piedzīvojuši, ka blakus di-

vām pastāvošām laulības formām (baznīcā pēc attiecīgas ti-

cības noteikumiem, vai dzimtsarakstu nodaļā) parādās īpašas

vecticībnieku „laulības", kuras civiltiesiskās attiecībās konkurē

ar īstām.

111. Tanīs draudzēs, kuras baznīcas laulību neatzīst, lau-

lības noslēgšanas ceremonija parasti norisinās sekoši: ierodas

ar lieciniekiem pie vecticībnieku draudzes sekretāra (retumis

pie sludinātāja vai draudzes priekšsēdētāja) un lūdz, lai ierak-

sta viņus par salaulātiem. Sekretārs ari ieraksta. Laulības

ierakstu paraksta sekretārs un draudzes priekšsēdētājs. Ir gan

draudzes, kurās šos ierakstus paraksta ari draudzes sludinātājs.

Tāpat ir draudzes, kur sludinātājs stāv klāt, kamēr sekretārs

izdara laulības reģistrā attiecīgu ierakstu un pēc ierakstīšanas

pamāca jauno pāri, lai tie dzīvo saticīgi un viens otru klausa

(piem., Daugavpils apr. Biķernieku pag. Krivošejevas vecticīb-

nieku draudze, kura sevi pieskaita pie Pomorciem). Nekāda ga-

rīga ceremonija netiek izdarīta. Bieži vien nav izdarīta pat

izsludināšana. Lielākā daļa no draudzēm tomēr mēdz izkārt

pie sava lūgšanas nama durvīm attiecīgus sludinājumus vai ari

sludina mutiski baznīcā un taisa ierakstu laulību reģistrā tikai

pēc sludinājuma termiņa notecēšanas. Izrakstus no laulības re-

ģistra nosūta dzimtsarakstu nodaļām, un tā šīs „laulības" civil-

tiesisku attiecību nokārtošanā tiek ņemtas par īstām, jo parasti

neviens nezin un neprasa, vai laulība ir noslēgta likumā pa-

redzētā kārtībā.

Kā šīs kārtības raksturīgs piemērs noder Ludzas apriņķa

Rundēnu pagasta Bližņevas vecticībnieku draudze. Vecticīb-

nieku centrālā komiteja Rēzeknē, acīmredzot, ir zinājusi, ka šī

draudze neatzīst baznīcas laulību un tamdēļ tai ir izsniegusi

un apliecinājusi īpašu laulības reģistru (par 1928.—31. g. g.).

Šajā reģistrā, starp citu, ir sekoša zīmīga aile krievu valodā:

„Līgavas un līgavaiņa vārds, tēva vārds, ticība, dzīves vieta

h KOTopaH čpaHHaa 3anncb". Parasti šī aile bija aizpildīta

sekoši: »» nepßan opaHHan vai 3anncb no jihh-
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hoh npocb6t Nr. Nr
"

Pa lielākai daļai reģistrā nav

zinu par izsludināšanu. Dzimtsarakstu nodaļai adresētos pa-

ziņojumos ailē, kas ir laulājis, visbiežāk ir ierakstīts, ka lau-

lājusi Bližņevas vecticībnieku draudze. Tāpat ir atzīmēts pa-

sēs. Tikai retumis ir atzīmēts, ka laulājis mācītājs, kauču gan

pēdējais saka, ka viņš baznīcas laulību neatzīst un ka nekad

nevienu nav laulājis. Tāpat «salaulātie" saka, ka viņi šīs lau-

lības noslēgšanas lietā pie mācītāja nemaz nav griezušies, nedz

to laulības noslēgšanas laikā redzējuši.

Kāds Rēz. apr. laul. reģ. vad. (sk. Latg. apg. t. I kr. nod,

1927. g. lietu par Vainovas vecticībn. draudzes māc. Goršakovu)

pirms laulības ieraksta izdarīšanas bija prasījis, no kura laika

jaunie jau dzīvo kopā. Ar kopdzīves uzsākšanas dienu tad ari

datēti visi ieraksti par laulību. Uzkrītošs tamdēļ bija laulību

reģistrs: tur pēc 1926. g. jūlija mēneša laulībām sekoja tā pa-

ša gada maija laulības, pēc maija janvāra v. t. t. Līdzīgs gadī-

jums ir konstatēts ari Ludzas apriņķa Rundēnu pagasta Bliž-

ņevas vecticībnieku draudzes 1928. g. laulības reģistrā.

levērojot to, ka mūsu laulības likums ir pilnvarojis noslēgt

laulības tikai zināmas personas, resp. attiecīgas ticības garīdz-

niekus un dzimtsarakstu nodaļu pārziņus un bez tam ari no-

teicis kārtību un formas, kādā laulība ir noslēdzama, — visas

šādas laulības, kā neatbilstošas likuma nosacījumiem, varētu

atzīt par neesošām, jo tās nav slēgtas ne pie garīdznieka pēc

attiecīgas ticības noteikumiem, nedz dzimtsarakstu nodaļā (lau-

lības lik. 32. p.). Ja ari šādu laulības ierakstu būtu izdarījis

pats vecticībnieku draudzes sludinātājs, vai ieraksts būtu iz-

darīts viņa klātbūtnē, stāvoklis negrozītos, jo šādu ierakstīšanu

reģistrā nevar atzīt par baznīcas laulību, jau tamdēļ vien, ka

nav izdarīts nekāds garīgs akts vai reliģioza ceremonija, nav

pat Dievs piesaukts. Latgales apgabaltiesas praksē (Latg. apg.

t. 1 krim. nod. 1927. gada lieta par Andreju Nazarovu pēc 1903.

gada sodu lik. 667. p.) gan ir bijuši gadījumi, ka atrodas maz-

izglītoti ļaudis (bij. sludinātāji, draudzes sekretāri un priekš-

sēdētāji), kuri sakās zinām vecticībnieku ticības noteikumus un

apgalvo, ka ari šāda pierakstīšanās esot pēc viņu ticības no-
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teikumiem noslēgta laulība. Man patlaban zem rokas ir ziņas

par 60 vecticībnieku draudžu sludinātājiem, pie kam vairāk kā

'.i no tiem prot tikai parakstīties. No izglītotākiem vecticīb-

nieku draudžu sludinātājiem un centrālās komitejas locekļiem

nav nācies šādu ieskatu dzirdēt.

IV. Laulības likumība ir atkarīga no to juridisko notei-

kumu izpildīšanas, kādi ir laulībai nolikti. Sakarā ar to tiesas

praksē ir ļoti no svara zināt, ko tad īsti vecticībnieki uzskata

par laulību pēc v.ņu ticības noteikumiem, jo no šī jautājuma

atrisināšanas atkarājas ne tikai zināmu personu saukšana pie

atbildības par divlaulību, nepatiesu ziņu ievešanu laulību re-

ģistrā, par laulības reģistra nepienācīgu vešanu, bet šis jautā-

jums krīt svarā ari, lai nodibinātu pilsoņu civiltiesisko stāvokli,

pienākumus un tiesības un, beidzot, prasībās par laulības ne-

esamību.

Te nu ir jāatbild, ka tie Latvijas vecticībnieki, kuri atzīst

baznīcas laulību, tomēr laulāšanas ceremoniju izdara ļoti dažādi,

pie kam atsevišķās draudzēs šī ceremonija ir tā nostādīta, ka

rodas pateicīgs materiāls, lai apstrīdētu, ka tā ir bijusi laulības

ceremonija.

Tipiskās vecticībnieku laulības trebas (t. i. ticības not. pa-

redzētā laulāšanas kārtība) pamatā ir pareizticīgās baznīcas

laulības kārtība ar dažām atšķirībām. Tā, piem., Rīgas Feodo-

sejevci, Latgales un Ilūkstes apriņķa Pomorci ved līgavu un lī-

gavaini lūgšanas namā (retumis mājā). Šeit sludinātājs uz-

stāda laulājamiem parastos jautājumus par to, vai viņi vēlas

iestāties laulībā un dara to labprātīgi etc, tiek dziedātas izmek-

lētas no pareizticīgo laulības ceremonijas dziesmas (iiea.i.\n,r)

un lūgšanas, lasa apustuli, evaņģēliju, sludinātājs apmaina līga-

vas un līgavaiņa gredzenus, dod skūpstīt krustu un, zīmējoties

uz laulājamiem, saka: „Dievs svētīs." Ceremonijas beigās la-

sa laulāšanai noteikto pamācību. Pa laulības ceremonijas lai-

ku laulājamie tur rokās aizdegtas sveces. Atšķirībā no pareiz-

ticīgā baznīcā pieņemtās kārtības virs laulājamo galvām netur

kroņus, neved viņus apkārt analojam (ar baznīcā lietojamām

segām apsegts galds, līdzīgs pultei) un nedod no biķera vīnu.
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Laulāšanas laikā sludinātājs ir tērpies parastās garajās tumšās

drēbēs. Ar to laulāšanas ceremonija ir nobeigta. Ja salaulātie

veļas, sludinātājs bez tam vēl notur īpašu aizlūgumu, bet tam

nav nekāda sakara ar laulību, bet tā pēc būtības ir tikai Dieva

aizlūgšana, uzsākot jaunu dzīves posmu.

Šo laulāšanas ceremoniju paši vecticībnieku sludinātāji ap-

zīmē par pilnīgu, pēc viņu ticības noteikumiem izvestu trebu

un praksē, cik man zināms, nav bijuši gadījumi, ka vecticīb-

nieki (baznīcas laulības atzinēji) būtu apstrīdējuši, ka tā nav

pēc viņu ticības noteikumiem noslēgta baznīcas laulība.

Nākošie vecticībnieku laulības veidi jau ir tādi, par kuriem

nav vienis prātis paši vecticībnieku sludinātāji un kurus ar zi-

nāmām izredzēm var apstrīdēt.

1) Tā, piem., dažās vecticībnieku draudzēs, kā piem., Rē-

zeknes, Grebenščikovas, Krutovas, sludinātājs notur aizlūgu-

mu Pestītājam vai Dieva mātei Marijai (MOJie6em> CnacHreJiio,

pie kam apmaina gredzenus un saka iaunsalau-

lātiem īpašu pamācību.

Šādus aizlūgumus (MOJieCHhi) jau krievu laikā neatzina

par attiecīgu baznīcas laulības ceremoniju, pie kam tika norā-

dīts, ka šī ceremonija nav nemaz domāta laulībai, bet tas ir ti-

kai parastais Dieva aizlūgums, kuru sludinātājs notur neap-

robežotā skaitā uz neprecētu ir precētu, ir atraitņu ir atraitņu vē-

lēšanos. Ir ģimenes, kas liek šādus aizlūgumus noturēt vairā-

kas reizes gadā, pie kam ir nedomā ņemt citu sievu, bet dzīvo

ar agrāko.

Ka aizlūgums nav pielīdzināms baznīcas laulības ceremoni-

jai, to, starp citu, ir uzsvēris ari prof. Tagancevs savos 1903.

gada sodu lik. koment. (sk. 9. tezi 856. 1.).

No pašu vecticībnieku vidus pret šādu laulāšanu tiek iz-

virzīti sekoši iebildumi. Vecticībnieki esot atdalījušies no pa-

reizticīgās baznīcas galvenā kārtā tamdēļ, ka pareizticīgā baz-

nīca sākusi atkāpties no senatnē pieņemtās dievkalpojumu kār-

tības, kulta (t. s. of>p;uī>i). Vecticībnieki pieturoties pie vecās

kārtības. Bet senā pareizticīgā baznīcā un vecajās vēl pirms

patriarcha Nikona izdotās grāmatās laulībai trebņikā esot bi-
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jusi paredzēta īpaša laulāšanas ceremonija, bet ne aizlūgumi.

Tamdēļ šādu aizlūgumu noturēšana laulības ceremonijas vietā

esot nepareiza un atkāpšanās no vecticībnieku ticības notei-

kumiem. Aizlūguma laikā nekāds laulības sakraments nenotiek

un tamdēļ tos varot turēt cik vien ,grib, taču zināms pāris no

vecticībnieku reliģijas viedokļa nebūšot salaulāts.

2) Izdara izsludināšanu. Pēc noteikta termina līgava un

līgavainis nostāv kopā ar citiem baznīcēniem kārtējo dievkal-

pojumu (t. s. očmaa MOJiHTBa), līgava un līgavainis met krustus

un svētbilžu priekšā klanās (noiuioHH). Pirms vai pēc dievkal-

pojuma liecinieku klātbūtnē līgavu un līgavaini ieraksta kā sa-

laulātus. Sludinātājs, jautāts, kad īsti, pēc vina domām, ir no-

tikusi laulība, atbild, ka ar ierakstu reģistrā. Man ir nācies

dzirdēt citu vecticībnieku sludinātāju ieskatus par šo laulāša-

nas veidu un tie saka, ka tas ir galīgi nepareizi, ka tā ir slu-

dinātāja patvaļība, ka šāds sludinātājs, acīmredzot, esot maz

izglītots un neprotot īsto trebu noturēt. Kas grib apstrīdēt lau-

lību, saka tā: «Baznīcā taču bez manis stāvēja, dievvārdus no-

klausījās, meta krustus un poklonus lika ari citi ciema puiši ar

meitām, kāpēc tad viņus skaita par neprecētiem, bet es esmu

salaulāts?"

3) Daugavpils apriņķa Preiļu pag. Moskvino vecticībnie-

ku un dažās citās Latgales draudzēs laulību noslēdz vēl sekoši:

līgava un līgavainis ierodas pie sludinātāja. Pēdējais noprasa,

vai viņi vēlas iestāties laulībā, pārbauda pēc dokumentiem ģi-

menes stāvokli un tad pie lūgšanas nama izkar sludinājumu ar

norādi, kādā datumā izsludinātie tiks salaulāti. Noteiktā dienā

liecinieku klātbūtnē sludinātājs vai sekretārs ieraksta līgavu

un līgavaini laulību reģistrā kā salaulātus. Ja pēc ierakstīša-

nas salaulātie izsaka vēlēšanos, sludinātājs lūgšanas namā notur

aizlūgumu. Jautāts, vai viņš un viņa draudze atzīst laulību un

laulības sakramentu, Preiļu pagasta Moskvino vecticībnieku

draudzes sludinātājs Avdejs Jekimovs paskaidro, ka atzīstot,

bet piebilst, ka laulība esot noslēgta tanī momentā, kad viņš,

liecinieki,, līgava un līgavainis parakstot ierakstu. Tā tad slu-

dinātājs atkal bez jebkādas garīgas ceremonijas slēdz kaut kā-
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das «vecticībnieku laulības" un tamdēļ tās varētu atzīt par ne-

esošām, un šādi vecticībnieki ar pilnu tiesību pielīdzināmi baznī-

cas laulības noliedzējiem, •

4) Kā ļoti zīmīgu starp vecticībniekiem sastopamu parā-

dību varētu atzīmēt vēl to, ka dažas draudzes baznīcas lau-

lību uzskata par neobligatorisku un ka pietiek ari ar pierak-

stīšanos savā draudzē. Tā, piem., bij. Vainovas vecticībnieku

draudzes sludinātājs Goršakovs baznīcā ir laulājis tikai tos,

kas to pieprasījuši; tāpat vēl tagad rīkojas Daugavpils apriņ-

ķa Liepsalas vecticībnieku draudzes sludinātājs Vasilis Arla-

movs. Tagadējais Daugavpils Gajoka vecticībnieku draudzes

sludinātājs Vavils černecovs laulā pēc pilnīgās trebas tikai tos,

kas ir par trebu samaksājis, bet citus tikai izsludina un ierak-

sta reģistrā bez jebkādas garīgas ceremonijas. Tā tad pat tās

draudzes, kuras principā atzīst baznīcas laulību un kurām ir

attiecīga laulības tomēr slēdz tādas laulības, kuras

būtu jāatzīst par neesošām.

5) Ir ari tādas vecticībnieku draudzes, kur sludinātājs ob-

iigatoriski ir klāt, kad izdara ierakstu laulības reģistrā un pēc

ieraksta jauno pāri nosvētī (Liepsalas vecticībnieku draudze

Daugavpils apr., Līvānu vecticībn. draudze). Šāda svētības

došana tomēr nav nekas sevišķs; to var dot, uzsākot kuru kat-

ru darbu, ieejot jaunā dzīves posmā, dodoties kara dienestā, tālā

ceļa v. t. t. Sakarā ar to ne bez pamata tiek norādīts, ka šāda

laulība tomēr nav baznīcas laulība.

6) Beidzot ir draudzes, kurās sludinātāji notur tādu ga-

rīgu ceremoniju, kādu laulājamie vēlas, piem., kādu no dau-

dziem aizlūgumiem (MOJieoHbi), vai t. s. 3 kanonus (Peterhofas

vectic. draudze). Tādas vai citādas kārtības izvēle bieži ir at-

karīga ari no tā, vai un cik ir samaksāts sludinātājam par tre-

bu un no sludinātāja personības. Ir gadījumi, ka pēc sludinā-

tāju maiņas mainās ari baznīcas laulības ceremonijas veids.

Mums liekas, ka vecticībnieku savstarpējie strīdi par to,

kāda īsti laulības ceremonija atbilst vecticībnieku ticības notei-

kumiem, ir jāatstāj viņu pašu izlemšanai un ieskatam. Taga-

dējos apstākļos mēs nevaram piekrist ari prof. Taganceva do-
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mām, ka aizlūguma noturēšanu nevar atzīt par attiecīgu baz-

nīcas laulības ceremoniju. Ja daži vecticībnieku nogrupējumi

šāda aizlūguma noturēšanu atzīst par laulību, noslēgtu pēc viņu

ticības noteikumiem, tad, šķiet, nav pamata nerēķināties ar

šiem ticības ieskatiem un atzīt šādas laulības par neesošām. Un

jo vairāk tāpēc, ka vecticībnieku draudžu sludinātāji parasti

šādos aizlūgumos iepin vēl citas lūgšanas un dziesmas, kas

bieži vien ņemtas no grāmatās iespiestās pilnīgās laulības ce-

remonijas. Mūsu apstākļos, šķiet, ir laulību apstrīdēšanas

dījumos, vai gadījumos, kad sauc kādu pie atbildības par div-

laulību, jācenšas nodibināt, vai ir noturēta kāda garīga laulību

ceremonija, jeb nav. Ja noturēta — nav pamata neatzīt šādas

laulības.

V. Kā dažas vecticībnieku draudzes šķir

laulības. Ir pazīstama lieta, ka daudzi Latvijas vecticībnieki,

it īpaši Latgales, neatzīst ne baznīcas laulību, nedz laulību dzimt-

sarakstu' nodaļā un dzīvo nelaulāti. Bez tam skaita, ka viņu

draudzēs noslēgtās baznīcas laulības viņi paši var viegli šķirt

Tā„ piem., 1933. g. 10. jūnijā Rēzeknes apriņķa Atašienes pagas-

ta Endzeļu vecticībnieku draudzes mācītājs bija salaulājis kā-

du Katrinu Bogdanovs ar Antonu Fedotovu. Pēc 1 mēneša iz-

rādījās, ka salaulātie nevar labi sadzīvot un tamdēļ tie iera-

dušies ar lieciniekiem pie mācītāja. Pēdējo un draudzes priekš-

sēdētāja klātbūtnē vienojušies, ka laulība ir jāšķir. 1933. g.

laulības reģ. ar Nr. 8 ir taisīta atzīme par laulības šķiršanu.

Abām pusēm izdoti īpaši šķiršanās raksti, kurus ir parakstījuši

draudzes priekšsēdētājs, sekretārs, pieliekot draudzes zīmogu

un Ls 1, — zīmogmarku. Šķiršanās rakstā, starp citu, minēts,

ka laulība šķirta tamdēļ, ka es„ Katrīna Bogdanovs, esmu pār-

kāpusi laulību un negribu dzīvot kopā ar Fedotovu. Tālāk mi-

nēts, ka šķirtiem vienam pret otru nav nekādu iebildumu un

ka Bogdanovs atlīdzina Fedotovam Ls 80,— izdevumus.

Otrs piemērs. 1928. g. 30. janvārī Līvānu vecticībnieku

draudzes sludinātājs Karpovs bija salaulājis Kirsanu Šeršņevu

ar Mariju Aleksejevs. Kāzu mielasta laikā vīrs dzērumā aiz-

kāris sievas radus un sacēlis skandālu. Sieva tanī pat vaka-
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rā no vīra aizbēgusi un nevēlējusies ar vīru dzīvot. Sludinā-

tājs vīram teicis, ka nav liela nelaime un pēc attiecīga ieraksta

taisījis laulību reģistrā sekošu piezīmi: „Mēs, apakšā parak-

stījušies liecinieki, ar baznīcas sludinātāju priekšgalā -aplieci-

nām, ka pils. Kirsaua Šeršņcva un Marijas Aļeksejevs laulība

ģimenes apstākļu dēļ nav notikusi un zaudē likumīgu spēku."

Pēc neilga laika Šcršuevs bija apprecējies pa otram lāgam un

tiek saukts pie atbildības par divlaulību.

levērojot visu sacīto par Latvijas vecticībniekiem, būtu

bijis pareizi laulības lik. attiecīgos pantos nelietot vārdu vec-

ticībnieku «garīdznieks", jo mūsu vecticībniekiem garīdzniecī-

bas nav, bet ir neordinēti laicīgi ļaudis — sludinātāji. Tad ne-

varēs ari iebilst, ka visas līdzšinējās vecticībnieku baznīcas

laulības Latvijā ir noslēgušas personas (sludinātāji), kuras li-

kums nav uz to pilnvarojis. Tāpat būtu bijis pareizi norādīt,

ka tiesība laulāt pieder tikai tām vecticībnieku draudzēm, ku-

ras atzīst baznīcas laulību un kurām ir šim nolūkam īpaša garī-

ga ceremonija.

Nepieciešami ari steidzami izdot likumu par vecticībnieku

baznīcas stāvokli, kurā, starp citu, jāparedz, kam piekrīt uz-

raudzība par draudzēm un it īpaši par civilstāvokļa aktu reģis-

trāciju, bet kamēr šāds likums nav izdots, garīgo lietu pārval-

dei uz 1906. g. 17. okt. lik. 43. p. būtu jāizved revīzija un stingra

uzraudzība. Laulības reģistrus vajadzētu apliecināt un izdot

tikai tām vecticībnieku draudzēm, kuras atzīst baznīcas laulību

un kurām ir sava viņu ticības noteikumos paredzētā baznīcas

laulības ceremonija.

V. Balodis.
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Vai darba nami atstājami Latvijas 1933. g.

sodu likumos?

(Turpinājums.)

2. Krievija.

Krievijas „ustav o nakazaņijach ugolovnich i ispravitel-

nich" darba namus nepazina. Pārejot tāpēc uz Krievijas 1903.

gada sodu likumu, jāsaka, ,ka tanī mēs jau atrodam norādīju-

mus uz tanīs apstākļos jaunu institūtu — darba namiem. Par

tiem runā 1903. g. Sodu Ukuma 32. p. Lai gan minētie sodu

likumi visumā bijušā Krievijā spēkā nebija, minētais 32. p. un

vairāki citi tika ar sevišķu likumu ievesti Spēkā.

Tā laika Krievijas juristi atzina, ka noziedzību visvairāk

sekmē liekēdība, dzeršana un slinkums. Izvirzīja ari domu, ka

ieslodzījumi uz īsu laiku sakarā ar mantkārīgiem noziegumiem,

kuri izdarīti minēto parādību dēļ, nespējot vest pie vēlamiem

rezultātiem. No ieslodzījuma izlaistie jo ātri nonākot tajos

pat dzīves apstākļos, izdarot jaunus noziegumus, jo īsā ieslo-

dzījuma laika dēļ neesot varējuši atradināties no agrākā dzī-

ves veida. Bieži tā tas turpinoties vairākas reizes, kamēr ne-

tiekot izdarīti 'svarīgāki noziegumi, par kuriem draud lielāks

sods, resp. izolācija no sabiedrības uz iigāku laiku. Lai apka-

rotu šādas parādības, esot nepieciešams pielaist dažādus un ap-

stākļiem vairāk piemērotus noziedzību apkarošanas līdzekļus.

Tikai liekēdība un slikums, bez šaubām, pamudinot cilvēku

godīga darba vietā meklēt noziedzīgus uzturēšanās un iedzīvo-

šanās veidus, bet tie esot apstākļi, kuri lielā mērā atkarājoties

no paša cilvēka gribas. Tāpēc šādi noziedzību cēloņi varot

tikt uzskatīti par vainu palielinošiem apstākļiem un to ievēro-

jot pilnīgi dibināts esot pamats pasliktināt tiesājamā likteni ar

galvenam sodam pievienojamo citu sodu, kas viņu pieradinā-

šot pie darba un izvedīšot no nelabvēlīgiem dzīves apstākļiem.
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Krievijas juristi sakarā ar to atrada, ka par šādu papildu sodu

varētu būt no ieslodzījuma atsvabinātā ievietošana darba namā

uz tādu laiku, kas būtu pietiekošs, lai viņš varētu iemācīties

kādu arodu un pierast pie darba.

Ari Krievijas valsts padome, piekrītot augšminētiem apsvē-

rumiem, uzskatīja darba namu par tādu, kam ir audzinoša no-

zīme, kur tikai un vienīgi var stiprināt to, kas iegūts ieslodzī-

juma vietā un kas var noderēt par pārejas pakāpi no darba zem

uzraudzības uz patstāvīgu darbu brīvībā.

Nevar noliegt šo ideju un domu cildenumu. Tomēr, kādi

bijuši šo ideju praktiskie rezultāti, tas, diemžēl, nav zināms,

jo, lai gan, kā jau minēts, S. L. 32. p. bij Krievijā spēkā, tas

gandrīz nemaz nav pielietots praksē. Tas tāpēc, ka, cik zi-

nāms, šādu darba namu atvēršana plašākā masštabā nenotika.

Jākonstatē, ka darba namu piemērošanas robežas Krievijā

bij domātas samērā plašas. Pēc minētā S. L. 32. p. par katru

kas sodāms ar cietumu, ir iespējama ievietošana

darba namā, ja tiesa atzīst, ka noziegums izdarīts aiz liekēdības

vai slinkuma.

3. Citas valstis, izņemot Latviju.

Austrijā 1930. g. vasarā ir publicēts likums par no-

ziedznieku novietošanu darba namos. Šis likums tomēr nav

stājies spēkā, jo spēkā stāšanās iespējama tikai tad, ja būs ierī-

koti jaunie darba nami. Pagaidām tomēr tādu nav un tāpēc

likums eksistē tikai uz papīra. Līdz jauno darbu namu ierīko-

šanai spēkā ir 1885. gada 24. maija likuma par blandonību zem

Nr. 89 § 7 un 1920. g. 23. jūlija likuma par nosacītu notiesā-

šanu § 21 (spēkā tie nebija tikai laikā no 1928. g. 1. oktobra

līdz 29. decembrim). 1930. g. likums pārņem visumā veco kār-

tību; viņš attiecināms vienīgi uz pieaugušiem noziedzniekiem.

Par mazgadīgiem, resp. nepilngadīgiem, šinī ziņā gādā 1928. g.

likums par mazgadīgo tiesām. Ja noziedznieku notiesā pēc

1885, g. likuma par blandonību, tiesa var blakus sodam noteikt

ievietošanu darba namos līdz trim gadiem. Bez tam tiesa var
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18 gadu vecumu sasniegušos apsūdzētos, gadījumos, ja viņiem

tiek piespriests mazākais sešu mēnešu ieslodzījums un ja pie

tam viņi jau iepriekš tam izcietuši divus brīvības sodus, ievietot

darba namos līdz pieciem gadiem.

Saskaņā ar noteikumiem, darba nami pastāv, lai tur ievie-

totos pieradinātu pie darba un likumības, sakarā ar ko katrs,

kas šinī ziņā uzrāda pietiekošas sekmes, tiek atsvabināts. Pie

tam jāatzīmē, ka darba namos novietotie tiek dalīti kategori-

jās pēc uzvešanās. Ja iestājas apstākli, kuri ir kā priekšnotei-

kums darba namā ievietotā atsvabināšanai pirms termiņa, tad

I kategoriju pirmos divos gados pēc ievietošanas, bet II ka-

tegoriju pirmos četros gados atsvabina tikai nosacīti, t. i. ga-

dījumā, ja viņu uzvešanās nebūs laba, tad var notikt viņu at-

pakaļ ievietošana. levietošanu darba namā, saskaņā ar no-

teikumiem, var nosacīti atlaist jau pirms ievietošanas darba

namā, ja I—3 gadu laikā uzvešanās ir laba. Ziņas par kāda

ievietošanu darba namos ieved sodu ziņās.

