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Akc. Sab. Golts un Jurj ans,
Rīgā, Mārstaļu ielā Nr. 5.

f
Priekšvards.
Izdodot 1925. g. izvilkumus no Latvijas Senata Civilä kasacijas departamenta spriedumiem par laiku no 1919. gada Hdz
1. julijam 1925. g., autoriem bija iespēja izlietot galvenā kārtā
tikai spriedumus, kuri bija saņemti T i e & u P а 1 a t ā un R i 
g a s Apgabaltiesas II. Civilnodalä; izvilkumus no Senata sprie
dumiem, kuri taisīti sakarā ar citu tiesu spriedumiem, autori
varēja pievest tikai nedaudz gadījumos.
Tagad izdodamais
darbs papildina so robu, jo šinī izdevumä uzņemti arī izvilkumi
по Senata spriedumiem, kuri taisīti p ā r ē j ā s Latvijas tiesn
iestādēs izspriestās lietās, bez tarn, šinī izdevumā pievesti izvil
kumi по Senata spiiedumiem, kuri doti par laiku no 1925. gada
pirmäs puses Hdz 1926. gada pirmai pusei. Abas „izvilkumu"
oaļas kopā tādā kārtā atspoguļo visu Senata Civilä departamenta
praksi par minēto laikmetu. Izdevumam pielikts sīks alfabetisks rādltājs abäm daļām, kas~atvieglinās darba praktisko lietošanu- Kā pirmajā daļā, tä arī šinī izdevumā likumu pantu
numeracija atstāta tā pati, käda pievesta Senata spriedumos,
bet virsrakstos, cik tāļu attiecīgie likumi izdoti latviešu valodä,
pantu numeracija pievesta saskanä ar šiem latviešu valodas izdevumiem, atzīmējot iekavās veco numeraciju.

^v.
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Viet. lik. kr. III. d.
9.
1) Ja alimentu prasība par pagājušu laiku pielaižama kā
tāda, t. i. kā a l i m e n t u prasība, tad — pretēji atbildētāja
domām — prasītājai nav japierāda, ka viņa būtu taisījusi parādus dēl sava uztura, vai jāpierāda izdevumu apmērs priekš
uztura. Pilnīgi pietiek, ja tiesa atrod, ka pra&ītāja nav spejīga
iegūt uztura līdzekļus un ka viņas prasības apmērs saskan ar
viņas un atbildētāja dzlves ekonomisko un socialo stāvokli.
(1922. g. 4. dec. spr. Nr. 244, Garošu pr. 1. pr. Kronu.)

2) Ja vīrs šaubās' par isavas sievas tiklu dzīvi un viņš uz
šī pamata atteicasi pieņemt, labprātīgi no viņa aizg-ājušo, sievu
atpakal, tad taisni viņam pašam uz vispārējā pamata (civ. proc.
lik. 102. (81.) p.) jāpierāda apstāklis, uz kuru viņš dibina savu
ierunu pret sievas oelto uzturu prasābu, kura sievai pieder pēc
priv. lik. 9. р., jo „quisquis praesumitur bonus"; tādā kārtā Apg-abaltiesa, atraidot prasību aiz tā iemesla, ka prasītaja nav pierādījusi savu tiklu dzlvi pa viņas prombūtnes> laiku, pārkapusi
kā priv. lik. 9. pantu, tā arī civ. proc. lik. 102. (81.) p.
(1925u gi. 17. dec. spr. Nu 428, Gailīt pr. I. pr. Gaffiti.)

12.
Pēc priv. lik. 7., 8. p.p. noteikt laulāto dzīves vietu atkarājas
no vīra, kādēļ sievai
jāseko viņa dzīves vietai (priv. lik. 3070. p.;
1
civ- proc. lik/1345 . p.): Visa vīra rīclbā un zem tā varas esošā
mantība — šaubu gadījumā — skaitās par vīra mantību (priv.
lik. 13. p.; civ. proc. lik. 1843. p.). Tādā kārtā vīram ir tiesība
prasīt, lai visa laulībā ienestā mantība, par kuru viņam pieder
rīcība uz priv. lik. 12. p. pamata, atrasitos un paliktu laulāto_dzīves vietā, kuru noteic vīrs. Ja sieva tomēr — laulībai pastavot
— patvaļīgi un bez vlra piekrišanas pārcēlusies. uz citu dzīves
vietu, paņemdama līdz viņa rīcībā un zem viņa varas esošomantu, tad vīram, kā šo mantu prezumējamam īpašniekam, tiesība
prasīt īpašuma atzīšanu viņam uz šādām mantām im to atdošanu viņam ar vindikacijasi prasību, kādēļ Apgabaltiesai bija
tieslba lietā piemērot priv. lik. 897. p. >un uz šī pamata pamatprasību apmierināt.
(1925. g. 26. marta spr. Nr. 132, Jaunvalka pr. 1. pr. Jaunvalk.)
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27.
Konstatē jot, ka prasītāja māju ieguvusi a r v ī r a atļauju par
savu naudu un ka māja atrodas prasītājas rīcība, tiesa iz tadiem
konstatējumiem varēja nākt pie sledziena, nepārkāpjot priv. lik.
27. panta 3. punkta noteikumu, ka minetä mäja ir prasītājas
atsevišks īpašums, kas izņemts по vīra pārvaldības un rīeības,
un jo vairāk tamdēļ, ka iz augšminētiem tiesas konstatējumiem
izriet arī tas, ka prasītāja māju ir ieguvusi uz savu rēķinu, kas
pikiīgi korespondē arī ar minēto priv. lik. 27. panta 3. punkta
noteikumu tā, kā tas ir rediģēts vācu tekstā „für seine eigene
Rechnung".
(1922. g. 23. matrta spr. Nr. 49., Kampe pr. 1. pr. Tirziņu.)

30.
Priv. lik. 30. p. vispār nav utzskatams par atceltu. Politisku
tiesību piešķiršana sievietēm nevar a t s t ā t iespaidu uz privatlikuma nosacījumiem. Bet sevišķi z e m n i e k u lietās likumdevējs ieņem pilnīgi citu stāvokli. Izejot по tā, ka zemniece
bieži spiesta rikoties par saimnieclbu patstavīgi bez vīra klatbūtnes, kurš bieži aizņemts darbos ārpus savas dzīves vietasi,
pilsētāisi u. t. t., un ka tkdēļ saimniecei nav iespējams katrä laikä
izprasīt sava vīra piekrišanu k a t r ā laikā un gadījumā, ]ikums,
neatņemot zemniecei tiesību izlietot vīra līdzdarbību ka viņas
likumiska pārstāvja arī bez atsevišķas pilnvaras, tomēr ar nodomu atstājis viņai iespēju patstāvīgi uzstaties _tiesā dēļ isavu
interešu aizstāvēšanas 1 . Lai gan pievestos apcerejumus likums
pirmā rindā attiecinä uz pag. tiesām (pag. ties. civ. lik. 5. p. un
tā motivi Hasmaņa un Nolkena 1889. novelas 2. iždev. 472. 1. p._),
bet taīs izteiktās'domas vispār jāpiemēro zemnieku sievam visas
tiesās. Bet pat j a atzītu, ka zemnieku sievām savās prasībās pret
svešām presonām būtu jāiegādā vīra piokrišana, tad tomēr prasībās pret savu vīru viņa nav spiesta rīkoties ar atsevišķu asihtentu, kā to sevišķi pastrīpo Vidz. zem. lik- 778. p. 3 . pants,
kuram šaī ziņā nevien procesuala, bet arī materiala nozīme un
kurš tādēļ nav uzskatams par absoluti atceltu ar 1889. g. novelu.
Neatkarīgi по tā, kā pareizi aizrāda Tiesu Palata, zemnieku
sieva, izdodot pilnvaru zvēr. advokatam, ar to pašu jau izvēlējusies asistentu un rīkojas: ar viņa līdzdarbību. Jo vairāk sievas
atsevišķa ieceltā pilnvarniekā jāierauga asistents, j a tas: uz sa
vas tiesas pilnvaras pamata savas pilnvardevējas, t. i. precētas
sieva vārdā. izdod subpilnvaru zvēr. advokatam, kä tas noticis
runā stāvošā gadījumā.
(1923. g, 28. zept. spr. Rogis pr. 1. pr. Rogis.)
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50.
Kaut gan vīrs,, lietojot oievas mantu, neatbild par_ sievas
zaudējumiem, kuri celas no kārtējas lietosanas (priv. lik. 50.,
1230 p ), bet ja vīrs 'tomēr labprātīgi atvieto nolietoto mantu
ar jaunu/pēdējo pievienojot pie täs pašas saimniecības sastāva,
tad, kamēr nav pierādīts pretējais, jāpieņem, ka viņš īegādājis
jauno mantu, atvietojot veco ar jaunu, t a i s n i
sievas
v ā r d ā, bet ne savā vārdā, un ka tādēļ atjaunotā manta pargājusi tieši sievas: mantībā; vai vīram pie šādiem apstākļiem
pieder atlīdzības prasība par nepieciešamiem izdevumiem (priv.
lik 579. p. Sakarā ar 42. р . : Erdmann System I. sēj. 428 Lp.),
tas ir cits jautājums, kurš šaī lieta nav pacelts:, un no kura
īpašuma jautājuma neatkarajas.
(1925. g. 28. maija spr. Nr. 78, Dumpe pr. li. pr. Dumpe u. c.)

56.
Parādi, kurus taisa &ieva savas s l i m ī b a s ā r s t ē š a n a s d ē ļ, ir pieskaitami pie tādiem parādiem, par kuriem, saskaņā ar priv. Hk. 56. p. 3. punktu, atbild vīrs.
(1924. g. 18. dec. spr. Nr. 349, Kalves pr. 1. pr. Fabriciusu.)

79.
Ai^ laulāto pārcelšanos Vidzemes pdteētā, starp viņiem nodibinājas mantlbas kopība.
(1925. g. 26. marta spr. Nr. 123i, Kremer pr. 1. pr. Galviriu un Kremeri.)

146.
Atbildētājs prasītājas prasību atlīdzināt viņai izdevumus,
kas cēlušies sakarā ar ārlaulības bērna dzemdēšanu, apstrīdejis,
atsaucoties uz bērna dzimšanas apliecību, kurā šis bems atzīmēts nevis par prasītājas:, bet par viņa& vecaku bernu, kadu
atbiidētāja ierunu • miertiesnesds tomēr atmetis, atzīstot par
konstatētu ar vecmātes S. liecību, ka bērnu dzemdējusi prasītāja. Pretēji kasacijas iesniedzēja ieskatam, tiesa nav ar šadu
savu slēdzienu pārkāpusi pr. lik. 146. pantu, jo minētai;s r a n t s
runā par dzimšanas un kristību apliecībām vienīgi ka par vienu
no visnoderīg-ākiem bērna dzimšanas pierādījuma veidiem, neizslēdzot tā tad par šo pašu apstākli liecinieku liecības.
(1922, g. 21. zept. spr. Nr. 183, Nemmes pr. 1, pr. Sundu.)
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1) Priv. lik. 158. un 159. panti nebūt neizslēdz prasību dēļ
precēšanas un atzlšanas par šķirtu sievu apvienošanu viena_ prāvā, bet gan pielaiž šādu prasību apvienošanu viena prāva, kā
atsevišķus šādus prasības punktus . . . I i k u m s par laulību un
šinī lik'umā paredzētā noteikšana, kas vainīgs pie šķiršanās,
šinī gadījumā jau tamdēļ vien nevar krist svarā, ka pr. lik.
158. p. jau paredz šādu gadījumu civiltiesiskās sekas un piešķir
par šķirtu sievu atzītai prasītājai visas tās tiesības, kādas pieder šķirtai sievai, kuras vīrs atzīts par vainīg-o pusi pie šķiršanas.
(1022i g. 27. janv. spr. Nr. 3, Annen pr. 1. pr. Jakobsonu.)

2) Ja līg-avainis . . . tika atzīts par savas līgavas pavedinātāju, bet ko'iisistorijas spriedumu dēļ laulības slēgšanas nav izpiīdījis un j a aiz tā iemesla viņa pavedināta līgava tika atzīta
par viņa šķirto sievu, tad līdz ar to, saprotams, līgavainis jāatzīst arī par notiesāto-vainīgo pusi, t. i. par vainīgo laulāto priv.
lik. 124. p. nozīmē. Taisni so atbildētāja stāvokli 158. р., kā arī
konsistorijas spriedums domājis pastrīpot, piešķirot prasītājai,
kā uzvarošai pusei, tiesību savas no sprieduma izrietošās tieslbas
izvest caur laicīgo tiesu. Tādēļ atkrīt atbildētāja aizrādījums
viņa kasacijas sūdzībā, it kā Apgabaltiesa nav nodibinājusi viņa
vainu un it kā tādēļ viņš neesot spiests dot prasītājai uzturu.
(1922. g. 21. sept. spr. Nr. 176, Venteski-ast-Liekne pr. 1. pr. Venteskrastu.)

168.
Pretēji kasacijas iesniedzēja apgalvojumam, ka prasītājai,
lai viņa varētu celt pret atbildētāju prasību par bērna uzturu,
esot bijis jāizdara atbikiētājam vēl atsevišķs atgādinājums, tāds
atgadinājums pie šīs prasība& celšanas nemaz nebija vajadzīgs,
jo tiesības uz prasību par bērna uzturu ir dibinātas šinī gadījumā uz likumu un tamdēļ bija realizējamas bez kautkāda atgādinājuma atbildētājam no prasītājas puses(1923. g'. 28. febr. spr. Nr. 51, KaLneniek

pr. 1. pr. Kalnenieku.)

199.
Tēva alimentacijas pienākums, šķirtās dzīves gadījumā, pie
mātes dzīvojošiem bērniem pretim nepastāv tādā gadījumā,- ja
māte vien vainīga pie šīs šķirtās dzīves^ un ja bērni pret tēva
gribu atrodas pie mātes, kurpretim bērnu intereses prasa viņu
atstāšanu pie tēva.
(1921. g. 22.. nov. spr. Nr. 150, Janson pr. 1. pr. Jansonu.)
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382.

Ja ari būtu konstatēts, ka priv. lik. 382. pantā paredzētā
atļauja šinī gadījumā bija izprasama, tad šādas atļaujas neizprasīšana pati par sevi nepadarīja notikušo izsoli par nederīgu,
bet deva tikai ieinteresētām personām tiesību apstrīdēt likumā
paredzētā laikā uz šī pamata notikušo izsoli.
(1925. g\ 28. o k t spr. šnores mant. masas pr. 1. pr. Trepina mant.
roasus.)

475.
Priv. Hk. 475., 478. p- p. nebūt neizslēdz bāru virstiesas, kā
augstākas im uzraudzlbas instances, tiesību 'm ieinteresētu
personu sūdzības pamata no sevis lernt par aizgādņa atcelšanu.
(1924. g. spr. Nr. 236, Eg-lātes mantības masas 1.)

754.
Starp prāvniekiem nav strīda par to, ka prasītājam bijusi
tiesība savā vārdā Hetot zemi un apsaimniekot to. Tā tad taisni
pēc priv. lik. 754. p. prasītājam, kurš iesējis- savu sēklu, pieder
arī raža, skaitot no pašas iesēšanas momenta; kādēļ, ja trešā
persona saņēmusi ražu, tad viņai jāatlīdzina iesētais, t. i. uz pēdēja pieprasījumu viņai jāatdod iesējējam vismaz — iesētās
sēklasvietā — ta pati sēkla un taī pašā daudzumā: jo ja pēc
priv. lik. 784. panta tādas tiesības pieder pat personai, kura pat i e s i n a v n o m ā j u s i zemi, bet tikai labticīgi apsējusi to,
tad j о v a i r ā k bauda tiesību uz sēklas atdošanu zemes īstais
lietotājs.
(1922. g\. 27. janv. spr. Nr. 9, Dedziņa pr. 1. pr. Grunti.)