Ungāri j ā Sodu likuma 333., 357. un 372. p. p. un 1908.

gada likuma 45. un 49. p. p. vēršas pret amatnoziedzniekiem,

ka tur viņus sauc. Sakarā ar zādzību, krāpšanu etc. tika no-

teikti bargi sodi, ja bija konstatēts tāds recidivs, kur no de-

linkventa dzīves un delikta pastrādāšanas apstākļiem izrie-

tēja, ka noziegumus viņš piekopj amatveidīgi. Ar amatveidī-

gumu likumdevējs saprata tos gadījumus, kur delinkvents ne-

cenšas sameklēt savu dzīves iztiku atļautā veidā, bet gan

galvenokārt pastrādājot noziegumus. Bez visa tā, 1913. g. li-

kums ieveda darba namus. Tajos pēc minētā likuma ievie-

toja ne tikai tos, kuri bija atradinājušies no darba un kuri vis-

pārīgai drošībai bija bīstami, bet ari tos, kuri sodus jau izcie-

tuši un kuru noziedzīgais dzīves veids ir sekas uo izvairīša-

nās no darba um vispārīgi no izlaidīgas dzīves. Tomēr visu-

mā jāsaka, ka pēc šiem noteikumiem darba namos varēja ievie-

tot tikai tos, kairi bija noziegušies pret cita dzīvību, miesas ne-

aizkaramību un īpašumu un notiesāti ar smagiem sodiem, jo

darba nams bija papildu sods, kuru piemēroja ar nolūku delink-

ventu labot un audzināt.
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Čechosl o v ak i j ā tajos apgabalos, kuri pievienoti no

Ungārijas, ir spēkā Ungārijas likumi, bet apgabalos, kuri pie-

vienoti no Austrijas — Austrijas likumi. Neatkarīgi no tā,

1929. g. 25. jūnijā tomēr iznācis likums par tā' saucamo spaidu

darba koloniju ierīkošanu. Šīs likums ir vērsts pret «noziedz-

niekiem aiz; paraduma", kā tur sauc mūs interesējošo noziedz-

nieku kategoriju. No šī likuma motiviem redzams, ka noziedz-

nieku skaits pasaules kara un pēckara gados pavairojies starp

vīriešiem seškārtīgi, bet starp sievietēm pat desmitkārtīgi, un

ka recidivisti iztaisa pat trešo dalu no visiem noziedzniekiem.

No tā taisīts slēdziens, ka līdzšinējie sodi paraduma noziedz-

niekus nevar labot un nevar ari sabiedrību no viņiem izsargāt.

Tāpēc ari jāieved spaidu darba kolonijas, kuras izbūvējamas

un iekārtojamas pēc citu valstu paraugiem. Līdz šī likuma

ievešanai Čechoslovakijā pastāvēja spaidu darba iestādes

(Z\vangsarbeitsanstalten), kuru skaits nebija pietiekošs. Pēc

likuma kolonijās ievietotie jāpieradina pie darba un kārtīgas

dzīves. Darba iestādes bija slēgtas iestādes, turpretim darba

kolonijās pielaižami jau ari ārēji, galvenokārt lauksaimniecības

darbi. Par ievietošanas nepieciešamību un turēšanas kārtību

darba kolonijās pastāv joprojām ari jau spēkā esošie likumi.

No Austrijas atdalītos apgabalos pēc agrākiem likumiem un

pēc tam izdotām novellām (ieskaitot ari jauno likumu) spēkā

tāda kārtība, ka tiesa var izteikt nepieciešamību ievietot kādu

darba kolonija, ja viņš jau divas reizes pirms tam izcietis so-

dus par übagošanu, blandonību, vairīšanos no darba (Arbeits-

scheu) etc. Pēc jaunā likuma ievietošana darba kolonijās ie-

spējama ari gadījumos, kad kādu notiesā par noziegumu, kurš

pastrādāts aiz vairīšanās no darba, palaidnīgas vieglprātības,

vai tīras iedzīvošanās kāres. Bez tam ari gadījumos, kad kāds

jau divas reizes izcietis sodus par noziegumiem, kuri pastrā-

dāti nupat minētos apstākļos, un ari gadījumos, kad tiesājamais

ir bīstams svešam īpašumam. Jāpiezīmē, ka iepriekšējos so-

dus augšminētos gadījumos ievēro tikai tad, ja no to izcie-

šamas laika līdz jaunā nozieguma pastrādāšanas dienai nav

pagājuši vēl pilni pieci gadi. Nepilngadīgus noziedzniekus at-
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tiecīgos gadījumos var ievietot nevis darba kolonijās, bet gan

attiecīgās labošanas iestādēs. Jaunie noteikumi pa daļai ņemti

no jaunā sodu likuma projekta.

Tālāk, no Ungārijas atdalītos apgabalos spēkā esošo 1913.

gada likumu var piemērot ari joprojām, tikai ar to papildinā-

jumu, ka tiesa var izteikties, lai kādu ievietotu nevis darba ie-

stādēs, bet gan darba kolonijās, ja šāds ieskats izriet no tā,ka

delinkvents samērā maz bīstams noziedznieks. Darba kolo-

nijās var ievietot uz laiku no sešiem mēnešiem līdz trim

gadiem
17).

Kas turpretim attiecas uz Čechoslovakijas republiku vis-

pār, tad jāaizrāda, ka spaidu darba kolonijas tur darbojas vis-

pārīgi pēc Austrijas 1885. gada likuma (R. G. 81. Nr. 90) par

spaidu darba un labošanas iestādēm, tikai ar daļā grozītiem

noteikumiem. Starp citu atzīmējams, ka darba kolonijās nevar

ievietot personas, kas ir strādāt nespējīgas, garīgi slimas, kas

slimo ar lipīgām slimībām, bez tam grūtnieces un mātes, kas

vēl baro ar krūti savus bērnus. Ja tiesa pēc iepriekšējiem no-

teikumiem atzīst vajadzību kādu ievietot darba kolonijā, tad

ievietošana atkarājas tieši no apriņķa priekšniecības (politische

Landesbehorde zvveiter instanz). Übagus, blandoņus, no dar-

ba vairīgos un pieturētājus (Zuhālter) var ievietot darba ko-

lonijās no sešiem mēnešiem līdz trim gadiem, bet citas per-

sonas mazākais uz vienu gadu un augstākais uz pieciem gadiem.

Pēc darba kolonijā pavadītiem sešiem mēnešiem, resp. viena

gada, iespējama deīinkventa nosacīta pirmstermiņa atsvabinā-

šana, ar noteikumu, ka viņu sliktas uzvešanās dēļ 2—5 gadu

laikā var ievietot atpakaļ. Par nosacītu pirmstermiņa atsvabi-

nāšanuun tās atcelšanu lemj tā pati „politische Landesbehorde".

Čechoslovakijas spaidu darba kolonijas ir agrāk tur ek-

sistējušo spaidu darba iestāžu sevišķs veids. Saskaņa ar 1921.

gada 18. marta likumu (Slg. Nr. 129),, darbs darba kolonijās

17) Līdz ar to, pieslejoties agrākiem Austrijas 1873. un 1885. g. li-

kumiem, Slovākijā un Karpatijā ievesta tur vēl nepazīstamā policijas uz-

raudzība, kura izvedama ari ja kādu atsvabina no darba iestādēm.
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pastāv no vispārderīga ārēja
1") darba, par kuru delinkvcnts

pats nesaņem nekādu atlīdzību. Par darbu domāto atlīdzību

izmaksā tām personām, kuras delinkventam ir pienākums ap-

gādāt vai ari tām, kuras viņš faktiski apgādājis. Pie darba sa-

dalījuma smagākiem noziedzniekiem iedala smagāku vai ne-

patīkamāku darbu. Notiesātais var ārpus noteiktā darba laika

dzīvot savā dzīvoklī. Darba kolonijas pakļautas uzraudzības

ziņā ieslodzījumu vietu pārvaldei. Pēc nupat minētā likuma ir

iespējama ievietošana darba kolonijās par augļošanu kara lai-

kā uz laiku no 1 mēneša līdz vienam gadam, ja delinkventam

nav nodarbošanās, vai ari, ja noziegums pastrādāts aiz iedzī-

vošanās kāres,, vai ar sevišķu cietsirdību. Pēdējos gadījumos

gandrīz nav iespējams atlikt vai pārtraukt šo sodu, resp. pa-

pildu sodu izciešanu.

Citu valstu likumdošanas attiecībā uz darba namiem mate-

riāla trūkuma dēļ man nav iespējams plašāki šajā darbā ap-

skatīt. Tikai garām ejot jāatzīmē, ka attiecīgi likumi un to

projekti ir izgatavoti Šveicē, Itālijā, Dānijā un Zviedrijā, Ho-

landē, Beļģijā, Spānijā un Turcija.

Šveicē pēc 1918. g. sodu likuma proekta 41. p. katru

delinkventu, kas vairīdamies no darba vai aiz palaidnības iz-

dara noziegumu, par kuru viņu notiesā ar cietuma sodu, ja

turklāt minētais delinkvents ir darba spējīgs un pastāv iespēja

viņu pie darba pieradināt, tiesa var ievietot darba iestādē, ku-

ra tikai šim mērķim domāta, atliekot pie tam pamatsoda izcie-

šanu. Tā paša S. L. projekta 322. p. paredz vēl, ka neatka-

rīgi no draudošā aresta līdz 3 mēnešiem (37. p.), blandoņus un

übagus, ja viņus pēc viena gada notecēšanas no pirmā sprie-

duma atzītu par vainīgiem tādā pašā nodarījumā, var ievietot

darba namā uz laiku ne mazāku par 1 gadu, atņemot tam ve-

cāku varu par bērniem.

Itālijā pēc 1921. g. Sodu likuma projekta, kurš izstrā-

dāts pazīstamā Itālijas pozitivās krimināltiesību skolas pār-

18) Ar arēju (offentliche) darbu saprot ārpus darba kolonijas izpil-

dāmu darbu.
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stāvja, tagad jau mirušā profesora Enrico Fer r i vadībā, ari

paredzēti darba nami un lauksaimniecības kolonijas valstij un

sabiedrībai bīstamu individu labošanai un izolēšanai
1"). To-

mēr šis projekts palika kā tāds tikai līdz 1927. g. Sodu likuma

projekta izstrādāšanai, kurš vairāk atbilda fašisma uzskatiem

un mērķiem un kurš pazīstams kā „Rocco projekts".

Dāni j ā pēc S. L. projekta, kuram bij jāstājas spēkā 1933.

g. 1. janvārī, ari ievesti drošības līdzekli pret noziedzniekiem aiz

paraduma. Pastiprināti sodi pret viņiem ari Holandē pēc

1929. g. likuma.

Kas attiecas uz Spāniju, tad tur līdz 1928. gada 8. sep-

tembrim bija spēkā 1870. g. 17. jūnija sodu likums. Minētā

datumā, tā tad diktatūras laikmetā, ievests spēkā 1928. gada

sodu likums, kurš Paredz ari darba namus. Tikko Spānijā mon-

arehistiskā iekārta pārmainījās republikāniskā, pagaidu valdība

ar sevišķu 1931. g. 15. apriļa dekrētu 1928. gada sodu likumu

atcēla. Ar to stājās spēkā agrākais sodu likums, kuru līdz jau-

na izstrādāšanai pa daļai laboja un pielāgoja jauniem apstāk-

ļiem. 1932. g. 5. novembrī (Gaceta dc Madrid 1932. g. Nr. 310)

publicēts jaunais sodu likums, kurš stājies spēkā tā paša ga-

da 1. decembrī. Šis sodu likums ir visumā 1870. g. sodu li-

kums, tikai pārstrādātā veidā. Šis likums visumā vēl ne-

ietilpina sevī nodomātās reformas, kas jāsaka ari par cīņu ar

sabiedrībai bīstamiem noziedzniekiem, jo sodi visumā humani-

zēti.

Beļģijā 1930. g. 9. aprilī publicēts likums par .sabiedrī-

bas aizsardzību pret paraduma un nenormāliem noziedznie-

kiem. Bez tam 1931. g. 30. aprilī izdots likums par darbu uz-

labošanu cietumos.

Zviedrijā pēdējos gados izstrādāts likumprojekts par

blandonības, übagošanas un prostitūcijas apkarošanu. Šis li-

kumprojekts paredz darba namu ievešanu, kuros sevišķa no

10) Skat. Tieslietu Ministrijas Vēstneša 1929. g. 32. 1. p. K. Vik-

ma ņ a ..Piezīmes pie likuma par darba namu atvēršanu" un Ur. F. Ne i -

reit c r a rakstu par to pašu žurnālā „Rigasche Zeitung fiir Rechtswissen-

schaft" (1929. g. 4.).
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kompetentām personām pastāvoša komisija pārvaldības kārtībā

ievieto attiecīgus delinkventus. levietošana paredzēta nor-

mālos gadījumos uz laiku līdz vienam gadam, bet sevišķos ga-

dījumos līdz trim gadiem un tikai vissmagākos gadījumos, kur

noziedznieki sevišķi bīstami, tā paredzēta ari uz laiku pāri par

trim gadiem. Pēdējos gadījumos katru gadu jāpārbauda, vai

nav iestājušies apstākļi, kas paredzētu ievietotā atsvabināšanu

no darba nama.

Turcijā 1926. gada Sodu likums paredz, ka übagus so-

da ar nodošanu pie sabiedriskiem darbiem, ar uzturu, uz laiku

līdz diviem mēnešiem"").

4. Latvija.

Sakarā ar to, ka Latvijā līdz pēdējam laikam bija spēkā

1903. g. sodu likums visā visumā, ari darba inami pie mums

pastāv. Tas uz papīra. Patiesībā turpretim viņu piespriešana

nav bijusi līdz pēdējam laikam iespējama, jo šādu namu fak-

tiski nav ne kā patstāvīgu namu, ne ari kā kādas nodaļas pie

jau pastāvošiem cietumiem
21

). Tā tad darba nami būtu pie

mums ari aprakti un aizmirsti, bet sakarā ar stingriem so-

liem, kurus izrādījās par vajadzīgu spert pret huligānisma pie-

augšanu, 19_\S. gada 28. februārī Tieslietu ministrija bija izstrā-

dājusi projektu dažu sodu likumu un kriminālprocesa likuma

pantu grozīšanai un papildināšanai, pie kam starp grozāmiem

soda likuma pantiem atradās ari 32. pants. To bija projektēts

papildināt tādējādi, ka ievietošana darba namā ir iespējama ari

gadījumā, ja izdarīts huligānisms (S. L. 262
1

) vai cits nozie-

dzīgs nodarījums aiz huligāniskiem dzenuļiem un sevišķas ne-

pamatotas ļaunprātības, bez iemesla no cietušā puses. Pārējā

daļā 32. p. palika pēc šī projekta negrozīts. Motivos pie šī li-

20) Sk. K. Vikm a v a iepriekš minēto darbu.

21 ) Autoram gan ir zināms viens gadījums, kur kāds Latgales ap-

gabaltiesas miertiesnesis savā laikā bija piespriedis kādam notiesātam kā

papildu sodu ari ievietošanu darba namā; saprotams, ka šinī daļā mier-

tiesneša spriedums nebija izpildāms.
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kūma panta grozījumiem mēs neatrodam neko vairāk, kā tikai

to, ka huligānus būtu vajadzīgs ieslodzījuma laikā nodarbināt

un ka liela nozīme būtu ari to huligānu ieslodzīšanai darba na-

ma, kuri notiesāti uz ieslodzījumu cietumā:

Šis projekts, kā liekas, daudzus neapmierināja. Jau tā pa-

ša gada 1. novembrī tas pats Tieslietu ministrs iesniedza Saei-

mai jaunu projektu, kurā, starp citu, bija projektēts minēto S. L.

32. p. papildināt ar otru jaunu dalu, kuras burtisku tekstu te

gan nepievedīšu, bet kurā vispārējos vilcienos un vārdos no-

teikts: 1) ka darba namos ievietojamas tikai darba spējīgas

personas, 2) ka uz ievietošanu darba namā notiesātiem var pie-

mērot noteikumus par soda nosacītu atlaišanu un noteikumus

par pirmstermiņa atsvabināšanu, 3) ka attiecībā uz pieņemšanu

darba namā un tā iekšējās dzīves iekārtu piemērojami vispā-

rējie noteikumi, kādi paredzēti personām, kas notiesātas ar ie-

slodzījumu cietumā, un 4) ka instrukciju noteikumu izvešanai

dzīvē izdod Tieslietu ministrs.

Šis pēdējais likumprojekts 1929. gada janvārī nonāca Sa-

eimas juridiskās komisijas apspriešanā, pie kam to noraidīja un

tālāk neapsprieda22).

Pēc tam visā drīzumā radīja sevišķu komisiju jauna sodu

likuma izstrādāšanai, jo bija radies virziens, kas ļoti steidzi-

nāja šo darbu. 1930. g. 8. oktobrī publicēts Latvijas jaunais

Sodu likuma projekts (1930. g. Vaid. Vēstn. Nr. 228). Šis li-

kums izdots Satversmes 81. p. kārtībā un līdz ar to noteikts, ka

tas stājas spēkā 1931. g. 31. martā. Spēkā stāšanās termiņš

tika atlikts līdz 1933. g. 1. augustam.

Ar to, ka likumdevējiem
2 ') vairākkārtīgi ir bijusi iespēja

izteikties par darba namu vēlamību mūsu apstākļos un ka katru

reizi likumdevēji izteikušies pret to, biji it kā doti zināmas prin-

cipiālas dabas norādījumi ari sodu likumu projekta izstrādā-

tājiem, ka darba nami pie mums nav ievedami 24).

22) Tuvāk par šī projekta apspriešanas gaitu sk. K. Vikmaņa

rakstu T. M. V. 1929. g. 1. un 2.
23) T. i., bij. Saeimai. (Red. pie z.)
24) Pie šāda atzinuma jānāk tāpēc, ka 1903. g. S. L. 32. p. II daļas
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Ir noticis tomēr pretējais. Jau 1930. g. S. L. projektā ir

ievests 31. pants, kura pirmā un otrā daļa skan sekoši:

„31. Ar spaidu darbiem un pārmācības namu notiesāti, li-

kuma norādītos gadījumos, tieši pēc soda izciešanas jāievieto

darba namā.

Neatkarīgi no tam tiesa var ar spaidu darbiem, pārmācī-

bas namu vai cietumu notiesātos tieši pēc soda izciešanas ie-

vietot darba namā uz laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem

gadiem, ja vainīgais notiesāts par noziedzīgu nodarījumu, kas

izdarīts aiz liekēdības vai slinkuma vai ari aiz huligāniskiem

dzenuļiem (59. un 277. p. p.)..."
Šim pantam ir ari trešā dala, kura gan neattiecas uz darba

namiem un paredz, ka alkoholiķus tieši pēc soda izciešanas var

ievietot alkoholiķu namā uz laiku ne ilgāk par vienu gadu.

Tā tad pēc S. L. projekta ir darba nami un alkoholiķu nami.

No pievestā 31. panta varētu spriest, ka ievietošana darba

namos pēc projekta ir paredzēta uz laiku no 6 mēnešiem līdz

diviem gadiem. Tomēr tas tā nav. 31. p. I daļā ir teikts, ka

ievietošana darba namos ir iespējama starp citu
„...

likumā

norādītos gadījumos ..
,"

25

). Apskatot šos likumā norādītos ga-

dījumus, redzam, ka tādu gadījumu nav visai daudz, bet ka vi-

sos šajos gadījumos ka papildu sods ir paredzēta ievietošana

darba namos no I—s1 —5 gadiem, blakus pamatsodam 2'1). Tā tad

ievietošana darba namos pēc 1930. g. Sodu likuma projekta bij

patiesībā paredzēta uz laiku no 6 mēnešiem līdz 5 gadiem.

Pāriesim tagad uz jautājumu, kādos gadījumos, resp. sa-

karā ar kādiem noziedzīgiem nodarījumiem pēc 1930. g. pro-

jekta ir iespējams ievietot notiesāto darba namā. Te vispirms

krīt svarā projekta 31. p. II d. Pēc tās iznāk, ka ievietot dar-

projektu ir izstrādājusi Tieslietu ministrija, kura to ari iesniegusi Saeimai.

Saeimas juridiskā komisija 1928. gadā, kad S. L. 32. p. II dala atraidīta,

ir sastāvējusi, lai gan no deputātiem, kuri tur sūtīti, izejot no politiskiem no-

grupējumiem, tad tomēr no vispārcienījamiem juristiem. Pēdējie nav atra-

duši par iespējamu pat pārgrozīt S. L. 32. p. II d. projektu.
2n) Sk. šī panta tekstu.

26) Sk. 1930. g. projekta 292., 293., 546.—550., 554. un 569. p.
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ba namā var kuru katru notiesāto, kurš savu noziedzīgo no-

darījumu izdarījis aiz liekēdības vai slinkuma vai ari huligā-

niskiem dzenuļiem. * lespēja attiecībā uz ievietošanu darba na-

ma tā tad loti plaša. Jāatzīmē, ka gandrīz katru noziedzīgo

nodarījumu var izdarīt aiz huligāniskiem dzenuļiem. Tāpat

daudzi sodu lik. projektā paredzētie nodarījumi būs izdarīti aiz

liekēdības vai slinkuma. Tas norāda, ka darba namu pielie-

tošana no S. L. projekta autoriem bij domāta tiešām plaša.

Bez tam nāk vēl klāt deviņi „likumā sevišķi norādītie ga-

dījumi", kuros, kā papildu sods paredzēta ievietošana darba

namā uz laiku no 1—,5 gadiem.

Tas ir viss, ko mēs atrodam 1930. g. S. L. projektā par

darba namiem.

Pēc publicēšanas 1930. g. sodu likuma projektu nodeva Sa-

eimai un tā attiecīgai komisijai, kurai to bija uzdots skatīt cauri

un dot savu atsauksmi. Gandrīz divu ar pus gadu laikā darbs

bij veikts, bet, lai steidzinātu tā spēkā stāšanos, 1933. gadā

Tieslietu ministrs A. Ozols lika 1930. g. projektu pārstrādāt

saskaņā ar Saeimas komisijas atsauksmēm un līdz tam laikam

pieteiktiem citiem papildinājumiem un grozījumiem, pēc kam

valdība no jauna pārstrādāto sodu likumu pieņēma Satversmes

81. p. kārtībā un noteica jaunā S. L. spēkā stāšanos ar 1933. g.

1. augustu, no kāda datuma S. L. tiešām ari ir spēkā.

Taftī ari attiecībā uz darba namiem ir 31. p., kurā par darba

namiem runā vienīgi 111 dala sekoši:

„Ar pārmācības namu vai cietumu notiesāto, kas izdarījis

noziedzīgu nodarījumu aiz liekēdības vai slinkuma, var uz tie-

sas lēmumu tieši pēc soda izciešanas ievietot darba namā uz

laiku no sešiem mēnešiem līdz diviem gadiem."

Vispārējā daļā vairāk par darba namiem ari nekas nav

teikts. Speciālā daļā ir tomēr vēl divi panti, kuros likumdevējs,

piemērojoties 1930. g. S. L. projektam, ir atkāpies no vispā-

rējā 31. p. izteiktā principa un paredz sekošos gadījumos ievie-

tošanu darba namā uz laiku no 1 līdz 5 gadiem. Šie gadījumi

ir: 1) pēc 296. p. 11. d. par kvalificēto blandonību; pamatsods

— pārmācības nams un 2) pēc 297. 'p. par vazankīb-u (blando-
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nība, kas savienota ar atteikšanos apliecināt savu personību

vai ari nepatiesu ziņu došanu par to); pamatsods — pārmācības

nams ne mazāks par 2 gadiem"
7).

No 1933. g. S. L. 31. p. tā tad izriet, ka ievietošana darba

namos sevišķi plašos apmēros nav domāta. Ir notikusi tā tad

pārgrozība uzskatos par darba namu lietderīgumu cīņā ar sa-

biedrībai bīstamiem noziedzniekiem.

Kā vispār pie mums vēl būs ar darba namiem, t. i. vai tos

kādreiz nākotnē ari varēs mūsu tiesas piespriest, ir vēl liels

jautājums. Tas tāpēc, ka saskaņā ar likuma par 1933. g. S. L.

ievešanu 5. pantu noteikts, ka šī likuma noteikumi par darba

namiem stājas spēkā ar Tieslietu ministra sevišķu rīkojumu.

Tā kā darba nami pie mums vēl nav ierīkoti, resp. izbūvēti,

šāds ministra rīkojums ari nevar tikt izdots (1933. g. Vaid.

Vēstn. Nr. 94).

111. Sodi vispār.

Pārrunājot jautājumu par darba namiem ar dažiem mūsu

jaunā sodu likuma izstrādāšanas komisijas locekļiem, nācās

konstatēt, ka par šo institūtu tieši komisijā nemaz nav pārru-

nāts. Norādīja, it kā komisijas motivi par darba namu ieve-

šanas nepieciešamību būtu meklējami P. N. Jakobi sastādītā

„Latvijskoje ugolovnoje uloženie" 28). Par nožēlošanu, ari tur

neko šajā sakarībā nevarēja atrast. Darba namu nepiecieša-

mība mūsu apstākļos tā tad nav apsvērta. Acīmredzot, komi-

sija institūtu par darba namiem ir uzskatījusi par tik nepiecie-

šamu un šo nepieciešamību par tik skaidru, ka nav turējusi

pat par vajadzīgu tuvāk apstāties pie tā ievešanas motiviem.

Bet taisni tāpēc, ka ari ievērojot tos mūsu agrākos likum-

27) Ir ari vēl trešais gadījums, kas paredzēts S. L. 570. p. beigās,

par kuru gan atsevišķi nav vērts minēt, jo šinī gadījumā darba nama pie-

mērošana var gadīties loti reti.
28> P. N. Jakobi, „JlaTßHftcKoe vrojioßHoe yjiojKeHHe", BbinvcK % no

1923. gada un Bi»mycK 11, no 1928. gada, Valtera un Rapas izdevumā.
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projektus par darba namiem, kuri jau pievesti nodalījumā par

Latviju un savā laikā noraidīti, uzpeld jautājums, kāpēc pie

mums 1933. g. sodu likumā darba nami ievesti? Vai noziedzī-,

bu sekmīgāka apkarošana to prasa? Vai ari lietderība?

Pēdējā gadu simtā teorija attiecībā uz sodiem uzrāda no-

teiktu tendenci iepotēt uzskatu, 1) ka bargie sodi, kā nāves

sodi un brīvības atņemšana uz ilgāku laiku, nesasniedz savu

mērķi noziedznieku labot un 2) ka sodam modernā zinātnē,

resp. ari praksē varētu būt gandrīz vai vienīgi audzinoša no-

zīme. Līdz ar to zinātnē ir radies noteikts virziens pret ilgiem

brīvības atņemšanas sodiem, nerunājot jau nemaz par nāves

sodu. Šādus uzskatus it sevišķi atbalsta visu tautu sociālisti.

Tas tomēr ir nepareizs uzskats pašā pamatā. Saprotams*

ir vienpusīgi uzskatīt, ka sodam jāpiešķir tikai audzinoša no-

zīme. Tas pats jāsaka ari gadījumā, ja sodam piešķir nozīmi

tikai iebaidīt, vai tikai izolēt noziedznieku uz laiku vai pavisam

no sabiedrības, vai ari ka sodam piešķir tikai ģenerālas pre-

vencijas nozīmi. Pareizāk būs atzīt, ka sodam ir kā audzinā-

tāja, tā ari iebaidītāja, kā ģenerālas prevencijas, tā ari izolācijas

līdzekļa v. t. t. nozīme vienādā mērā, bet galvenā kārtā, ru-

nājot konkrēti, tā mērķis ir, lai vienreiz sodītais neizdarītu no

jauna noziegumus.

Tāpat noteikti jānostājas pret to virzienu, kurš iziet uz to,

ka jāapkaro ilgie brīvības atņemšanas un nāves sodi t. i., ka

jāieved vispār mīksti sodi. Tomēr nevar par katru cenu aiz-

stāvēt ari ilgus brīvības atņemšanas un nāves sodus. Jāievēro

mērenība. Tāda ir pamattēze. Ja ilgie brīvības atņemšanas

un nāvēsi sodi nav vienā otrā gadījumā sasnieguši savu mērķi,

tad tādi gadījumi ir retums, par kuriem gan neatmaksātos ru-

nāt""). Un neviens kriminālists, aizstāvot šādu viedokli, nav

29) Par šī uzskata pareizību esmu pārliecinājies savā praksē;

var jau būt gadījumi, kur tiešām sods nesasniedz kādu mērķi, bet (gandrīz

visos tajos* gadījumos šis mērķis ir tāds, kuru sodam grib par katru cenu

uztiept, bet kurš savos pamatos sodam nemaz nav tuvs, pat pilnīgi svešs„

un tāpēc ari nesasniedzams.
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pievedis piemērus vai pievedis tos tādā skaitā, ka tie paši par

sevi runātu. Tas ari nav iespējams tīri vienkārši tāpēc, ka

tādu pietrūktu. Te visi gan operē ar humanitātes principu.