821.
Atbildētājs, pat ja viņš būtu Metojis un netraucēti valdījis
zemesgabalu no „sen laikiem", neiegūst un nevar iegūt r e n t e s
t i e s ī b a s ka tāda&, jo ofoligatoriskas tiesības nevar iegūt uz
iesēdējuma pamata.
(1921. g. 15. sept. spr. Nr. 93, Ribakovas pr. 1. pr. Miņinu.)

868.
1) Apgabaltiesa savos . . . sprieduma motivos iziet no tā
leskata, it kā katra rekvizicija ir priekšmeta atsavināšana, ku
ra kā tāda pārtrauc agrākā īpašnieka īpašuma fciesības uz rek-
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vizēto priekšmetu . . . šāds Apgabaltiesas i e s k a t s n a v pareizs
im neatbalstās uz likumu, jo rekvizicijas nojeguma letilpst ne
tikai kara vajadzībām piespriesta prieksmeta atsayinasana no
vietējiem iedzīvotājiem pret attiecīgu atlīdzību, bet ari piespiesta priekšmeta pārņemšana tikai lietosanā visadu klausu
izpildīšanas veidā (sk. Kr. kara noteikumu kopojuma lo9. pantu,
3 au°- 1914 apstiprināto Kara Padomes temurou īzmamita redakcijā im nolikumu par kuģu klaušām). Prieksmeta rekvizicija Metošanā nepārtrauc agrākā īpašnieka īpasumu tiesibas.
(1921. gi. 27. janv. spr. Nr. 4, Bl'aumaņa pr. 1. pr. Tītaru.)

I

»

2) Apgabaltiesa pēc liecinieku liecībām konstatējusi:
a) ka vācu okupacijas laikā, prasītājam promesot, viņa majas
ticis nogalināts vācu žandarms, b) ka sakarā ar to yacu oku
pacijas vara iznēmusi minētās māja& no prasitaja sievas ricibas iznomājot tās vairāksolīšanā trešai personal S., lidz a r mventaru, taī skaitā arī ar ķēvi, c) ka no pēdējas pa nomas laiku cēlies zirgs, ко S- pārdevis; atbildētājam . . . Apgabaltiesa,
uz vinas konstatēto faktu pamata, nākusi pie sledziena: a) ka
vācu okupacijas varai bijusi tiesība, represijas; veida uz pazistamo kara ieradumu pamata, prasītāja mājas īzņemt no viņa
sievais: rīcības un tās vairāksolīšana iznomāt līdz ar mventaru,
taī skaitā arī ar prasītāja ķēvi, b) ka nomnieks, kā tāds, īegust
īpašuma tiesību uz iznomāta prieksmeta augļiem, tai skaita
arī uz prasītāja kēves apaugļojumu, ipso jure bez percepcijas,
pēc priv. Mk. 752^ р., с) ka atbildētājs, _kurš bona fide nopircis prasītāja kēves kumeļu, ieguvis patstavīgu īpašuma tiesību,
kādēļ prasītā'ja pret viņu celta īpašuma prasība a t r a i d a m a :
Pretēji prasītāja domām, vācu okupacijas varas rīkojums sai
gadījumā aplūkojams nevis no rekvizicijas viedokļa, bet, ka pareizi' uzsvērusi Āpgabaltiesa, ka represija sakarā ar noziegumu pret okupacijas varu, kād® noziegums noticis uz prasītaja
mājas zemes. Minēto represiju izsauca vieteju iedzīvotaju naidīga izturēšanās pret okupacijas varu, šaī gadījumā, kā izteicās Liszt: „въ видъ репрессалш могутт, разум-вется, прибе
гать какъ разъ къ такимъ средствамъ, примънеше которыхъ
въ иныхъ случаяхъ было бы нарушение международнаго права".
Šādas represijas uzskatamas par „necessite de guerre", kas var
arī nesaskanēt ar kara ieradumiem „Kriegsmanier" (Lisat, „Ме
ждународное право" krievu tulkojums 1912., § 39., IV. 3., § 40-,
III. 10). Represiju piemērošana, saprotams, nav_attaisnojama
un nav savienojama ar administrativ!! iestāžu visparejas kompetences; tiesībām miera laikā, nedz ar visparēju nosacījumu, ka
kriminaltiesībās katrs individs nes atbildību tikai par sevi._ Visi
šie paši par sevi pareizie pamatnolikumi nav piemerojami kara
laikā un vēl mazāk по okupacijas varas pret okupetas zemes
iedzīvotājiem. Kara laikā nevien sveša vara, bet p a t s a v a yaldība var nodibināt kriminalu atbildibu par svešu vainu, piem.
uziiekot naudas sodu pagastam par telegrafu, resp. telefonu bo-

jāšanu pagasta robežās, neatkarīgi no tā, vai vamīgs uziets jeb
nē- tā tad jo vairāk okupacijas vara spiesta gnezties pie noteiktām sti'ngrākām reakcijām pret okupētās zemes naidigiem
iedzīvotājiem, lai nodrošinātu savu varu, galvena kartā oku
pacijas militaro un civilo iekārtu, un līdz ar to a n savu armiju
darbuis. Pats karš, pēc savas idejas, uzbūvēts uz visas tautas
atbildību par zinamu tautas aprindu darbību. Ja majas rznemšana по prasītāja sievas ricības attaisnojama ar kara apstākliem un tādēl var radlt un nodibināt civiltiesuskas attiecibas 4 i pärtraukt vai ierobežot mājas īpašnieka īpašuma tiesībii izlietošanu, tad otrais okupacijas varas rīkojumis par mirēto māju un tās inventaru, un proti, to iznomāsanu по torgiem, vēl vairāk attaisnojams arī по saimnieciskā viedokla.
Arī šo viedokli pareizi uzsvcr Apgabaltiesa: okupacijas vara,
saprotams, nevarēja — būdama kon>s;ekventa, atstat mājas tālāko apsaimniekošanu prasītāja priekšstāvim, bet по otras puses okupacijas: vara negribēja atstat maju bez izmantosanas,
t. i. uz liktena patvaļību, kas, saprotams, varētu novest pie ma
jas pilnīgas 'nopostīšanas. Pie šādiem apstākļiem persona, kurai по torgiem tika picšķirta nomas tiesība, uzskatama par ma
jas un kēves īsto nomnieku, un šī nomnieka izcēlušāis; visas no
mas juridiskās attiecības pret nomas priekšmetiem, pie kam par
iznomātāju — īpašnieka vietā, — bija pagaidām uzskatama pati
okupacijas; vara. Raksturojot šīs iznomašanas по torgiem juridisko aktu juridiski, jāsaka, ka tas ir lietošanas konfiskacija,
manta tiek konfiscēta, bet nevis quoad dominum, bet tikai
quoad usum- Arī mūsu privatlikums (868. р., 3. pkt.) paredz
mantas konfiskaciju ^soda veidā", aizrādot (avotos) uz īepriekšējo sodu likumu (уложеше о наказан1яхъ)
jo vairāk šis
pants būtu piemērojams ārkārtējos apstākļos, piem., kara oku
pacijas varai pastāvot. Ja likums pielaiž konfiskaciju quoad do
minum, īpašuma tiesību atņemšanu — „per argumentum _e majore ad minus" jo vairāk pielaižams — attiecīgos gadījumos
— konfiskacija, quoad usum, kā vieglākais mērs. Та tad pie-.
škirot vācu okupacijas varai pie aprādītiem apstākļiem tiesību
izdarīt confiscatio quoad usum, Apgabaltiesa nav prasītāja
pievestos likumus pārkāpusi.
1922. g. 21. sept. spr. Nr. 1Щ Pērkoņa pr. 1. pr, Meždreiju,)

3) Prasības dēļ zaudējumu affidzības par rekvizicijas ceļā
atnemtām mantām jāceļ kara zaudējumu komisijās, bet nevis
tiesā (1921. g. noteik. l'., 27. p.p.: lik. krāj. 170. Nr.; Senata
civ. kas. dep. spr. 1924. g. Nr. 403), neatkarīgi по tä, vaij>ieprasītā atlīdzība pastāv naudā, vai atņemtās mantas atdošanā
(1919. g. noteik. par kara zaud. kom. 22. р.: lik. krāj. 83. Nr.;
1922. g. instrukcijas 18.' р., lik. krāj. 80. Nr.).
(1925. g. 26. febr. spr. Henkeļu pr. 1. pr. Apsardzības minfetrijm)

(L. Nr. 24)
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Nav tāda likuma, pēc kura prasītājs zaudētu viņam piespriesto vindikaciju, pateicoties tarn apstāklim vien, ka tā pie
pirmā mēģinājuma nav faktiski izvedama: vindikacija nebūt
neizsmeļas šaī gadījumā ipso facto et ipso jure — atlīdzības prasībā. Prasītājs var vindikacijas praslbas izpildīšanu pagaidām
atlikt un ja piem. vēlāki atņemtais priekšmets atkal izrādītos
pie atbildētāja, prasītājam tiesība vienkārši prasīt vindikacijas
prasības izpildīšanu: te pat nevarētu runāt par vindikacijas
praslbas atjaunošanu: vindikacijas prasība pastāv, turpinājas
un tikai tā izpildīšana tika atlikta līdz izdevīg-ākam gadījumam.
Tā tad atkrīt atbildētāja ierunu loģiskais fundaments, uz kuru
viņš uzbūvē savu slēdzienu, it kā prasītājs zaudējis tiesību celt
vindikacijas- prasību pret jaunu atbildētāju: jo, ja prasītājs
nezaudē vindikaciju pret iepriekšējo atbildētāju tikai pateico
ties tarn, ka tā uz pirmo momentu izrādās par neizvedamu, tad
jo vairāk prasītājam ir vindikacijas prasība pret kādu otru personu, pie kurasi atrodas tas pats atņemamais priekšmets. Pie
tam, saprotams, otra persona atbild pret prasītāju n e v i s u z
i e p r i e k š ē j a s p r i e d u m a , b e t g a n t i k a i uz j a u n a s, p a t i s t ā v ī g a s p r a s ī b a s p a m a t a .
(1922. g. 2.6. sept. spr. Nr. 167, Vilmaņa pr. 1. pr. Jēricu.)

906.
Saskaņā ar priv. lik. 535., 540. un 906. pantiem, kino kā uzņēmums ir tāda mantu kopība, attiecībā uz kuru vindikacija nav
pielaižama.
(1925. g. 31. janv. spr. Kadiķa pr. 1. pr. Satiksmes ministriju u. c.)

(L. Nr. 8)

907.
Tiklīdz vindikacijas prasības Objekts nav priekšmetu kopība priv. lik. 906. panta nozīmē (priv. lik. 540. pantā paredzētā
ķermeņu un bezķermeņu priekšmetu kopība, saskaņā ar priv. lik.
906. pantu, nemaz nevar būt par vindikacijas praslbas priekšmetu), bet atsevišķi priekšmeti, tad šie priekšmeti prasītājam
ir individueli jāapzīmē.
(1923. g. 28. febr. spr. Nr. 37, Rīgas pi'lsētas pr. li pr. Valsts mantu
uzņemšanas komisiju.)

929.
Saskaņā ar priv. lik. 929. p. . . . par Z. māju, piederošu
kopīpašumā vienā idealā pusē nelaiķim Ādamam T. un otrā ide-
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alā pusē Jānim Т., — nedz nelaiķa Ādama Т. mantības aizgādnis, nedz aizgādnieeības lietu pārvaldes organam . . . pagasta
tiesai, kā bāriņu tiesai, nav tiesības dot kāduis; rīkojumus vai
taisīt kādus lēmumus attiecībā uz viisas Z. majas pārvaldīšanu
un lietošanu bez otra mājas kopīpašnieka piekrišanas, jo nedz
aizgādnim, nedz bāriņu tiesai nav vairāk tiesību, kā tādas ir
piederējušas pašam nelaiķim Ādamam Т.; ja kopīpašnieki nevar vienoties par kopīpašuma kopīgu lietošanu, tad vienīgā izeja
;r ierosināt kopīpašuma dalīšanu likumā paredzētā kārtā. (Priv.
Iik. 940. un 941. p.p.).
(1925. g. 18. dec. spr. Nr. 455, mir. Ādama Tauriņa mant. Hetā.)

933.
1) Prasības priekšmets ir piekritušas uz prasītājas daļas
Vec-Urču mājas ienākumu daļas izdošanu par 1922. un 1923. gadiem uin tāda prasība pamatota ne uz priv. lik. 929. pantu, bet
933. pantu, pēc kura satura un izpratnes katram kopīpašniekam, bez piederošās viņam daļas visā veselā kopīpašumā, pieder arī tiesība uz attiecīg-u daļu ikkatrā īpašuma pieaug^šanā un
tā tad arī uz attiecīgu daļu ienākumos, ко täds īpašums; ienestu; tas, ka prasītāja prasa ienākumus rentes veidā, negroza
prasābu pēc būtības, nekustama īpašuma vidēju nomas maksu
var uzskatīt par nekustama īpašuma ienākumu vidēju mērauklu.
(1925. g. 26. apr. spr. Nr. 149, Rožkaln pr. 1. pr. Termm)

2) „Tīra ienākuma" jēdzienā un konstatējumā ietilpst un
nepārraujami saistīti divi posteņi: brutto ieņēmumi un izdevuini, un vienīgi no to kopējas caurskatīšanas'var nākt pie gala
sledziena par ienākuma esamību un tā apmēru; prasītāja cēlusi
pret atbildētāju, nama līdzīpašnieku, tiešu ienākumu izdošanas
prasību, kā to konstatē arī pati Apgabaltiesa, un tamdēļ tiesai
nebij nedz likumīga pamata atstāt bez caurskatīšanas no atbildētāja iesniegto norēķinu, ieraugot atbildētāja likumīgā paģērejuma, novilkt no mājas ieņēmumiem izdevumus, kaut kādu
atsevišķi ceļamu prasjbu, nedz atzīt prasību par pierādītu
17.907 г., 50 кар. apmērā uz tā pamata, ka atbildētājs bija uzrādijis mājas brutto ienēmumus uz 35.815 rubliem
(1925. g. 18. dec. spr. Nir„ 457, Fijka pr. 1. pr. Bērzkalnu.)

1016.
Apgabaltiesa apmierinājusi prasītāja atlīdzības prasību par
zaudējumiem, kuri viņam cēlušies caur to, ka atbildētājas koki
aiziiēmuši prasītāja krasta ūdeņus un traucējuši tādā kārtā viņam zveju, atsaucoties uz priv. lik. 1016. pantu, kāda panta pie-

mērošanas pareizību apstrīd atbildētāja kasacijā ar norādījumu, ka koki nav pludināti pa prasītāja ūdeņiem, bet sadzīti tur
no vēja . . . Pēc tiesas konstatējuma atbildētājas koki atradušies prasītāja krasta ūdeņos;, nodarot krasta Ipašniekam zaudējumus, kādi zaudējumi tieši paredzēti pr. lik. 1018. р., kam~
dēl nevar runa būt par šī panta nepareizu piemērošanu. Atbildētājai, saskaņā ar priv. lik. 3304. pantu, lai atsvabinātos no
atbildības, bij 'jāpierāda, ka zaudējums noticis bez viņas vainas.
(192:2. g. 9. nov. spr. Nr. 229, Ramiņa fcr. 1- W- Dubultu fabrikas
akciju sabiedr.)