Šis cildenais princips ir tomēr abpusēji ass ierocis. Ja nostā-

jas noziedznieka pusē, tad virziens pret bargiem sodiem ir vis-

pareizākais. Turpretim nostājoties otrā (valsts, resp. sabiedrī-

bas) pusē, mēs konstatēsim, ka virziens pret bargiem sodiem

nav vienīgi pareizais, jo reizēs, kur noziedznieka labošanās nav

paredzama, ir vietā bargs sods; tāpat ari gadījumos, kad pa-

strādātais noziegums ir pēc savas dabas tik smags, ka par mīk-

stāku sodu nevar būt runas jau tāpēc vien, ka noziedznieks

vienkārši ir izolējams no sabiedrības vai nu ar ilgu brīvības

atņemšanas vai nāves sodu. Šādos gadījumos humanitātes

princips būtu samīdīts kājām, ja mēs nostātos uz pretēja vie-

dokļa. Sods, kaut gan ari tas būtu bargs, bet ja tas vietā pie-

mērots, ir vienmēr taisnīgs. Sakarā ar to, tad ari nav pa-

mata runāt par to* ka bargie sodi vispār nav piemērojami sodu

likumos.

Visur un vienmēr ir bijuši cilvēki, izcilas personības, ari

zinātnieki, kuri katrā laikā un vietā runā par to, ka bargie sodi

izmetami no sodu likumiem, ka ar tiem nekad mērķis nav un

nevar būt sasniegts. Būtu varbūt pilnīgi tam ari jāpievienojas,

ja tikai šīs izcilās personības nesaprastu ar bargiem sodiem ku-

ru katru sodu. Un sliktākais vēl ir tas, ka šos savus uzskatus

viņi nostāda kā humanitātes, tagadējās kultūras un modernās

tagadnes noteiktāko prasību. Tā tas ir turpinājies jau ļoti ilgi.

Tāpat kā ūdenspilieni, pastāvīgi krītot uz akmeni, galu galā sa-

dragā to, tāpat ari pa daļai ir noticis ar nupat pievestiem izba-

zunētiem uzskatiem par bargiem sodiem. Reti kāds mīl un

grib peldēt pret straumi. Ari modernā teorija ir gandrīz visur

pret bargiem sodiem. Tā ir iznācis, ka virziens pret bargiem

sodiem ir palicis gandrīz par humanitātes pazīmi, šī principa

sastāvdaļu. Bet humanitāte un kultūra nav iedomājama viena

bez otras. Secinājums no tā tagadnē ir bijis, ka kultūra it kā

dabiski nes sev līdz uzskatu par mīkstām represijām pret no-

ziedzniekiem. Tāds uzskats ir dzirdēts ne vienu vien reizi.

137



Tam nekādā gadījumā nevar piekrist, vismazāk jau šāda veida

formulējumam. Kultūra, šis varenais faktors, nenoliedzami ved

mūs uz labāku nākotni. Tas jāsaprot plašākā nozīmē ari at-

tiecībā uz noziedzniekiem. Bet jājautā, kādu nākotni? Tādu,

kurā taisnības principam ir nodrošināta vienmēr izcilā vieta.

Ir jau pareizi, taisnības jēdziens ir relatīvs; tomēr līdz ar šādu

atzinumu mums ari jāatzīst, ka taisnības jēdziens, kā tāds,

savu nozīmi nekad nav zaudējis un nezaudēs. Un tā tad pa-

reizi būs formulēts šai rakstā aizstāvētais uzskats, ja es teikšu:

„Jo lielāka, augstāka kultūra, jo vairāk garantijas katram, ka

taisnības princips vienmēr uzvar." Piemērojot šo teicienu at-

tiecībā uz sodu piemērošanu tiem, kas noziegušies pret liku-

mu, jāsaka, ka katram no tiem vajaga piespriest tādu sodu, kā-

du tas tiešam ir pelnījis. īsāk: katram pēc nopelniem!

Līdz ar šādu konstatējumu mēs nonākam pie svarīgākā

jautājuma, pie tā, no kādas mērauklas ir jāvadās šos nopelnus

novērtējot, t. i. uzliekot sodus.

Saprotams, būtu ne tikai nepareizi, bet pat smieklīgi, ja

mēs nostātos uz kriminālista Raula dc la Gras sērie

viedokļa, ka sodiem nākošos sodu likumos jāsastāv no tā sau-

camiem pekles preventives, galvenā kārtā piezīmju un rājienu

veidā, atstājot gan ari izcilos gadījumos citus sodus. Tas pats

Grasserie atrod par pareizu piespriest pilsoņiem par labu uz-

vešanos prēmijas gan ordeņu tin citādu balvu veidā! Viņš tā

tad atzīst, no vienas puses, sodu likumus (droit pēnal), un, no

otras puses, prēmiju likumus (droit prēmial)
30).

Tikpat neiespējami ir uzskati, kurus izvirza Be 11 am i sa-

vā grāmatā „Pēc simts gadiem"
31

) un Viljams Morr i s s grā-

matā „Ziņas no nekurienes"' 2

), kuros izvirzīts uzskats, ka jau-

nā sociālistiskā sabiedrībā nenotiks noziegumi un tāpēc ari

30) „L'avenir dv droit pēnal" un „Droit prēmial et droit penal'\

„Scuola Positiva" 1900, juglio et 1901, Nr. 1 un 2.

:n) Be 11 am i, „Hepe3 cto Jieī", 3iiHHHa, H3A- ITaßJieiiKOßa

1896. r., rji. XIX.

32) Viljams Morr i s s : „BecTH H3fl. „Jļeno", 1906. r.,

ctp. 75—77.
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nebūs sodu. Ja tomēr noziegumi būtu, tad pietiktu, ka garīgi

veselais subjekts lūdz piedošanu par izdarīto. Kādā veidā cī-

nīties ar noziegumiem, kuri kā mantojums pāries jaunnodibi-

nātā sociālistiskā valstī no vecās vai no jauna radīsies tajā, par

to šie izcilie spēki neizsakās. Tomēr ievērojamais profesors

M c n ge r s savā „Jaunā mācība par valsti" izsaka par šo jau-

tājumu citādas domas. Viņš ir tanīs uzskatos, ka noziegumi

ari sociālistiskās valstīs neizzudīs, bet gan ievērojami samazi-

nāsies. Daži sodu veidi pavisam būs atmesti, paliks nedaudzi,

un represijas būs daudz mīkstākas.

Nerunājot jau nemaz par R. dc la Grasserie uzska-

tiem, jāatzīmē, ka visu pievesto zinātnieku un daudzu citu uz-

skati par noziegumiem un sodiem sociālistiskā valstī ir pilnīgi

nepareizi. To mēs redzam no vēstures piemēriem"), it sevišķi

labi no Padomju Krievijas sociālistiskas iekārtas sasniegumiem.

Noziedzība tur pastāv, pastāv vēl plašākos apmēros, nekā pirms

sociālistiskās iekārtas ievešanas. Bet kā nu ir tur ar sodiem?

Par plašos apmēros izpildītiem nāves sodiem un izsūtīšanu no*

metinājumā uz tālajiem ziemeļiem vai austrumiem gan visi būs

dzirdējuši. Ko nu vēl runāt par citiem sodiem. Šos faktus

neviens neies apstrīdēt. Padomju Krievijā ir blakus sodu liku-

mam pat speciāli noteikumi par noziegumiem, kas vērsti pret

valsti 14).

Teiktais un pati dzīves īstenība pēdējā laikā sāk ievirzīt

kriminalzinātni jaunā stadijā. Tas tāpēc, ka līdz šim rēķinājās

vienīgi ar tiem uzskatiem (dažu reiz gan tieši to neapzino-

ties), kuries izteikuši sociālistiskā novirziena kriminalzinātnieki.

Galvenais, tiem bija vilinošas idejas. Kriminalzinātne bija no-

nākusi jautājumā par sodiem krustceļos, ja ne pavisam strup-

ceļā, aizstāvot mīkstos sodus un ari piešķirot sodiem vienīgi

audzinošu nozīmi. Un ja visu to vēl pasniedza zem humanitā-

tes principa maskas — pilnīgi saprotams, ka neviens neuzdro-

šinājās uzstāties pret šo virzienu. Tomēr tagad šis virziens ir

33) Sava laikā Francija.
34) Par tiem pa lielākai daļai draud nāves sods.
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saņēmis kārtīgu triecienu, jo, pretēji sociālistu domām, Padomju

Krievijā represijas viscaur paaugstinātas. Tāpat tas noticis ari

citās lielās kultūras valstīs, kā Itālijā, Vācijā v. c. Ar Padomju

Krievijā tagad pastāvošo kārtību mēs esam ieguvuši spilgtu

piemēru. Un šis piemērs mums rāda, ka sociālistiskā valstī

būs ari sodu likumi, ,ka tie būs pat piesātināti bargākiem so-

diem nekā pilsonisko valstu sodu likumi un ka noziegumi tanī

gan nemazināsies, bet gan otrādi, pavairosies, kas it sevišķi

sakāms par noziegumiem pret valsti 35). Bez tam cietumi Pa-

domju Krievijā ir vienmēr pārpildīti — ari parādība, kuru šā

novirziena kriminalzinātnieki uzskata par neiespējamu sociālis-

tiskā valstī. Tā valdošā šķira Padomju Krievijā aizstāv savu

valsti, resp. pielieto savu taisnības principu. Par to, jāsaka, ari

nav ko brīnīties. Tas ir tagadējos Krievijas apstākļos dabiski.

Bet ar to kriminalzinātne no pilsonības viedokļa ieguva lielu

„trumpi". Kariem pret sodiem vispārīgi būtu jārimst. Jaunie

piedzīvojumi bez šaubām radīs ari jaunu strāvu, jaunu virzie-

nu kriminalzinātnieku sociālistu aprindās.

Ja pēc visa sacītā atkal piegriežamies tieši humanitātes

principam, tad jāsaka, ka mērenība ir tas centrs, no kura ir ra-

dušies dažādi novirzieni un kuri savukārt ir vienmēr tikuši

apkaroti. Ir pilnīgi skaidrs un pats par sevi saprotams, ka šie

novirzieni jāapkaro. Jāapkaro ne tikai pastāvošos valstu sodu

likumos, bet ari jaunizstrādājumos. Mēreni sodi, kā novērots
36),

atstāj vislabāko iespaidu kā uz sabiedrību, tā ari uz notiesāto.

Sāds sods ir tiešām audzinošs, pietiekošā mērā iebaidošs un

vieglāk sasniedz sodu ģenerālās prevencijas mērķi. Ar šādu

sodu samierināsies ari notiesātais, tas neradīs viņā niknumu

pret tiesu un valsti un nekad nebūs viņam par dzenuli jaunu

noziegvmv pastrādāsanai.

Bet lai mēs varētu šinī ziņā garantēt sevi un tiesājamos,

nevajaga sodu likumos kā sankcijas ievest, sekojot augšapzī-

mētiem apšaubāmiem humanitātes saucieniem, par visiem no-

35) Pretēji profesora Mengera domām; skat. vina grāmatu:

~Jaunā mācība par
valsti".

3C ) Runāju no mūsu tiesu prakses. — Autors.
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ziedzīgiem nodarījumiem vieglus, resp. mīkstus sodus, vai ari

tādus blakus sodus, kas paši par. sevi pēc būtības ne ar ko ne-

atšķiras no pamatsoda. Šī nepareizā tendence ir ietekmējusi

ari mūsu 1933. g. sodu likuma autorus, jo mēs redzam, ka sodi

gandrīz par visiem noziegumiem caurmērā mīkstināti.

Dzīves īstenība tomēr ir citāda. Noziegumu skaitam ir

pastāvīgi augoša tendence. Noziedznieki sāk izmantot vienīgi
it kā kulturāliem nolūkiem domātos sasniegumus technikā un

citās zinātnes nozarēs. Cilvēki vairojas un eksistences dēļ sāk

kļūt nežēlīgāki, it sevišķi tas sakāms par noziedzniekiem. Ari

tur ir konkurence. Tāds ir stāvoklis tagad visās valstīs
37). So-

di būtu jāpalielina, bet mūsu augstā kultūra to zem humanitā-

tes segas It kā kavē. Dzīvē tomēr jārod izeja. Tā ir atrasta

ari mūsu sodu likumā, tikai ļoti nepareizā ietērpā. Lai stā-

vokli labotu, ievests darba nams, kā papildu sods, kuru tiesa

pēc apstākļiem var piemērot vai nepiemērot. Arēji tā tad mums

it kā ir modernākais un humānākais sodu likums pasaulē.

Ja nupat teikto attiecībā uz blakus sodiem apsveram tālāk,

tad jāsaka, ka blakus sodi ir it kā maskēta sodu palielināšana.

Citādi to nevar saprast. Bet kādam nolūkam ir vajadzīga šāda

maskēšana, šāda pašapmānīšanās? Tā nav vajadzīga ne li-

kumdevējam, ne tiesai, bet beidzot, vismazāk pašiem tiesāja-

miem. Ja likumdevējiem vispār ir drosme izteikties par to,

ka sodi ir par mīkstiem, resp. ka tie jāpaaugstina, tad gan, lie-

kas, tas būtu jādara atklāti, paredzot likumā agrākā soda, teik-

sim 1 gada cietuma vietā lielāku, bet nevis atstājot to pašu

vienu gadu un piešķirot tiesai tiesību vajadzības gadījumā pie-

spriest notiesātam ari blakus sodu. Tad ari tiesājamais labāk

zinās, kas tam tieši draud. Viņš varēs aizstāvēties un viņu

varēs aizstāvēt.

(Turpmāk vēl.)

Gustavs Beimuts

3T) Sevišķi atbaidošs piemērs ir Z. A. Sav. valstis.
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Dzelzceļu mezglu papildmaksa vēsturiski-

juridiskā apgaismojumā.

Viens no daudzajiem dzelzceļu tarifu institūtiem irdzelz-

ceļu mezglu papildmaksa. Šis institūts savā vairāk kā trīs-

padsmit gadu pastāvēšanas laikā ir visvairāk korriģēts un, ne-

skatoties uz visiem korrektiviem, tas no visiem pārējiem tarifu

institūtiem ir visvairāk radījis dzīvē pārpratumus un strīdus.

Par pamatu šiem strīdiem un pārpratumiem bija minētā in-

stitūta juridiska daba, kura ir stipri sarežģīta un nav pilnīgi no-

skaidrota līdz pat šim laikam. Tādēļ pakavēsimies tuvāk pie šī

institūta juridiskās puses.

Lai gūtu skaidrāku ainu par minētā institūta būtību un rei-

zē mēģinātu noskaidrot tā juridisko dabu, apskatīsim šo institū-

tu vēsturiska perspektīvā, uzsverot 1) formālo momentu, resp.

konstruktivos paņēmienus institūta izteiksmē un publikācijā, un

2) materiālo momentu, proti, kā šis institūts savā materiālizēša-

nās procesā izpaužas pārvadāšanas līgumā — preču zīmē. Pa-

ralleli šim iztirzājumam atzīmēsim ari attiecīgus Senāta sprie-
dumus.

Mezglu papildmaksa (šo nosaukumu tā dabūja tikai 1929.

g.) parādījās mūsu dzelzceļu tarifu vēsturē sākot ar 1921. g. 2.

maiju. To ieveda ar galvenā direktora telegrāfisku rīkojumu (V
tel. Nr. 480/VFK — 2. V, 1921,, g, Dz. v. rīk. kr. Nr, 24), kas

stājās spēkā ar tā paša gada 5. maiju, nosakot, ka visiem sūtī-

jumiem, kurus pārvadā no leriķu—Rīgas vai aiz šīs linijas eso-

šām stacijām virzienā caur Rīgu līdz Daugavas kreisā krasta

stacijām, pārvadājumu attālumi palielināmi par 16 km. Rīko-
jums motivēts ar to, ka sakarā ar Rīgas-Valkas un Vecgulbe-

nes-leriķu līniju pārnaglošanu no N uz X sliežu platumu, minē-

tie sūtījumi pārkraujami Šķirotavā. Tā tad, kā redzams, mi-

nētais attālumu palielinājums pamatots ar to, ka preces marš-

rutceļa dažādo sliežu platumu dēļ ir jāpārkrauj Šķirotavā un

sakara ar to šādiem sūtījumiem jānoskrien lieks attālums (t. i.

no Rīgas pas. līdz Šķirotavai un atpakaļ, kas iztaisa 7,7 km +

7,7 km = 15,4 km, vai noapaļojot 16 km), novirzoties no sava
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tiešā maršruta (leriķi-Rīga pas. — Torņakalns vai tai,}. Jāpiezī-

mē, ka patiesībā šis attālumu palielinājums bieži vien iznāca

daudz mazāks par 16 km, jo minētie sūtījumi, novirzoties no

sava tieša maršruta pārkraušanas dēl Šķirotavā, pa daļai gāja

nevis iidz Rīgai pas. un tad uz Šķirotavu un pēc tam atkal atpa-

kaļ uz Rīgu pas., bet to izdarīja jau pie vienas vai otras, pār-

mijas, kas savienoja tiešā maršruta līniju (Rīga pas. — leriķi)
ar Rīgas pas. — Šķirotavas — Krustpils līniju.

Lai kā ari būtu, ir tomēr jāatzīst, ka ar šo rīkojumu mezglu

papildmaksas vēsture sākās un tas ir uzskatāms par tapšanas

momentu šai papildmaksai, kaut ari tā savā pirmatnējā kon-

strukcijā iezīmējās kā „attālumu palielinājumi" un kaut ari par

tiem dzelzceļi aprēķināja vedummaksu (pareizāki būtu bijis —

papildmaksu)., jo šī rīkojuma mērķis, tāpat kā vēlāko rīkoju-
mu par papildmaksas ievešanu, ir viens un tas pats, proti —

kompensēt dzelzceļu izdevumus par manevru darbiem, kurus

prasa preču šķirošana un pārvadāšana starp dzelzceļu mezglu

stacijām.

Kā jau parasti pēckara laikmetos, īpaši Vēl kad uz vecās

iekārtas drupām radās jaunas valstis, saimnieciskās dzīves at-

jaunošana norisinājās paātrinātā tempa; tā ar katru dienu dik-

tēja tik daudz jaunu prasību, jaunu vajadzību, ka visas tas for-

māli reglamentēt nebija nemaz iespējams, pietika, ka dažas no

tam varēja tikai kaut kā fiksēt, kad bija kaut kāds attiecīgas ad-

ministrativās varas rakstisks vārds, ko tādos apstākļos

pieņēma kā likumu. Tikai vēlāk, kad politiskā un saimnieciskā

dzīve bij daudz maz ievirzījusies savās sliedēs un kad steidzī-

gākie un svarīgākie jautājumi jau bija kaut cik reglamentēti,
varēja ķerties ari pie to jautājumu apstrādāšanas, kas pie pir-
mās dzīves izvirzītās prasības palika kaut kā atzīmēti.

Tādēļ ari vēl tā paša 1921. gada beigās mēģināja telegram-
mā fiksēto jautājumu par attālumu palielinājumiem reglamentēt,
izdodot rīkojumu Nr. 373 (Dz. k. v. rīk. Nr. 51 — 1921. g.). kas

stājās spēkā ar tā paša gada 10. decembri un minēto telegram-

mu atcēla. Šai rīkojumā jau bija sīkāki aprādīta kā pati pār-

kraušanas kārtība mezglu stacijās, tā ari tie virzieni, kādos,

pārvadājot sūtījumus, tiem pārkraušanas dēl jānovirzās no sava

tiešā maršruta un sakarā ar to pārvadājumu attālumi palielinā-
mi par 16 km. Pie kam šai pašā rīkojuma vēl bija paredzēts, ka

sūtījumiem, kurus pārvada no Priedaines — Zasulauka vai Bol-

derājas — Zasulauka līnijas uz N sliežu platuma līnijām vai ot-

rādi, attālumi palielināmi: 1) parastā ātruma preču sūtījumiem,
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kuri pārkraujami Šķirotava par 22 km, un 2) liela ātruma sūtī-

jumiem, kuri pārkraujami Rigā pas. vai Jelgavā, par 6 km.

Pie šī rīkojuma ilgāki neuzkavēsimies, ievērojot, ka tas iz-

dots laikmetā, kad valsts iestāžu organizēšanas darbs vēl ne-

bija pilnīgi pabeigts, kādēļ ari uz šī rīkojuma juridisko dabu ir

jāskatās zināmā mērā caur pirkstiem. Aizrādīsim tikai vēl uz

vienu apstākli. Pēc 1919. g. 5. decembra likuma par agrāko

Krievijas likumu atstāšanu spēkā Latvijā pēc 1918. g. 18. no-

vembra (Lik. kr. 154 — 1919. g.) visi agrākie Krievijas likumi,

kuri pastāvēja Latvijas robežās līdz 24. oktobrim 1917. g., pa-

gaidām uzskatāmi par spēkā esošiem, cik tālu tie nav atcelti ar

jauniem likumiem un nerunā pretim Latvijas valsts iekārtai. No

šī likuma izriet, ka uz Latvijas dzelzceļiem jau no paša to tap-

šanas momenta bija spēkā agrākās Krievijas dzelzceļu noli-

kums (Kriev. lik. kop. XII sēj. I d. 1916. g. izd.), kura 18, pan-

ta 1. piezim. pielikuma 17. pk. tieši nosaka, ka tarifu attālumus
starp dzelzceļu stacijām nosaka Satiksmes ministrs. Tā tad,
ja šis likums būtu ievērots, izdodot augšminēto rīkojumu, tad

ari varētu būt runa, par cik šī rīkojuma juridiskā puse ir pa-

reiza vai ne, resp. vai minētais Krievijas dzelzceļu nolikums

piešķīra Satiksmes ministram tiesības reiz nosacītos attālumus

palielināt ar kaut kādiem kilometru pieskaitījumiem (jo minētā

pielik. 19. pk. piezīme, kura paredz Satiksmes ministram tiesī-

bu nosacīt fiktivus resp. iedomātus attālumus konkrētam izņē-
muma gadījumam, nav paplašināti tulkojama un tādēļ ari šinī

gadījumā nebūtu piemērojama), jeb vai visi tarifu attālumi būtu

nosakāmi un izdodami no jauna, ieskaitot tajos ari attiecīgos

virzienos vajadzīgos attālumu palielinājumus. Tā kā rīkojumu
izdodot, tas nav ievērots, tad ari tā sīkāka iztirzāšana atkrīt.

Pēc tam sekoja rīkojums Nr. 181 (Dzelzc. v. v. rīk. krāj.
Nr. 29 — 1923. g.), kas stājās spēkā ar 1923. g. 1. augustu un

rīkojumu Nr. 373 atcēla. Šis rīkojums kā pēc formas, tā ari

pēc satura neko jaunu neienesa* jo pie tā izdošanas, tāpat kā

pie rīkojuma Nr. 373, nebija ievērots Kriev. dzelzceļu nolikuma

attiecīgais punkts. Turpretim, izdodot rīkojumu Nr. 156 (Dz.

v. v. rīk. kr. Nr. 20 un V. V, Nr.119 — 1924. g.), kas iznāca

apm. gadu vēlāk, acīmredzot, jau ir griezta vērība ari uz jau-

tājuma formālo pusi. jo tas izdots ar Satiksmes ministra sank-

ciju, publicējot par to ari Valdības Vēstnesī. Šis rīkojums no-

teica, ka, aprēķinot maksu par pasažieru bagāžas un preču pār-

vadāšanu, pārvadājumu attālumu noteikšanai jāpiemēro seko-

jošās tabeles, kuras pievienotas kā pielikums pie minētā rīko-

juma, pie kam tomēr jāievēro, ka preču sūtījumiem uzrādītie
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attālumi jāpalielina par 16, 22 vai 6 km atkarībā no virziena,

kādā tos pārvadā pa Rīgas mezglu. Tā tad, kā redzam, pie šī

rīkojuma izdošanas dzelzceļi pēc formas un pa daļai ari pēc sa-

tura, par cik -tas zīmējas uz jauno dabā pārmērīto attālumu ie-

vešanu, ir ievērojuši Kriev. dzelzc. nolik. 18. p. 1. piez. piclik.
17. pk., pēc. kura attālumus starp dzelzceļu stacijām nosaka

Satiksmes ministrs, bet jau pēc rīkojuma tālākā satura, īpaši
kas attiecas uz attālumu palielinājumiem, tie ir rīkojušies pil-

nīgi pretēji šim nolikumam, jo kā jau augstāk aizrādīts, ari mi-

nēta pielikuma 19. pk..piezīme šādas tiesības Satiksmes minis-

tram nepiešķīra. To varēja panākt vai nu likumdošanas ceļā,
kas būtu bijis visdrošākais ceļš, vai, varbūt, konstruējot rīkoju-

mu kā citādi. Pēdējā gadījumā rīkojumā būtu vajadzējis runāt

jau ne vairs par attālumu palielinājumiem, bet vienīgi par to. ka

ar šo rīkojumu Satiksmes ministrs nosacījis un ievedis dzīvē

jaunus attālumus: vienus — pasažieru un bagāžas pārvadāju-

miem, t. i. tiešos, daba topogrāfiski koi espondējošos attālumus,
un otrus •— preču pārvadājumiem, pieskaitot pie tiem visos at-

tiecīgos virzienos ari vajadzīgos attālumu palielinājumus. No

šādas rīkojuma konstrukcijas tad izrietētu, ka dzelzceļi aprēķi-
nātu vedummaksu ne vairs par attālumu, kas palielināts ar

kaut kādiem kilometru pieskaitījumiem, kādu pieskaitījumu ne

katrreiz viegli pamatot, bet jau par vienu vienīgu t. s. virtuālo

attālumu, kādai atlīdzībai arvien korespondētu ari pats izpildī-
jums. Šāda jautājuma konstrukcija tad ari atbilstu Senāta vie-

doklim ka katra atlīdzība ir prezumējama ar attiecīgu izpildī-

jumu, kā to vēlāk redzēsim no Senāta spriedumiem.

levērojot, ka 1924. g. beigās dažas prāvas, kuru pamatā

bija strīds par attālumu palielinājumiem, jau bija nonākušas tie-

su iestādēs, pie kam pirmās instances spriedums dzelzceļiem
bija nelabvēlīgs, pēdējie ari noskārta, ka šī jautājuma juridiskā

puse tiešām vēl nav noformēta. Sakarā air to izdeva Notei-
kumus par pasažieru un kravu pārvadāšanu pa dzelzceļiem"
(Dz. v. v. rīk. kr. Nr. 50, un V. V. Nr. 277,,, — 1924 g.ļ groz.
Dz. vestu. Nr. 42. un V. V. Nr. 243, — 1926. g.), kuru sakuma,

tieši zem virsraksta, bija sacīts, ka tie izdoti ar Ministru kabi-

neta piekrišanu uz 1923. g. 24. februāra „likuma par Satiksmes

ministra tiesībām pagaidām nosacīt pasažieru un bagāžas, kā

ari preču pārvadāšanas kārtību un tarifus". Šo noteikumu ko-

dols, kā tas ari sacīts pašos noteikumos, bija atvietot Kriev.

dzelzc. nolik. 18. p. 1. piez. pielik. 19. pk. piezīmi līdzšinējā

redakcijā (kurā, kā jau augstāk minēts, bija runa par fiktivu

attāluma nosacīšanu konkrētam izņēmuma gadījumam), ievie-
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tojot tās vietā (kā min. pk. piezīmi) augšminētos attālumu palie-
linājumus, pie kuriem vēl nāca klāt sekoši palielinājumi: 1) sū-

tījumiem, kurus no Mangaļiem pārvadā līdz Krūzesmuižas

(tag. Ciekurkalna) — leriķu līnijas vai aiz šīs līnijas virzienā

caur leriķiem atrodošamies stacijām vai otrādi — 4 km, un 2)
sūtījumiem, kurus no Mangaļiem pārvadā līdz Rīgas-krasta vai

Rigas-preču stacijām vai otrādi — 3 km. Ja jautājam, vai ar

šādu lietas modifikāciju ir kas panākts, tad jāatbild, ka ir gan

iegūtas zināmas prerogativas šī jautājuma jurisdikcijā, tad tomēr

tālu ne tai apjomā, kā tas bija domāts.
,

Kā jau zināms, 1923. g. 24. februāra likums (Lik. kr. Nr. 7.

— 1923. g.), uz kura pamata šie noteikumi bija izdoti, ir pēc bū-

tības t. s. blanķetlikums (Rahmengesetz, blanketnij zakon).
Blanķetlikuma raksturīgā īpašība ir tā, ka tām nav noteikti for-

mulēts saturs,, bet tas aptver kādu zināmu tiesību vai pienā-

kumu kompleksu. Tā, konkrētā gadījumā, šis likums piešķīra
Satiksmes ministra izdodamiem rīkojumiem un noteikumiem, ku-

riem ir Ministru kabineta piekrišana, tieši likuma spēku. Ka Sa-

tiksmes ministram piešķirta tiesība grozīt ari pašu likumu, t. i.