13271327. p. pats par sevi nedod tiešu atbildi uz jautäjumu par
to, kam jānotiek, ja līguma kontrahenti ar savstarpejo vienošanos atceļ lī^umu, pirms virsīpašnieks. bija izteicies par priekšpirkšanas tiesību izlietošanu; tādēļ minētais jautājums jāizškir uz vispārējā pamata, pēc analoģijas (priv. lik. ievad. XXI.
p', 'civ. proc. lik. 11. (9.) pants) ar priv. lik. noteikumieni par
r e t r a k t a tiesībām, pēc kuriem (priv. lik. 1642. p.) r e t r a k t a t.esības izbeidzas, ja kontrahenti atsavināšanas līgumu atceļ; šī
analoģija attaisnojama a r to, ka retrakta tiesības v ē s t u J s k i
izcēlušās no tendences, uzstādīt zinamas sekas uz to g-adījumu,
kad imobiļa atsavinātājs nav izpildījis. savu pienākumu, piedāvāt šo imobilu varbūtējiem retrahentiem iegušanai, kāds_ piedāvāšanas pienākums savukārt radies no ieprieJ<šējam pārdevējam piešķirtām priekšpirkšanas. tiesībām (Bunge, d. Liv. u.
Estl. Privatrecht, I. sēj. (1847. g. izd.) 405. lp. „e" piez.); likums nemaz nepiešķir virslpasniekam labiegūtas un neatceļamas tiesības, uz imobilu, par kura pārdošanu viņam paziņo pārdevējs: jo ja pārdošanas līgums atcelts pirms tā, kad virsīpašnieks izteicis savu gribu imobilu nopirkt, tad ar to pats
par sevi izbeidzas arī priekšpirkšanas tiesības, tāpat kā pie tiem
pašiem apstākļiem izbeidzas arl retrakta tiesības . . . Kur likumdevējis^ aizliedz pārdošanas līgumu atcelt jau no t ā momenta, kad par pārdošanas līgumu tika pieteikts virslpašniekam,
t u r likumdevējs to noteikti nosaka, pie tam uzistādot arī sīkāku& nosacījumus; tā 1924. g. 4. oktobra noteikumi „par nekustamu mantu pirmpirkšanas un zemes izlietošanas. tiesību piešķiršanu vietējām pašvaldībām" (lik. krāj. Nr. 163.) savā 8. p.
gan noteic, ka „pēc tam, kad pilsētai p a z i ņ o t s pārdoišanas alcta noraksts, līgumslēdzejiem nav tiesības atkāpties по Иguma" . . .; bet pirmkārt šis likums, kuram nav atpakaļejoša
spēka, nav piemērojams konkretā gadījumā, un otrkārt, šis pats
likumis uzliek pilsētai, kura vēlas izlietot priekšpirkšanas tiesības, zinamus formelus pienākumus (5., 6. p.p.) ; bet līdz nupat
pievestā likuma izdošanai pastāvējušie noteikumi nekādu lldzī-
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gu aizliegumu līguma kontrahentiem neparedz, un šāds aizliegmns netikvien nav prezumējams, bet pēc analoģijas ar retraktu, tieši atraidams.
(1925. g. 28./1Й. okt./nov. spr. Nr. 530, Rigas pilsētas pr. л pr.
Junovič un Māler.)

1701.
Priv. lik. 1701. pantam ir tikai t ä nozīme, ka v i e n a u n
t ā p a t i p e r s o n a nevar man tot zinämu mantojumu, resp.
mantojuma daļu, pa daļai ab intestato pa daļai ex testamento.
Eet j a būtu iecelti v a ' i r ā k i intestatmantmieki un viens no
viņiem atkrīt, vai no testamentmantošanas atsakās, tad tas ne
maz neiespaido pārējo testamentmantinieku tiesības, tomer prasit savas mantošanas daļas uz testamenta pamata (arg. 2791.
р.). šim uzkatam nerunā pretim priv. lik^ 2125. p. (Sk. arī
2129. р., 1. teik.), jo t u r tiek runäts par gadījumu, kad testators iecēlis tikai v i e n u p a š u mantinieku, vai nu uz visu
mantojumu, vai uz v i e n u kvotativu mantošanas daļu, kādā
gadījumā pārējā daļa gan pāiietu nevis uz intestatmantinieku,
bet uz to pašu testamentmantinieku. Tas gan pierāda tikai to,
ka neviens „pro parte testatus, pro parte intestatus decedere
potest", bet nemaz neizslēdz, ka, ja jau p ē с t e s t a t o r a Da
v e s iestājas tādas attiecības; vai apstākļi, kuri atceļ v i e n a
no vairākiem ieceltiem testamentmantiniekiem testamentmantošamas tiesības, ar to būtu atceltas p ā r ē j о iecelto testament
mantinieku testamentmantošanas tiesības: nevar taču pielaist,
ka viens no testamentmantiniekiem ar savu rīcību par viņam
piederoŠo testamentmantcšainas tiesību,, piem. atsakoties no
viņām, varētu atņemt pārēj iem testamentlīdzmantiniekiem v i ņ u testamentmantošanas. tiesības. šādu tiesību likums līdzmantiniekiem nepiešķir, un viņa nemaz neizriet no 1701. p. Piemērojot pievesto slēdzienu runā stāvošam gadljumam, jāatzīst,
ka Tiesu Palatai nebija likumīgs pamats noliegt prasītājai tiesību prasīt pagasta tiesas . . . lēmuma atcelšanu, jo pēdējais
iziet no tā, ka atbildētājs būtu kļuvis par vienīgo intestatman
tinieku un ka tā tad testamenta, vai nu neeksiste viss, vai atkritis. īstenībā . . . ar to vien, ka atbildētājs по savām intestatmantošanas tiesībām atsaeījies, prasītājai tomēr paliktu viņas
testamentmantošanas tieslbas.
(1926. g\ 25. marta spr. Nr. 62, Vīnstein pr. }. pr. Līskopu.)

1707.
Priv. lik. 1707. p. nav tādas nozīmes, ka 1707. p. nodrošinātu atraitņa ar bērniem mantošanas tiesības uz katru atseviš2
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ķu mantojuma sastāvdaļu; turpretim gadījumā, kad pēc sievas
paliek berni un viņa atstāj kustamu un nekustamu mantu, tad
1707. p. izteiktais' princips pilnīgi ievērots pateicoties tarn, ka
likums (1752. p.) piešķir atraitnim mantošanas tiesībāa uz ku
stamu mantu, bet ja nu — kā tas noticis runā stāvošā gadījum ā — mantu devēja atstājusi tikai nekustamu mantu vien, tad
1707. p. faktiski nav piemērojams.
(1924, g. 6. febr. spr. Nr. 2, Spengel mantošanas 1 )

1822.
1) Praslbas priekšmets ir lūgums atzīt par spēkā neesošu
pirkšanas-pārdoSanas līgumu, kuru atbildētājs K., it kā prasītājas Elizabetes K. vārdā, noslēdzis ar atbildētāju A. . . . par
imobiļa Riga . . . pārdošanu pēdējam. Minētais imobils iegājis turpinamā starp pārdzīvojošu atraitni Elizabeti K. un viņas bērniem mantu kopībā. Pēc priv. lik. 1822. p. izpratmss
pārdzīvojušais laulāts draugs ieņem turpinamā kopējā masā
to stāvokli, kuru bija ieņēmis — laulības laikā — vīrs, kamēr
bērni turpinamā kopējā masā ieņem vietu, kuru sieva ieņēma
laulības laikā. Vīrs tieši uz likuma pamata pārvalda un lieto
visu kopējo mantu. Tās pašas tiesības un uz tiem pašiem pamatiem pieder arī pārdzīvojošai mātei attiecībā uz turpinamo
kopējo mantu (priv. lik. 1825. р.), kura tā tad līdz ar to no sevis tiesās reprezentē arī v i s u s turpinamās kopējās masas
dalībniekus attiecībā uz visu kopējo mantu un tās daļām. šādas reprezentacijas tieslbas attiecībā uz kopējo masu nemaz
nav aprobežotas it kā taī ziņā, ka pārdzīvojušais laulātais draugs
varētu to aizstāvēt no sevis tikai tik tālu, cik tālu kāda trešā
peisona aizskārtu pārdzīvojošam laulātam draugam piederošas
u z u f r u k t a tieslbas. Reprezentacijas tiesības izriet no pārdzīvojošam laulātam draugam piederošām tiesībām, bez norēķina pārvaldit kopējo masu, kurā viņam pašam un bērniem līdz
masas sadalīšanai pieder tikai vēl nekonkretizētas un kvantitativi nenoteiktas un nenoteicamas dalas. Tā tad celot konkreto
prasību, Elizabete K. varēja aizstāvet un reprezentēt savā personā visu turpinamo mantu kopību, t. i. visu кореjо masu. Ta
del Elizabete K. varēja tagadējo prasību celt vienkārši по se
vis, atsaukdamäs uz savām likumlgäm tiesībām uz turpināmo
kopējo masu. Tādēļ nemaz nav prasams, ka viņa, kā pārdzīvojošais laulātais draugs, celtu līdzīgu prasību visu kopējas ma
sas dalībnieku vārdā un pilnvarā. Aiz pievestiem iemesliem Elizabetei K. nebija jāpierāda, ka viņa tikusi iecelta par viņas nepilngadīgas: meitas aizbildni, un prasība nebija aiz šī trūkuma
atraidama attiecībā uz viņas nepilngadīgo meitu.
(1926. g. 25. marta spr. Nr. 51, Kegler un с. pr. 1. pr. Kiršu un Anclei-mani.)

2) Turpinamai kopējai mantai pastävot, nevienam dalībniekam nepieder „idealas daļas" (romiešu oondominium nozimē) un neviena daļa atsevišķi nav atsavinama (arī atraitnes
daļa nē). Turpinamā kopējā mantā ieejošais i m o b i l s , kas
visu'mā nav ierakstīts uz pārdzīvojošā, laulatā drauga vārdu,
atsavinams tikai ar v i s u dalībnieku piekrišanu, tāpat kā vīrs
laulības laikā nevar atsavināt imobilu, kas nav uz viņa vārdu
ierakstīts (priv. lik 83. p.; sk. Gürgens, Lehre von der Güter
gemeinschaft etc. 148. 1p.). Ja tādeļ nav visu dalībnieku piekrišana, tad imobiļa atsavināšana ir nederīga.
Elizabete K. nemaz nevarēja pārdot savu tā saucarao „idealu daļu" pirms sadalīšanas ar bērniem, jo arī šī daļa iegājusi
turpinamā коре ja masā, un arī šai imobiļa daļai piemērojams
&б. р., pēc kura analoģijas imobilu, kas tika iegüts по atoiem
laiilātiem — laulībai pastāvot — nevar atsavināt arī_ pārdzivojošais laulātais draugs, ja tam nepiekrīt v i ' e i pārējie turpinamās kopējās masas dalībnieki. Priv. lik. 930. p. etc., 2681. р.
nemaz nav piemērojami turpinamās kopējāis masas institutam.
(1926. g. 25. m a r t a крг. Nr. 51„ Kegler un с. pr. I, pr. Kir.su un An(Jermani.)

L

1995.
Noteikumi par rīclbas tiesību dzīves laikā nesatur un nevai'
saturēt nekādus vispārējus noteikumus, kas regulētu īpašumu
pāriešanu pēc nāves. Katri по šiem noteikumiem izdoti pēc sevišķiem principiem un mērķiem. Pēc hkuma var pastāvēt ne;:probežota īpašnieka rīcības brīvība par savu īpašumu dzīves
laikā, blakus pilnīgai testēšanas noliegšanai un otrādi. Jautājums, uz ко lai pari et pēc nāves nekustams īpašums, izšķirams
[н'с sevišķi izdotiem mantošanas likumiem. Ja pēdējie ieved
mamtošanu pec testamenta tm nosaka, cik tāļu īpašums var pāricl pēc testamenta nosacījumiem, tad tikai pēc šiem Hkumiem
testamenta jautājums izšķirams: nekādi citi testēšanas ierobežojumi nav pielaižami, kā tikai tie, kuri nosacīti likumā par
mantošanu pēc testamenta. Aprobežojumi, kas noteikti par rīc-ību ar īpašumu dzīves laikā un kuri izdoti pēc sevišķiem prin
cipiem un mērķiem, nevar bez likuma atļauj.as tikt izplatlti
uz testēšanas brīvību. Šie pamata principi uzņemti arī Baltijas
civillikumos, kuros, tāpat kā citās Hkumu grāmatās, pastāv
s e v i š ķ i noteikumi par rīkošanos ar īpašumu dzīves laikā un
s e v i š ķ i par rīcību taisīt testamentu. šajos pēdējos ar vienu
noteikts, par kādu īpašumu drīkst vai nedrīkst testet, un uz
siem likuma noteikumiem nevar attiecināt tos, kas pastāv priekš
rīcības dzīves laikā (sk. Priv. lik. 872. un sekošos un 1993. un
век. pantus). Tāpat tas ir ar Vidzemes zemmieku likumiem.
Tamdēļ jautājumu par to, vai pēc Vidzemesi zemn. lik. zemnieks
2*

Viet. lik. kr. III. d.

—

20 —

var testet par savu mantotu nekustamu man tu, nevar izšķirt,
atsaucoties un pamatojot to uz so likumu 973. pantu: sis pants
attiecinams tikai uz rīkojumiem starp dzīviem un nevis uz rīkojumiem uz nāves gadijumu, resp. uz testamenta taislsanu, un
tanī nosacītā rīcības ierobežošana par mantotu nekustamu īpašumu nevar tikt pārnesta uz mantošanu pec testamenta bez attiecīga tieša noteikuma par to noteikumos par mantošanu uz te
stamenta pamata. (Sal. priv. lik. 961. un 962. pantus un 1995.
pantu).
(1921. g\ 16. dec. / 192z. g. 12. janv. .spr. Nr. 8, Ozola pr. 1. pr. Ozol.
Sk, arī tēzi zem Victz. 'zemn. »k. 1006. р., I. sej., lp. 29.)

2088.
Priekš pagaistu tiesu iestadēm pie mutiska testamenta esamības uzstādlšanas apsardzības kārtā ar liecinieku nopratinašanu, šo liecinieku nopratināšana zem zveresta nav obligatorisk a ; priv. lik. 2088. pants pie zemnieku mutisko testamentu uzstādīšanas pagastu tiesās, pēdējām nav piemērojams.
(1926. g. 25. febr. spr. Nr. 1% Zaikovsku pr. 1. pr. mir. Zaikovsika*
mant. masu.)