Krievijas dzelzceļu nolikumu, un ka vina minētā kārtībā izdo-

tiem noteikumiem piemita likuma spēks un nozīme, izriet jau

no šī (1923. g. 24. febr.) likuma ievadvārdiem „līdz attiecīga li-

kuma izdošanai". Pie tam šī likuma 1. p. vēl tieši uzsvērts, ka

šādas ministra tiesības attiecas uz visu minētā nolikuma I dalu.
Tā tad Satiksmes ministram bija tiesība grozīt ar saviem notei-

kumiem visu to, kura dēl citādi būtu prasāms likums šī vārda

tieša nozīmē. Šādu tiesību Satiksmes ministrs ari izlietojis, iz-

dodot „Noteikumus par pasažieru un kravu pārvadāšanu pa

dzelzceļiem".

Kā redzams, šo noteikumu pamatošana un publicēšana ir iz-

darīta formāli pareizi, kādēļ jautājumu jau varētu uzskatīt par
nokārtotu, ja tam nebūtu viena dziļāka -sakne. Lieta ir tā, ka

maksa par attālumu palielinājumu un mezglu papildmaksu kā pēc

būtības, tā ari pēc to ņemšanas pamata, ir pilnīgi dažādas lietas,

kuras nedrīkst sajaukt.

Mezglu papildmaksa pēc būtības tuvojas nodevas jēdzienam
un tādēļ to katrā ziņā ir vieglāk pamatot, nekā maksu par attā-

lumu palielinājumiem, jo papildmaksas pamatam ne katrreiz jā-
būt rokām taustāmam. Protams, lai šādu maksu ievestu, ir va-

jadzīgs savs pamats, par kādu šinī gadījumā uzskatīti manevru

darbi sakarā ar preču šķirošanu un pārvadāšanu starp dzelzceļu

mezglu stacijām, bet ja tāda pamata nebūtu, tadšīs maksas ņem-

šanu varētu tik pat labi pamatot ar citiem apstākļiem, kā, piem.,
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mezglu ceļu pastiprinātu uzraudzību un uzturēšanu kārtībā, pār-

miju centralizāciju izbūvi, varbūt, pat dzelzceļu tiltu lietošanu

v. t. t. Tādēļ ari papildmaksas pamatošanai nekrīt svara, ka tās

pamats izpaustos katrā konkrētā gadījumā, resp. pie katras šīs

maksas iekasēšanas,, pietiek, ka tai ir tikai savs vispārējs pa-

mats. Ja šo papildmaksu vēl formāli reglamentētu, tad to tiesas

ceļā nevarētuvairs apstrīdēt, bet tas panākams, protams, tikai ar

šīs maksas pareizu konstrukciju, kuras pirmais nosacījums ir

— papildmaksas pilnīga atdalīšana no vedummaksas.

Turpretim, maksa par attālumu palielinājumu ir pēc būtības

vedummaksa,, kurai katrreiz korespondē ari pats izpildījums. Šis

pēdējais ir vedummaksas nepieciešamais nosacījums, bez kura

vedummaksas ņemšana nemaz nav domājama. Tādēļ ari maksu

par attālumu palielinājumu, ievērojot tās būtību, dzelzceļi var

ņemt tikai tad, ja tie var pierādīt, ka sūtījums šo palielinājumu
katrā konkrēta gadījuma taktiski ari ir noskrējis. Turpretim, ja

dzelzceļi šo faktisko pamatu nevar pierādīt, tad tiem šī lieki ie-

kasētā vedummaksas dala, kā pārmaksā, jāatmaksā preču īpaš-
niekiem atpakaļ. (Protams, citāds būtu dzelzceļu stāvoklis, ja

tie būtu reglamentējuši t. s. virtuālos attālumus.) Tā tad šīs mak-

sas pamats ir konkrēts izpildījums,, kuram arī jāizpaužas katrā

atsevišķā gadījumā, t. i. katrreiz šo maksu iekasējot.

Kā redzam, tad starpība starp maksu par attālumu palielinā-

jumu un mezgla papildmaksu ir diezgan ievērojama, jo kaut ari

abas šīs maksas juridiski konstruē kā atlīdzības, uz ko norāda

Senāta spriedumos šai lietā pievestie Civillikumu attiecīgie pan-

ti, tad tomēr šo atlīdzību izšķirība ir tik kardināla, ka to nekādā

gadījumā nedrīkst ignorēt. Turpretim, dzelzceļi, kā tas redzams

no līdzšinējā lietas apskata un ari turpmākā, minēto izšķirību
nav taisījuši un abas šīs maksas bija identificējuši, lietojot tās

vienu otras vietā.

V. Krieviņš

(Turpmāk beigas.)
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SenātaAdministrativāDepartamentaspriedumi(1929.).

Caurlūkojis lietu, un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts

atrod: Valsts Kontroles padomes sevišķā sēde ar savu 1929. g. 8. maija
lēmumu apstiprinājusi uzrēķinu Valsts papīru spiestuvei Ls 161.153,61 ap-

mērā, atzīstot, ka no šīs sumas Ls 155.012,46 kā tīra pelna par 1924./25. un

1925.126. s. g., pretēji not. par valsts papīru spiestuvi 21. p. nav pārskai-
tīti valsts ieņēmumos, Ls 4703,50 nepareizi izsniegti no stipendiju kapitāla,
kā prēmijas spiestuves darbiniekiem, Ls 977,03 nepareizi izmaksāti grā-

matvedim Kalējam pie atlaišanas no dienesta kā alga par 3 mēnešiem uz

priekšu un Ls 321,78 nodarīti valstij zaudējumi, samaksājot šo sumu Lī-

gatnes papīra fabrikai par pieņemto no viņas papīru un vēlāk šo papīru iz-

nīcinot kā nederīgu. — Finanču ministrijas pilnvarnieks zv. advokāts Zā-

muelis iesniedzis Senātam kasācijas sūdzību, kurā lūdz pārsūdzēto Valsts

Kontroles padomes lēmumu atcelt aiz sekošiem iemesliem: 1) pārskati par

1924./25. un 1925./26. s. g. līdz šim no Finanču ministra nav apstiprināti, kā-

dēļ trūkst likumīgs pamats spiestuves pelnu par minētiem gadiem pārvest
valsts ieņēmumos, tomēr uzrēķinātie Ls 155.012,46 glabājās Valsts bankā

un atrodas Finanču ministra rīcībā, līdz ar ko nevar būt runas par kādu

iztrūkumu valsts kasē, 2) uzrēķinot 4703,50 prēmijas izmaksu spiestuves
darbiniekiem, Valsts Kontrole nepareizi piemēro 1924. g. noteikumus par

valstspapīru spiestuvi, jo prēmijas izsniegtas uz spiestuves 1922. gada sta-

tūtu pamata, pie kam, prēmiju izmaksai piekritis ari ministru kabinets, kas

redzams no Valsts kancelejas 1924. g. 15. marta paziņojuma Nr. 894, 3) Ls

977,03 algas izmaksa grāmatvedim Kalējam izdarīta saskaņā ar lik. par ci-

vildienestu 37. p. un Tautas labklājības ministrijas paskaidrojumu un 4) Ls

321,78 par iznīcinātu papīru neesot uzrēķināmi, jo papīrs bijis izgatavots
ar samērā maziem trūkumiem, kuri gan bijuši par šķērsli spiestuvei izpil-

dīt pasūtīto darbu, bet nav devuši pietiekošu pamatu uzsākt pret fabriku

prāvu ar izredzēm uz panākumu.

Izspriežot šo lietu, jāņem vērā sekošais. Attiecībā uz Ls 155.012,46

uzrēķināšanu no lietas redzams un Valsts Kontrole to neapstrīd, ka mi-

nētā suma, kas iztaisa spiestuves tīro pelņu par 1924./25. un 1925./26. s.

gadiem, atrodas uz spiestuves rēķina Latvijas bankā un nav pārskaitīta
valsts ieņēmumos vienīgi aiz tā iemesla, ka spiestuve gan iesniegusi savas

darbības pār.skatus par minētiem gadiem Finanču ministram, bet pēdējais
vēl nav apstiprinājis. levērojot to, ka pēc 1924. g. noteikumiempar valsts

papīru spiestuvi (1924 g. lik. kr. 113) Finanču ministrs pārzina spiestuvi un

apstiprina spiestuves darbības pārskatus (not. 11. un 20. p. p.), spiestuves
tīrā pelņa, kura, saskaņā ar minēto noteikumu 21. p., pēc darbības gada

noslēgšanas ieskaitāma valsts ieņēmumos, var tikt pārvesta valsts ieņē-

mumos tikai pēc tam, kad Finanču ministrs ir apstiprinājis iesniegtos pār-

skatus, jo darbības gadu var noslēgt tikai tad, kad darbības pārskats ir

likumīgā kārtībā sankcionēts. Nesaņemot Finanču ministra apstiprināju-

mu uz iesniegtiem pārskatiem, spiestuvei nebij likumīga pamata viņas kon-

statēto tīro pelņu pārvest valsts ieņēmumos un līdz ar to atkrīt ari pamats

uzrēķinam, kādēļ Valsts Kontroles padomes lēmums daļā par Ls 155.012,46

uzrēķinu Valsts papīru spiestuvei ir atceļams. — Attiecībā uz Ls 4703,50
izsniegtiem, kā tantjemas spiestuves darbiniekiem par 1922. gadu no spe-

ciāliem kapitāliem, kas paredzēti stipendijām etc, Valsts Kontrole, kā re-

dzams no viņas lēmuma, piemērojusi Valsts papīru spiestuves 1922. g. sta-

tūtus (1922. g. lik. kr. 111) un pilnīgā saskaņā ar tiem atzinusi, ka tantje-

mas, kas paredzētas statūtu 31. p. „b" pktā spiestuves darbiniekiem ne

vairāk par 20% no tīrās pelņas, nevar izmaksāt no tā paša panta „c" pktā

noteiktiem speciāliem kapitāliem 5% apmērā no tīras pelņas stipendiju iz-

sniegšanai spējīgākiem darbiniekiem arodniecisku zināšanu papildināšanai.
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viņu komandēšanai uz ārzemēm v. t. t. — Tādā kārtā, nepareizs ir kasā-

cijas sūdzībā pievestais aizrādījums, it kā Valsts Kontroles padome, uzlie-

kot uzrēķinu par tantjeinu izmaksām, esot piemērojusi 1924. gada notei-

kumus. Tāpat nepamatots ir apgalvojums kasācijas sūdzībā, it kā ministru

kabinets būtu piekritis tantjemu izmaksai no tiem kapitāliem, no kuriem
tās izdarījusi spiestuve, jo no Valsts kancelejas 1924. g. 15. marta raksta

Nr. 894, kas pievests par pierādījumu šim apgalvojumam, redzams vienīgi
tas, ka ministru kabinets piekritis tantjemu izmaksai spiestuves darbinie-

kiem 15% apmērā no 1922./23. g. tīras pelnās, bet ministru kabinets nav

noteicis, ka tas izda ārns no speciāliem kapitāliem, kuri paredzēti spies-
tuves statūtu 31. p. „c" punktā. — Attiecībā uz Ls 977,03 izmaksātiem grā-

matvedim Kalējam pie atlaišanas no dienesta kā algu par 3 mēnešiem uz

priekšu, Valsts Kontroles padome pareizi piemērojusi likuma par civil-

dienestu 38. p., pēc kura atlaistam brīva līguma darbiniekam izmaksājama

alga tikai par 2 nedēļām uz priekšu, jo, saskaņā ar noteikumu par valsts
papīru spiesituvi 16. un 17. pantiem, spiestuves darbinieki tiek pieņemti uz

brīva līguma pamata un saņem atalgojumu pēc valsts ierēdņu kategori-
jām. —

Attiecībā uz Ls 321,78, uzrēķinātiem par iznīcināto papīru, lietā

konstatēts, ka Valsts papīru spiestuvei šo papīru pieņēmusi, kā derīgu, bet

pēc pieņemšanas atzinusi par brāķi un iznīcinājusi, caur ko valstij cēlu-

šies zaudējumi minētās sumas apmērā. — Konstatējot, ka tantjemu iz-

maksa Ls 4703,50 apmērā izdarīta nepareizi, ka alga atlaistam grāmatvedim

Kalējam izmaksāta vairāk nekā pienākas Ls 977,03 apmērā, un ka caur

papīra iznīcināšanu valstij nodarīti zaudējumi Ls 321,78 apmērā, Valsts

Kontrolei bij likumīgs pamats minētās sumas uzrēķināt Valsts papīru

spiestuvei.

Ņemot vērā, ka taisot šos aprēķinus, Valsts Kontroles padome ne-

kādus likuma pārkāpumus nav pielaidusi, kasācijas sūdzība šajā daļā at-

stājama bez ievērības.

Pamatojoties uz visiem augšā pievestiem apsvērumiem, Senāts no-

lemj : Valsts Kontroles padomes sevišķās sēdes 1929. g. 8. maija lēmumu

daļa par Ls 155.012,46 uzrēķināšanu Valsts papīru spiestuvei, atcelt, bet

attiecībā uz pārējiem uzrēķiniem Finanču ministrijas pilnvarnieka, zv. ad-

vokāta V. Zamuela sūdzību atstāt bez ievērības.

63. 1929. g. novembra mēneša 20. dienā. Jāna Alkšņa sūdzība

par Rīgas apgabaltiesas 1929. g. 6./13. marta spriedumu viņa,' Alkšņa, sū-

dzībā par Rīgas pilsētas domes 1927. g. 21. apriļa sēdē pieņemtiem „Pār-

grozījumiem noteikumos par dzīvokļu nodokli Rīgā".

Sastāvs: priekšsēdētāja v. — senators J. Kalacs; senatori: K. Pū-

riņš un J. Balodis; referē senators K. Pūriņš; atzinumu dod virsprokurora
biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts

atrod: Sūdzētājs Jānis Alksnis 1929. g. 1. februārī iesniedzis Rīgas ap-

gabaltiesai sūdzību, kurā lūdz atcelt Rīgas pilsētas domes 1927. g. 21. apriļa
sēdē pieņemto un V. V. 1927. g. 31. maijā Nr. 119 publicēto ..Pārgrozījumu
noteikumos par dzīvokļa nodokli Rīgas pilsētā" § 7 ar piezīmi un § 13, kā

pretī runājošus pastāvošiem likumiem. Apgabaltiesa šo viņa sūdzību

atstājusi bez caurskatīšanas kā novēlotu, atzīstot, ka pārsūdzētais Rīgas
pilsētas domes lēmums bijis sūdzētājam zināms jau 1928. gadā, kas redzams

no lietai pievienotā Rīgas apgabaltiesas II Kriminalnodalas 1928. g. 15. de-

cembra sprieduma noraksta. Savā Senātam iesniegtā pārsūdzībā par šo
Apgabaltiesas lēmumu, sūdzētājs aizrāda: ka Apgabaltiesai vajadzējis viņa
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sudzību_ atstāt uz lik. par administratīvām tiesām 42. p. „a" pkt. pamata
bez ievērības, bet ne bez caurskatīšanas, jo šī lik. 42. pantā neesot pare-

dzēta gadījuma par sūdzību atstāšanu bez caurskatīšanas; ka Apgabal-
tiesa neesot izšķīrusi jautājumu, vai sūdzētājam bijis minētais domes lē-
mums jāpārsūdz viena mēneša laikā no tā publicēšanas Valdības Vēst-

nesī, jeb no 1928. g. 15. decembra, kad Rīgas apgabaltiesas II Kriminal-

nodala taisījusi savu spriedumu, un ja Apgabaltiesa pārsūdzības terminu
skaitījusi no pēdējā, tad tai vajadzējis pārsūdzības terminu aprēķināt ne no

rezolūcijas pasludināšanas dienas — 15. decembra, bet gan no 1929. g.

12. janvāra, t. i. no sprieduma izgatavošanas dienas, aiz tā iemesla, ka

Rīgas pilsētas domes pārsūdžēto 1927. g. 21. apriļa un Valdības Vēstnesī

1927. g. 31. maijā publicēto noteikumu attiecināšana uz vinu, sūdzētāju, pē-

dējam to zinot, notikusi ar 1929. g. 12. janvāra Rīgas apgabaltiesas II Kri-
minalnodaļas spriedumu — ar tā izgatavošanas dienu: aiz šiem iemesliem
Alksnis lūdz Apgabaltiesas lēmumu atcelt un apmierināt vina sūdzību pēc

satura.

Ņemot vērā: ka, saskaņā ar lik. par administratīvām tiesām 10. p.,

protesti un sūdzības iesniedzamas likumos noteiktā laikā, bet ja tāds nav

paredzēts; mēneša laikā, skaitot no lēmuma vai rīkojuma pasludināšanas

dienas, vai, ja tas nebija pasludināms, no tās dienas, kad lēmums vai rī-

cība ir tikuši zināmi sūdzības cēlējam; ka sūdzības par tādu pilsētas do-

mes noteikumu nelikumību, pie kuru izpildīšanas stājas, iesniedzamas Ap-

gabaltiesai noteiktā kārtībā (pilsētu nolik. 142. p.); ka Rīgas pilsētas do-

mes 1927. g. 21. aprilī pieņemtie noteikumi publicēti Valdības Vēstnesī

1927. g. 31. maijā un uz šo noteikumu pamata ieceltā komisija stājusies
pie sūdzētāja dzīvokļa apskates 1928. g. 24. maijā (komisijas akts Nr. 12);
ka sūdzētāja intereses tika aizkārtas līdz ar komisijas ierašanos un iz-

teikto prasību, pielaist viņu sūdzētāja dzīvoklī dēl tā apskatīšanas; ka par

liegšanos ielaist minēto komisiju dēļ dzīvokļa apskates sūdzētājs Alksnis

tika saukts pie kriminālas atbildības, un miertiesnesis savā 1928. g. 11. sep-

tembra sprieduma motivos, kas galīgā veidā izgatavoti tā paša gada 22. sep-

tembrī, pieved, starp citu, ari pilsētas domes 1927. g. 21. apriļa noteikumu

7. un 13. p. p., kurus sūdzētājs atzīst par nelikumīgiem; ka tāpat Rīgas
pref. 3. iec. priekšnieks savā 1928. g. 24. septembra apelācijas atsauksmē

par miertiesneša spriedumu, starp citu, pamato uz minētiem pilsētas do-

mes noteikumiem; ka uz šo pref. 3. iec. priekšnieka apelācijas atsauksmi

sūdzētājs Alksnis 1928. g. 12. novembrī iesniedzis Apgabaltiesas 2. Kriminal-

nodalai savus rakstiskus paskaidrojumus; ka no pievestiem faktiem jānāk

pie slēdziena, ka pilsētas domes 1927. g. 21. aprija noteikumi bij sūdzētā-

jam zināmi jau vēlākais 1928. gadā, bet sūdzība Apgabaltiesai par tiem

iesniegta tikai 1929. g. 1. februārī, kad pārsūdzības termiņš bij jau note-

cējis"; ka sūdzētāja atsaukšanās uz lik. par administratīvām tiesām 17. p.

un 42. p. „a" pktu, šinī gadījumā ir nevietā, jo šī likuma panti uz šo pār-
sūdzēto gadījumu nav attiecināmi; ka, tādā kārtā, Rīgas apgabaltiesa, at-

stājot bez caurskatīšanas Jāņa Alkšņa sūdzību, ir rīkojusies saskaņā ar

pievesto likumu nosacījumiem, kādēļ Jāņa Alkšņa sūdzība, šinī lietā at-

zīstama par nepamatotu un noraidāmu, Senāts nolemj : Jāņa Alkšņa
sūdzību atstāt bez ievērības.

64. 1929. g. novembra mēneša 20. dienā. Rīgas apgabaltiesas pro-

kurora protests par Rīgas apgabaltiesas 1929. g. 16. oktobra spriedumu Pil-

sētas un lauku strādnieku arodbiedrības reģistrēšanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētāja v.
— senators J. Kalacs; senatori: K. Pū-

riņš un J. Balodis; referē senators J. Balodis; atzinumu dod virsproku-
rora biedrs E. Bitte.
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Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Se-

nāts atrod: Ar Rīgas apgabaltiesas 1929. g. 16. oktobra spriedumu reģistrēti

„Pilsētas un lauku strādnieku arodbiedrības" statūti.

Par šo spriedumu Rīgas apgabaltiesas prokurors lik. par biedrībām,
savienībām un politiskām organizācijām paredzētā kārtībā iesniedzis pro-

testu Senātam, kurā atrod Apgabaltiesas spriedumu par atceļamu, aizrādot,
ka biedrības statūti neatbilst augstāk minētā likuma 1. p. noteikumiem. Šinī

panta izteikts, ka biedrības darbība un mērķi nedrīkst runāt pretim valsts

pastāvošiem likumiem, turpretim, biedrības statūtos, pēc prokurora ieskata,
atrodami tādi noteikumi, kuri nav saskaņojami ar valsts likumiem. Tā,

vispirms, statūtu § 2 atrodoties norādījumi, ka biedrība var vest aģitāciju

un cīņu par darba laika saīsināšanu, algas paaugstināšanu v. t. t., izplatīt

attiecīgu literatūru un uzsaukumus, sarīkot gājienus un sapulces un vākt

ziedojumus, bet iztrūkstot norādījuma, ka šiem līdzekļiem jābūt legā-
liem. Tamdēļ šinī zinā statūtos ieraugāma kolizija ar sodu likumu nor-

mām (Sodu lik. 129. p., 368. p., 277. p. v. c).
Tālāk, statūtu § 2 izteikts, ka biedrības var noslēgt savu biedru vārdā

līgumus ar darba devējiem un aizstāvēt savu biedru intereses pie darba

devējiem un citām iestādēm un organizācijām, kas pēc prokurora ieskata

runā pretim Noteikumiem par kolektiviem darba līgumiem (lik. krāj. 1927.

g. Nr. 173) un civillikumu 4363. p. noteikumiem par priekšstāvībām un

pilnvarām.

Pēdīgi, statūtu § 7 tiekot ievests noteikums, ka no biedrības izslē-

dzami tie biedri, kuri strādā kā „streiklauži", pielīdzinot tos pat tiem bied-

riem, kuri izdarījuši kriminālnoziegumus. Šis noteikums atrodoties pret-
runā ar Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumu 9. p. (lik. krāj. 1920. g.

Nr. 183), kur paredzēta streika brīvība, un, loģiski spriežot, līdz ar

to, ari darba brīvība.

Pamatojoties uz civ. proc. lik. 146091. p., prokurors lūdz Senātu at-
celt Apgabaltiesas spriedumu par augšminētās biedrības statūtu reģistrē-
šanu.

Apsverot prokurora protestā izteiktos aizrādījumus un pārbaudot uz-

raudzības kārtībā lietai pievienotos statūtus, jānēm vērā sekošais.

Saskaņā ar lik. par biedrībām, savienībām un politiskām organizāci-

jām i. p., katras sabiedrības darbība nedrīkst runāt pretim Latvijas valsts

likumiem. Latvijas valsts iekārtas pagaidu noteikumi (lik. krāj. 1920. g. Nr.

183) nosaka, ka Latvijā pastāv personas un dzīvokļa neaizkaramība, preses,

vaida, apziņas, streika, sapulču un biedrošanās brīvības, kādas brīvības

nodrošināmas un noteicamas ar attiecīgiem likumiem. Šādi atsevišķi li-

kumi Latvijā ari pa daļai izdoti (piemēram, par presi, biedrībām, sapul-

cēm), bet attiecībā uz pārējām pilsoniskām brīvībām augstāk aprādītais

deklarativas dabas lozungs iztulkojams vienīgi tanī nozīmē, ka šīs brī-

vības izpausme nedrīkst nonākt konfliktā ar pastāvošiem likumiem. At-

zīstot, ka katrai pilsoņu grupai ir tiesība noorganizēties biedrībās, savie-

nībās un politiskās organizācijās, un pēc šo pilsoņu brīva ieskata, visā-

diem līdzekļiem sekmēt savu mērķu sasniegšanu, tomēr šiem līdzekļiem

jābūt tādiem, kuri paši par sevi nestāv konfliktā ar pārējiem Latvijas li-

kumiem. Tamdēļ biedrību un savienību statūtos pilnīgi noteikti jāapzīmē,
kā pašas šīs organizācijas mērķi, tā ari šo mērķu sasniegšanai izlie-

tojamie līdzekļi, lai uzraudzības iestādēm, kuras šos statūtus pārbauda

un apstiprina, būtu skaidri biedrības mērķi un uzdevumi, un lai pēc sta-

tūtu reģistrēšanas netiktu nodibināts tāds stāvoklis, ka biedrības biedri,

rīkojoties statūtu robežās, tanī pašā laikā atrastos konfliktā ar

pārējiem Latvijā spēkā esošiem likumiem.
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Kas attiecas konkrētā Radījumā uz prokuratūras protesta aizrādīju-
miem, tad, ka redzams no statūtu § 2, biedrības mērķis ir apvienot visus

algotus lauku un pilsētu strādniekus (-ces), rokpeļņus, amatniekus, pus-

graudniekus, valeniekus, sīkrentniekus un sīkzemniekus, aizstāvēt savu

biedru saimnieciskās, tiesiskās un kulturālās intereses, pabalstīt un vadīt

savu biedru uzstāšanos par viņu saimnieciskā, tiesiskā un kulturālā stā-
vokļa uzlabošanu un veicināt savu biedru šķiras apziņas izkopšanu un iz-

glītības līmeņa pacelšanu. Šādi biedrības mērķi ir likumā atļauti. Tāpat
nav atrodams, pretēji prokuratūras ieskatam, nekas pretlikumīgs turpmākos
šī paragrāfa 1. un 3.—12. p. p. paredzētā biedrības darbībā, kurā starp citu

paredzēta ari aģitācija par iestāšanos biedrībā, sapulču, gājie-

nu, ekskursiju un tml. noturēšana un attiecīgas literatūras izplatīšana; tā-

pat nav saskatāma kolizija ar civ. lik. 4363. p. un „likumu par kolektiviem

darba līgumiem" tanī apstāklī, ka biedrība palīdz noslēgt un noslēdz

savu biedru vārdā j&rba un rentes līgumus ar darba devējiem un uzstājas

kā vidutāja savu biedru konfliktu gadījumos ar darba devējiem, kā ari ci-

tādi aizstāv savu biedru intereses, jo no aprādītiem noteikumiem nav atri-
sināms slēdziens, ka pie šādas vidūtājības tiktu kaut kādā veidā grozīti ci-

villikumi vai civilprocesa likumu noteikumi par pilnvaru uzrādīšanu tur, kur

tādas šie likumi paredz. Statūtu §2, punktā 2 tomēr ievests noteikums, ka

biedrība var ari vest cīņu par savu biedru darba apstākļu uzlabošanu,

darba laika saīsināšanu, algas paaugstināšanu, darba aizsardzības noteikumu

un sociālās apdrošināšanas izvešanu dzīvē, kā ari to tālāku izveidošanu.