2152.
Ja kāda persona noslēgusi ar citu priekšlīgumu viņai piederoša zemes gabala etc. pārdošanai kādai citai personal, tad
g а 1 ī g a līguma noslēgšanas pienākums, kā ne tīri personīgs,
pāriet pats par sevi uz šī kontrahenta mantiniekiem. J a im
kontrahents bez t ā atrod par vajadzīgu, savā testamenta vēl
sevišķi uzllkt saviem mantiniekiem par pienākumu noslegt ar
pretkontrahentu galīgu līgumu, tad jādomā, ka testators a r to
vēl sevišķi domäjis pastiprinat mantinieku jau по paša līguma
izrietošo 'pienākumu, noslēgt galīgu līgumu par zemes gabala
pārdošanu, bet arī pastiprinat sava pretkontrahenta tiesības,
ar galīgu līgumu iegūt šo zemesgabalu un proti, b e z u n n e a t l v a r ī g i по t ā m t i e s ī b ā m ,
kuraiSi i z r i e t п о
p a š a p r i e k š l ī g u m a . Tā tad testators a r to piešķir savam pretkontrahentam zinamas sevišķas un patstāvīgas, по te
stamenta noteikuma izrietošas tiesības. Ar citiem värdiem, te
stators ar to pašu nodibinājis savam pretkontrahentam par
labu legatu un ar to pašu ieoeļ viņu par savu legataru, honoretu, bet saviem mantiniekiem kā oneratiem uzliek šī legata izpildīsanu.
(1925. g.. 26. febr./12, marta spr. Fraiīča Erenpreisa pr. 1. pr. Anmi
Hammer un Jo.hani Balodi.) (L. Nr. 72)
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2193.
Ja honoretam piekrīt no vienas puses prasījums ex coniractu un no otras puses arī prasījums ex legato un ja viņs IZvēlējies prasljumu ex legato, ceļot par to prasību tiesa, tad sada
prasība ir apspriežama vienīgi pēc noteikumiem par legatiem.
Tadel atkrīt visas. pretējās puses ierunas, kuras tä varetu celt
pret prasību ex contractu, tä tad arl ieruna ex lege no 1920. g.
18. marta. (Sk. arī Erdmann, System 3. sēj. 258. §, 302. lp.
5. piez.).
(1925. g. 26. febr./12. m a r t a spr. Franca Erenpreir-a pr. 1. pr. Annu
Hammer un Johani Balodi.) (L. Nr. 72)

2285.

2285. p. pēc vācu teksta runā par interesi, tä tad neprasa
„labumu" („выгода"), kā to paredz šī panta krievu t e k s t s . . .
„Interese" ir plašāks jēdziens nekā labums, jo labumam katra
zinā piemīt tieši materials un pie tarn drīzāki objektivs moments, kämer interese attiecinama uz plašāku aploku, neaprobežojotiesi ar materialām, objektivām pazīmēm un aptverot arī
idealoģisku un tādēļ arī tīri subjektivu momentu. Iemesls, kadēl honoretais izšķiras par legatu un vēla& uzstāties kā legatars . . . un viņa'intereses esamība vispār nav apsverami pēc
objektivām pazīmēm. Pietiek, ja lietā ir aizrādījumi uz to, ka
honoretais noteikti izteicisi savu gribu, pieņemt legatu kā tādu,
un pieprasa tā izpildīšanu no oneretiem ka tādiem • . . Kādā
momentā priekš honorētā sevišķi manami parādījās un izvirzījās interese, t. i. vai šī interese būtu uzskatama par bijušu jau
testamenta taisīšanas jeb testatora nāves brīdī, vai kādā vēlākā momentā, tam no intereses jēdziena viedokļa nekādas nozīmes nav.
(1925, g\ 26. febr./l2. marta spr. Franča Erenpreisa рт. 1. pr. Annu
Hammer un Johani Balodi.)

2341. р., 1. piez.
1912. gada 25. junija likums . . . ar agrarref. likuma ievešanu un muižnieku korporaciju atcelšanu uzskatams par atkritušu, kā nesaskanošs ar Latvijas valsts iekārtu un tās izdotiem likumiem, un proti, gallgi ar visäm sekām taī nozīmē, ka
obligatoriskas likvidacijas nolūkā lauku māju pārdošana vairs
neatkarājas по kaut kādas 1912. g. likuma paredzēto iestāžu
atļaujas. Pie šādiem apstākļiem zem. grām. nod. priekšniekam nebija likumīga pamata . . . pirkšanas-pārdošanas līguma apstiprināšanai zemes grāmatās prasīt vēl kaut kādas iesta-

des un katrā ziņā ne bāru tiesas atļauju, kur lūdzējs jau iesniedziis tieslietu ministra vispārējo atsavinäsanas atlauju . . .
Neatkarīgi по tā, Senats tur par vajadzīgu atzīmēt, ka tagad, kad ar 1924. g. 12. apriļa likumu (V. V. 86. Nr.) muižnieku fideikomisi atcelti un fideikomisu mantība nodota pēdējā
fideikomisa turētāja brīvā rīcībā, vispār jau aiz šī iemesla
vien nevar būt runa par kaut kādiem šķēršļiem pirkšanas-pārdošanas llguma atstiprināšanai zemes grāmatās, jo atkrituši visi
specialie noteikumi par muižnieku fideikomisiem.
(1924. g. 28. maija spr. Nr. 138, Bēra Metā.)

2449.
Lūdzēja . . . lūdz tiesu . . . bojā gājušu testamentu r&staurēt — atjaunot, kuvš по tiesas jau nolasīts, publicēts, apstiprināts, un tā tad jau likumīgi spēkā gājis, kāds lūgums tieši
izšķirams по tās tiesas, kurā testamenta lieta tikusi izspriesta.
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 275, Rožan 1.)

2477. .
Ja nelaiķis J. B. ar savu sievu ir adoptējuši Emmu Z., tad,
saskaņā ar Vidzemes zemn. lik. 952. un 985. pantu noteikumiem, par nelaiķa J. B. tuvākiem mantiniekiem viņa miršanas
dienā skaitījās tā atraitne un adoptētā meita un v l e n ī g i pēdējiem, kā likumīgi ieinteresētiem, bija uz priv. lik. 2477. panta
pamata tiesība apstrīdēt nelaiķa taisīto testamentu.
(1921. g\ 19. maija spr. Nr. 66, Birnbaum J.)

2595.
Neatkarīgi по tā, ka pēc pagastu tiesu lik. 106. (271.) un
86. (255-) pantiem aizgādņiem katra gada janvara mēnesī jānodod pārskats par aizgādniecības pāi-valdīšanu, pagasta tiesai
ir tiesība, saskaņa ar priv. lik. 2595. panta nozīmi, katrā laikā
vai nu uz pašas tiesas iniciativi, vai uz ieinteresēto personu
ierosinājumu, paģērēt по katra aizgādņa pārskatu. par viņa rīcībā atrodošos mantas pārvaldīšanu.
(1925. g. 26. nov. spr. Nr. 374, Jänesa mant. Metä.)

2625.
Lūgumā par apstiprināšanu mantošanas tiesībās taisni izteicās velēšanas pieņemt mantojumu.
(19-25. gi. 26. febr. spr. Punka pr. 1. pr. Ptmkiem.) (L. Nr. 20)
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2630.

Kurzemē mantinieks savu gribu pieņemt mantojumu, ja nav
izlaista proklama, var izteikt Mdz visparejä noilguma (t. i. pēc
Kurz. zemn. likuma 10 g. laikä) notecejumam.
(1925. g. 26. febr. spr. Punka pr. 1. pr. Punkiem.) (L. Nr. 20)

2778.

Pielaizdama par A. A. mantiniekiem attāļākos radu® vieuīgi tamdēļ, ka promescšā adoptētā dēla tiesības aizgādnis nebij pieteicis, pagasta tiesa nav reķinājusies a r priv. lik. 2778.
un 2636. panta noteikumiem, kuri nosaka, k a atteikšanās no
mantojuma nav prezumējama, bet gan var krist svarā vienīgi
lad, j a t ā izteikta gaiši un nepārprotami. šinī gadījumā tiesai,
tieši zinot ? ka ir tuvāks mantinieks, kurš izsledz attaļākos, nebija pielaizams apmierinaties ar to, ka izsniegta p a v ē s t e , b e t
gan jāpanāk noteikts paskaidrojums mantošanas lietā, jo vairāk
tamdēl, ka aizgādnis, kura atbilde še krīt svarā, padots pag.
Liesai kā bāru tiesai. Saskaņā ar pag. civ. proe. lik- 220. р., šaī gadījumā izdarīt.ā publikacija nav tukša f'ormalitate, bet gan uzli(>k tiesiai par pienakumu noskaidi-ot tiesai zinamu mantinieku
stāvokli pret alklājušos mantojumu un pielaiž attāļāku manti
nieku stiprināšanu mantošanas tiesībās tikai tad, j a tiesai zinamie tuvākie mantinieki nepārprotami no savām mantošanas
tiesībām atsaeījušies.
(1922. g. 23. febr. spr. Nr. 37, Albert mant. masar lietā.)

2780.
Priv. lik. 2780. p. paredz vispirms, ka tuvākais intestatmantinieks būtu iecelts par
testanientmantinieku
un ka, j a viņam par to būtu zinams un viņš no savas testamentariskās mantošanasi tiesības atsakās, viņš tomēr patur sev
intestatmantošanas tiesības. Tā tad vispirms Tiesu Palatai būtu
bijis jānodibina, ka atbildētājs pašā testamentā būtu ticis iecelts
par mantinieku. Pēc Kurzemes tiesībām (priv. lik. 1982.,
2193. p.p.) par testamentu atzīstams tikai tāds rīkojums uz
nāves gadījumu, kas satur sevī mantinieka vai mantinieku iecelsanu. J a nu testators novēle zinamai personai nevis visu savu
mantojumu kā tādu, vai kädu kvotativu daļu, bet tikai kādu
atsevišķu mantu, resp. vairākas mantas, tad šī persona uzskatama n'evis par mantinieku, bet gan tikai par legataru (priv.
lik. 1702. р.). Konkretā gadījuma Tiesu Palata netikvien nav
konstatējuii, ka atbildetäjs būtu ticis iecelts par testatora
m a n t i n i e k u , bet sprieduma vēsturiskā daļa pieved . . ., ka

'iet

mir. J. L. novelējis': zemesgabalu zem nosaukuma „R.-P." p r a s ī t ā j a i , bet „pārējās R. mājas" — atbildētājam un tā brālim. Ka prasītāja uzskatama par l e g a t a r u, to Tiesu Palata
spriedumu motivos atzīst . . . J a nu Tiesu Palata prasītāju,
kurai mir. J. L. novēlējis zemesgabalu „R.-P.", atzist par le
gataru, tad Tiesu Palata, nepaskaidrojot, kādēļ viņa neatzīst
tāpat par legataru — pašu atbildētāju, kuram novēlētas „pārējās R. mäjas" (t. i. tāpat arī atsevišķas mantas), pielaidusi
motivu nepilnību, pārkāpjot a r to civ. proc. ldk. 711. p. Tādā
kārtā savā t. s. testamenta mir. J. L. vispār nekādus m . a n t i n i e к u s nebija iecēlis, bet bija rlkojies tikai par savām atsevišķām mantām, kādēļ abi parti uzskatami tikai par legatariem
un jau tādēļ vien 2780. p. vispār nav piemērojams konkretā
gadījumā.
Neatkarīgi no t ā . . . priv. lik. 2780. p: . . . nav piemērojams gadījumā, kad intestatmantinieks, atteicoties no testamentmantošanas, rīkojies ļaunprātīgi, kä to noteikti paredz
priv. lik. 2782. p. Uz šo pēdējo pantu Tiesu Palata tieši atsaucas...
Atsaukdamies uz 2782. р., vispirms Tiesu Palata ar to atzist, ka
prasītāja būtu uzskatama par legataru. J a nu tas t ā ir, tad
Tiesu Palata būtu varejusi nākt tikai pie tā slēdziena, ka atbildētājs, atsacīdamies по testamentmantošanas, tomēr nav atsvabināts по legata izpildīšanas. Tādēļ Tiesu Palatai nebija
pietiekošs pamats atstāt spēkā pagasta tiesas> . . . lēmumu,
kurš ar testamentu, im tä tad arī ar novēlētiem legatiem absoluti nerēķinājās, bet atzinis atbildētājam tīras inte?tatmantošanas tiesības bez kaut kādiem ierobežojumiem.
(1926:. g\ 25. m a r t a spr. Nr. 62, Vlnstein pr. 1. pr. Līskopu.)

2789.
Prasītāja savā kasacijas isūdzībā iziet по tā viedokļa, it kā
pēc Kurzemē pastāvošiem privatlikumiem (priv. lik. 2789. p. un
piez. 2. p k t . ) testamenta pa daļai atzīšana neesot pielaižama un
ka tādēļ, reiz testamenta prasītājs cēlis ierunu dēļ viņa obligatoriskās mantošanas daļas pārkāpuma, tad testaments jāatzīstot
par nederīgu pilnā sastāvā; šl prasītāja pamatošana nesaskan
ar likumu, jo pēc Kurzemes lik. (2793. p.) obligatoriskam mantiniekam, kura obligatorisko mantošanas daļu testaments nav
ievērojis, ir tieslbas prasīt testamenta atzīšanu par nederīgu
tikai attiecīgā obligatoriskā mantošanas daļā, kamēr pārējās
daļās testamentam jāpaliek spēkā .. . Tiesu Palatai bija pareizs pamats atzīt, ka prasība ir atraidama pilnā sastāvā, t. i.
arī attiecībā uz prasītāja obligatoriskās mantošanasi daļu, jo
prasītājs sevišķi neprasa tās piespriešanu viņam, un tamdēļ
šis jautājums Tiesu Palatai nav bijiš jāizšķir.
(1020. R, 26. aug'. spr. Nr. 64,, Spēka pr. 1 pr. Spēku.)
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2928.
Prasītājas alternativas tiesības (saņemt pēc līguma alimentus vai nu produktos, vai naudā) neizbeidzas ar to, ka prarfītāja agrākā laikā saņēmusi alimentus v i e n ā , līgumā noteiktā veidā, t. i. naudā, jo alimenti uzskatami par obhgacijām,
kuras atkārtojas, un tādēļ nav padoti vispārējam noteikumam,
pēč kura izvēlēšanas tiesības var realizēt tikai vieņreiz.
(Priv. lik- 2928., 2315., 3628. p.p.)
(1920. g. 5'. maija spr. Ni\ 29, GoMman pr. 1. pr. Gokhnarai.)

2946.
Matilde J. savā un . . . māju līdzīpašnieku, savu bērnu,
vārdā prasa atbildētāja izraidlšanu iz šīm mājām, uz kurām atbildētāja ar izbeigšanos bez uzteikšanas . . . slēgtais līgums
notecējis . . . Atbildētājs, apstrīdedams šo prasību, savā i-erunā aizrāda, ka minētais nomas līgums nederīgs tamdeļ, ka
Matilde J. to slēgusi ar viņu bez pietiekoša pilnvarojuma no
lul/Jpašnieku, viņu bērnu, puses. Šādu strīdu celt pret līgumu
varētu lul/.īpjišnu'ki, ja tie ubsītu, ka sāds līgums aizskar viņn
ml,
i,ci nav и/, bo tieslbu atbildetājanr kurš līgumu tādā
vi'id.i im !lc«l/i . m.i.in lietojis un līgumu izpildījis. Tiesa pareizi
atzinusi . - . ar atbildētāju suēgto nomas līgumu saskaņā ar
priv. lik. 2946. p. par saistošu priekš atbildētaja jau aiz tā
iemesla vien, ka līdzīpašnieki ar savu vēlāku rīcību, pilnvaru šaī
lietā prasītājai izdodot un kopīgi ar viņu uzstājoties, pozitivi
atzinuši šo līgumu.
(1922. g. spr. Nr. 50, Jurka? mantinieku pr. 1. pr. Tregeri.)