Cīņas jēdziens pats par sevi, ir loti plašs, kurā ietilpst, kā idejiska cīņa
(p. p. ar vārda, preses palīdzību), tā ari cīņa ar fiziskas varas izlietošanu

(p. p. ar ieroču), savu nodomāto mērķu sasniegšanai. Neatzīmējot noteik-

tāki statūtos, kādai jābūt šai cīņai resp. viņas veidam, un pat nenorādot

pret ko īsti šī cīņa tiks vērsta, pēc pareiza prokuratūras aizrādījuma, bied-

rībai tiktu dotas tiesības visplašākā nozīmē izlietot tādus līdzekļus savu

mērķu sasniegšanai, kuri atrastos noteiktā kolizijā ar Latvijas kriminālliku-

miem, kamdēļ jau aiz aprādītā iemesla statūtu reģistrēšana ar šādas darbības

deklarēšanu, nav atzīstama par saskaņojumu ar lik. par biedrībām, savie-

nībām un politiskām organizācijām 1. pantu.
Pārbaudot uzraudzības kārtībā pārējos statūtu noteikumus, konstatēja-

mi ari citi defekti, kuri nav saskaņojami kā ar augstāk aprādītiem notei-

kumiem par personas un darba brīvību, tā ari ar likumu par biedrībām, sa-

vienībām un politiskām organizācijām. Tā, starp citu, statūtu § 7 paredzēts,
ka no biedrības var izslēgt biedrus, kuri strādā, kā ..streiklauži", kvalificējot
šādu rīcību, kā tas redzams no turpmākā teksta, kā noziegumu pret biedrī-

bas! interesēm. Nerunājot jau nemaz par to, ka statūti nevar regulēt, pēc

sava ieskata, ar īpašu likumu deklarētās brīvības, ja pielaistu, ka biedrības

dibinātāji būtu paredzējuši izslēgt biedrus tikai tamdēļ, ka tie saimnieciskā

vai politiskā streika gadījumā iet strādāt, tad ar šādu noteikumu tiktu

tādā mērā aizkārta biedrības biedru personas un darba brīvība, kas nekā-

dā ziņā nav saskaņojama ar Latvijas valsts iekārtas noteikumiem, kuros lo-

ģiski spriežot līdz ar streika brīvību paredzēta ari darba brīvība, kā daudz

svarīgāks ekonomiskās dzīves faktors. Šāds noteikums stāv kolizijā ari ar

Sodu lik. 368. p., pēc kura paredzēts sods personām, kas ar šādu līdzekļu
pielietošanu centušās panākt streika izvešanu. Pēdīgi, jāatzīmē, ka statūtu

§ 15 paredzot pilnu biedru sapulču sasaukšanas kārtību, starp citu, ievests

noteikums, ka tanīs gadījumos, ja izsludinātā sapulcē neierodas vajadzīgais
biedru skaits (2/3 no pilnvarnieku resp. biedru kopskaita), tad vienu stundu

vēlāk sapulce pilntiesīga pie katra ieradušos skaita. Līdzīgs no-

teikums atrodas ari statūtu § 25, kur ari paredzēts, ka pilnvarnieku sapulces
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pilntiesīgas pie katra dalībnieku skaita, ja viou sanākšanas laiks, vieta un

dienas kārtība ir turpmāk aprādītā kārtībā paziņota. Tāds noteikums, kā ta

Senāts jau paskaidrojis savā 1929. g. 21. oktobra spriedumā Ventspils vācu

dziedāšanas biedrības statūtu reģistrēšanas lietā, runā pretim lik. par biedrī-

bām, savienībām un politiskām organizācijām 2. p., kurā paredzēts, ka

biedrība ir vairāku personu apvienošanās zināmu mērķu sa-

sniegšanai kopīgā darbībā, un nekādi nav pielaižams, ka pilna sapulce varētu

tikt noturēta un skaitītos par pilntiesīgu ari tad, ja tanī piedalītos kaut

viens b.edrs. Bez tam, likums par biedrībām, savienībām un politiskām

organizācijām savā 11. p. noteic, ka statūtos jābūt tieši norādītai visu pil-

nu sapulču (kā kārtējo, tā ārkārtējo) sasaukšanas kārtībai, turpretim, na

statūtu § 15 vispāri nav redzams, kādā gan īsti veidā vienas stundas,

laikā pēc nenotikušās pilnas sapulces tiktu izziņots biedriem par jau-

nas sapulces noturēšanu un vai šī sapulce skaitītos par kārtēju, vai ār-

kārtēju. 1

Ar visu aprādīto, tādā kārtā; pārkāpts likums par biedrībām, savie-

nībām un politiskām organizācijām 1., 2. un 11. p. p., kamdēļ apgabaltie-

sas 1929. g. 16. oktobra spriedums par „Pilsētas un lauku strādnieku arod-

biedrības" statūtu reģistrēšanu nevar palikt spēkā, Senāts, pamatojoties uz

lik. par biedrībām, savienībām un politiskām organizācijām 21. un 25. p. p.,

— nolemj: Rīgas apgabaltiesas 1929. g. 16. oktobra spriedumu par

„pilsetas un lauku strādnieku arodbiedrības" reģistrēšanu atcelt un lūgumu

par minētās biedrības reģistrēšanu noraidīt.

65. 1929. g. novembra/decembra mēneša 20./16. dienā. Valsts Kon-
troles ziņojums attiecībā uz Jaunmoku muižas neieskaitīšanu valsts zemes

fondā līdz muižas sadalīšanai.

Sastāvs: priekšsēdētāja v. — senators J. Kalacs; senators K. Pūriņš

un J. Balodis; referē senators J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurora
biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Se-

nāts atrod: Valsts Kontrole savā 1927. g. 19. februāra ziņojumā Nr. 1212/K
lūdz Senātu atcelt: 1) Tieslietu ministra 1920. g. 1. oktobra un 1921. g. 25.

un 28. februāra lēmumus, ar kuriem izdotas atļaujas atsavināt deviņus ze-

mes gabalus no Jaunmoku muižas Tukuma apriņķī, un 2) Zemkopības

ministrijas 1924. g. 9. apriļa lēmumu par minētā muižā atstāto neatsavi-

nāmo dalu, pie kam atsaucas uz datiem, pievestiem Valsts Kontroles

priekšstavja Raumaņa 1925. g. 17. un 25. novembrī sastādītiem un ziņoju-
mam norakstos pievienotiem aktiem Nr. 21 un Nr. 23.

Stājoties pie lietas izšķiršanas, jāņem vērā sekošais.

Vispārējais tiesiskais princips, kas izteikts ari lik. par administratī-

vām tiesām 6. un 10. pantos un 1922. g. 5. oktobra noteikumos par sūdzību

iesniegšanas kārtību un laiku Senāta administratīvam departamentam, pie-
laiž tikai vienu kārtību valsts iestāžu vai amatpersonu lēmumu pārsūdzē-

šanai, t. i. iesniedzot protestu vai sūdzību augstākai instancei viena* mēneša

laikā, skaitot no lēmuma pasludināšanas dienas, vai ja tas nebij pasludi-

nāms, no tās dienas, kad lēmums ir ticis zināms protesta vai sūdzības cē-

lējam. Lēmums, kas nav ticis noteiktā laikā pārsūdzēts, stājas likumīgā

spēkā un ir obligatorisks kā priekš lietas dalībniekiem, tā ari visām attie-

cīgām valsts iestādēm. Likums pielaiž gan spēkā gājušu lēmumu jaunu

caurskatīšanu, bet vienīgi pašā likumā stingri noteiktos gadījumos, kad

nāk gaismā jauni lietas apstākli, vai ja dokumenti, uz kuriem dibināts lē-
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mums, izrādās par viltotiem, pie kam lūgumu par lēmuma jaunu caurska-

tīšanu var iesniegt tikai četru mēnešu laikā, skaitot mo tās dienas, kad

jaunais apstāklis lūdzējam nācis zināms, un viltojuma gadījumā no tās die-

nas, kad nācis spēkā krimināltiesas spriedums par dokumentu viltojuma
atzīšanu (lik. par' adm. tiesām 57. un 58. p. p.).

Likumīgā spēkā gājušā lēmuma atcelšana uzraudzības kārtībā pielai-
žama vienīgi ārkārtējos gadījumos, kad augstākā instance pati, caurskatot

lietu, konstatē, ka valsts iestāde vai amatpersona, taisot savu lēmumu,

pārkāpusi tik svarīgus likuma noteikumus, ka to neievērošanas dēl nav ie-

spējams piešķirt lēmumam tiesiska akta spēku.

Saskaņā ar sacīto un Tiesu iekārtas lik. 174. p. 2. pktu, sūdzības resp.

ziņojumi uzraudzības kārtībā par tādiem valsts iestāžu vai amatpersonu

lēmumiem, kurus var vai varēja pārsūdzēt likumā noteiktā pārsūdzības
kārtībā un kurās nav konstatēti augšminētie defekti, atstājamas bez caur-

skatīšanas.

Valsts Kontroles ziņojumā minētie Tieslietu ministra un Zemkopības

ministrijas lēmumi ir bijuši zināmi Valsts Kontrolei visos sīkumos jau 1925.

g. 17./25. novembrīi kad viņas priekšstāvis sastādījis par tiem augšā minē-

tos revizijas aktus.

Šos lēmumus Valsts Kontrole likumā paredzētā laikā un kārtībā nav

pārsūdzējusi. Neizlietojot savas likumā paredzētās pārsūdzības tiesības

un, tādā kārtā, Jaujot minētiem lēmumiem stāties likumīgā spēkā, Valsts

Kontrole, tā tad nebij atradusi minētos lēmumos tik svarīgus likumu pār-

kāpumus un valsts interešu aizkārumus, kuru dēļ būtu jācenšas sasniegt šo

lēmumu atcelšanu sūdzību ceļā. iesniedzot un uzturot savu 1927. gada 19.

februāra ziņojumu, Valsts Kontrole nav ievērojusi pievestos noteikumus par

sūdzību iesniegšanas laiku un kārtību Senātā administrativam departamen-

tam, kā ari nav pievedusi savā ziņojumā tādus apstākļus, no kuriem būtu

redzams, ka Tieslietu un Zemkopības ministri, taisot savus lēmumus attie-

cībā uz Jaunmoku muižas zemes gabaliem, būtu novirzījušies no likumā

paredzētās kārtības šādu jautājumu izlemšanā, vai pielaiduši tādus pamatli-

kumu pārkāpumus, kas nedod lēmumiem tiesisku aktu nozīmi, bet aizrāda

vienīgi uz lietas būtības nepareizu apsvēršanu un nepareizu likumu pie-

mērošanu konstatētiem apstākļiem, kas, kā jau aizrādīts, var tikt pārsū-

dzēts tikai instanču kārtībā likumā paredzētos termiņos. Bez tam, Valsts

Kontrole nav ņēmusi vērā 1927. g. likumu par uzrēķinu dzēšanu un revi-

zijas izbeigšanu. (1927. g. lik. kr. 116), kāds likums attiecināms ari uz agr.

ref. likumā paredzēto muižu zemju piešķiršanu. Pie tādiem apstākļiem Se-

nātam nav pietiekoša pamata apspriest Valsts Kontroles ziņojuma pievestos

datus pēc būtības, bet šis ziņojums atstājams bez caurskatīšanas.

Aiz pievestiem apsvērumiem Senāts nolemj: Valsts Kontroles

ziņojumu atstāt bez caurskatīšanas.

66. 1929. g. novembra/decembra mēneša 19./16. dienā. Ernesta

Ozola sūdzību par Tautas labklājības ministrijas lēmumu pensijas piešķir-

šanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs — senators K. Valters; senatori: J. Kalacs

un J. Balodis; referē senators J. Balodis; atzinumu dod virsprokurora

biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts

atrod: Bijušam Tieslietu ministrijas departamenta sekretāram Ernestam

Ozolam Tautas labklājības ministrija ar savu š. g. 9. marta lēmumu pie-
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šķīrusi pensiju par izdienā ieskaitītiem 24 gadiem 58% apmērā no VIII algu

kategorijas 1. nakāpes atalgojuma sumas.

Ar šo lēmumu Ozols nav apmierināts un iesniedzis sūdzību Senātam,

kurā aizrāda: 1) ka viuš no 1919. g. 13. jūlija līdz 1922. g. 1. aprilim no-

dienējis Tieslietu ministrijā kā kancelejas pārvaldnieks, kāds amats tanī

laikā skaitījies V kategorijā, kamdēļ Pēc sūdzētāja ieskata un sakarā ar

Tieslietu ministra 1928. g. 8. novembra raksta Nr. 2311/43480 doto atzinumu,

viuam pensija izmaksājama pēc V kategorijas; 2) ka Tautas labklājības

ministrija bez dibināta iemesla neesot ieskaitīiusi izdienā nokalpoto laiku

Zemnieku virstiesas kancelejās no 1891. g. 1. septembra līdz 1898. g. 1.

septembrim, kuru viņš nokalpojis no sākuma, kā darbveža palīgs, bet vēlāk

(no 1895. g. 1. janvāra līdz 1898. g. 1. septembrim) kā šīs tiesas darbvedis.

Atrodot, ka pensija viņam piešķirama, tādā kārtā, pēc V algu katego-

rijas un 72% apmērā, E. Ozols lūdz Tautas labklājības ministrijas pārsū-
dzēto lēmumu atcelt un uzdot pēdējai taisīt jaunu lēmumu šinī lietā.

Caurlūkojot iesniegto sūdzību un apsverot viņā izteiktos iebildumus,

jāņem vērā sekošais.

Saskaņā ar noteikumiem par karavīru, valsts ierēdņu un kalpotāju

pensijām 6. p. (lik. krāj. 1922. g. Nr. 18), pensijas izmaksājamas pēc pa-

stāvošām amatu algu kategorijām un algas pensijas izmaksas

laikā.

Pēc tā paša panta piezīmes, gadījumos, ja pensija piešķirama pēc

amata, kāds vairs nepastāv, tad minēto amatu pielīdzina pastāvošam ama-

tam attiecīgs ministrs saziņā ar darba ministriju. Šie noteikumi par lik-

vidēto un pastāvošo amatu pielīdzināšanu pēc attiecīga ministra ieskata

tomēr atzīstami par piemērojamiem vienīgi tajos gadījumos, kad pašā li-

kumā par to nav konkrētu norādījumu, turpretim, visos gadījumos, kad

pašā jaunizdotā likumā jau norādīts, kāds amats ievests likvidētā vietā,
šādai ministra atsauksmei var būt vienīgi blakus nozīme, un tā nekādā

ziņā nevar stāvēt kolizijā ar likuma norādījumu. Dotā gadījumā Tieslietu

ministrijas kancelejas pārvaldnieka amats likvidēts jau sākot ar 1925. g.

1. aprili un tā vietā nodibināts jauns amats — ministra sekretārs,
kurš atalgojams pēc VIII algu kategorijas (1925. g. 14. jūlija noteikumi par

valsts civildienesta amatu sarakstu), kamdēļ nav pietiekoši likumīga pa-

matojuma Tieslietu ministra 8. novembra 1928. g. Tautas labklājības mi-

nistrijai adresētā rakstā izteiktam uzskatam, ka pensija Ozolam būtu ap-

rēķināma no kancelejas pārvaldnieka, resp. V kategorijas I pakāpes algas,
kuru viņš, kā augstāko saņēmis ne mazāk, kā 1 gadu.

Sūdzētajā ieskats, ka jautājumu par to, pēc kādas kategorijas un pa-

kāpes izmaksājama viņam pensija, galīgi izšķirot resora vadītājs, kurā

viņš kalpojis, t. i. dotā gadījumā Tieslietu ministrs, vienīgi „sazinoties"

ar Darba ministru (tagad Tautas labklājības ministru), un ka pēdējam at-

tiecībā uz šo jautājumu pēc Tieslietu ministra atsauksmes nebūtu nemaz

tiesību celt kādus iebildumus, ir nepareizs, jo no pievesto 1922. g. 13. jan-
vāra noteikumu 21. p. redzams, ka pensiju lietas pārzin Darba ministrija
(tagad Tautas labklājības ministrija), kura tā tad var taisīt patstāvīgus

galīgus- lēmumus visos pensijas izmaksas un piešķiršanas jautājumos ne-

atkarīgi no pārējo resoru ieskata un lēmumiem šinīs jautājumos. Tamdēļ,

atrodot, ka sūdzētājam Ozolam pēc likuma pensija_ piešķirama un pienā-

kas vienīgi pēc VIII algu kategorijas, Tautas labklājības ministrijai, neat-

karīgi no Tieslietu ministrijas ieskata, bij likumīgs pamats pensiju no-

teikt tādā apmērā, kādā viņa to atzina par atbilstošu likumam. — Kas at-

tiecas uz sūdzētāja aizrādījumu, ka viņš būdams kancelejas pārvaldnieka

amatā faktiski izpildījis vicedirektora pienākumus (kāds amats ietilpst ta-
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gad V kategorijā), tad minētam aizrādījumam ne Tieslietu ministrijas at-

sauksmē, ne citos lietā atrodošos dokumentos nav dibināta motivējuma,
un tas nav ņemams vērā. Tamdēļ aprādītā dajā sūdzība atstājama bez

ievērības.

Kas attiecas uz sūdzības otru dalu par Zemnieku virstiesas kancelejā
nokalpotā laika neieskaitīšanu pensijas izdienā, tad ari šinī daļā sūdzība

nepelna ievērības.- —

Saskaņā ar 1927. g. 14. jūnija izdotiem papildinājumiem un pārgrozīju-
miem noteikumos par valsts ierēdņu un kalpotāju pensijām (lik. krāj.
1927. g. Nr. 114), proti, šo pārgrozījumu I p. „c" pkts, tiesība uz pensiju
piešķirta no dienesta atvaļinātiem lauku pašvaldību darbvežiem, viņu pa-

līgiem, pārējiem kanclejas darbiniekiem un ziņnešiem, resp. šinīs pašvaldī-
bās nokalpotais laiks ieskaitāms pensijas izdienā. Aprādītais papildinājums
ir izņēmuma (speciāls) likums, un tas nav tulkojams paplašinošā nozīmē,

kamdēļ Pēc likuma nav atzīstamas tiesības uz pensiju tādām personām,
kuras gan dienesta ziņā būtu pielīdzināmas šinī likumā minētām

personām, ja tāsi tomēr šinī likumā nav tieši paredzētas.
Zem jēdziena „lauku pašvaldības dienests", kā tas izriet no likum-

devēja motiviem (sk. Saeimas stenogramas 1927. g. 96—97; 749, 826—827),
dotā gadījumā paredzēts vienīgi pa.gastu pašvaldību dienests, tas ir,

pagasta valdēs un pagasta tiesās, kādu iestāžu minētie darbinieki pie tam

ari tikai tad bauda tiesības uz pensiju, ja tie tikuši uzņemti dienestā

un atalgoti no pašām pašvaldībām,, resp. to likumīgiem orgāniem,

uz ko nepārprotami norāda pats šī likuma teksts. Tamdēļ tiesību uz pen-

siju nebauda pēc šī likuma, par piemēru, personas, kā to Senāts jau vai-

rākkārt paskaidrojis (sal. Senāta 1929. g. 10. jūnija spried. Salma lietā

v. c), kuras gan faktiski darbojušās minētās pašvaldības ie-

stādēs, bet tikušas pieņemtas darbā un atalgotas privātā kārtā uz brīva

līguma pamata no atsevišķa pagasta pašvaldības darbinieku līdzekļiem

(dažos gadījumos pagasta darbveža palīgi). —<
Griežoties konkrētā gdījumā pie bij. Baltijas pagastu tiesu ustava

noteikumiem, redzams, ka pagastu tiesu priekšsēdētāju, locekļu un darb-

veža atalgojumu noteikšana notikusi no pagastu vietnieku sapulcēm

(47. p.), tas ir pagastu pašvaldību orgāna, bet pats darbvedis (tanīs gadī-

jumos kur minētos pienākumus nav izpildījis pagasta valdes darbvedis)
ticis ievēlēts (n3čHpaeTca) no pagasta tiesas (17. p.), no kādiem noteiku-

miem redzams, ka pagastu tiesu darbveži ir uzskatāmi par sastāvošiem

pagastu pašvaldību dienestā.

Turpretim, Zemnieku virstiesas darbvedis, kā tas izriet no minētā lik.

31. p., ticis pieņemts dienestā uz brīva līguma pamata no šīs tiesas priekš-

sēdētāja, kā valsts ierēdņa (30. p.) bez kāda likumā vai pašvaldī-
bas lēmumā fiksēta atalgojuma, pie kam pagasta tiesu likumā 48. p. vie-

nīgi paredzēts, ka virstiesas priekšsēdētājam tiek atvēlēta zināma suma

gadā (500 rubli) kancelejas vajadzībām un darbveža pieņemšanai (Ha
HaeM-B nncapa). — No sacītā, tādā kārtā, neizriet, ka Zemnieku virstiesu

darbveži, lai gan tie faktiski dienesta attiecībās un atbildības ziņā pielī-

dzināti pagasta tiesas darbvežiem (31. p.), būtuatradušies lauku pašvaldību

dienestā, kā to prasa augstāk minētie papildinājumi noteikumos par valsts

ierēdņu un kalpotāju pensijām 1. p. „c'" pkts. Pats par sevi saprotams, ka

pie tādiem apstākļiem nevar atzīt, ka ari šo darbvežu palīgi (par kadu

sastāvējis kādu laiku sūdzētājs) būtu atzīstami par sastāvošiem pašvaldību
dienestā. Tamdēļ, ia pat atzītu pār pamatotiem sūdzētāja aizrādījumus,
ka Zemnieku virstiesas pēc būtības gan pielīdzināmas pašvaldību iestā-

dēm, kuras tikušas uzturētas no pašvaldību līdzekļiem (Vidzemes zemnieku
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noteikumi § 11), tad aprādītais apstāklis, ņemot vērā izteikto, lietas būtību

negroza, jo saskaņā ar 1922. g. 13. janvāra pensiju likuma noteikumiem

9. p. uz brīva līguma nokalpotais laiks pieskaitāms pensijas izdienai tikai

tad, ja tas nokalpots Latvijas valsts dienestā un ja darbinieks saņēmis algu

līdzīgu attiecīgam štata amatam.

Nākot, tādā kārtā, pie atzinuma, ka Tautas labklājības ministrija no-

teicot sūdzētājam pensijas apmēru nav sūdzētāja norādītos likumus pār-

kāpusi, un ka Ernesta Ozola sūdzība, kā nepamatota, nepelna ievērības,
Senāts nolemj : Ernesta Ozola sūdzību atstāt bez ievērības.

67. 1929. g._decembra mēneša 16. dienā. Adeles Švarcs sūdzība

par Tautas labklājības ministrijas lēmumu pensijas nepiešķiršanas lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs — senators K. Valters; senatori: J. Kalacs
un K. Pūriņš; referē senators K. Pūriņš; atzinumu dod virsprokurora
biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis Metu, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot
vera: ka saskaņā ar „Skolotāju pensiju likuma" 2. p. (1925. g. lik. krāj.
Nr. 48), skolotājiem ir tiesība uz pensiju neatkarīgi no darba spēju zaudē-

šanas, ja viņi pilnīgi atvaļināti no dienesta, nokalpojuši ne mazāk

par 25 gadiem un sasnieguši 55 gadu vecumu; kā izņēmums ir uzskatāms

minētā likuma 4. pants, kurš pensiju piešķir ari tiem skolotājem, kuri no-

kalpojuši ne mazāk par 10 gadiem un zaudējuši skolotāja darba spējas ne

mazāk par 30 procentiem; ka 4. pantā minētiem skolotājiem, iesniedzot lū-

gumu dēl atvaļinājuma no dienesta, jāstāda priekšā par savu veselības stā-

vokli 24. pantā minēto ārstu lietpratēju slēdziens, ka bez tāda slēdziena,

saskaņā ar 24. p. piezīmi, var tikt atvaļināti no dienesta ar tiesjbu

uz pensiju vienīgi tie skolotāji, kuri sasnieguši 55 gadu vecumu; ka šinī

gadijumā, kā to konstatē Tautas labklājības ministrija, sūdzētāja likumā pa-

redzētos 25 gadus nav nokalpojusi, bet tikai 13 gadus un atstājusi dienestu

1921. g., kā to aizrāda ari pati sūdzētāja savā 1925. g. 7. decembra rakstā,
nevis slimības, resp. darba spējas zaudēšanas, bet gan skolas slēgšanas dēl;

ka darba spējas sūdzētāja, pēc ārstu komisijas 1928. g. 13. novembra un

1929. g. 13. februāra lēmumiem zaudējusi mazāk par 30%; ka sūdzētāja, kaut

gan sasniegusi 55 g. vecumu, tomēr nav pierādījusi, ka lūgusi, lai to at-

vaļina no dienesta slimības dēl un ka' tā tiešām būtu tikusi atvaļināta,

kādēļ ari pievestā lik. 24. p. piezīmes noteikumi uz sūdzētāju nav attie-

cināmi; ka, noraidot pie tādiem apstākļiem sūdzētājas lūgumu dēl pensijas,
Tautas labklājības ministrija ir rīkojusies saskaņā ar piev. likuma noteiku-

miem, kādēļ sūdzība, kā nepamatota, noraidāma, Senāts nolemj : Adeles
Švarcs sūdzību atstāt bez ievērības.

68. 1929. g. decembra mēneša 16. dienā. Kārla Čunč i ņ a sūdzība

par Tautas labklājības ministrijas rīkojumu, kurš publicēts 1929. g. 16. sep-

tembra Valdības Vēstnesī Nr. 209.

Sastāvs: priekšsēdētājs — senators K. Valters; senatori: J. Kalacs

un J. Balodis; referē senators J. Kalacs; atzinumu dod virsprokurora
biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu, izklausījis virsprokurora biedra atzinumu un ņemot

vērā: ka uz ārstniecības likuma (bij. Kriev. lik. kop. XIII sēj.) 21., 386. un

640. p. p. pamata Veselības departamenta uzdevums ir rūpēties par tautas

veselību un novērst visu, kas to var apdraudēt; ka pēc minētā likuma 23.
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p., veselības departamenta pienākumos ietilpst caurskatīt un apstiprināt
sludinājumus pirms iespiešanas laikrakstos un citos periodiskos izdevumos

vai atsevišķās lapiņās par ārstniecības līdzekļu pārdošanu, pielietošanu un

slimību ārstēšanu; ka šinī gadījumā Tautas labklājības ministrs 1929. g,
9. septembrī apstiprinājis rīkojumu (1929. g. Vaid. Vēstn. Nr. 209), ar

kuru uz ārstniecības lik. 23. p. pamata bez veselības departamenta farmā-

cijas valdes atļaujas ir aizliegts ievietot laikrakstos vai periodiskos žur-

nālos sludinājumus, vai kaut kādā citā veidā izplatīt reklamējošus aizrādī-

jumus: 1) par ārstniecības un higiēnisku līdzekļu pārdošanu, iedarbību un

pielietošanu, 2) par farmaceitu darbību, par aptiekām, ķīmiski-farmaceitis-
kām fabrikām, laboratorijām un drogu tirgotavām, ka ari par citām per-

sonām vai firmām, kas nodarbojas ar ārstniecības līdzekļu pagatavošanu
vai pārdošanu; ka, izdodot minēto rīkojumu, Tautas labklājības ministrija

ir rīkojusies' saskaņā ar augstāk pievestiem ārstniecības likuma noteiku-

miem, kuri ar vēlākiem likumiem nav atcelti un tādēļ uzskatāmi Latvijā

par spēkā palikušiem; ka sūdzētāja aizrādījums, it kā ar minēto rīkojumu

tiekot nelikumīgi ierobežota preses un vārda brīvība, atzīstams par ne-

pamatotu, jo preses brīvība Latvijā pastāv likuma robežās (preses lik. 1. p.),

t. i. tādā apjomā, kādā tā nenāk pretrunā ar kādu citu no pastāvošiem li-

kumiem, bet šinī gadījumā tādā veidā, kā to pielaiž augstāk minētie ārst-

niecības likuma noteikumi; ka, tādā kārtā, sūdzība, kā nepamatota, norai-

dāma, kādēļ nolemj : Kārla Č v n či ņ a sūdzību atstāt bez ievērības.

69. 1929. g. decembra mēneša 16. dienā. lekšlietu ministri-

jas sūdzība par Latgales apgabaltiesas 1928. g. 27. apriļa spriedumu Vīpes
pagasta valdes sūdzībā par Krustpils iecirkņa miertiesneša spriedumu sa-

karā ar Pētera Grīnmana sūdzību pret Vīpes pagasta pašvaldību ne-

kustamas mantas nodokļa lietā.

Sastāvs: priekšsēdētājs — senators K. Valters; senatori: K. Pūriņš

un J. Balodis; referē senators K. Pūriņš; atzinumu dod virsprokurora
biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un uzklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts

atrod: Daugavpils apriņķa Vīpes pagasta valde 1927. gadā piesūtījusi sū-

dzētājam Pēterim Grīnmanim paziņojumu, ka viņam piederošais pļavas ga-

bals, kurš atrodas Vīpes pagasta robežās un sastāda atsevišķu hipoteka-
risku vienību, aplikts šinī pagastā ar nekustamas mantas nodokli valstij

un vietējai pašvaldībai par labu. Grīnmanis, atsaucoties uz lekšlietu mi-

nistrijas Pašvaldības departamenta 1925. g. 10. marta Nr. 101880 paskaid-

rojumu, ka agrāk iegūtie no bij. Krievijas zemes bankas zemes gabali ar

nodokļiem apliekami tai pašvaldībai par labu, kuras robežās atrodas pa-

matsaimniecība, kurai tagad tie piešķirti un no kuras tie tiek apsaimnie-

koti, un uz to, ka viņa Vīpes pagasta robežās atrodošais pļavas gabals

saimnieciskā ziņā pievienots viņa saimniecībai Krustpils pagastā un ir tas

saimniecības turpinājums, kādēļ ari nodokli ņemami Krustpils_ pagastam

par labu, lūdzis miertiesnesi atcelt Vīpes pagasta padomes lēmumu, ar

kuru viņa sūdzība par Vīpes pagasta valdi noraidīta. Miertiesnesis Vīpes

pagasta padomes lēmumu atcēlis, atzīstot, ka sūdzētājam par Vīpes pagasta

atrodošo pļavas, gabalu nodoklis jāmaksā Krustpils pagastā, bet Latgales

apgabaltiesa uz Vīpes pagasta valdes sūdzības pamata šo miertiesneša

spriedumu atcēla un Grīnmaņa sūdzību atstāja bez caurskatīšanas aiz ta

iemesla, ka miertiesnesis pieņēmis savā izspriešanā viņam nepiekrītošu

lietu, jo saskaņā ar noteik. par lauku nek. mantas nodokli 18. p., strīdus

izšķiršana par aplikšanu ar nodokļiem piekrītot nodokļu komisijām.
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Par. šo Apgabaltiesas spriedumu pārsūdzību Senātam iesniegusi lekš-

lietu ministrija un lūdz to atcelt aiz sekošiem iemesliem: Apgabaltiesa

nepareizi pamatojoties uz 1921. gada Rīkojuma par nodokli no lauku ne-

knstamiem īpašumiem 18. p., šis rīkojums lietas izspriešanas laikā vairs

nebijis spēkā, jo atcelts ar 1926. g. lik. par nodokli no lauku nekustamas

mantas 52. p.; bij jāpiemēro šis pēdējais likums, pēc kura (21. p.) Galvenā,

apriņķa un pagasta lauku nekustamas mantas vērtēšanas komisijas ir no-

dibināmas mantas novērtēšanai un sūdzību izšķiršanai par šo vērtēšanu,
bet nekur likumā neesot atrodams norādījums, ka šīm komisijām piekristu
ari sūdzību izšķiršana par nodokļu uzlikšanu lauku nekustamai mantai;
ka ar šo lik. neesot atcelts lik. par pagastu pašvaldību 74. p., kurš nosakot,
ka iietās par nodokļu aprēķināšanu pārsūdzības iesniedzamas administra-

tīvai tiesai; ka lik. par nodokli no lauku nekustamas mantas 7. p. nosakot,
ka nav atsevišķi *no pamatsaimniecības novērtējami un apliekami ar no-

dokļiem zemes starpgabali, ja uz tiem nav uzceltas atsevišķas saimniecībai

piemērotas ēkas, kaut ari šie starpgabali atrastos citā administrativā vie-

nībā, kādēļ atrod, ka miertiesnesis ir pareizi pieņēmis savā izspriešanā šo

lietu un viņa spriedums saskaņots ar pievesto likumu nosacījumiem.

Ņemot vērā: ka, saskaņā ar lik. par pagastu pašvaldību 74. p., pa-

gasta valdes lēmumi un rīcība, nodokļus vai soda naudu aprēķinot stājas
spēka, ja pret tiem 14 dienu laikā no paziņojuma saņemšanas dienas no-

dokļa maksātājs neceļ iebildumus caur pagasta valdi pagasta padomē, pie
kam pēdējās lēmumi pārsūdzami administrativā tiesā; ka saskaņā ar lik.

par nodokli no lauku nekustamas mantas (lik. krāj. 1926. g. Nr. 163) 43.

pantu (Nod. nolik. 99. p.) pārsūdzības par nepareizu maksātāju sarakstu

sastādīšanu un nodokļu aprēķināšanu iesūtāmas Tiešo nodokļu departamen-

tam, kurš tās izšķir uzraudzības kārtībā; ka lik. par pagastu pašvaldību
74. p. noteikumi nosaka pārsūdzības kārtību attiecībā uz tādu nodokļu uz-

likšanu un aprēķināšanu, par kuru uzlikšanu, aprēķināšanu un pārsūdzības

kartību nepastāv speciāli noteikumi; ka par lauku nekustamas mantas

aplikšanu ar nodokļiem izdots — 1921. gada 16. septembra rīkojums (lik.

krāj. 1921. g. Nr. 206), kura vietā stājies 1926. g. 10. decembra likums

(Rīkoj. krāj. 1926. g. Nr. 163), atceļot 1921. g. rīkojumu; ka sūdzību iesnieg-

šanas un izšķiršanas kārtība par nepareizi uzlikto vai aprēķināto lauku ne-

kustamas mantas nodokli paredzēta šajos speciālos likumos — minētā rī-

kojuma 18. un tālākos pantos, bet pēdējo atvietojošā likumā — 43. panta,

proti, pirmā — apriņķa un Galvenā lauku nekustamas mantas nodokļa ko-

misijas, bet pēdējā — Tiešo nodokļu departaments, ar ko sūdzību lietas

lauku nekustamas mantas aplikšanā ar nodokli noteikta sevišķa kārtība,

kura šādās lietās izslēdz lik. par pagastu pašvaldību 74. pantā paredzēto

pārsūdzības kārtību; ka sūdzības iesniegšanas laikā šinī lietā jau bij spē-

kā 1926. g. 10. decembra likums par nodokli no lauku nekustamas man-

tas, kādēļ bij jāpiemēro šī likuma, bet ne 1921. g. rīkojuma nosacījumi;

ka Latgales apgabaltiesa, atzīstot, ka miertiesnesis pieņēmis un izspriedis

sev nepiekrītošu lietu un atceļot pēdējā spriedumu, lai gan nepareizi at-

saucas uz jau atceltu 1921. g. Rīkojumu par lauku nekustamas mantas no-

dokli, tomēr gala rezultātā ir rīkojusies pareizi, kādēļ lekšlietu ministrijas
sūdzība šinī lietā uzskatāma par nedibinātu un atstājama bez ievērības,

nolemj: lekšlietu ministrijas sūdzību atstāt bez ievērības.

70. 1929. g. decembra mēneša 16. dienā. Ventspils pilsētas

valdes sūdzība par Jelgavas apgabaltiesas 1928. g. 17. decembra sprie-

dumu sakarā ar Viļā Veinberga sūdzību par Ventspils pilsētas domes lē-

mumu suņu nodokļa noteikšanas lietā.
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Sastāvs: priekšsēdētājs — senators K. Valters; senatori: J. Kalacs
un K. Purinš; referē senators K. Purioš; atzinumu dod virsprokurora
biedrs E. Bitte.

Caurlūkojis lietu un izklausījis virsprokurora biedra atzinumu, Senāts

atrod: 1928. g. 23. janvārī Jelgavas apgabaltiesai iesniegtā sūdzībā Vilis

Veinbergs paskaidroja, ka Ventspils pilsētas dome ar savu 1927. gada 30.

decembra lēmumu, starp citu, noteikusi Ls 10,— lielu nodokli no suņiem
1928. gadā, pie kam Ls 2,— ņemami kā nodoklis un Ls B,— par obligatoriski
izņemamu numuru. Noteikumu par pilsētu ienākumiem, izdevumiem v. t. t.

65. pantā paredzēts, ka nodoklis no suņiem, kuri pieder pilsētas iedzīvo-

tājiem, ņemams pēc pilsētas domes lēmuma, bet ne lielāks kā 100 rub. gadā

no katra suņa un tādēļ Ventspils pilsētas dome ar savu lēmumu esot pār-

kāpusi minētos noteikumus un savas varas robežas. levērojot sacīto, sū-

dzētājs Vilis Veinbergs lūdza Apgabaltiesu atzīt Ventspils pilsētas domes

1927. gada 30. decembra lēmumu attiecībā uz nodokli no suņiem par ne-

likumīgu, to atcelt un uzdot domei taisīt jaunu lēmumu. — 1928. g. 11. feb-

ruārī Jelgavas apgabaltiesai iesniegtā paskaidrojumā Ventspils pilsētas valde

aizrādīja, ka Ventspils pilsētas dome 1927. g. 30. decembri par suņu no-

dokli neesot lēmusi, kādēļ sūdzībai par 1927. g. 30. decembra lēmuma at-

celšanu trūkstot pamata un tā esot atstājama bez ievērības; lēmums par

suņu nodokli esot pieņemts pilsētas domē 1927. g. 1. oktobrī, pie kam no-

doklis, saskaņā ar likumu, noteikts uz Ls 2, —; bez tam esot lemts ņemt

Ls 8, — par obligatorisku suņu numuru.

Caurskatot šo lietu, Jelgavas apgabaltiesa atzinusi Ventspils pilsētas
domes nolēmumu attiecībā uz nodokli par nelikumīgu un to atcēlusi, uz-

dodot domei taisīt jaunu nolēmumu. Par šo Apgabaltiesas lēmumu Vents-

pils pilsētas valde iesniegusi Senātam sūdzību, kurā aizrāda: ka V. Vein-

bergs lūdzis Apgabaltiesu atcelt 1927. g. 30. decembra domes lēmumu, bet

minētā dienā dome nekādu lēmumu suņu nodokļu lietā nav taisījusi, kādēļ

sūdzība bij noraidāma, bet tiesai nebij nekāda pamata apspriest pilsētas
domes 1927. g. L oktobra lēmumu; ka šis pēdējais lēmums bijis izpublicēts

vietējos laikrakstos 1928. g. 8. janvārī, kamdēļ nevarēja būt nezināms ari

sūdzētājam Veinbergam; ka obligatoriski suņu numuri esot vajadzīgi no-

dokļa nomaksas kontrolei, kā ari, lai varētu vest sekmīgu cīņu ar kle-

jojošiem suņiem. Šo iemeslu dēl pilsētas valde lūdz Apgabaltiesas sprie-
dumu atcelt. Pret šo sūdzību V. Veinbergs iesniedzis Senātam paskaidro-

jumu, kurā aizrāda: ka tam apstāklim, ka viņš kļūdījies domes lēmuma

dienā, nav nozīmes; ka nodoklis no suņiem esot nesamērīgi augsts, un ne

pilsētu nolikumā, nedz citos noteikumos tāds nodokļa apmērs neesot pa-

redzēts; ka nodoklis no suņa numura Ls 8,— apmērā esot radīts no no-

lūku paaugstināt likumā noteikto suņa nodokli Ls 2, —, kamdēļ lūdz pār-

sūdzību noraidīt.

Ņemot vērā: ka saskaņā ar Noteik. par pilsētu ienākumiem, izdevu-

miem v. t. t. 65. p., nodoklis no suņiem, kuri pieder* pilsētas iedzīvotājiem,
ņemams pēc pilsētas domes lēmuma, bet ne lielāks kā 100 rub., resp.

Ls 2, —, gadā no katra suņa; pievestā panta teksts nepārprotami nosaka,
ka pilsētas domei nav tiesības paaugstināt minēto nodokļa normu ne tiešā,
nedz netiešā veidā; ka nesamērīgi augstās maksas noteikšanā par obliga-
toriski izņemamu suņu numuru izpaužas šī nodokļa indirekta paaugstinā-
šana, kāda rīcība runā .pretim piev. Noteik. 65. panta nosacījumiem; ka

Ventspils pilsētas dome, noteicot suņu nodokli uz Ls 2, — par katru suni

un Ls 8,— par obligatoriski izņemamu suņu numuru ir pārkāpusi piev.
Noteik. 65. pantu, jo nosakot Ls 8,— par katru suņa numuru, kāds atlīdzī-
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bas mērs nestāv nekādā samērā ar šo numuru izgatavošanas izdevumiem,
dome, acīmredzams, ir indirekti paaugstinājusi suņu nodokli tādos apmē-

ros, kas pārsniedz piev. Noteik. 65. pantā paredzēto normu; ka atbildētājas
Ventspils pilsētas pašvaldības aizrādījumam uz to apstākli, ka Apgabal-
tiesa atcēlusi pilsētas domes 1927. g. 1. oktobra lēmumu suņu nodokļa lietā,

bet pārsūdzēts esot 1927. g. 30. decembra lēmums, — nav priekš šīs lietas

izšķirošas nozīmes, jo sūdzības pamats ir pilsētas domes lēmums par suņu

nodokli; ka, tādā kārtā, Jelgavas apgabaltiesa, atceļot Ventspils pilsētas
domes 1927. g. 1. oktobra lēmumu par suņu nodokli un uzdodot domei taisīt

jaunu lēmumu, ir rīkojusies saskaņā ar augšā pievestiem Noteikumiem, kā-

dēļ sūdzība, kā nepamatota, noraidāma, — nolemj: Ventspils pil-

sētas valdes sūdzību atstāt bez ievērības.
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SenātaCivilāKasacijasDepartamentaspriedumi(1928.).

47. 1928. g. jūnija mēneša 8. dienā. Anfima Petr o v a lūgums par

Latgales apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Fetinijas Astratovas pra-

sībā pret Anfimu Klimovu-Petrovu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pretēji atbildētāja domām, pilnvarnieks, kas devis

substitucijas pilnvaru citai personai, rīkojas nevis savā vārdā, bet gan sava

pilnvardevēja vārdā, un visi substituta uz substitucijas pilnvaras pamata tai-

sītie rīkojumi un darbi uzskatāmi nevis par viņa (t. i. otrā) pilnvardevēja rī-

cību, bet tieši par pirmā, iepriekšējā pilnvardevēja rīcību, un tāpēc paši

par sevi nav saistoši substituējošam (otram) pilnvardevējam; 2) ka tāpēc

prasītājai, formāli, nav saistoši visi tie rīkojumi un darbi, kurus — pēc at-

bildētāja apgalvojuma — bijis taisījis zv. adv. Tomsons, kas patiesi rīkojies

nevis prasītājas, bet gan pirmās (iepriekšējās) pilnvardevējas, Irmas Astra-

tovas (pēc vīra Piep), vārdā; 3) ka aiz tiem pašiem iemesliem prasītāju ne-

kad nevar uzskatīt par 'tās prasības lietas ..dalībnieci", kuru zv. adv. Tom-

sons bijis ierosinājis Irmas Astratovas (Piep) vārdā un pilnvarā, jo, no

civilprocesa viedokļa, par lietas dalībniekiem uzskatāmi nevis partu pilnvar-

nieki, bet vienīgi paši parti; 4) ka pretējais uzskats nemaz neizriet no tā,

ka substituējošam pilnvarniekam savukārt tiesība norēķinu prasīt no substi-

tuētā pilnvarnieka, jo šādu norēķina prasījuma un kontroles tiesību substi-

tuējošais pilnvarnieks realizē nevis savā vārdā, bet vienīgi savā tiešā piln-

vardevēja vārdā; ari Kriev. Senāts, atbildētāja pievestos spriedumos, nemaz

ņav nostājies uz atbildētājas aizstāvēto viedokli; 5) ka, tomēr, ar to, ka

prasītāja nav uzskatāma par Irmas Astratovas (Piep) vārdā celtās prasības
lietas formālu dalībnieci, civilprocestiesiskā nozīmē, nemaz nav izslēgts, ka

prasītājas rīcībā, izdodot Irmas Astratovas vārdā zvērinātam ad-

vokātam (substitucijas) pilnvaru prasības celšanai Irmas. Astratovas vārdā

pret to pašu atbildētāju par to pašu zemi, kuru agrāk prasītāja bija piepra-

sījusi sev tagad izspriežamā lietā, nevarētu ieraudzīt tādu

prasītājas konkludentu darbu, ar kuru vUaa atspēko savas

pašas prasības pamatu; 6) ka tāpēc, ja atbildētājs, šāda prasītājas kon-

kludenta darba pierādīšanai, atsaucies uz to, it kā prasītāja — pēc Mierties-

neša sprieduma taisīšanas tagadējā prasības lietā, — kaut ari Irmas Astra-

tovas pilnvarā, — uzdevusi vai vismaz pielaidusi prasības celšanu, kura pēc

sava satura tieši apgāztu tagadējo, pašas prasītājas prasību, un ja atbildē-

tājs šai nolūkā lūdzis Apgabaltiesu izdot viņam apliecību minētās Irmas

Astratovas prasības lietas pievienošanai tagadējai prasības lietai, tad Ap-

gabaltiesai nebija pietiekoša iemesla šādu lūgumu atstāt bez ievērības uz tā.

formāla pamata vien, ka prasītāja tai otrā prasības lietā nav uzstājusies

kā lietas dalībniece; 7) ka Apgabaltiesai, pārmetot Miertiesnesim, ka tas

nav ievērojis prasītājas uzdoto liecinieku liecības, nebija tiesības aprobe-
žoties ar šo liecību apsvēršanu vien, bet viņai bija jāapspriež ari atbildētāja

uzdoto liecinieku liecības, uz kurām savukārt Miertiesnesis bija dibinājis

savu, Apgabaltiesas atcelto spriedumu; Apgabaltiesa nav šai ziņā pa-

skaidrojusi, kādēļ viņa nav piegriezusi vērību atbildētāja liecinieku liecī-

bām, kuri devuši liecības tāpat jautājumā par atbildētāja valdīšanas rakstu-

ru un par nomas līguma noslēgšanas faktu; 8) ka tādā kārtā Apgabaltiesa

pārkāpusi civ. proc. lik. 102., 97., 181., 196. (81., 76., 129., 142.) p. p., kādēļ

viņas spriedums nav spēkā atstājams, Senāts neielaizdamies pārējo kasā-

cijas iemeslu pārbaudīšanā, nolēma : Latgales Apgabaltiesas 1926. g.

23. n_ovembra_ spriedumu civ. proc. lik. 102., 181., 196. (81., 129., 142.) p. p.

pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no

jauna citā sastāvā. (L. Nr. 134.)
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4(8. 1928. g. jūnija mēneša 8. dienā. Hirša Abramoviča, Ābrama

Hiršoviča un Benno Holcmaņa lūgums par Liepājas apgabaltiesas

sprieduma atcelšanu Stefānijas Grundt prasībā pret Jozefu Leven-

bergu un citiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Pētersons.

Ņemot vērā: 1) ka prasītāja pieņemta kā skolotāja Kuldīgas ebrēju
pamatskolā; 2) ka pēc 1919. g. 8. decembra likuma par Latvijas izglītī-

bas iestādēm (lik. krāj. 155. Nr.) 17. p. 2. teik., skolās, kuras neuztur valsts,

kandidātus uz skolotāju amatiem ievēl skolas uzturētājs (iestādes vai per-

sonas), kamēr skolu padome (28.—32. p. p.) tikai „ieteic" skolotāju; 3)

ka tāpēc skolotājam pēc algas jāgriežas pie skolas uzturētāja, bet

nemaz ne pie skolas padomes vai tās locekļiem, kuri kā tādi nav par algas

izmaksu atbildīgi un nekādās līguma attiecībās ar skolotāju neiestājas; 4)
ka tādēļ Apgabaltiesas pievestie priv. lik. 2937., 2943., 4175. p. p. nav šai

lietā piemērojami; 5) ka tāpat nav vietā Apgabaltiesas pievestais priv.

lik. 3111. p., jo skolas padome vispār nav ievēlējusi_un nevarēja —

pec liku-

ma — ievēlēt skolotāju un tāpēc ari nevarēja šai ziņā uzstāties itka skolnieku

vecāku uzdevuma bez pilnvaras un it kā skolnieku vecāku klusa vietniece;

tāpēc skolas padomes locekli, pretēji Apgabaltiesas domām, nebūt nav per-

sonīgi atbildīgi trešam kontrahentam, skolotājam, jo ari skolnieku vecā-

kiem kā tādiem nepiekrīt skolotāja ievēlēšana; 6) ka tā tad Apgabaltiesai

bijis jānoskaidro, kas būtu uzskatāms par runā stāvošās skolas uzturētāju;

nenodibinot šo, vienīgi izšķirošo faktu, Apgabaltiesai nebija likumīga pa-

mata piespriest prasītājai algu no skolas padomes locekļiem kā tādiem; 7)
ka tādā kārtā Apgabaltiesas spriedums aiz civ. proc. lik. 181., 196. (129.,
142.) p. p. pārkāpumiem atceļams, Senāts, neielaizdamies pārējo, atbildē-

tāja pievesto kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj: Liepājas apga-

baltiesas 1927. g. 10. marta spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) un 196.

(142.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai iz-

spriešanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 138.)

49. 1928. g. jūnija mēneša 8. dienā. Jāņa Mati s o n a pilnvarnieka,
zv. adv. Kelera, lūgums par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu

Jāņa Matisona prasībā pret Zamueli Troi c v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators
A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atrod: a) ka tagadējais atbildētājs

Troics piespiedu izpildīšanas kārtībā pēc 4, tagadējā prasītāja indosētiem

protestētiem vekseļiem pa 200 Ls katrs, piedzen no tagadējā prasītāja sumu

800 Ls ar procentiem un tiesas izdevumiem, b) ka izpildu pavēste tai lietā

tikusi tagadējam prasītājam izsniegta 1925. g. 27. aprilī; c) ka tagadējā

prasībā prasītājs lūdzis piespriest viņam zaudējumus 741 Ls 50 sant. ap-

mērā, kurus viņam atbildētājs esot nodarījis, diskontējot minētos vekseļus
un neatdodot prasītājam diskontēšanā saņemtās sumas; 2) ka, izejot no

šādiem saviem konstatējumiem, Apgabaltiesa atradusi prasību par neapmie-
rināmu vispirms aiz civ. proc. lik. 239. p. 1. teik. (1923. g. izd.) paredzētā
6 mēnešu termiņa notecēšanas; 3) ka, pretēji Apgabaltiesas domām, civ.

proc. lik. 239. p. (1. teik.) paredzētais 6 mēnešu termiņš skaitāms nevis

no izpildu pavēstes kā tādas vien izsniegšanas atbildētājam, bet gan no

«piespiedu izpildīšanai nodotā noraksta saņemšanas"; šāds noraksts līdz ar

tiesneša rezolūcijas norakstu, saskaņā ar civ. proc. lik. 238. p. „k" pkt., jā-

senators
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piesūta atbildētājam līdz ar izpildu pavēsti; prasītājs šai ziņā kategoriski no-

liedz nupat minēto norakstu saņemšanu, un Apgabaltiesa ari expressis ver-

bis nav konstatējusi, ka prasītājs patiesi būtu saņēmis netikvien izpildu

pavēsti, bet ari minētos norakstus; tomēr Apgabaltiesa šai ziņā tieši at-

saukusies uz Liepājas 3. iec. Miertiesneša 1926. g. 11. jūnija spriedumu,

kurā tas kategoriski nodibinājis, ka prasītājs 1925. g. 27. aprilī saņēmis
netikvien izpildu pavēsti, bet ari tai pievienotos vekseļu, protestu un sprie-
duma norakstus; 4) ka tā tad Apgabaltiesa, gala slēdziena ziņā, varēja

viņas pievestiem iemesliem, tagadējo prasību atzīt par neapmierināmu uz

tā pamata, ka prasība tikusi iesniegta pēc civ. proc. lik. 239. p. 1. teik.

paredzētā termiņa notecēšanas; 5) ka, neatkarīgi no tā, Apgabaltiesa, pie-
vienojoties Miertiesneša sprieduma motīviem, prasību atzinusi par neap-

mierināmu pamatā ari tāpēc, ka prasītājs jau cēlis identisku — pēc būtī-

bas — prasību, kuru Liepājas 3. iec. Miertiesnesis noraidījis ar likumīgā

spēkā nākušu spriedumu; 6) ka Apgabaltiesa šai ziņā konstatējusi: a) ka

savā pirmā prasībā prasītājs, aizrādīdams, ka tagadējais atbildētājs, pie-
dzenot no viņa piespiedu izpildīšanas kārtībā Ls 800,— par runā stāvošiem

4 vekseļiem, lūdzis uzlikt atbildētājam par pienākumu iesniegt norēķinu
par naudas izlietošanu, kuru tas saņēmis no minēto 4 vekseļu diskontē-

šanas, un ka prasītājs savā tagadējā prasībā, atsaukdamies uz tiem pa-

šiem datiem un dibinādamies uz tiem pašiem pamatiem, lūdzis uzlikt at-

bildētājam par pienākumu izmaksāt viņam Ls 741,15; b) ka abas prasī-

bas tikušas celtas piespiedu izpildīšanas kārtībā pret tagadējo prasītāju

piespriestās vekselprasības būtības apgāšanai saskaņā ar civ. proc. lik.

239. p. 1. teik.; c) kā pirmā prasība tikusi atraidīta ar Liepājas 3. iec.

Miertiesneša 1926. g. 11. jūnija spriedumu uz tā pamata, ka civ. proc. lik.

239. p. paredzētais 6 mēnešu termiņš nav ticis ievērots; 7) ka tāpēc Ap-
gabaltiesa varēja pēc būtības nākt pie slēdziena, ka tagadējā prasība sa-

krīt ar pirmo prasību, jo abas prasības prasītājs dibinājis — pēc būtības —

uz civ. proc. lik. 239. p.; tiesas slēdziens par to, vai un cik tālu runā stā-

vošā prasība pēc būtības sakrīt ar kādu iepriekšēju prasību, attiecas uz

lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāms kasācijas kārtībā; 8) ka tā-

pēc Apgabaltiesa varēja, ari tagadējā prasības lietā, iziet no tā, ka taga-

dējā prasība, tāpat kā pirmā prasība, ir atraidāma kā celta pēc civ. proc.

lik. 239. p. paredzētā termiņa; tas fakts, ka ari tagadējā prasība tikusi

celta taisni uz pievestā 239. p. pamata, tieši izriet no prasības rakstura;
ari pats prasītājs savā tagadējās prasības rakstā taisni atsaucas uz šo

pantu; 9) ka tā tad Apgabaltiesa jau aiz nupat pievestiem pamatiem vien

varēja tagadējo prasību atzīt par nedibinātu un kā tādu par atraidāmu;
10) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pārkāpusi prasītāja pievestos likumus,

kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj :

Jāņa Matisona pilnvarnieka, zv. adv. Kelera, kasācijas sūdzību uz. civ.

proc. lik. 283. (186.> p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 139.)

50. 1928. g. maija mēneša 31. dienā. Krista Šitca lūgums par Lie-

pājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Aizputes krāj-aizdevu sabiedrības

prasībā pret Kristu Sitcu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Pē-
tersons.

Ņemot vērā: 1) ka, pretēji atbildētāja domām, aizdevuma pamats bi-

juši nevien solovekseļi kā tādi, bet gan prasības rakstā minētais saistības

raksts par Ls 500,—; pēc šī saistības raksta parādu atmaksas termiņš tika

noteikts uz 1924. g. 27. augustu; solovekselis turpretim ticis izdots vienīgi
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parāda ērtākai realizēšanai kopā ar saistības rakstu; šai nolūkā solovekse-

lis tika izdots ar samaksu pie uzrādīšanas; tā tad ar aizdevumu nodibi-

nātais parāds pastāvēja neatkarīgi no vekseļa; ja tāpēc ari pirmais solo-

vekselis tika atvietots ar otro, kas tāpat tika izdots ar samaksu pie uzrā-

dīšanas, tad tāds fakts vispār nenozīmēja samaksas termiņa pagarināšanu
pēc saistības raksta, bet tam bija tikai financiala sola nozīme, kāds bija

prasāms sakarā ar to, ka samaksas termiņš vekseļiem ar samaksu pie uz-

rādīšanas, vispār pēc likuma iestājies ipso jure vēlākais pēc 12 mēne-

šiem '(l gada) no izrakstīšanas; tāpēc vekselis ari tika protestēts taisni

šī gada pēdējā dienā; 2) ka tādā kārtā runā stāvošā lietā pamat darī-

jums, t. i. aizdevuma darījums ar ieķīlāšanu netika

ietērpts pašos vekseļos, bet tiem bija vienīgi nodrošinājuma
(depo) vekseļu nozīme; šai operācijā ieejošo darījumu komplekss rakstu-

rojams kā reversdarījums (sk. Latvijas bankas statūtu 24., 27., 30. p. p.),
kamēr pamatdarījums ietērpts taisni tikai minētās saistības rak-

stā; 3) ka tāpēc jaunā vekseļa izdošanai nebija nozīmes jautājumā par

galvojuma spēku attiecībā uz pamatdarījumu (aizdevuma darījumu); tādēļ

atkrīt atbildētāju celtā ieruna par to, it kā viņu galvojums atkritis, pateico-

ties tam, ka iepriekšējais vekselis ticis «pārrakstīts uz citu vekseli"; pre-

tēji atbildētāju, Miertiesneša sēdē, izteiktām domām, manta tikusi ieķīlāta

nevis kā drošība vekselim, bet gan kā drošība pašam aizdevumam pēc runā

stāvošā aizdevuma raksta; 4) ka tāpēc Apgabaltiesa, atzīstot atbildētājus,

kā galviniekus, vēl par saistītiem ar aizdevuma rakstā izteikto galvojumu,

gala slēdziena ziņā, nav atbildētāju pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņu

kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj : Krista

Šit c a kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez

ievērības. (L. Nr. 142.)

51. 1928. g. jūnija mēneša 8. dienā. Latvijas Dzelzceļu virsvaldes ju-
riskonsulta pal., Vladimira Matsona, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprie-

duma atcelšanu Latvijas linu un labības tirdzniecības A./s. „Eksportiers"

prasībā pret Latvijas Dzelzceļu virsvaldi un prasītājas pilnvarnieka, zv.

adv. S. Šutova, paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka tarifa 65. § prece zem nosaukuma „mistrs" (pēc
preču zīmes Nr. 126185) .nav sevišķi minēts; 2) ka pēc tarifa 65. § „d" pktā

paredzētās vagona svara normas, t. i. par 1000 kg = 10 tonām, vedum-

maksa aprēķināma tikai tad, ja pārējos punktos tamlīdzīga prece nav

paredzēta; 3) ka konkrētā gadījumā atbildētāja atsaukusies uz to, ka

mistrs esot labību sakopojums un tāpēc uz to pēc analoģijas esot attie-

cināma 65. § „a" pktā „labībai graudos" paredzētā norma; 4) ka sakarā

ar šadu atbildētājas aizrādījumu Apgabaltiesai bija jāapsver jautājums par

to, cik tālu „mistrs" būtu uzskatāms par labības veidu un vai viņam ne-

būtu piemērojama 65. § „a" pktā paredzētā norma (Sen. civ. kas. dep. spried.
1925. g. 269. Nr.); 5) ka, nenoskaidrojot šo jautājumu, Apgabaltiesa pielai-
dusi sprieduma motivu nepilnību, kādēļ viņas spriedums aiz civ. proc. lik.