2979.
Prasītājas uz tiesā izdarītu mieia līgumu dibināto prasību
Apgabaltiesa noraidījusi, atzīstot, ka atbildētājs pie šī miera
līguma noslēgšanas kļūdījies par apstākli, kurš to paskubinājis
sādā miera līgumā ielaisties. šo tiesas slēdzienu apstrid prasītāja savā kasacijas sūdzlbā ar norādījumu uz to, 1) ka par
miertiesneša, prasību apmierinošo, spriedumu iesniegtā apelaeijā
atbildētājs ne uz kädu no viņa puses kļūdīšanos pie miera līguma noslēgšanas nav atsaucies, bet prasību vienīgi apstrīdējis
kā priekšlaicīgu un 2) ka atbildētājs nav miera līgumu saskaņā
ar līgumu apstrīdējis ar atsevišķu prasību. Šie kasacijas sūdzības norādījumi atzīstami par dibinätiem: saskaņā ar civ.
proc. lik. 1897.—1898. p.p., miera līgums, ко parti slēdz tiesā,
apspriežarnsi pēc materialiem likumiem, pie kam pr. lik. 2976. р.
tieši paredz, ka maldīšanās jāpierāda tam, kas uz viņu atsaucās,

ко šal gadījumā atbildētājs nav darījis., un pr. lik. 2979. p. paredz patstāvīgu prasību tādu līgumu atcelšanai, pie kuru noslēgšanas kāds no dalībniekiem maldījies, kadu prasību atbildētājs šaī gadījumā nav cēlis. Tiesa nav ievērojusi_un_apspriedusi pēc pareiza kasacijas sūdzības iesniedzeja aizradījuma atbildētāja ierunu raksturu, kādas viņš cēlis apelacijas sūdzība
un a r kurām viņš atzīst līgumu par likumīgu, t. i. atsakas- no
ierunām par maidīšanos. Ar šādu savu rīcību tiesa pārkāpusi
civ. lik. 129. un 142. pantus im pr. lik. 2976. un 2979. pantū®.
(1922. g. 18. dec. spr. Nr. 319, Tāl pr. 1. pr. Pla.ude.)

3031.
Katrs atbildētāja aizrādījums uz prasības trūkumu vispārīgi ir ceļams ierunas veidā . . .
Uz priv. lik. 3030. p. pamata mutiski noslēgtais līg-ums uz
nekustamu īpašumu, kamēr tas nav pārvērsts vajadzīgā rak~
stiskā formā, piešķir līguma kontrahentiem tikai tieslbu uz formas izpildīšanasi prasību. Bet no otras puses, ja tāds mutišks
līgums no kontrahentiem abpv.sīgi, vai no viena no dalībniekiem
ir izpildīts, tad uz priv. lik. 3031. p. pamata izpildīto nevar prasīt
atpakaļ . . , Reiz pirkšanas lTgxms tika no pārdevējas puses
izpildīts — pirkšanas priekšmets no viņas nodots pircēja valdīšanā un lietošanā, tad viņai uz augšminēta likuma noteikuma
pamata nav vairs tiesības prasīt atpakaļ nodoto gabalu, un viņas
pra'iība varēja tikt atraidīta ar vienkāršu atbildētāja celto
ierunu.
(1920. g. 29. janv. spr. Nr. 4, Kalm pr. 1. pr. Kaln.)

3036.

Parakstīšanas fakts vien (kaut g-an priv. ttk. 3038. pantā
paredzētā kārtībā) jau nodibina . piezumciju par to, ka dokumenta saturs bijis zinams parakstošai personai.
(1926. g. 17. dec. spr. Nr. 301, Gi'ossbard pr. 1. pr. Barnnan mant.
rnas-u.)

S104.
Apgabaltiesas līguma tulkošanas princips nerunā pretim
vispārējiem likuma noteikumiem „in dubio pro reo" (priv. lik.
3274. р.), jo šis princips neattiecas uz alimentiem, kuri jātulko
visplašākā nozīmē.
(1920. g-. 5. maija spr. Nr. 29, Goldman pr. 1. pr. Goklmani.)
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3111.
.3111. p. nemaz neparedz, ka dominus negotii būtu atbildīgs
par viņa klusā pilnvarnieka uzņemtiem pienākumiem vienīgi it
kā līguma cesijas gadījumā, kā nepareizi domä prasitäjs; a n
tad, ja dominus negotii klusu ciešot ar konkludentiem darbiem
izteicis savu piekrišanu šādam darījumam, vai ja viņam par
labu klusais vietnieks izlietotu ar līgumu iegūtos labumus, do
minus negotii ir atbildīgs par klusä pilnvarnieka noslēgtiem
darljumiem (priv. lik, 3112., 3113., 2946. р. р.). Pie tarn, j a
piekrišana tika vienreiz izteikta, tad tä jaattiecina uz attiecīgo
darījumu t ā visumā, un piekritējam darījums jāpieņem ar visām sekäm un visäs daļās (priv. lik. 2943.)- Tādēļ ja, kā
nodibinäjusi Tiesu Palat?, prasitäjs darījumam klusu ciešot
piekritis, tad viņam nav tiecības vēlāki >savu piekrišanu ierobežot, kā uz to nepārprotami aizrāda 2943. p. Pieprasot sakarā
ar noslēgto darījumu zinamas sumas izmaksu, prasītājs līdz ar
to apstiprina arī šaī darijumā paredzētos pienākumus, atzīstot
tos par saistošiem viņam.
(1925. g'. 30. sept. spr. Kampe pr. 1. pr. Pfeifferu un c.)

3113.
Apgiabaltiesa nav ieverojusi, ka prasītājs savā iesūdzības
rakstā кака, кa atbildētājs, kurš ar prasītāju slēdzis līgumu par
darbiem, kuri bijuši izdarami priekš Armijas Ekonomiskā veiuia, kurš savukārt nav atzinis, ka atbildetājam būtu bijusi tiesība slēgt veikala vārdā minēto līgumu ar prasītāju — nesi atL'ildību personīgi pret prasītāju, starp citu arī pēc priv. lik.
3113. p. noteikumiem. ;Šie noteikumi nosaka, ka, ja pārstāvis
pārkāpis savas pilnvaras robežas, vai viņam nemaz nav bijušas
pārtstāvja īpašības, tad otrā līguma slēdzēja puse var vienīgi
pret viņu vērst savu prasību. Prasība šinī gadījumā ir dibināta
uz kaitējumu, kurš cēlies prasītājam caur to, ka līgums, kuru
viņš slēdzis: ar atbildētāju, patieslbā izrādījies par neesošu. Par
šādu kaitējumu, juridiskā literaturā tā saukto „negatives Vertra.gsinteresse", negativo līguma interesi prasītājam ir tiesība
prasīt no atbildētāja, caur kura darbību šis kaitējums prasītājam ir cēlies, atiīdzību, kura var sastāvēt nevien tiešā zaudējumu atlīdzībā, bet zinamos gadījumos taisni iekš tā, lai persona, caur kuras rīcību prasītājs ir ticis ievilkts tādā līguma slēgsanā, kurš vēlāk izrādījies par neesošu tamdēļ, ka šai personal
i.ebija attiecīgas pilnvaras šā līguma slēgšanai, tomēr izpildītu
so līgumu, t. i. lai šinī gadījumā atbildētājs samaksātu prasītājam par tiem no prasītāja izdarītiem darbiem, par kuru izdarīšanu un samaksu atbildētaj® bez attiecīgas pilnvaras bija
slēdzis līgumu ar prasītāju, kā Armijas Ekonomiskā veikala
atklāts pāritāvis.
(1925. Ķ 29. okt. spr. Nr. 313, Viteona pr. 1. pr. Olle-Oliņu.)

Priv. lik. 3213. р. nav piemērojams,_ja pats atbiidētājs, neskatoties uz prasītāja piep'rasījumu, atņemi© prasītājam iespēju
iepriekš izpildīt to pienākumu, uz kura neizpildīšanu atbildētājs,
uz 3213. p. pamata, nodibina savu ierunu.
(192.1. g. 16. dec. spr. Nr. 189, Cielava pr. I. pr. Grossu.)

3214.
Ja pie pirkšanas-pārdošanas līguma no.sdegšanas kontrahentti nolūks patiesi ir bijis atsavinamā īpašuma pāreja pircēja
īpašumā uz noslēgtā Hguma pamata, resp. nav likumīga iemesia
apšaubīt tādu līguma kontrahentu nolūku, tad to apstākli vien
pašu par sevi, ka pircējc pie līguma slēgšanas ir zinājis par trešās personas neko'roboiētām tiesībām uz atsavinamo imobili,
nevarētu uzskatīt par pietiekošu iemeslu ieraudzīt tanī vien jau
mala fides no pircēja puses. Bet arl tādā gadījumā nevar uzstādīt vienkārši kādu vispārēju tezi par to, ka pircēja zināšana
pie līguma slēgšana& par trešās personas tiesībām uz atsavinamo
imobili nav uzskatama par tādu iemeslu, uz Kura pamata pir
ceja rīcība būtu atzīstama par ļaunprātīgu; arī tādā gadījumā
katrā atsevišķā lietā jāpārbauda visi līguma noslēgšanu pavadošie apstākļi,' vai tajos nebūtu ieraugami tādi pirceju lietoti paņēmieni, no kuriem varētu slēgt par kopēju pirceja imjpārdeveja
ļaunprātīgu (mala fide) rīcību. Turpretī pavisam citād& ж stāvoklis, j a īpašumu atsavināšana notiek starp tuvākiem. radiniekiem, un it sevišķi, uz dāvināšanas Hguma pamata; tādi mantas
atsavināšanas« līgumi apspriežami pavisam no cita viedokļa. J a
kāds atsavina savu īpašumu savam tuvam radiniekam vai nu
no'lūkā atņemt kreditoram iespēju apmierināt savu pret viņu
celto prasību, vai arī nolūkā atņemt līguma kontrahentam ieispēju realizēt savas tiesības uz līgumiu izpildīšanu, tad tādā gadljumā patiesībā nekāda īpašuma pāreja uz ieguvēju nenotiek:
līgums ir fiktivs (Priv. lik. 2951. р.). 'Par šādu ļaunprātīgu
atsavinātāja nolūku nevar nezināt viņa tuvais radinieks: sieva.
dēls, meita u. 1.1., pēdējie ir tikai ieroči atsavinātāja ļau.nprātīgā
nolūka izvešanai, un no paša sākuma uzskatami im prezumējami
kā līdzdalībnieki atsavinātāja ļaunprātīgā rīcībā. Tāds uzskats
ir izteikts civ. proc. lik. 1819. p. pielikunia „Pagaidu noteikumi
par konkursa lietu vešanu" 7., 8. un 9. р. р., kuri noteic, kādos
gadījumos uz kreditoru līgumu maksātnespējnieka-parādnieka
mantas atsavināšanas Hgumi ir atzīstami par atceļamiem . . .
Minētos pantos: pievestāgi līgumu kontrahentu launprätlbas pazīmes, kuru esamība uz paša likuma pamata ir savienota ar
prezumciju par to, ka abi līguma kontrahenti ir rīkojušies ļaunprātīgi, ir vispārējas dabas, un tā tad s»avos pamata vilcienos
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piemērojamas netikvien tieši gadījumos pie ļaunpratīgi un fiktivi noslēgta līguma atcelšanas apsp/iešanas konkursa lietas
uz maksātnespējnieka-parādnieka kreditora ierosmāiumu, bet
arī visos citas līdzīgos gadījumos.
(1925. g. 26. febr. spr. Jāņa Kajaka pr. 1. pr. Amaliju Roz&ntal un
.lāni Svikuli.)

3224.

Priv lik 3224., 3226. panti attieeas uz gadījumiem, kad
pārdotās mantas īstais īpašnieks cēlis t. s. evikcijas prasību, un
proti, prasības cela evincē nopirkto mantu pircejam, t. ī. atņem
to pircējam, iznemot to no pircēja valdīšanas („Entwehrung —
Vēre" nozīmē: „Besitz", „valdīšanu") . . . Pievestie panti
nekategoriski izslēdz pircēja regresa prasību pret pardeve.ni,
pat ja pēdējais nav kā trešā persona ticis pievilkts, bet tikai a >
stāj pēdējam, j a tas nav ticis pievilkts procesā, iespēju, regresa
prasību atraidīt, pierādot, ka regredients evikcijas procesu vedis
nerūpīģi, kāda iespēja regresatam — saprotame — varetu but
tikai tad, ja vinš pats n a v kā treša persfona evikcijas procesa
ticis pievilkts (sk. arī Windacheid, Pandekten II. § 891. Nr. 11-;
I. 68. § 1. D de evict. 21,2, kura pievesta kā 3224. avots).
I LfiaS. tf. 24. mairta spr Nr. 7!), Lukiša ņx. 1. pr. Kaufmani.)

3258.
Pēc priv. lik. 3251. panta vispārēja noteikuma satura par
atsavinātāja atbildību attiecībā uz atsavinātas lietas fcrūkumiem
atsavinātajs-pardevējs katrā ziņa atbil-d par tām atsavmātās
lietas īpašibām, par kuru esamību viņš ir galvojis, un sakara
ar šo vispārējo noteikumu pēc priv. lik. 3257. p. I. daļas< noteikuma attiecībā uz atsavinātāja pienakumu apmēru un lietas
ieguvēja aizstāvēšanas līdzekļiem — atsavinatajam, kurš rīkcjies ar launu nodomu: piemeram ar nodomu noklusēdamis> par
vinam zinamiem lietas trūkumiem, jefo šos trūkumus noslepjot
va'i arī tieši apgalvojot par kādu lietas atsevišķu īpašību eeamību — pilnā apmērā jāatlīdzina ieguveja interese. Pēc t ā
paša 3257. p. II. daļas visos citos gadījumos, t. i. j a atsavinātājs nav rīkojies ar ļaunu nodomu, ieguvējam ir tiesība tikai
prasāt pēc savas izvēles vai nu līguma iznīcinašanu, vai atlidzības mazināšanu par iegūto lietu. Iz šiem 3251. un 3257. p. p.
striktiem noteikumiem izriet, ka sekoša 3257. pantam 3258. p.
noteikums, kurš aprobežo zirga pircēja tiesības ar prasību vienīgi paģērēt z'irga atpakaļ ņemšanu, städot to sakarā un salīdzinājot ar priekšējā 3257'. panta noteikumu — satur sevī tikai
izņēmumu no 3257. panta II. daļā pievestā vispārējā noteikuma,
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Kas dod tiesību pircējam izvēlēties vai nu prasīt līguma iznīcināšanu, vai atlīdzības mazināšanu, Tamdēļ priv. lik. 3258. p. piemērojams tikai 3257. pantā II. daļā paredzētiem gadījumiem.
t. L, kad prasība nedibinājas uz atbildētāja pielaistu ļaunu nodomu. Turpretim, ja atsavinātājs pielaidis ļaunprātību, 3257.
panta I. daļa uzliek viņam par pienākumu pilnā apmērā apmierināt ieguvēja interesi — kāda siēdziena pareizība par minētā
3257. p. nozīmi tiek pastipiināta kā jau ar minētā 3251. р., tā
arī ar 3256. p. saturu un tāpat ar vispārējiem noteikumiem par
atbildību attiecībā uz zaudējumu atlīdzināšanu: tajos paredzēta
atbildība palielinājas, ja pielaist& ļauns nodoms (sk. pr. lik.
3441. p. pēdējo daļu un 3291. p.) . . , Apgabaltiesa, attiecinot
priv. Mk. 3258. p. arī uz 3257. p. I. daļā paredzētiera gadījumiem.
ir pārkāpusi šos likuma noteikumus.
(1922.. g-. 9. nov. spr. Nr. 220, Janpetera pr, 1, pr. Grinpauku.)

3300.
Saskaņā ar priv. lik. 3300. р., lietu nozagšana pati par sevi
neizsdēdz atbildētāja atbildību, bet gan atkiīt šī atbildība tik
tadi, ja atbildētājs pierādītu, ka zādzība notikusi atbildību izslēdzošos vis major apstākļos.
(192:2. g. 9. nov. spr. Nr. 204, Skuja pr. 1. pr. Aletan.)

3310.
Civ. lik. 3310. pants, rimäjot par „iemesļiem apšaubīt saistības izpildīšanu", nav domājis un nevarēja domāt pa-r iemesliem, kurus nostādījis pat® parādnieks: „nemo de improbitate
sua ronsequitur actionem" (1. 12. § 1. D de furtis 47,2).
(192)5. g. 28. okt. spr. Nr. 606, Bichovska pr. 1. pr. Voitkevičiem.)

3311.
Civ. lik. 3311. p. kā parādnieku attaisnojošus iemesluts uzskaita no vienas puses tādus aptākļus, kad parādniekam nevar
pārmest uzmanību trūkumu etc., un по otras puses nenovēršamus gadījumus, nevis kumulativi, bet gan tikai alternativi, kā
tas redzams ari по šī panta avotiem, kuri vispār runā tikai par
nenoveršamiem gadījumiem (sk. ari Erdman, System 4. -sēj.
163.1. р., по vienas puses pie Nr. 5. un по otrasi puses pie Nr. 7.).
Apgabaltiesa, vienā un taī pašā laikä atsaukdamās uz priv. lik.
3310. un 3311. р. р., nav pielaidusi pretrunu savos motivos: pēc
prasītāja uzskata abu pantu piemērošanas aploks un priekšnoteikumi esot eiti un loģiski neesot savā starpā savienojami: jo
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3310. р. paredzot, ka parādniekam nav gribas maksät, kamēr
3311. p. paredzot, ka parādnieks gan gribēja maksāt, bet tas
viņam aiz neatkarigieni по viņa apstākļiem nebija iespējams,
bet šādu viņa uzskatu nevar uzskatīt par pareizu. 3311. p. sistematiski savienots ar 3310. р., pastrīpojot savu sakaru ar
3310. p. ar saviem ievada värdiem: „auch in anderen Fällen",
tā tad, kaut gan 3310. p. paredz gadījumu, kad paradnieks ar
nedomu neizpilda, un 3311. p. iziet no parādnieka gribas izpildīt,
tomēr abos šaīs gadījumos likums domäjis uzsvērt, ka nav nokavējuma sastāva: j a patiesi 3311. p. bütu paredzējiš parādnieka atsvabināšanu по nckavējuma sekäm, kurš jau iestäjies,
tad 3311. р. vieta būtu nodalījumā par purgatio morae, kur tiek
runäts par nokavējuma atcelšanu.
(1,926. g. 28. oktobra spr. Nr. 506, Bichovska pr. 1. pr. Voitkevičiem.)

3312.
Pēc priv. lik. 3312. panta satura un nozīmes, nokavejums
по kreditora puses var būt, kā pie tiešas viņa atteikšanās pieņ-emt llguma izpdldīšanu, tā arī pie netiešas-klU'S>as atteikšanās,
kura redzama iz tā, ka kreditors nav izpildījis tādu darbu, kāds
viņani рос lī"
> r;i bija leprfekš izpildams(|;I::D. g. i i. apr. spr. Nr, ic>, Landova pr. 1. pr. Āboiiņu.)
3320.

1) Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka prasītājs tikai tiesas
ceļā dabūjis по atbildētāja laikā neatdoto algu, kuras dēļ prasītājs ar atbildētāju prāvojies, un bijis ©piests nomāt siltas drēbes, atbildētāja vilcināšanās dēļ ar algas izmaksu. Izejot по šī
konstatejuma, Apgabaltie:a, saskaņā ar priv. lik. 3320. р., varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājam, kā pielaidušani nokavējumu algas izmaksā prasītājam, jāatbild pēdējam par visiem
zaudējumiem, kuri prasītājam cēlušies caur so nokavējumu . . .
Ar to pašu atkrīt atbildētāja aizradījum® kasacijas sudzībā, ка
neesot pierādīts, ka pieprasītājam pēc līguma būtu bijusi tiesība
nomāt kažoku uz to gadījumu, ja atbildētājs laikā nenodotu
viņam norunāto silto uzvalku.
(1924. g\ 29. maija spr. Nr. 96:, Ozola pr. 1. pr. Freimani.)

2) Iestādes'-parādnieces iekšējās administrativās instanču
attiecības pret Valsts Kontroli nekad nevar izdarīt iespaidu uz
materiali&m privattiesiskām attiecīfaām, kas pastāveja siarp
ļestādi-parādnieci un tās privatkreditoru. Nevis šim pēdējam
jareķinājas ar lietas vileinašancs un faktiskās izmaksāšanas
laika attālināšanu pateicoties dokumentu pārbaudīšanai по
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Vaflsts Kontroles puses, bet gan attiecīgām iestādēm un pašai
Valsits Kontrolei būtu jāņem vērā sabiedriskas prasības un yajadzības. Ja tomēr Vak-ts Kontrole pēc savas kārtības rlkojas,
tad valstij arī jānes attiecīgas konzekvencesi. Parādnieka nokavējums, kas iestājas ar samaksas termiņa neieverošanu, nav
novēršams vienīgi ar to, ka parādniekam, saskaņā ar starpresoru
instrukcijām vai reglamentiem — jāiesniedz orders pārbaudīšanai kontrolējošā iestādē. . . . Bet pat ja atzītu, _ka Zemkopības ministrija šaī gadījumā nav pielaidusi nokavējumu, tad
no tā tomēr neizriet, ka kreditorei,prasītajai šaī lietā, būtu janes
Latvijas rufola krišanas risks (samērā ar franku, resp. Jatu)
par starplaiku no samaksas termiņa līdz faktiskai izmaksāsanai.
. . . Ka prasītāja no savas puses būtu pielaidusi nokavejumu
(mora accipiendi), atbildētāja neapgalvo, kādēļ prasītājai arī
nav jānes kursa krišanas risks (priv. lik. 3323. р.). Ja parādnieoes-iestādes pusē pastāv sarežģīta izmaksāšanas kartība.
kuru ievērojot viņa samaksas termiņā nevarēja izmaksāt parādu, tad ar to pasu parāda sastāvs un suma negrozas. Samak
sas termiņā parāds jau nodibināts apmēra ziņā, pēc samaksas
termiņa k'ursa, noteiktā sumā Latvijas rubļos. šī suma rubļos
bija ari jāizmaksā normalos apstākļos taī pašā dienā. Ja nu
aiz birokratiskiem šķēršļiem tūlītēja faktis_kā izmaksašana nebija iespējama, tad ļaunākā gadījumā paradnieee-iesitade butu
varējusi celt iebildumu pret nokavējuma procentiem etc. (3320.
pants), bet nevar prasīt paša jau nodibināta parāda pazemināšanu, pastāvot uz kāda cita kursa piemērošanu, kas bijis spēkā
nevis samaksas termiņā, bet faktiskās izmaksāšanas diena.
(1Ö25. g. 2.8. maija spr. Nr. 372,, Vidzemes upju satüksmes uzlabošanas
bLčdrības i>r. 1. pr. Zemkop. minLstriju.)

3321.
Priv. Mk. 3321. pantam ir sitingri aprobežots un singiilara
noteikuma raksturs un tādēļ tas ir iztulkojams visšaurākā nozīmē, kamēr pēc vispārējā principa katrs līgums ir izpildamis
un pat tā neizpildīšana nedod kontrahentam tiesību prasīt IIguma atcelšanu: neizpildīšara parasti izsauc vienīgi parastas
nokavējuma sekas (priv. lik. 3320., 3322. р. р.),
(1925. g. 30. sept. spr. Jāņa un Annas Freiberg- pr. ll pr. Birkhanu.)
Nr. 541

3330.

Prasītājas aizrādījums kasacijas sūdzībā, ka Apgabaltiesa
esot nepareizi piemērojusi priv. lik. 3330. pantu, atzīstot, ka
prasītāja tamdēļ zaudējusi tiesību prasīt ar atbildētāja slēgta
nomas līguma atcelšanu atbildētāja nomas maksas nokavējuma

_
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dēļ,-ka prasītāja šo аг nokavējumu iemaksāto nomas; maksu
pienēmusi pēc termiņa bez ierunām, nepelna ievērības, jo priv.
lik.'3330. pants, kā ievietots saistību tiesību vispārejā nodaļā,
kurā iet runa par līgumu izpildīšanas nokavējuma sekām un šo
seku novēršanu, attieeas arī uz nomas līgumiem, un pēc sī panta
prasītājai, ja viņa saņēma novēloto nomas maksu, bet tomēr
gribēja atstāt sev tiesābu izlietot uz noslēgtā līguma pamata
no atbildētāja pielaistā nokavējuma sekas, vajadzēja par to pateikt atbildētājam pie pašas nomas naudas saņemšanas, ко prasītāja nav darījusi.
(1924. g. 18. dec. spr. Xr. 322, Kuklīgas apr. vakles pr. 1. pr. Krūmiņu.)

3337.

Kaut gan atbildētāja P. atbildība pamatojas uz līguma neizpildīšanu, bet atbildētāju M. atbildība — Ш neatļautiem darbiem, tomēr — pēc būtības — kā pirma, tā arl otrā atbildība
nodibina pienākumu atlīdzināt zaudējumus (priv. lik. 3445.,
3150. p. p) no katrasi no šādām personām pilnā apmerā. Uz
:-ādām attiecībām gan . . . n a v attiecinams priv. lik. 3337. р.,
käs paredz to personu s о 1 i d a r u atbildibu, kuras к о p ā nodarljuša n о z i e d z I g u darbu. ša! lietā turpretim atbūdeLijM l'. atbildīg-s n/. l l g u m a pamata. Tā tad visu trīs atbildētuju atbildlba nebūtu aolidara. No materiaJi juridiska viedokļa šal ziņā jārunā par к о p e j u, к u m u 1 a t i v u v а 1
! i > ii к u г ē j о š u a t b i 1 d ī b u, kura iesitājas, piem., a n pie
llgumiem. trešai personai par labu (priv. lik. 3116., 3146. р. р.),
pie apdrošinajuma Hguma attiecībām, kuras dod apd.rošinājuma
nēmējam konkurējošusi prasījumus pret apdrošinātaju un zaudējumu nodarītaju, pie cietušā prasījumiem pret transportuznēmēju vai pret saimnieku no vienas puses un zaudejumu nodarītāju darbinieku no otra© puses, pie uzņēmēja vai saimnieka
culpa in eligendo (priv. lik. 4185. p. piez., 3447., 4051., 4236.
pantiem), pie trešā vekseļparādnieka atbildības kopā ar indosantiem (Кг. Sen. civ. kas. dep. spr. 1906. g. Nr. 60*, 61.).
Principiel^ apvienot vienā un taī pašā prasības rakstā divas
alternativas, resp. konkurējošas prasības no procesualā viedokļa — pilnīgi pielaižams pēc civ. proc. lik. 20. p. 2. pkt. (151.
panta). То noteikti atzinis jau kr. Senats savā civ._kas. dep.
1914. g. spr. Nr. 4 Reznika lietā, kurā prasība tika versta pret
kapteini un kuģa siaimnieku, un proti, pret pēdējo nosacīti. t. i.
pie pirmā maksātnespējas (sk._arī 1878^ g. epr. Nr. 272.). Та
lad, по prooesualā viedokļa, šāda vairaku atbildetaju kopēja,
kumulativa atbildība, ja prasība tika celta pret viņiem reizē
vienā laikā, varētu izteikties, piespriežot prasību nevis s o l i d a r i pret visiem atbildētājiem, bet gan к о p ī g i, k u m u l a 
t i v ! — proti nosacīti — pret vienu vai otru atbildētāju grupu.
•
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Kada no sadam divām atbildētāju grupām konkretā gadījumā
nes nosacituun kāda — primaru atbildību, tās jāpārbauda tiesai
kuraizspriez; lietu pēc būtības, un tādēļ šis jautājums Senatam
nav jaizsķir kasacijas kārtībā.
(1924. g. 30. apr. spr. Nr. 87, Mucenieka pr. 1. pr. Jäni Muške un с.)

3365.
J a . . . galīgais līgums nav noticis v i e n ī g i a i z p a r t u
n e v i e n о s a n ā s par visiem galīga Hguma esencialiem im
Makusnosacijumiem, tad no Sā viedokļa, t. i. ka Hg-ums w iziris,
iiesu Palatai . . . vajadzēja visu celto prasflbu, resp. tās dalu
par lemaksatās rokas naudas atpakaļatmaksāšanu apspriest
ar p n v . lik. 66bo. p. noteikumu.
(1926. g-, 25. febr. spr. Nr. 18, Zaļaiskalna pr. I. pr. Treiman.)

3366.
Aizrādījums kasacijas, sūdzībā, it kā pēc priv. lik. 3366 ö
īzpratnes-, Hguma neizpildītāja pdenākums, atdot savam kontrahentam no pedē.ļā saņemto rokas naudu divkārtīgā apmērā, iestajoties t i k a i t a n i gadījumā, j a ir konstatēts, ka Hguma neizS S 5 r v o%a> l z p i l d ī J ' i s ^гшйп, pielaizdams savä rīcībā vainu
pnv. hk. 6Z9<i. p. nozime, nepelna ievērības jo priv lik 366 D
neprasa liguma nepildītāja vainu, it ka priv. lik *3293 nanta
Ш й
Й Й 0 ' *? V i e n ī g i n 0 r 0 b e Ž 0 * * * ° * neizpildīšanu air J v l l
öS
Paredzētām sekäm attiecībā uz rokas, naudu
no pnv. lik. 3o65. p . paredzetas liguma neizpildīšanas, kura notikusi vai nu labprātīgās Hguma atcelšanas dēl vai arl tamdel
ka ligumu nav bijisiespējams izpildīt bez rokas naudas devēia
vamas un kadai neizpildīšanai n a v priv. lik. 3366. p p l r ü
dzeto seku attiecībā uz rokas naudu. No ŠĪ izriet, ka pēc priv.
ik. 3366. р., rokas nauda jāmaksā divkārtīgā apmērā ia vi-рл
h F u m a neizpildītājs nepierāda, ka līgums atedfe ar Ä 3 S
vienosanos vai pahcis neizpildīts bez neizpildītāja vainas
(192:3. g. 26. apr. spr. Nr. 149, Grāvera pr. 1. P r . Dineru.)