181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumiem pārsūdzētā daļā attiecībā uz vedum-
maksu par preci zem nosaukuma „mistrs" pēc preču zīmes Nr. 126185 at-

ceļams, Senāts nolemj : Rīgas apgabaltiesas 1926. g. 22. decembra sprie-
dumu civ. proc. lik. 181., 196. (129., 142.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt un

lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā sastāvā-

(L. Nr. 150.)
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52. 1928. g. maija mēneša 31. dienā. Aleksandra Kļaviņa mant.
masas aizgādņa Otto Kļaviņa lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma
atcelšanu Aleksandra Vēvera prasībā pret Aleksandru Kļaviņu.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Pē-
tersons.

Ņemot vērā: 1) ka kasācijas iesniedzējs nekur visā lietas gaitā nav

aizrādījis uz to, ka starp liecinieku Lūsis un Asara liecībām savā starpā
un ari starp šīm liecībām un paša prasītāja paskaidrojumiem prasības sū-

dzība pastāvot pretrunas; tamdēļ Apgabaltiesai nebija nekādas vajadzības
sevišķi apsvērt savā spriedumā šīs it kā pastāvošās pretrunas: 2) ka Ap-
gabaltiesai, kā Miertiesu iestāžu otrai instancei, likums (civ. proc. lik. 135.

(102.) pants) neuzliek par pienākumu ievērot civ. proc. lik. 411. pantā

priekš vispārējām tiesām paredzētos noteikumus, un viņai tamdēļ bija tie-

sība aizrādīt savā spriedumā tīri lakoniski, ka vina netic zināmiem lieci-

niekiem, nepievedot nekādus motivus šāda aizrādījuma pastiprināšanai; ja

šinī gadījumā Apgabaltiesa aizrāda uz to, ka viņa netic atbildētāja lieci-

niekiem „pēc visiem lietas apstākļiem", tad vina nekādu likumu pārkāpumu

ar to nav pielaidusi, jo, ja Apgabaltiesa, kā to viņai atļauj likums, būtu

aizrādījusi bez tuvākiem motiviem, ka viņa „netic zināmiem lieciniekiem",
tad tas tomēr implicite nozīmētu, ka viņa netic šiem lieciniekiem

pēc visiem lietas apstākļiem; tamdēļ ari frāzes „pēc visiem

lietas apstākļiem" pievešana spriedumā vēl neuzliek Apgabaltiesai pienā-
kumu tuvāki pievest expressis verbis šos „lietas apstākļus"; 3) ka tādā

kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi kasācijas sūdzībā pievestos likumu pār-

kāpumus, kādēļ kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts no-

lemj: Aleksandra Kļaviņa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283.

(186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 153.)

53. 1928. g. maija mēneša 31. dienā. Pētera Golvera lūgums j?ar

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Līzes Van ka s prasībā pret
Pēteri Golveri un prasītājas paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators A. Pē-

tersons.

Ņemot vērā: 1) ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma prasītājas attie-

cības ar atbildētāju pastāvējušas iekš tam, ka viņa no 1919. g. līdz 1924. g.

Jurģiem kalpojusi pie atbildētāja un izpildījusi dažus saimniecības darbus;
šis konstatējums* kā dibināts uz liecinieku liecību kopības iztirzāšanu pēc

būtības, uz Tiesu iek. lik. 5. p. pamata nav Senātā pārbaudāms attiecībā

uz viņa pareizību; 2) ka izejot no šī konstatējuma, Apgabaltiesa, saskaņā
ar Priv. lik. 4175. panta izpratni varēja prasītājas atalgojuma apmēru par

viņas kalpošanu pie atbildētāja noteikt pēc sava ieskata, nemaz nerēķinoties

ar to, ka prasītāja bija lūgusi minētā atalgojuma apmēru noteikt caur liet-

pratējiem; 3) ka atbildētājs uz to, ka viņš esot tikai Ko'kinu māju līdz-

mantinieks un ka tamdēļ prasība esot bijusi ceļama pret visiem mantinie-

kiem, aizrādījis pirmo reizi kasācijas sūdzībā, kamdēļ šis aizrādījums Se-

nātā nemaz nav apspriežams; 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav pielaidusi

kasācijas sūdzībā pievestos likuma pārkāpumus un kasācijas sūdzība, kā

nepamatota, atstājama bez ievērības, Senāts nolemj: Pētera Golvera

kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186.) p. pamata atstāt bez ievē-
rības. (L. Nr. 154.)

54. 1928. g. jūnija mēneša 8. dienā. Latvijas Dzelzceļu virsvaldes
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juriskonsulta, Jāņa Prēvalda, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma
atcelšanu Benjamiņa Golodeca prasībā pret Latvijas Dzelzceļu virsvaldi

un prasītāja pilnvarnieka, zv. adv. V. Kosteņiša, paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs lūdz piespriest viņam Ls 210,— uz tā

pamata, ka atbildētāja šādu sumu piedzinusi kā vērtēšanas nodokli, lai gan

uz preču zīmēm neesot 1921. g. 29. janvāra instrukcijas 13. Nr., 11. § pa-

redzētais ieraksts par to, ka atbildētāja būtu vispār preču svaru pārbau-
dījusi, un preces būtu no sevis svērusi saskaņā ar dzelzc. nolik. 60., 601

.

p. p.; 2) ka Apgabaltiesa konstatējusi, ka nedz no preču zīmēm, nedz no

atbildētājas iesniegtām apliecībām NNr. 1738, 1298 nav redzams, ka svēr-

šana patiesi būtu notikusi; 3) ka instrukcijas 11. § noteikti nosaka, ka

svērējam, noteicot preču svaru, šis svars jāieraksta 6. vertikālā preču
zīmes iedaļā ar vārdiem: „svars pēc dzelzceļa svēruma", pēc kā svērējs

uzliek savu zīmogu «nosvērts" un paraksta savu uzvārdu; 4) ka šādas,

publikas interesēs prasāmās, stingrās formalitātes nav atvietojamas ar pa-

rastiem civilprocesuāliem pierādīšanas līdzekļiem, piem., ar liecinieku lie-

cībām par to, ka nosvēršana notikusi, jo visiem pārvedlīgumu aizkaro-
šiem datiem un noteikumiem jāatrod sev attiecīgs izteikums pārvedlīguma

pamatdokumentā, t. i. preču zīmē* tāpat, kā pārvedlīguma noslēgšana ar

pierādāma taisni tikai ar to pašu preču zīmi; 5) ka tāpēc Apgabaltiesai

nebija iemesla sevišķi vēl izteikties par atbildētājas lūgumu, nosvēršanas

fakta pierādīšanai, nopratināt viņas uzdoto liecinieku, jo vairāk tāpēc, ka

atbildētāja šo lūgumu pieteikusi tikai eventuāli; 6) ka atbildētājas uzde-

vums, pie tagadējās lietas apstākļiem, bijis attiecīgā formālā veidā no-

dibināt nevis to, ar kādiem līdzekļiem notikusi nosvēršana, kā to nepa-

reizi uzsver atbildētāja savā kasācijas sūdzībā, bet gan to,_ ka vispār no-

tikusi pati svēršana; 7) ka tā tad Apgabaltiesa nav pārkāpusi atbildēta-

jās pievestos likumus, kādēļ viņas kasācijas sūdzība, kā nepamatota, at-

raidāma, Senāts nolemj : Dzelzceļu virsvaldes pārstāvja, juriskonsulta

Jāņa Prēvalda, kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186) p. pamata

atstāt bez ievērības. (L. Nr. 158.)

55. 1928. g. jūnija mēneša 8. dienā. Žano Zaķa lūgums par Rīgas

apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Roberta Kals i n g a prasībā pret viņu»

Zaķu, un prasītāja paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

F. Konrādi.

Senāts atrod: Apgabaltiesa, izejot no tā, ka atbildētājs prasītājam
telpas ir izīrējis kā dzīvokli, nākusi pie slēdziena, ka dotais īres

priekšmets esot uzskatāms par dzīvokli, neatkarīgi no tā, vai tas ari

tiek lietots apdzīvošanai, jo izšķiroša nozīme esot piešķirama partu 1 ī -

gurnam, un lieta tādēļ esot izspriežama atkarībā no tā, vai līguma ob-

jekts bijis dzīvoklis vai telpas uzņēmumam (mēbelētām istabām). Šis Ap-
gabaltiesas uzskats nav atzīstams par pareizu. Kā to Senāts jau pa-

skaidrojis savā 1928. g. 31. janvafa spriedumā Nr. 21, Meldera lietā, nav

izšķirošas nozīmes tam, kādām vajadzībām — pēc līguma formāliem

nosacījumiem — telpas tikušas izīrētas, jo no svara ir ari tas, kā tel-

pas faktiski tiek lietotas (sk. ari Sen. civ. kas. dep. spried.
1926. g. Nr. 508). Tādēļ līguma nosacījumi šai ziņā nav atzīstami par iz-

šķirošiem ari dotā gadījumā, kur — kā to apgalvo atbildētājs — telpas
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gan ir izīrētas ka dzīvoklis, bet faktiski tiek lietotas kā tirdzniecisks

uzņēmums. Tada gadījumā izīrētājs nav spiests apmierināties ar mak-

su, kura viņam pienāktos, ja telpas_ tiktu lietotas no īrnieka saskaņā ar

līgumu ka dzīvoklis. īrnieku intereses izdotais lik. par telpu īri ir izņē-
muma likums un tadel interpretējams visšaurākā nozīmē, kādēļ īrnieks
var baudīt tikai tas priekšrocības un tos labumus, kuri tieši paredzēti šinī
likuma; noteicot sevišķi zemu maksu par dzīvokļiem, likumdevējs
domājis nodrošināt katram pilsonim dzīvokli; tādēļ likumā paredzētie nam-

saimnieku tiesību ierobežojumi attiecībā uz īres maksas noteikšanu par

dzīvokļiem, ipso jure atkrīt — izņemot likumā tieši paredzētos gadījumus,
— reiz telpas faktiski netiek lietotas kā dzīvoklis, bet kādām citām
vajadzībām. Pretējais redzes stāvoklis dotu īrniekam, kas meklē lik. par

telpu īri 37. p. 2. pktā uzskaitītās telpas, iespēju apiet šī likuma panta no-

teikumus attiecībā uz īres maksu, noslēdzot formāli līgumu it kā par

dzīvokli, bet faktiski izlietojot telpas "kādām citām vajadzībām, un,

proti, par pazeminātu maksu, uz kuru viņam tādā gadījumā nebūtu nekādas

tiesības; novērst šādu īrnieka nepareizu rīcību namsaimnieks nevarētu,

jo lik. par telpu īri nedod namsaimniekam tiesību prasīt īrnieka izlik-

šanu, ja telpas netiek lietotas saskaņā ar mērķi, kura sasniegšanai tās ir

izīrētas. Pievesto slēdzienu apstiprina ari lik. par telpu īri 37. p. ļ. piez.;
šis pants, runājot par sīko amatnieku darbnīcu un brīvo profesiju darbu tel-

pu ierīkošanu noīrētā dzīvoklī, attiecināms ari uz gadījumu, kad mi-

nētās telpas tiek ierīkotas noīrētā dzīvoklī pēc īres līguma noslēgša-

nas un nesaskaņā ar tā noteikumiem. Bet tā kā lik. par telpu īri

37. p. 1. piez. savukārt ir izņēmuma likums, tad no tā izriet, ka gadī-

jumā, ja dzīvoklī ierīko kādas citas, 37. p. 1. piez. neparedzētas

telpas (tā tad ari tirdzniecisku uzņēmumu), ir piemērojami 37. p. 2. pkta no-

teikumi. Saskaņā ar izteikto, Apgabaltiesa nevarēja uzskatīt par neno-

zīmīgu jautājumu par to, vai prasītājs viņam izīrētās telpās ir ier&ojis

tirdzniecisku uzņēmumu (mēbelētas istabas), un aiz šī iemes;a atteikties

no atbildētāja uzdoto pierādījumu pārbaudīšanas, ar kuriem atbildētājs

bija domājis konstatēt to faktu, ka prasītājs viņam izīrētās telpās ir ierī-

kojis mēbelētas istabas kā tirdzniecisku uzņēmumu. Atrodot,
ka Apgabaltiesa tādā kārtā pārkāpusi lik. par telpu īri 37. p. un civ. proc.

lik. 181 (129.) un 196. (142.) p. p., Senāts, neielaižoties citu kasācijas sū-

dzībā pievesto sprieduma kasācijas iemeslu pārbaudīšanā, nolemj : Rī-

gas apgabaltiesas 1926. g. 6. oktobra spriedumu lik. par telpu īri 37. p. un

civ. proc. lik. 1181. (129.) un 196. (142.) p. p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu

nodot tai pašai Apgabaltiesai caurskatīšanai no jauna citu tiesnešu sastāvā.

(L. Nr. 161.)

56. 1928. g. jūnija mēneša 8. dienā. Eliasa Pinuša lūgums par

Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Pinuša, prasībā pret Eduardu

Lāzeru un pēdējā paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

F. Konrādi.

Ņemot vērā: 1) ka Apgabaltiesa atraidījusi Eliasa Pinuša prasību
kā priekšlaicīgu, atrodot, ka tā esot iesniegta pirms lik. par telpu īri 32. p.

i. pktā paredzētā termiņa notecēšanas; 2) ka, pēc kasācijas sūdzības ie-

sniedzēja pareizā aizrādījuma, atbildētājs šai lietā nemaz nav cēlis iebil-

dumu par prasības priekšlaicību, bet ir aizstāvējies tikai ar to, ka 6. no-

vembrī viņš esot mēģinājis samaksāt īres naudu, bet prasītāju neesot sa-

ticis; 3) ka iekustinot proprio motu jautājumu par prasības priekš-
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laicību, Apgabaltiesa ir pārkāpusi civ. proc. lik. 6. (4.) p., jo, kā to jau
paskaidrojis Senāta civilais kasācijas departaments savā 1922. g. sprie-
dumā Nr. 29, Leubušera lietā, tiesa, rīkodamās pretēji izteiktam principam,

atņem pilnvarniekam iespēju nevien izlietot procesuālos līdzekļus, kurus
prāvnieks būtu varējis piemērot, ja jautājumu būtu aizkustinājis preti-
nieks, bet ari atņem prāvniekam iespēju dot vajadzīgos paskaidrojumus,
iesniegt papildu pierādījumus un vispār atspēkot pretinieka šai ziņā cel-
tas ierunas;_ 4) ka tādā kārtā Apgabaltiesas spriedums, civ. proc. lik. 6.

<4.) p. pārkāpuma dēl nav atstājams spēkā, Senāts nolemj : Rīgas ap-

gabaltiesas 1927. g. 9. februāra spriedumu, civ. proc. lik. 6. (4.) p., 196.

(142.) p. pārkāpumu dēl atcelt un lietu nodot tai pašai Apgabaltiesai caur-

skatīšanai no jauna citu tiesnešu sastāvā. (L. Nr. 175.)

57. 1928. g. septembra mēneša 28. dienā. Matīsa Liepiņa lūgums
par Rīgas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Liepiņa, prasībā pret

mir. Jāņa Liep i ņ a mant. masu.

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

Ņemot vērā: 1) ka iznomātājs, prasītājs Matīss Liepiņš, un nom-

nieks, Jānis Liepiņš, nokārtojot 1922. g. 3. janvārī pie Ternejas pagasta

samierināšanas kameras naudas maksu par 1921.122. saimniecības gadu, ir

taisījuši sekošu, samierināšanas kameras sēdes protokolā ienestu dekla-

rāciju: „bez tam uz nākamo gadu Jānis ar Matīsu Liepiņu apņemas

noslēgt uz savstarpēju vienošanos rakstisku rentes līgumu līdz

1. maijam 1922. g.; 2) ka no šādas partu» gribas deklarācijas it nebūt

neizriet, kā to maldīgi domā Apgabaltiesa, ka ar to pašu vien katrā ga-

dījumā automātiski jau ar 1921.122. saimniecības gadu būtu izbeigušās pa-

stāvošās starp partiem nomas līguma attiecības; kamēr parti savu ap-

ņemšanos vai nodomu nebija realizējuši, t. i. nebija uz nākotni uz savstar-

pējas vienošanās pamata noslēguši rakstisku nomas līgumu, tamēr minētai

viņu gribas deklarācijai nebija nekāda tiesiska spēka (priv. lik. 2936. panta

pēdējais teikums) un pastāvošās nomas attiecības nevarēja tikt uzska-

tītas par izbeigušamies; apņemoties noslēgt uz nākotni rakstisku nomas

līgumu, pastāvošās starp partiem nomas attiecības varēja tikt atzītas par

atceltām un izbeigušamies vienīgi vai nu noslēdzot uz to pašu priekšmetu

jaunu nomas līgumu, resp. pārveidojot pastāvošo saskaņā ar priv. lik.

3577.—3587. pantu noteikumiem, vai uzteicot pastāvošo nomas līgumu liku-

mā paredzētā kārtībā; pēdējā gadījumā uzteikšana būtu uzskatāma kā

priekšnoteikums tam, lai varētu realizēt nomas līguma izbeigšanos, resp.

atcelšanu; vienpusēja no līguma atkāpšanās ir iespējama tikai likumā pa-

redzētos gadījumos (priv. lik. 4114.—4124. p. p.); neatkarīgi no visa tā,

pat, ja pielaistu, ka ar notikušo partu deklarāciju vien jau būtu pastāvošas

starp partiem nomas attiecības atzīstamas par izbeigušamies, tad taču

vienīgais loģiski iespējamais slēdziens gadījumā, ja nomnieks labprātīgi

neatstāj nomas priekšmetu, var būt, ka iznomātājam ir tiesība prasīt tāda

nomnieka izlikšanu no nomas priekšmeta, bet ne celtās par to prasības at-

raidīšana uz tā pamata, ka iznomātājs nav pierādījis nomas attiecību pa-

stāvēšanu, kā to darījusi Apgabaltiesa; 3) ka tādā kārtā Rīgas apgabal-
tiesas spriedums, aiz motivu nepareizības vispārīgi un to nesaskaņotības
ar likumā paredzētiem noteikumiem par nomas līguma attiecību izbeig-

šanos, civ. proc. lik. 196. (192.) p. pārkāpuma dēl nav atstājams spēkā,
Senāts nolemj : Rīgas apgabaltiesas 1925. g. 10. septembra spriedumu

civ. proc.lik. 196. (142.) panta pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot Apgabal-
tiesai caurskatīšanai no jauna citā sastāvā. (L. Nr. 184.)
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58. 1928. g. septembra mēneša 28. dienā. Benjamiņa Freiberga
pilnvarnieka, zv. adv. V. Kosteņiča, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprie-
duma atcelšanu Benjamiņa Freiberga prasībā pret Latvijas Dzelzceļu virs-
valdi un atbildētājas juriskonsulta Prēvalda paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators
A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka pēc apgabaltiesas konstatējuma, tikušas pārvadā-
tas preces zem nosaukuma „s tiepu 1 c s, dzelzs, alvotas kā ari ne-

alvotas, vecos lūžņos" un „drātis, dzeloņu, necinnētas, nealvotas vecas,

sarūsējušas, lūžņos";_ 2) ka pag. noteik. un tarifa 65. § „a" pkts pa-

redz: a) neizstrādātu dzelzi, tēraudu un čugunu un b) dzelzi, tē-

raudu un čugunu „vecos lūžņos", resp. „dzelzs etc. lūžņus, lauzumus, lūzu-

mus, drupatas, druskas, drumstalas"; otrkārt, 65. § „b" un „c" pkt. paredz
jau izstrādātu dzelzi, tēraudu un čugunu «izstrādātu un formveidīgu dzelzi,
plātes, stieņus, dzelzbalkas, sijas" („b" pkt.), dzelzs, tērauda un čuguna
«bumbas, pannas,, stīpas" („c" pkt.); ka «dzeloņu drāts lūžņos" būtu at-

tiecināma uz „b" un „c" punktos paredzamiem dzelzs izstrādājumiem, ne-

viens no partiem un ari Apgabaltiesa neapgalvo; 3) ka dzeloņu drāts pati

par sevi gan nav attiecināma uz neizstrādātu dzelzij bet ar to nav teikts,

ka dzeloņu drāts lūžņos tomēr nebūtu jāattiecina uz dzelzs veciem lūž-

ņiem; 4) ka tā tad jāizšķir vienīgi jautājums par to, vai 65. § „a" pkts,

runājot par «dzelzi vecos lūžņos", ar to domājis no pēdējās izslēgt „dze-

loņu drāti vecos lūžņos"; 5) ka pēc 65. § „a" pktā pieņemtās sistēmas, tai

paredzētās dzelzs, tērauda un čuguna preces sadalāmas no vienas puses

«dzelzs, tērauda un čuguna precēs vecos lūžņ o s" un, no otras puses,

dzelzs etc. precēs, kurām nav „vecu lūžņu" pazīmju; tā tad par izšķirošo

pazīmi šai ziņā jāuzskata tas, vai attiecīgai precei ir «vecu lūžņu", resp.

«lauzumu etc." pazīmes, vai ne; ja iekš tam pastāv šī preču izšķirošā pa-

zīme, tad vairs nekrīt svarā, vai dzelzs «lūžņi etc." pastāv no dzelzs iz-

strādājumiem vai ne; 6) ka tādā kārtā 65. § „a" pkt., noteicot preču iz-

šķirošo pazīmi, neiziet nedz no materiāla sugas, kā maldīgi domā atbildē-

tāja, nedz no materiāla izstrādājumiem, kā maldīgi domā prasītājs, —

bet iziet vienīgi no tā, vai dzelzs precei «ir lūžņu (lauzumu) etc." raksturs

vai ne; 7) ka tā tad. runā stāvošā dzelzs dzeloņu drāts «vecos lūžņos",
kurai taisni lūžņu etc. pazīmes, attiecināma uz 65. § „a" pktā paredzētām
precēm (Sen. civ. kas. dep. spried. 1925. g. Freidberga lietā Nr. 269); 8) ka

tāpēc Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats atzīt, ka runā stāvošās preces

attiecināmas uz 65. § „a" pktu, piemērojot tām vagona kravas 17 tonnu

svara normu, un saskaņā ar šo prasību atzīt par neapmierināmu; '9) ka, pre-

tēji prasītāja domām, Apgabaltiesa gan apspriedusi ari prasītāja iesniegtos
1925. g. pārgrozījumus pie 65. §, bet atradusi tos par nepiemērojamiem kon-

krēto preču pārvadāšanai, kura notikusi pirms pievesto pārgrozījumu

spēkā nākšanas; ja ari ar minētiem pārgrozījumiem būtu ticis ievests prin-

cips, pēc kura no svara turpmāk ir uzskatāms preču izstrādājums, bet ne

tas, vai precei ir vecu lūžņu (resp. lauzumu) pazīmes, tad šāds princips
būtu pilnīgi jauns, pie kura 65. § (iepriekšējā redakcijā) taisni nebija pie-

turējies; 10) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, iztulkojot 65. § augšā aprādītā

nozīmē, nav prasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas

sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Senāts nolemj : Benjamiņa Frei-

berga pilnvarnieka, zv. adv. Kosteņiča, kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik.

283. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 185.)

59. 1928. g. septembra mēneša 28. diena. Arona Jud i n a pilnvar-

nieka, zv. adv. V. Kosteņiča, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma at-
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celšanu Arona Judina prasība pret Latvijas Dzelzceļu virsvaldi un atbil-

dētājas juriskonsulta Prēvalda paskaidrojums.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers.

Ņemot vērā:' 1) ka Dzelzceļu likums, nosakot, ka rīcības tiesība par

preci un tiesība celt no vedumlīguma izrietošās pretenzijas pieder per-

sonai, uz kuras vārda izrakstīta preču zīme, vai personai, kuras rokās ir

turētāja preču zīme (dzelzc. nolik. 78., 112. p. p.), tomēr nesatur sevī no-

teikumus par preču zīmju tālāk nodošanu (Obertragung); tāpēc jāpiemēro

vispārējie noteikumi par vērtspapīru nodošanu un proti: par ordrpapīru
indosēšanu (attiecībā uz preču zīmju dublikātiem) un resp. par rektapapīru

cesiju (attiecībā uz preču zīmēm); 2) ka, sevišķi attiecībā uz blankocesiju,

privatlikums (3473. p.) gan nosaka, ka blankocedēts papīrs apspriežams pēc
noteikumiem par uzrādītāju papīriem; bet šī analoģija zīmējas vienīgi uz

pārejas formu, kā tas skaidrs no tā, ka 3473. p. tika ievietots sadalī-

jumā par cesijas formu, bet ne sadalījumā par cesijas sekām, kā ari no

3473. p. atsauksmes uzi 3123. p., kas taisni runā par uzrādītāju papīru pār-

ejas formu (veidu); 3) ka, pretēji prasītāja domām, nedz uz ordrpapīra
taisīts blanko indosaments, nedz uz rektapapīra taisītā blankocesija nemaz

nepārvērš1 tos papīrus par uzrādītāju (turētāju) papīru (Inhaberpapier), bet

gan ordrpapīrs, resp. rektapapīrs (ari ar blanko indosamentu vai cesiju)

patur savu iepriekšējo īpašību un tie nav padoti noteikumiem par uz-

rādītāju (turētāju) papīriem (priv. lik. 3120.—3130. p. p.); 4) ka — tur-

pretim — attiecībā uz preču zīmju dublikāta, kā ordrpapīra, indosēšanu

jārīkojas pēc vekslik. 15. sek. p. p. analoģijas; 5) ka tāpēc ar blankoindo-

samentu leģitimētais papīra turētājs skaitās par papīia īpašnieku un kre-

ditoru un kā tāds var prasīt savā vārdā un priekš sevis izpildījumu no

papīrā apzīmētā parādnieka; parādnieks, kas viņam izdara izpildījumu,
atsvabināts no kura katra tālāka izpildījuma, un viņam tādēļ ari tiesības

atsaukties uz jau izdarīto izpildījumu netikvien pret iepriekšējo blanko-

indosantu, bet ari pret kādu citu personu, kurai blankocedents, ar cesiju

uz dublikātu atvietojošās preču zīmes (kā rektapapīrs), būtu nodevis vēl

kādas no vedumlīguma izrietošas, viņam it kā vēl piederošas, tiesības;

6) ka uz runā stāvošiem, uz vārdu izdotiem preču zīmju dublikātiem at-

rodas dublikātos kā preču saņēmēju apzīmēto personu neaizpildītie (uz

noteiktas personas vārdu) blankouzraksti; 7) ka, pēc prasītāja apgalvo-

juma, šādu blankouzrakstu mērķis bijis pilnvarot katru dublikātu uzrā-

dītāju saņemt attiecīgās preces priekš uzrakstītājiem; 8) kā Apgabaltiesai
tomēr bija pietiekošs iemesls atzīt, ka vienkāršam blankouzrakstam uz pre-

ču zīmju dublikātiem nevar būt pilnvaras nozīme; šai ziņā dzelzc. nolik.

86
1

. p. 2. d. noteikti nosaka, kādā formā preču saņēmējam jāizteic piln-

varojums trešai personai, proti, pēdējai jābūt vai nu pilnvaras uzrakstam

uz pavēstes, kuru dzelzceļi nosūta adresātam, vai sevišķai pilnvarai;

9) ka tāpēc, ja irz ordrpapīra, par kuru jāatzīst preču zīmes dublikāts,
kas izdots uz vārdu, atrodas iepriekšējā saņēmēja blankouzraksts (indo-

saments) un viņš pats jau šo blankoindosētu ordrpapīru nodevis tālāk,
tad ordrpapīrs skaitās par pārgājušu viņa turētājam īpašumā ; kā-

das attiecības bijušas starp blankoindosantu un papīra turētāju, tam at-

tiecībā uz trešām personām, piem., uz dzelzceļiem, nekādas nozīmes nav;

ja ari — materiāli — zem blankoindosamenta slēpjas inkasomandats, tad

ar to trešai personai nav jārēķinās; ja persona, kura var leģitimēties, uz-

rādot preču zīmes dublikātu ar blankoindosamentu, tad dzelzceļiem prece

jāizdod šī vērtspapīra, uzrādītājam; 10) ka tādā kārtā Apgabaltiesa, neat-
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zīstot prasītāju kā no runā stāvošām preču zīmēm izrietošo tiesību nesēju,

un uz šī pamata atraidot prasību, — gala slēdziena zinā — nav prasī-

tāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ vina kasācijas sūdzība, kā nepa-

matota, atraidāma, Senāts nolemj: Arona Judina pilnvarnieka, zv.

adv. Kosteņiča, kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. (186) p. pamata
atstāt bez ievērības. (L. Nr. 187.)