3381.
, w J a i - л- ^ W ^ f W a j S atbildetäja celto pretpretenziju no™ 5 f L d a C l t a f a t t i e c ī ^ ā v e i d ā > tad ar to aizturēšanas, tiesība
zaude savu pamatii un nozīmi. Konkretā gadījumā pirmprasītajs lemaksajis Latvijas Bankā . . . tiesas depozitos, sumu
kura pec Tiesu Palatas konstatējuma ir pietiekoša atbildētāia

I
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pretpretenzijas nodrošināšanai. J a pēc civ. proc. lik. 615. р.,
814. р . 2 . p k t . atbildētājs var prasüt atcelt uz viņa mantu uzlikto arestu, tad jo vairäk būtu iespējams aizturēšanas tiesību
novērst, j a ar pēdējo atbildētājs domā nodrošināt isavu pretpretenziju ārpus aresta (Cvingmaņa spried. krāj. 7. sēj. 1328. Nr.,
210. lap. p . ) . P a t s par sevi atļautsi rīkojums (darbs, Hand
lung), konkretā gadījumā realizējot aizturēšanas tiesību, apspriežams no ļauna nodoma viedokļa, j a rīkotājam, kura pretpretenzija jau nodrošināta citā veidā (ar drošības naud'u), nav
vairs tiesdskas intereses aizturēšanas tiesības uzturēšanā, un
viņš uz to domā pastāvēt vienīgi, lai nodarītu pirmprasītājam
/audējumu, vai šikanes dēļ (priv. lik. 3444- р.). Tādā k ā r t ā
Tiesu Palatai bija tiesība, saskaņā a r Apgabaltiesasi lēmumu,
atzīt, ka atkrītot atbildētāja aizturēšanas tiesībai, nav vairs
iacionala pamata, atbildētāja aizturēšanas tiesības, izvešanas
nolūkā pirmprasības lietā oelto pretprasību caurskatīt līdz a r
l>irmprasībut, ja pretpretenzija, (kuru atbildētājs cēlis pretprasība& veidā) uzskatama par pietiekoši nodrošinātu ar tiesas
Nr. 245 naudu (Realcaution), un j a tādēļ
depozitos iemaksāto drošības
nav v.iir: iicsaraujama sakarā starp pirm- un pretprasību, kurš
attaisnotu un prasītu abu prasību vienreizējo caurskatīšaiiu
(civ, proc. lik. .и (39.) i> ). . . ,Nav nozīmeisi fcara apstāklim,
;|
rtr« l l ' 1 "41,1.1 i i l n i i.-ni.il.
3404..ii.i tiesas depozitos t i k a i pēc
1

" " i "I i •' ■ ' i" i tbn |nu IMIII i i.
:>l:i, j o j a a t s a u k s m e uz
1) Lopu
noķīlāšanai
ceļāiiTimii
(Pfändung)
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им
11
• 11 >и uu\ aizturēšanas
u , I . I I : I M I ; I par
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s, bet

ta""!••.
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kārtībā,

ncpiogriežot

vērību

lepriekŠSjam . . . к'ишшат, jo Apgabaltiesas jaunaiis
Irmums noticis j'aimiem apstākliem iestājoties (civ. proc. lik.
891. |>.
2. t eg.i k30.
. ) .sept. spr. Nr. 249, Lāča un с pr. 1. pr. Johansonu.)
(1925.
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Та tad lopu nokilāšana ir prasības nodrošinašanas līdzeklis*, par
kuriem runā priv. lik. 4. gräm. 6. nodalījums.^ Lopu noķilasana
tādēl rada tikai noteiktas tieslbas un pneksrocibas, kurasi nkums pieškir cietušam noķīlātājam, atkarībā по ta ka pedejais
i ^ i l d a zinamas likumā paredzētās formalitates
Bet cietusais
spiests šudas formalitates izpildlt t i k a i t a d ja vms velas
baudīt un izvest taisni šādas по noķīlāsanas iznetosas tiesibas
un priekšrocības, b e t n e v i s t a d , kad cietusais negriezoties
vis pie lopu nokīlāšanas, nedomā izlietot taisni по lopu noķilašanas izrietošāsi, prasību, kā tādu, nodrošināšanas tiesibas un
priekšrocības, un vienkārši prasa vispārēju atlidzibu par zaudējumu, kuru atbildētājs nodarījis viņam, ganot lopus prasitāja laukos'.
Pretēji atbildētāia uzskatam un Bukovska komentara pie
3404 p. pievestiem. kr. tiesu spriedumiem, kuros gan nav ben.
k a s d e p a r t a m e n t a spriedumu, lauk&. n o l i k . 1 6 4 . _ l o 0 .
panti nav Latvijā (izņemot Latgali), piemērojami. Latvija
(iznemot Latgali) ir spēkā specialie noteikmm par syesu lopu
nokīMšanu, aizturēšanas ceļā, kuri paredz nevien aizturesanas
kārtību, un pie tarn ieturamās formalitates, bet a n aizturesanas sekas.
_
, л
Jautājums par to, kādas prasības par zaudējumu atlidzibu
un zem kādiem noteikumiem ceļamaa pret lopu īpasnieiui, ir
tīri materiali-tiesisks raksturs, un tādēļ šis jautājums apspriežams pēc privatlikuma nošacījumiem. Pretēji lauk. nol. 18U._ p.
— privatlikums (3404. p!) tieši uzsver, kā noķīlātajam irtiesība
m a t t a) izpirkšanas naudu (Pfand- oder Lösegeld) pec takses kura noteicama nevis pēc lauks. nol. 166. р., bet uz o4U4. p .
avotu pamata (3404. p . piez.j un b) lldz ar to a n zaudejumu
atlīdzību (3399., 3404. p, р.). Та tad p r i v . l i k . piesķir cietušam ne a l t e r n a t i v a s tiesibas (vai nu uz atlidzibu pai
zaudejumu, vai uz atlidzibu pēc takses, bet taisni к u m u 1 a 11v a-e t i e s ī b a s uz pirmo u n otro. Patiesi 1862. g. i b . j u lija noteiknmi (kr. lik. piln. kr. N r . 38474.), k u ņ legajusi
lauks nolik. 164. un sek. pantosi, nav pievesti ka p n v . l i k . nosacīiumu avoti. Turpretim, priv. lik. atsaucas uz vecakiem vietejiem avotiem vai uz ieraduma tiesībām un vietejiem zemmeku
likumiem, Nevar arī minēto lauks. nol. 164. un sekoso pantu
piemērojamību Latvijā (izņemot Latgali) pamatot uz to ка
iepr miertiesnešu aod. lik. 152. p. piezime paredzot atlidzibu,
kuru noteic gub. un apr. kern, satversme zemn. lietas, jo pievestās piezimes atsaukme uz materialiem nosacījumiem par atlīdzības prasībām bija attiecinama, piemerojot to Latvijas robežās (iznemot Latgali), saprotams, tikai uz Latvija speka esošiem specialiem nosaeijumiem par atlīdzība_s prasibam sakara ar
svešu lopu cietušā laukos, nodarītiem zaudējumiem. Tā tad priv.
lik. 3387., 3804. p. p . n^aeijums по vienas puses, un lauks. nol.
168. 180. р . р . по otras puses, iziet по pilnīgi atšķirtiem vie-

-
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dokliem. Lauks. nolik. saturs im nolūks ir
ierobezot
cietušā tiesībasi uz atiīdzību par zaudējumiem, darot šo tiesibu
izvešanu — atkarīgu no dažādu formalitatu izpildīšanas un nepielaižot atlīdzības prasību ärpus paredzetas kārtības. Turpreiim priv. lik. 3387.—3404- p.p. tendence im nozime ir p а р 1 a~
š i n ā t cietušā tiesības, uz atlīdzību, priešķirot viņam īespeju
nodrošmāt savu atlīdzības prasību, j a viņš izlieto mmētos pantos paredzētos līdzekļus, bet neatņem cietušam tieisābu prasit
ntlīdzību uz visparēji'em pamatiem, j a viņš_nevelas vai nevarēja izlietot minētos pantos paredzetos līdzekļua Tā tad pec
Imtības un loģiski lauks. nolik. 164.—180. p.p. nosacījumi pilMīg-i nesavienojami ar priv. lik. 3387.—3404. p. p. nosacījumiem
un vini nekādā ziņā nevar but spekā viena un taī paša lajka uz
i icnas un tās pašas teritorijas. Ņemot tādeļ verā, ka_pnv. lik.
Mosacījumi bez šaubām spēkā Latvijā, viņi pilnīg-i izsledz lauks.
,„,1. 164.—180. pantu piemērošanu (izņemot Latgali) . . . Pec
,!iiv. lik. cietušais var katrā ziņā cclt vispāreju atlīdzības pra
ll »и par svešu lopu nodarītiem zaudejumiem, n e g r i e ž o t i e s
pie noķllāšanaa un neieturot kaut kādas formalitates, kurus
... ; paredz tikai dē] atsevišķo.— no noķīlāšanas iznetošo
,!,,!
priekšroclbu nodrošināšanas.
, ,,,, и i .,1.ini, par pareizu bpgabaltiesae pamatsiL,i ,
| i,, i , , , , , , ! , | i
U.I.MI
:ivas vispārējās atlīlm |
i.ii.l. i.,|.i lopu \in;i laukos nodarītiem zauilOjui
(|,n\ Hk. ft'140. р.), kaul v;:ni prasītājs nav aiztucflji iitblldētājfl lopui пи u:i\ i/.|iildijis likumos paredzētās forir.alltāl
i L922. g. 1. dec. spr, Nr. 243, Mīlberga pr. 1. pr. Cīruli.)

2) Prasības lietā par lopu ganīšanu Valsts mežā pēc Ap.tbaltiesas konstatējuma atbildētāja lopi nav tikuši noķīlati
im mežaargs pat nav mēģinājis to darīt; pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesai bija pamats atzīt, ka priv. lik. 3404. pants
nav šaī lietā piemērojams; runa stāvošā gadījuma prasītājs
rēlis ne prasību par zaudējumu atlīdzību, bet 3404. panta paredzēto prasību par izpirkšanas naudu pēc takses; atkrītot
3404. p. piemērojamībai, arī uz viņa dibinātā prasība zaudē sa
vu pamatu; neatkarīgi no tā, prasība par izpirkšanas naudu
c-eļama tikai tad, ja notikusi nevien lopu noķīlasana, bet arī
būtu konstatēts, ka lopu īpašnieks pielaidis vainu, kādu apstākli prasītāja pat nav mēģinājis noskaidrot.
(1923. g. 26. okt. spr. Nr. 252, Mežu clepart. pr. к pr. Jākobsonu.)

3439.
Pēc aktij pievienota koroborēta akta prasītājiem pienākās no atbildētāja zinami alimenti. šie alimenti tiem jādabū
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no noteikti _apzīmētas mājas par noteiktu laiku . . . Pēc tiesas konstatējuma kara apstākļu deļ atbildētājam nebija iespejams šo pienākumu pildīt . . . šādos apstāklos tiesa pareizi
piemerojusi viet. civ. lik. 3439. un 3517. p,p, u'n nav pielaidu=i
so pantu pārkāpumu.
(1921. g. 8. dec. spr. Nr. 180, Dzērve pr. 1. pr. Sproģi.)

3440.

,_. V . P ē c Miertiesas konstatejuma zeme, uz kuras atbildētaja Jopi _nodarijusi zaudej'umus, atradusies prasītāja valdīsana, kadeļ vmam arī uz priv. lik. 3440. un 3444. pantu pamata pieder tiesība uz tādu zaudējumu atlīdzību.
(1021. g-. 17. marta spr. Nr. 31, Vipmaņa pr. 1L pr. Gricmani.)

- _ 2 ) P r i v - l i k - 3 4 4 0 - 5 3 4 4 4 . p.p. piemērojami netikvien vainiga prethkumīgiem darbiem, bet arī gadījumā, kad parādnieks
pielaiz vamu neazpildot vai nekārtīgi izpildot līgumu. 3435 —
o460. p.p. īevietoti 8. sadalā par „blakus prasījumiem". 2 nodaļas virsraksta krievu tekstā lietotiem vārdiem: о законныхъ
убыткахъ и о вознагражденш за вредъ" nav tās nozīmes,
it Ka te butu runa par zaudējumiem no pretlikumīgiem darbiem. Ka redzams no vācu teksta, attiecīgie panti runā par
„rechtlichen Interesse etc.". Bez tā, 3450., 3459. p.p. tieši paredz zaudejumus, kas izriet no līgumos: nodibināto juridisko
attiecibu parkāpumiem. Kā sevišķi pakalpojuma vai darba līguma neizpildīsana _ un līdz ar to arī neattiecīgā izpildī^So? ~~ r r P r a s i J " u m u P a r zaudējumiem, ir skaidrs no 4179
4£co. p.p Ja nu līguma neizpildīšanas vai neattiecīgas izpildisanas sekas var būt prasljums par zaudejumiem, tad sīkākie
jautajumi par zaudējuma veidiem, apmēru un novērtēšanu iānokarto taism pēc 3435. p. Tādā kārtā Apgabaltiesai btf?s p i l
tiekoss paniats, runā stāvošam gadījumam, kur lieta grozās ap
noslegtu starp partiem pakalpojumu līgumu (4173 p ) vai

A ^ ļ »

(4173

' Ъ 2- Vķb 4226. p.) _ ^skanā

ar 4179,, lesp 4235. p.p. — piemērot 3440., 3444. p.p, Atbilcietaja aizkustmāto jautājumu par to, vai ärsts-operators ato i i ü p a i zaudejumiem operacijas neizdošanās gadījumā tieši
izsķir pievestie 4179., resp. 4235. p.p. un proti L apstfprinol!
(1924. g. 22. okt. Klajuma pr. 1. pr. Megni.)

(L. Nr. 150)

3451.
_
N0 tā, ka Apgabaltiesas 1920. g. 24. novembra snriednma
izpildīšana bija jāatliek Hdz 1921. g. 23. aprihm п ш а Г Й
riet, ka atbildētājs M. nebütu b i j i ^ j ä u z s k X Mz
tolaikaS
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par ļaunticīgu lietotāju: Apgabaltiesa savā pievestā spriedumā apstiprinajusi Miertiesneša spriedumu, ar kuru bijušais
starp partiem nomas līgums ticis atzīts p a r izbeigtu, saskanā
ar prasītāja jau 1920. g., 11. maijā miertiesnesim iesniegto
prasību; ta tad atbildētājs M., säkot vēlākais по taī laikā r.-tikušas sēdes . . . jau atradies mala fide (3437., 3451. p.p,
sai. priv. lik. 912., 913. p.p.); j a tiesa pagarinājusi sprieduraa izpildīšanu, tad tas nozīme vienīgi, ka toreizējais atbildētajs bijis izliekams tikai līdz spriedumā apzīmētam momen
tan!, bet nemaz nenozīmē, ka tiesa piešķīrusi atbildētājam tiesību izmantot māju sev par labu: j a tādēļ atbildētājs patiesi
izlietojis spriedumā viņam noteikto termiņu, viņš rīkojies vienīg-i uz sava riska, apzinādamies, ka viņam jāatlīdzina prasītājs par visiem zaudējumiem, taī skaitā arī par prasītājam
atņemto zemes izmantošanu, t. i. arī par fructus percipiendi,
la tad jo vairāk par fructusi percepti.
( \<Ш, g. 25. febr. spr. J\:r. 19, Berķa pr. 2. pr. Magonu un Purmal.)

»

3464.
r

'

'

"■! по l:i. ka viņs ieguvis zirgu īpašumā

' " ' •' v l " " U( n |n'iriiiima |>amata ticis pi«spiests zinga
"'
nn.il ,ii n-piicK . i.11M pr.'isītājam, zirga toreizējam
M'.i Mh'k.'iiu /,., кит.; /II;..II bija nodevis G. pagaidu uzgiabāšanā.
»ie uzskats n- maldlgs, Pēc priv. lik. 3464. p. G., apmierinot
lepmkšējo pi«is5tāju Z„ būtu varējis tikai prasīt по Z. prasības cedešanu, kura attiecās uz minēto zirgu, kādu zirgu G. bija
itHikumīgi tāļāk pārdevis. Bet nedz ar iepriekšējo tiesas sprie
dumu, nedz ar t ā izpildīšanu, zirga īpašums uz G. nav pārgājis. Ja zirge pēc iepriekšējas pmsības apmierināšanas patiesi
tiktu atrasts un j a G. būtu iespejams sadabūt to savā rīcībā,
tad G., atdodot zirgu Z., būtu varējis tikai atprasīt Z.
viņam samaksato atlīdzību (pr. lik. 3731. р.). Bet vindicēt zirgu
по atbildetāja В.. G, nebija tiesības, kā pareizi atzinusi arī Tiesu
Palata, uzsvemt, ka G. nevarot atsaukties uz nevienu no pr.
hk. 830. р. uzskaitītiem īpašuma iegūšanas tītuļiem.
(1:926. g. 25. marta- spr. Nr. 64, Grauda pr. 1. pr. Blumberģi.)