60. 1928. g. novembra mēneša 22. dienā. Jāna Tauriņa pilnvar-
nieka, zv. adv. F. Petersona, lūgums par Rīgas apgabaltiesas sprieduma
atcelšanu Jāņa Tauriņa prasība pret Jēkabu P r a v 1 i ņ v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers.

Ņemot vērā: 1) ka mantošanas masas aizgādnis uzskatāms par man-

tošanas masas likumīgu pārstāviļ 2) ka, uz vispārēja pamata? pārstāvis
ar saviem darbiem tieši saista pārstāvēto, ja vien pārstāvis ieturas sava

likumīgā pilnvarojuma robežās (priv. lik. 3110. p.); 3) ka tā tad prasītājs
varētu savu prasību dēl zaudējumu atlīdzības par atbildētāja, kā mir. Ādama
Tauriņa mantošanas masas aizgādņa, rīcību celt pret atbildētāju personīgi

tad, ja prasītājs pierāda, ka atbildētājs pārkāpis savas varas, kā

aizgādņa, robežas; prasītājs pat nav mēģinājis nodibināt šo galveno pra-

sības pamatu (priv. lik. 3113. p.); 3) ka mantošanas masas aizgādņa perso-

nīga atbildība par kādiem nelietderīgiem darbiem vai par nepietiekošu
rūpību, varēja iestāties tikai attiecībā pret mantošanas masu vai manti-

niekiem kā tādiem (priv. lik. 495. p., 431. p. un sek. p. p.), bet nekad ne

pret trešām personām, kuras būtu lietā ieinteresētas uz cita pamata, piem.,
kā līdzīpašnieki; īstenībā tikai uz šo pēdējo pamatu prasītājs konkrētā

lietā dibina-savu juridisko interesi tagadējās prasības celšanā, atsaucoties

pie tam uz priv. lik. 929. p.; 4) ka tāpēc Apgabaltiesai bija pietiekošs
iemesls prasību atraidīt, kā nedibinātu, pašā pamatā; aiz tiem pašiem
iemesliem Apgabaltiesa ari varēja atraidīt prasītāja blakus lūgumu dēl
lietas atlikšanas kāda pagasta tiesas lēmuma un nomas līguma noraksta

iesniegšanai, jo šādiem dokumentiem, no Apgabaltiesas pareizi aizstāvētā

viedokļa, nav izšķirošas nozīmes; 5) ka tādā kārtā Apgabaltiesa nav

prasītāja pievestos likumus pārkāpusi, kādēļ viņa kasācijas sūdzība, kā ne-

pamatota, atraidāma, Senāts nolemj: Jāņa Tauriņa pilnvarnieka, zv.

adv. Pētersona, kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik. 283. p. pamata atstāt

bez ievērības. (L. Nr. 190.)

61. 1927./28. g. decembra / janvāra mēneša 15./31. dienā. Mir. Pētera
Peltmaņa mantojuma masas aizbildņa pilnvarnieku, zv. adv. Kārkliņa

un Zēberga, lūgums par Tiesu Palātas sprieduma atcelšanu Rūdolfa Mi -

kels o n a prasībā pret Filimonu Stola r o v v, Teni Lūk i nu un mir.

Pētera Peltmaņa mant. masas aizbildņiem.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

A. Loebers.

Senāts, apspriežot lietu no Kr. civillikuma viedokļa, atrod: Runā

stāvošais sabiedriskais līgums noslēgts nevis kā tirdzniecības sabiedrības

līgums, bet kā civiltiesiskas sabiedrības līgums. Tirdzniecības sabiedrība

ir firmas sabiedrība. Par firmu var būt runa tikai pieteicot to at-

tiecīgā komunālā iestādē, iesniedzot sabiedrības līguma norakstu vai iz-

vilkumu, kas šai gadījumā nav noticis. Ja nu ar tagadējo sabied-
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risko līgumu nav nodibinājušās starp kontrahentiem tirdzniecības sa-

biedrības līguma attiecības, nedz ārēji, nedz iekšēji, tad tās nav pēc tirdz-

niecības tiesībām apspriežamas. Ja minētā sabiedrība netika pieteikta kā

tirdzn. sabiedrība, tad šāda sabiedrība pat no Kr. Senāta prakses vie-

dokļa, nebūtu uzskatāma par jurid. personu. Tādēļ ari par atsevišķu sa-

biedrības „mantību" nevar runāt, bet ir jārunā vienīgi par līdzīpašumu,

ja vien šī līdzīpašuma sastāvs būtu pilnīgi nodibināts. Taisni no tā, ka par

runā stāvošo sabiedrisko līgumu netika pieteikts attiecīgai pilsētas iestā-

dei un ar sabiedrisko līgumu nodibinātā sabiedrība nevarēja tādēļ —

pat no Krievu Senāta prakses viedokļa — iegūt juridisko personību, tieši

izriet, ka nevar būt runa par tādu sabiedrisku mantību, par kuru, uz pre-

zumējamās reprezentācijas tiesību pamata, būtu varējis rīkoties kurš katrs

no it kā atklātiem biedriem. Nav nedz sabiedriskas mantības, kura piede-
rētu sabiedrībai it kā juridiskai personai, nedz atklātu biedru ar prezumē-

jamās reprezentācijas tiesībām, jo nav attiecīgi pieteiktas, t. i. atklāti uz-

stājušās tirdzniecības sabiedrības. Uz vispārējā pamata, par līdzīpašumā
esošo mantu var rīkoties tikai visi līdzīpašnieki kopā (Kr. civ. lik. 546. p.),
kādēļ rīkojumi par kopējo mantu, kuri iziet ne no visiem līdzīpašniekiem,

nav spēkā un nav saistoši tiem vai tam līdzīpašniekam, kuri nav ņēmuši
dalību rīkojuma aktā. Ja nu, kā nodibina Tiesu Palāta, pirkšanas-pārdo-
šanas līgumu par tai minēto, visiem 3 līdzīpašniekiem, t. i. diviem (Stola-
rovam un Lukinam) atbildētājiem un prasītājam, piederošo, starp viņiem
nodibinātā! sabiedrībā ieejošo mantu, noslēguši tikai divi minētie atbildētāji
vien, tad šāds pirkšanas-pārdošanas līgums nav trešam līdzīpašniekam,
t. i. prasītājam, saistošs. Pretēji atbildētāju domām, pirkšanas-pārdošanas

līgums bija jāslēdz rakstiskā formā, jo viņa priekšmets nemaz nav tikai

kustama manta vien. Sabiedriskā līguma priekšmets bija: uzbūvēt, ierī-
kot un ekspluatēt ūdensdzirnavas uz zemes, kuru divi atbildētāji nonomā-

juši no kādiem Daņiloviem. Tās ēkas, kuras divi atbildētāji bija pārde-
vuši mir. Peltmanim, tikušas celtas taisni jau sakarā ar sabiedrisko līgumu

un tāpēc pastāvējušas visu 3 biedru līdzīpašumā un bijušas sabiedrības sub-

strāts, jo sabiedrība bija vērsta taisni uz šādu ēku celšanu, kuras tā tad

iegājušas tai pašā uzņēmumā, 'kas bija sabiedrības priekšmets. Ēkas
tika pārdotas nevis nocelšanai un nevis kā atdalītas vai atdalāmas no ze-

mes it kā koku vai akmeņu būvmateriāls, bet taisni kā ēkas (saprotams, cik

tālu tās tai laikā jau tika pabeigtas), nekustamas mantas nozīmē. Ēkām

bija jāpaliek, nedalīti un negrozīti, uz pašas zemes, lai noderētu sabied-

rības uzņēmuma, ūdensdzirnavu, izvešanai dzīvē. Minētās ēkas tā tad

bija izredzētas nākošām ūdensdzirnavām, uz kuru izmantošanu vērsta sa-

biedrība. Pirkšanas-pārdošanas līgums par ēkām, kuras kaut ari atrodas

uz svešas zemes, ja ēkas pārdotas nevis nocelšanai it kā būvmater.als, bet

kā ceļamā, pastāvīgā rūpniecības uzņēmuma substrāts, slēdzams katrā

ziņā rakstiskā formā (sk. Sen. civ. kas. dep. spried. 1876. g. 5. Nr.; Isa-

čenko, rpajK/i. npon.ecci. 2. sēj. 221.—224. sek. lpp.). Ratihabicijas nozīmes

un sekas pastāv iekš tam, ka trešai personai, kura atsaucas uz ratihabicijas
faktu, būtu tiesība prasīt īatihabētā līguma izpildīšanu tieši no ratihabenta,
kā līguma tieša dalībnieka (kontrahenta), līdzīgi pašiem iepriekšējiem
kontrahentiem. Ja tādēļ pēc līguma rakstura, saskaņā ar civillikumiem,

no pašiem līguma tiešiem kontrahentiem izpildījumu var prasīt tikai

tad, ja līgums noslēgts rakstiskā formā, tad ari no līguma ratihabenta, kā

līguma materiālā kontrahenta, izpildījumu var iprasīt tāpat tikai uz tiem

pašiem pamatiem, t. i. tikai tad, ja ratihabicija notika tādā pašā forma,
kādā līgums tika noslēgts un bija jānoslēdz. Tādā kārtā, trešā persona
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var uz ratihabicijas faktu dibināt tiesības vai prasījumus tikai tad un šāda

ratihabicija būtu saistoša ratihabentam tik tālu, ka ratihabicija, ari for-

mas ziņā, noskaņota ar pamatlīgumu. Ja nu konkrētā gadījumā, trešās

personas, t. i. atbildētāji, domā uz prasītāja it kā izteiktās ratihabicijas faktu,

proti uz ratihabicijas saistošo spēku prasītājam, pamatot savu ierunu par

to, ka prasītājs būtu pirkšanas-pārdošanas līgumu atzinis par saistošu

viņam pašam un sevi pašu būtu atzinis it kā par šī līguma materiālu

kontrahentu, tad atbildētājiem ir jāpierāda, ka prasītājs izteicis savu pie-
krišanu (ratihabiciju) netikvien ar konkludentiem darbiem, bet ari tai

pašā formā, kurā bija jānosjēdz un tika noslēgts pirkšanas-pārdošanas lī-

gums. Konkludenti darbi nav vispār un visādā ziņā pielīdzināmi pozitivai
gribas izteikšanai, bet tikai tik tālu, cik attiecīgam gribas izteicienam nav

paredzēta sevišķa forma. Ja šo principu tieši uzsver priv. likums (2940. p.),

kurš iziet no darījuma neformālas slēgšanas veida (2993. p.), tad jo vai-

rāk pievestais princips ir jāievēro Krievu civillikumā, kas nerakstiskus

pierādījumus pielaiž daudz šaurākās robežās. Ja tādēļ pirkšanas-pārdo-
šanas līgums pēc Kr. civillikuma pierādāms tikai dokumentariski (izņemot
gadījumu, kad līguma priekšmets ir kustama manta), tad ari jāatzīst, ka

šī līguma ratihabicija būtu saistoša ratihabentam tikai tad, ja tāda būtu

izteikta tāpat rakstītā formā, kā ari pats līgums. Tādēļ Tiesu Palātai bija

pietiekošs pamats, izejot no tā, ka pirkšanas-pārdošanas līgums konkrētā

gadījumā tika noslēgts un bija jāslēdz rakstiskā formā, atzīt, ka šī līguma

ratihabicija bija jāizteic rakstiskā formā un uz Civ. proc. lik. 409., 366
1

.

p. p. pamata atraidīt atbildētāju lūgumu — ratihabicijas fakta nodibinā-

šanai — pielaist liecinieku nopratināšanu. Pie šādiem apstākļiem nemaz

nekrīt svarā, vai pirkšanas-pārdošanas līgums būtu uzskatāms par simu-

lētu vai efektivu, jo pat šai pēdējā gadījumā līgums, kurš noslēgts bez līdz-

īpašnieka piedalīšanās vai piekrišanas, jau aiz šī iemesla vien nav šim

līdzīpašniekam saistošs. Tiesu Palātas šai ziņā pievestiem motiviem tikai

blakus nozīme un tie nevar iespaidot Tiesu Palātas gala slēdziena parei-
zību par līguma nesaistību prasītājam.

Aiz aprādītiem iemesliem atrodot, ka Tiesu Palātas spriedums savā

gala slēdzienā ir pareizs un viņa nav pārkāpusi atbildētāju pievestos li-

kumus, kādēļ iesniegtā kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma, Se-

nāts nolemj: mirušā Pētera Peltmaņa mantojuma masas aiz-

bildnības pilnvarnieku, zv. adv. Kārkliņa un Zēberga kasācijas sūdzību uz

civ. proc. lik. 793. p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 193.)

62. 1928. g. septembra mēneša 29. dienā. Miķeļa Tid c s lūgums

par Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu viņa, Tīdes, prasība pret
Indriķi Š tā 1 v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

F. Konrādi.

Ņemot vērā: 1) ka prasītājs Tīde. lūdz uzlikt atbildētājam Štālam

par pienākumu izpildīt starp prāvniekiem noslēgto līgumu_ par Liepājas
ostas pārceltuves kopējo ekspluatāciju, pielaižot viņu, prasītāju, pie kopējā

darba, kā ari piespriest no atbildētāja Ls 320,— zaudējumu par laiku, kad

atbildētājs viņu, prasītāju, vairs neesot pielaidis pie kopēja darba; 2) ka

Apgabaltiesa šo prasību atraidījusi, nākot pie slēdziena, ka neesot pieradīta

sabiedrības līguma noslēgšana starp prāvniekiem, bet esot tikai pielaižams,

ka Tīde būtu devis Štālam zināmu naudas sumu uz paradu, pie kam Ap-

gabaltiesa šo savu slēdzienu motivē ar to,»a) ka pilnīgi nenoskaidrotas esot

palikušas darījuma (sabiedrības līguma) atsevišķas daļas, un, proti, pajas
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naudas apmērs, pelnās sadalīšanas kārtība, līguma termiņš, kā ari tas

jautājums, vai līgums attiecas tikai uz pārceltuvi pie Mikela ielas, vai

ari uz Julianas ielu, un b) ka prasītājs Tīde pats personīgi esot ņē-
mis dalību solīšanā uz to pašu objektu, kuru galīgi esot dabūjis atbildē-

tājs; 3) ka, nākot pie minētā slēdziena, Apgabaltiesa nemaz nav apsprie-
dusi liecinieku Ruberga, Dzintarnieka un Grundmaņa liecības, kuri — at-

tiecībā uz prasītāja iemaksātu pajas apmēru — apliecinājuši, ka prasītājs

no pārceltuves nomas naudas (Ls 730,—) esot samaksājis Ls 300,— vai

Ls 350,—, un ka pēc paša atbildētāja vārdiem prāvnieki esot pārceltuvi
nosolījuši abi uz pusēm un ka vini esot kompanjoni; neapsprie-

žot šo liecinieku liecības un tomēr atzīstot par nepierādītiem prasītāja

iemaksātās pajas apmēru un pelnās sadalīšanas kārtību (priv. lik. 3409. p.),

Apgabaltiesa pielaidusi motivu nepilnību, pārkāpjot ar to civ. proc. lik.

181. (129.) p.; 4) ka Apgabaltiesa, atzīstot par nepieciešamu sabiedrības

līguma termina noteikšanu no prāvniekiem, nav ievērojusi priv. lik.

4273. p. noteikumu, pēc kura ir pielaižama ari šāda līguma noslēgšana uz

nenoteiktu laiku (sk. ari priv. lik. 4318., 4319. (4.), 4325. sek. p. p,);
5) ka, beigās, Apgabaltiesa pielaidusi motivu nepilnību, nepaskaidrojot,
a) kādēļ vina pielaiž, ka līgums varētu attiekties ari uz pārceltuvi pie Ju-

lianas ielas, lai gan starp prāvniekiem iet strīdus tikai par pārceltuvi pie

Mikela ielas un b) kādēļ viua to apstākli, ka prasītājs izsolē (1926. g.

27. aprilī) ir uzstājies kā patstāvīgs uzņēmējs, atzīst par nesavie-

nojamu ar sabiedrības līguma noslēgšanu par pārceltuves eks-

pluatāciju laikā starp 27. un 30. apri 1 i, kad (30. aprilī) tika no-

slēgts līgums ar ostas valdi un kad prasītājs iemaksāja pusi no īres nau-

das par pārceltuvi; 6) ka pievesto likumu pārkāpumu dēl Apgabaltiesas

spriedums nav atstājams spēkā, Senāts nolemj : Liepājas apgabaltiesas
1926. g. 21. decembra spriedumu civ. proc. lik. 181. (129.) p. pārkāpuma

dēj atcelt un nodot lietu tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā

tiesnešu sastāvā. (L. Nr. 196.)

63. 1928. g. septembra mēneša 29. dienā. Otto Kaazika lūgums par

Liepājas apgabaltiesas sprieduma atcelšanu Johana Goj a s prasībā pret

Otto X a a z i k v.

Sēdi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

F. Konrādi.

Ņemot vērā: 1) ka kasācijas sūdzības papildinājumi vispār pēc liku-

ma nav pielaižami (Sen. civ. kas. dep. spried. 1924. g. Nr. 187, Rimšas lietā),

kādēļ visi atbildētāja viņa papildus, pēc kasācijas sūdzības ienākšanas, ie-

sniegtā paskaidrojumā pievestie apsvērumi no Senāta nemaz nav apsprie-

žami; 2) ka tāpat Senātā nav apspriežami no atbildētāja pirmo reizi ka-

sācijas sūdzībā pievestie aizrādījumi uz to, ka prasītājs neesot strādājis

pie atbildētāja kā akorda darbinieks un ka uz viņu, kā uz „drēbnieku-

gabalnieku", likuma par darba laiku noteikumi vispār neesot attiecināmi;
zemākās instancēs starp prāvniekiem nav bijis strīda par to, ka prasītājs

pie atbildētāja strādājis taisni kā akorda darbinieks (sk. iesūdzības

rakstu un Apgabaltiesas 1927. g. 9. aprija sēdes protokolu); 3) ka atbil-

dētājs pret prasītāja sūdzību, kurā pēdējais lūdz piespriest viņam par labu

atlīdzību par 4 gadu laikā neizlietoto atpūtu, Apgabaltiesā aizstāvējies tikai

ar ierunām par to, a) ka prasītājs atvaļinājumu faktiski esot izlietojis un b)
ka saskaņā ar likumu par darba laiku viņš labākā gadījumā varētu pretendēt

uz atlīdzību tikai par viena,» pēdējā gada laikā neizlietotu atpūtu, jo

par agrākiem gadiem viņš nekādas prasības neesot uzstādījis; 4) ka at-
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bildētais, neatkārtojot savā kasācijas sūdzībā pirmo no šām ierunām, uz-

tur spēkā tikai otro iebildumu, kas tādēļ no Senāta vienīgi ir apsprie-

žams; 5) ka likuma par darba laiku 18. p. piešķir katram strādniekam

vai darbiniekam pēc 6 mēnešu nostrādāšanas vienā uzņēmumā vai iestādē

katru gadu 2 nedēlu atpūtu ar pilnu algas izmaksu, pie kam

gadījumā, ja strādniekam pēc 3 mēnešu nostrādāšanas vienā uzuēmumā

vai iestādē uzteic darbu pirms atpūtas izlietošanas, tad viņam

izmaksājama lik. par darba laiku 18. pantā 3. teikumā aprādītā atlīdzība

naudā; 6) ka likums par darba laiku nenosaka un no tā neizriet, it kā

gadījumā, ja strādnieks ir nostrādājis vairākus gadus, neizlietojot atpū-

tas atvaļinājumu, viņam būtu tiesība tikai uz atlīdzību par pēdējā gada
neizlietoto atvaļinājumu; tādēļ, pretēji atbildētāja domām, strādniekam vai

darbiniekam— principā — ir tiesība uz atlīdzību ari par vairāko gadu
laikā neizlietoto atvaļinājumu; šī tiesība, pēc vispārēja principa, atkristu

tikai tad, ja būtu konstatēts, ka strādnieks vai darbinieks atpūtas atvaļi-

nājumu nav izlietojis pretēji darba devēja priekšlikumam

(Sen. civ. kas. dep. spried. 1927. g. Nr. 344, Saules lietā); 7) ka normālos

apstākļos nevar pieņemt, ka kāds strādnieks vai darbinieks, kas strādā

par ciešu, noteiktu algu, varētu no šāda priekšlikuma atteikties,

jo atpūtas izlietošana — kā jau teikts —
ir savienota ar pilnas algas iz-

maksu viņam; tādēļ gadījumā, ja izrādās, ka tāds strādnieks vai darbi-

nieks tomēr nav izmantojis šo viņam ar likumu garantēto labumu, tad

katrā ziņā jāprezumē, ka tas ir noticis tikai tādēļ, ka darba devējs šādu

priekšlikumu iiav taisījis; tādēļ šai darbinieku vai strādnieku kate-

gorijai nebūtu tiesība prasīt likuma par darba laiku 18. p. paredzēto
atlīdzību par (ari vairāku gadu laikā) neizlietotu atpūtu tikai tad. ja

uzņēmējam izdotos apgāzt minēto prezumciju, t. i. ja viņš pierā-

dītu, ka atpūtas neizlietošana notikusi tikai tādēļ, ka — pretēji viņa priekš-

likumam — pats strādnieks vai darbinieks no_ viņam pie-
dāvātās atpūtas labprātīgi ir atteicies; 8) ka citādi tomēr jāskatās, ja

runa iet par akorda darbiniekiem un strādniekiem, kuriem lik. par darba

laiku 18. p. piešķir tiesību atpūtas laikā saņemt algu tikai pēc viņu vi -

dējās pelņas pēdējo 2 mēnešu laikā; šo kategoriju strādniekus vai

darbiniekus pašu interese var viņus pamudināt atpūtu neizlietot, un,

proti, gadījumos, ja viņiem ir iespēja neizlietotā atpūtas laika iegūt lie-

lāku par augšā minēto vidējo pelņu; tādēļ attiecība uz akorda

strādniekiem un darbiniekiem augšā aprādītā prezumcija nepastāv,

jo var pieņemt, ka viņi, neskatoties uz tādu priekšlikumu, palikuši pie dar-

ba; tādēļ šīs kategorijas strādniekiem vai darbiniekiem katra at-

sevišķā gadījumā jāpierāda, ka atpūtas neizlietošana notikusi tikai

tādēļ, ka darba devējs no atpūtas piešķiršanas viņiem ir attei-

cies; 9) ka tādēļ Apgabaltiesa, piešķirot prasītājam, kā akorda strād-

niekam, tiesību uz lik. par darba laiku 18. p. aprādīto atlīdzību par visu

četru gadu laikā neizlietoto atpūtu un tomēr nenodibinot, ka prasītājs butu

pierādījis, ka darba devējs no atpūtas piešķiršanas viņam ir atteicies, pār-

kāpusi lik. par darba laiku 18
L

p., kādēļ viņas spriedums nav atstājams

spēkā, Senāts nolemj : Liepājas 1927. g. 9. apriļa sprie-

dumu likuma par darba laiku 18. p. pārkāpuma dēl atcelt un lietu nodot tai

pašai Apgabaltiesai izspriešanai no jauna citā tiesnešu sastāva. (L. Nr. 199.)

64. 1928. g. septembra mēneša 29. dienā. Gustava Luk a s a pilnvar-

nieka, zv. adv. Kalniņa, lūgums par Liepāļas apgabaltiesas sprieduma at-

celšanu Gustava Lūkasa prasībā pret Jēkabu Zelmeni.
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Sedi vada priekšsēdētājs, senators K. Ozoliņš; referē senators

F. Konrādi.

Ņemot vērāļ 1) ka prasītājs lūdz piedzīt no atbildētāja Ls 238 =

236 mrk., no kurām viņš 200 marku esot aizdevis atbildētāja dēlam ārstē-

šanās nolūkam, bet pārējo sumu, uz atbildētāja meitas lūgumu, 6 tenisa

bumbu iegādāšanai priekš viņas un 1 metra zīda pirkšanai priekš atbil-

dētāja sievas; 2) ka atbildētājs prasību nav atzinis, atsaucoties uz priv.
lik. 199. p., kas prasītājam nedodot tiesību atprasīt naudu, ko tas devis;
neesot ari zināms, vai aizdotā nauda tieši aizgājusi priekš dēla ārstēša-

nas; 3) ka Apgabaltiesa prasību atraidījusi uz tā pamata, a) ka prasītājs
neesot pierādījis zīda un tenisa bumbu nosūtīšanu uz Liepāju, kā ari at-

bildētāja dēlam aizdotās naudas izlietošanu viņa nepieciešamai ārstēšanai

un b) ka prasītājs ari jtieesot iesniedzis tiesai pierādījumus par to, ka

prasībā minētās 236 vācu markas līdzinoties Ls 288; 4) ka par šo sprie-

dumu no prasītāja iesniegtā kasācijas sūdzība attiecībā uz priekš atbil-

dētāja meitas iegādātām 6 tenisa bumbām nepelna ievērības, jo —

neatkarīgi no tā, vai prasītājs šai ziņā faktiski būtu izpildījis atbildētāja

meitas ilūgumu — atbildētāja atsaukšanās uz priv. lik. 199. p. šai ziņā atzīs-

tama par pamatotu, jo tenisa bumbu iegādāšanai izdotā nauda nav pieskai-

tāma pie 199. p. aprādītiem izdevumiem, kādēļ atbildētājs par šo meitas

parādu neatbild uz vispārēja pamata (priv. lik. 214., 222. p. p.); 5) ka

turpretim kasācijas sūdzība attiecībā uz priekš atbildētāja sievas iegādāto

zīda gabalu atzīstama par pamatotu, jo atbildētājs nav apstrīdējis zīda

saņemšanu no viņa sievas puses, kādēļ par šo prasītāja izdevumu viņš at-

bild saskaņā ar priv. lik. 56. p. I. pktu (Gūrgens, eheliche Gūtergemein-
schaft lp. 98); atraidot pie šādiem apstākļiem šo prasības dalu, Apgabal-

tiesa pārkāpusi priv. lik. 56. p., civ. proc. lik. 102. (81.) p.; 6) ka tāpat
par dibinātu atzīstama kasācijas sūdzība attiecībā uz atbildētāja dēlam

ārstēšanas nolūkam aizdoto naudu; atbildētājs šai ziņā nav apstrī-

dējis pašu naudas izdošanas un dēla slimības faktu, nav ari apstrīdējis

viņa meitas vēstules satura pareizību, no kuras redzams, ka atbildētāja

dēla slimība bijusi nopietna un prasījusi prāvus izdevumus un neatliekamu

ārstēšanu; pie tādiem apstākļiem prezumcija runā par to, ka atbildētāja
dēls aizdoto naudu izdevis ārstēšanai, kādēļ atbildētājam šī prezumcija
bija jāapgāž, pierādot, ka dēls naudu būtu izdevis citiem mērķiem; tādēL

pēc pareiza kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījuma, Apgabaltiesa šai ziņā
nepareizi sadalījusi starp prāvniekiem pierādījumu smagumu, prasot no

prasītāja pierādījumu, ka nauda izdota ārstēšanai, ar ko Apgabaltiesa pār-

kāpusi civ. proc. lik. 102. (81.) pantu; 7) ka to pašu likuma pantu Apgabal-
tiesa pārkāpusi ari ar to, ka viņa atzinusi par nepierādītu vācu markas

kursu prasības iesniegšanas laikā, jo — kā pareizi aizrāda kasācijas

iesniedzējs, a) atbildētājs prasītāja uzdoto kursa pareizību nav apstrīdējis
un b) vācu markas kurss tiek publicēts Valdības Vēstnesī, kādēļ pati tiesa

varēja un viņai vajadzēja pārbaudīt uzdoto kursu, ja viņa to apšaubīja;

8) ka pievesto likumu pārkāpumu dēl Apgabaltiesas spriedums aprādītā

daļā nav atstājams spēkā, Senāts nolemj: Liepājas apgabaltiesas 1927.

g. 7. maija spriedumu daļā attiecībā uz prasības neapmierināšanu par at-

bildētāja dēla ārstēšanai aizdoto naudu un par zīda gabala iegādāšanu priv.
lik. 56. p., civ. proc. lik. 192. (81.) p. pārkāpuma dēl atcelt un nodot lietu

tai pašai Apgabaltiesai izspriešanai šai daļā no jauna citā tiesnešu sa-

stāvā, pārējā daļā Gustava Lūkasa kasācijas sūdzību uz civ. proc. lik..

243. (186.) p. pamata atstāt bez ievērības. (L. Nr. 200.)
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