3522.
Prasītājs pamato savu prasību (dēl priekšlīguma atcelšanas un atbildētāju izlikšanas по mājāni), 1) uz . . . un 2) uz
1920. g., 18. marta likumu.
Otro pamatu Tiesu Palata atraidījusi tādēl, ka atbildētāji
pirksanas cenas atlikumu iemaksājuši tiesas depozitā, par ко
esot bijis zmams prasītājam . . . Tiesu Palata šaī zinā ap-

Viet. lik. kr. III. d.

— 40 —

galvo, ka atbildētāji, savukārt 1913. gadā. ceļot Apgabaltiesā
prasību pret tagadējo prasītāju par priekšlīguma izpildīšanu
un pie tam iemaksājot pirkšanas sumas atlikumu tiesā taī pašā
prasības Hetā, segusi savu parādu it kā depositio judicialis
kārtībā. В et, visprms, kā konstatē Tiesu Palata, šī prasība
palikusi neizspriesta. Otrkārt, nupat atzīmētais naudas iemaksāšanas veids nemaz nevarēja nodibināt parāda segšanu jau tādēļ vien, ka kreditoram nav dota iespēja iemaksāto naudu saņemt pēc sava ieskata kurā katrā laikā, bet dara naudas izmaksu
kreditoram atkarīgu no prasības atzīšanas, resp. piespriešanas
toreizējiem prasītājiem (tā tad ne tagadējam prasītājam, kā
kreditoram) par labu. Naudas iemaksa tiesā sedz parādu tikai
pie priv. lik. 3325. p. piez., 3522.—3524, pantos paredzētiem
priekšnoteikumiem un ja pie tam ievēroti civ. proc. lik. 2047.,
1460 22 . sek. p.p.: citādi iemaksa tiesā uzskatama par neattiecīgā vietā un veidā priekšā likto samaksu, kura saskaņā ar
priv. lik. 3312. sek. p.p., 3488. sek. p.p. nenoved pie priv. lik.
3522. p. paredzētām sekām, tā tad nenodibiuā parāda segšanu.
(1926. g. 25. marta spr. Nr. 48, Butenasa pr. l'. pr. Kudukisu un Matukasu.)

3586.
Tas apstāklis vien, ka prāvnieki grozījuši gada nomas naudu
neskaitās par līguma atjaunošanu. (Priv. lik. 3586. un
3587. p.p.).
(1922. g. 1. jun. spi\ Nr. 146, Stang-aiņa pr. 1. pr. Mdķeteonu.)

3628.

3628. p. runā v i s p ā r par alimentiem un nedod nekädu
iemesliu aprobežot šo jēdzienu tikai ar līgumiem un testamentiem. Alimentu kvotes n e z a u d ē savu nozīmi, ka periodiski
maksājumi, arī tad, j a viņi pamatojas uz likumu, kādēļ nav ne
mazākā iemesla, pēdējas izslēgt no noilguma un atzīt, ka uz
likuma pamatotas prasības par alimentu periodiskiem maksājumiem nebūtu padotas noilgumam.
(1922. g. 4. dec. эрг. Nr. 244, Garosu pr. 1. pr. Kronu.)

3658.
Prasītājs lūdz piespiest atbildētāju atdot 350 zelta krievu
rubļus, bet neatdošanas gadījumā piedzīt no viņa 883,75 latus
ar f0. Šo savu prasību prasītājsi pamato uz to, ka viņš esot aizdevis atbildētājam 1920. g., 24. novembrī, 350 zelta krievu rubļus
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un atbildētājs tos apņēmies atdot atpakaļ uz prasītāja_pieprasiiumn, bet neskatoties uz uzaicinājumu to neesot izpildljis. Atbildētājs prasību neatzīst, paskaidrojot, ka aizdevuma prieksmetsi bijis taisni nauda, krievu rubļi, bet ne cita atvietojama
manta un ka tādēl aizdotā suma esot atmaksājama „valsts Va
luta pēc kursa", ievērojot 1920. g., 18. marta likumu . . . un
proti, pēc aizdevuma slēgšanas dienasi biržas kursa, bet ne pēc
prasības iesniegšanas biržas kursa. Atbildētājs pie tam neapstrīd to, ka vinš saņēmis aizdevuma patiesus krievu zelta rublus, zelta monetās. Starp partiem nav strīdus, ka pēc lietas apstākliem un aizdevuma līguma butības j a u t ā j u m a p a r t o,
vai nrasītājam tiesība, zelta krievu rubļu neatdošanas gadijumā atprasīt tos, vai pēc tās viņu vērtības, kura pastāveja
p r a s ī b a s i e s n i e g š a n a s dienā, jeb pec tās vmu vertības, kura pastāvēja a i z d e v u m a s l ē g š a n a s d_i e n ā,
a t k a r ā ' j a s no tā, v a i k o n k r e t ā g a d ī j u m ā p a r
a i z l d e v u m a p r i e'ļk: š/mi e t u b u t u u z s k t ā m a p аг a. s t ā a t v i e t o j a m ā m a n t a (kā _apgalvo prasltājs),
ļ e b t a i s n i n a u d a (kā apgalvo atbildētājs). Tāpat starp
partiem nav srtrUdue par to, ka krievu zelta rublis nav hkumīgs
иткнайапая lldzēklia Latvijfi (sk. L920. •'.. 18. marta likuma
,
Ubildötaj tw i.i\.• 11. ar ta, ka tomēr krievu zelta
,,,1,1.
i IMJII i HUI 11.1 < l 11 hulomju Krievijā un ka tādēļ
K..11I. i • i .< iilzdcv
.i IHMI. .. 111 ■ ■ I: -. katrfi ziņā esot ā r z e m e s
v a i u t a , kural Rigas biržfl esot noteikts biržas kuros. eis
atbildetaja uzekats nav atzlstams par pareizu. „Kurss", kuru
Riga birža noteic krievu zelta rublim, nav nemaz — pec satautsainvnieciskās un finansielās dabas — salīdzinamsi ar
kursu, kuru Rigas birža noteic īstām ārzemes valutam, piem.
dolariem, etc. Pēdējās tāpat kā arī Latvijā gan „pamatojās uz
zeltu" (1922. g., 3. augusta likuma par naudu, 1. р.), bet viņas
tomēr nav „zelts". Biržas kursu biļetenos parējā ārzemesi Va
luta, piem. Amerikas, šveices Valuta, tiek apzīmēta vienkārši
kā dolars, kā šveices frank®, bet nemaz ne kā z e l t a dolärs,
ka z e l t a franks. Turpretim vēl 1924. g. oficialie biļeteni
roteica kursu taisni par 10 krievu zelta rubjiem (1926. g. ofi
cialie biļeteni jau vienkārši runā par tagadējā SSSR červonca
kursu, nemaz neapzīmējot to par z e l t u un nemaz vairs nepievedot krievu z e l t a rubli). Tädä kārtā oficialos kursu
biletenos taī laikā krasi izšķīra по vienas puses ārzemes valu.tas, tādasi neapzīmējot par zeltu, un по otras puses „10 krie
vu zelta rubļus", t. i. pozitivi apzīmējot tos par z e l t a rubļiem. Kursu biļetenos apzīmēt ārzemju valutu zelta kursu nav
nekāda iemesla, jo atsevišķa* valsts z e l t a monetas vienība
ir negrozāma un līdz ar to arī zelta paritāte, t. i. dažādu valsts
zelta valutu savstarpējās attiecības, tāpat ir un paliek negrozāma. Tādā kārtā, ja tomēr oficialou biļetenos savā laikā sevišķi tika uzsvērta krievu zelta rubļa „kurss", tad nebija do-
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māts par parastu „ärzemes zelta valutu", bet vienīgi par krievu
zelta monetu, kā tādu, vērtību, t. i. ar citiem värdiem, ne par
naudas valutu, bet par parastu atvietojamu mantu, t. i. par monetäs izkaltu zeltu. Uz šī pamata aug'šā aprādītais jautājums
izšķirams taī nozīmē, ka konkretā gadījumā aizdevuma priekšmets bijusi parasta atvietojama manta, bet ne nauda. Ar to
izšķirts arī otrais jautājums un proti, ka prasītājam tiesīb'a
eventueli prasīt aizdotos krievu zelta rubļus pēc tās viņu vērtībass kura pastāveja prasības iesniegšanas dienā.
(1926. g. 25. febr. spr. Nr. 50, Franka pr. 1. pr. Fogelsonu.)

3831.
Prasītājs savā . . . prasības rakstā lūdz piedzīt no atbildētājas • . . L. rub. ar % uz tā pamata, ka atbildētāja aizņēmusi no viņa par laiku no 1921. g., 30. maija līdz 1922. g\, 1. februarim pieprasīto sumu pēc 12 parādu zīmēm ar nosacījumu, ka prasītājam tiesība, iemaksāto naudu kurā katrā laikā
pieprasīt vācu markās pēc naudasi iemaksas dienas kursa . . .
Runā stāvošais darījums nav atzīstāms par aizdevumu, bet par
pirkšanas, resp. pieg-ādāšanasi iīgumu (Woltff's. Ehrenberg'a
Handbuch'ā für das ges. Handelsrecht, 4. sēj., I. d., 634. lp.).
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 15, šmidta pr. II. pr. firmu „Senker u. Ко.")

3838.

Tiesu Palata iziet no tā nepareizā uzis'kata, ka atbildētājs
p ā r d e v i s prasītājam savu imobili. Patiesi atbildētājs imobili nebija „pārdevis" prasītājam, bet tikai . . . nosilēdzis ar
pēdējo „priekškontraktu" un proti, tīrā, Istā vārda nozīmē, t. i.
tikai a p s o l a s pēc valdības atļaujas saņemšanasi pārdot to
prasītājam, pie kam pēc valdības atļaujas saņemšanas g а 1 ī g_a i s pirkšanas kontrakts bija noslēdzams uz p i г с ē j а раģerējumu katrā laikā, bet visādā ziņā ne vēlāk, kā divu gadu
laika no priekškontrakta parakstīšanas dienas un imobils bija
n o d o d a m s pircēja rīcībā un lietošanā p ē с g а 1 ī g a p i r kš a n a s k o n t r a k t a p a r a k s t ī š a n a s . Tādā kārtā, kā
tas arī pilnīgi saskan ar priekšlīguma juridisko raksturu, arī
konkretais priekškontrakts nav uzskatams nevien par formell,
bet arī par m a t e r i e l l g a l ī g u 1 ī g u m u, kurš uz priv.
lik. 3140., 3014., 3015. p.p. pamata dod pircējam tikai tiesību
prasīt galīga pirkšanas līguma noslēgšanu un ierakstīšanu zemes gr_āmatās . . . Priv. lik. 3838. p. vispār paredz, kā etarp
pardeveju un pirmo pircēju noticis jau materiali g a l ī g s
pirkšanas līgums, kurš dotu abiem kontrahentiem tiesību prasīt tiešu izpildījumu, bet ne priekšlīgums, kurš paredz tikai n ā к о š a līguma noslegšanu.
(1924. g. 6. febr. spr. Nr. 4, Auziņa pr. 1. pr. Svergu un Lūsi.)
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3861.
Atbildetaja pat neapgalvo, ka viņi bütu izpildījuši tirgotāju-pircēju pirmo un galveno pierxakumu, saņemot nopirkto
preci nekavējoši, un katrā ziņā p i r m s p r e c e s t ä ļ ā к p ā r d o š a n a s, aizrādīt pārdevējam uz atrastiem defektiem
(Mängelrügepflicht), kādēļ pircēji, kuri šādu pienākumu nav
izpildījuši, katrā ziņā skaitäs par preci klusu ciešot pieņemošiem (Cvingmaņa spried. krāj. I. sēj., Nr. 123, 2. sēj-, Nr! 227,
3. sēj., Nr. 352, 4. sēj., Nr. Nr. 646, 647, 5. sēj., Nr. Nr- 906,
907, 909, 7. sēj., Nr. Nr. 1457, 1458, 8. &ēj., Nr. Nr. 1626,
1627, 1628, 1629, 1630) un tādēļ vien atkrīt katra atbildētāju
varbūtēja ieruna pret preču kvalitati.
(1925. g. 26. m a r t a spr. Nr. 129, Kaulens, Ziiligalvs un biedri pr. 1. pr.
firmu „Brāļi Fridmaņi un S. Lifšics".)

3872.

Pircējam . . . nav tiesībasi p r a s ī t , lai pārdevējs nodotu viņam preci katrā ziņā izsniedzot viņam k o n o s a m e n t u bet tiekādu citu preču papīru; konkretā gadījumā prasītftjfl ■ • - apņēmui ies tioeūtlt Lin nosūtljuisd firmai S. & Co. nodoSanni atbimfitājam pivl pirkšanas cenas samaksu tikai „dokumentm ", bei ti€ taisni iek^ausanas (kuģa dokumentus) (Verladungādokumente), resp. taisni konosamentus; atbildētājam
arī nav tiesības pastāvēt uz konosiamenta iedošanu it kā lai pre
ces ieķīlātu pirms nomuitošanas: atbildētājam, kas рёгк по
ārzemēm piesūtamas> preces, jārēķinājās ar nomuitošanas vajadzību un laika jagādā par attiecīgu kreditu, ja viņam trūkst
skaidra nauda: prasītaja kā pārdevēja izpildījusi savu pienākumu, ja viņa vispār devusi atbildētājam kā pircējam iespēju
preci saņemt un šāda iespēja pircējam ir, ja pārdevēja nosū'ta
speditēram, konkretā gadījuma firmai S. & Co., polisi ar fakturu un šai firmai uzdevusi, uz viņai noisūtītā un viņas rīcībā
esošā konosamenta pamata, izsniegt pircējam t. s. „"izdošanas
orderi" (Auslieferungsschein, Extraditionsschein, Deliverv Or
der) ; izdošanas orderim ta tad ir asigriäcijas (Anweisung) nozīme (sk. Staubs, kom. pie vācu Hgb. 424. § 11. piez.; 363, §
38. piez. beigās; Boyems, kom. pie vācu Hgb. 614. § 3. piez.,
244., 245. Ipp.; šverin, Recht der Wertpapiere 41. § VHI. 2.);
uz pēdēja pamata _pircējam tiesība prasīt preces izdošanu dabā
caur speditēra vidutājību; izdošanas Orders gan nav tradicijas
yai dispozicijas papīrs kā konosaments un gan nedod pircējam
īespēju ar to papīru tāļāk rīkoties par preci, bet tomēr dod viņam, un tas ir galvenais, iespēju saņemt pašu preci; tādēl prasitāja, uzdodot firmai S. & C0. izsniegt atbildētājam izdosanas
orden pret pirkšanas cenas samaksu, izpildījusi savu pienākumu kā pārdevēja. Pirkšana& cena samaksājama pret pašu preci,
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t. i. saņemot preci (resp. dokumentu par preci), pirkšanas cenas samaksāšanas termiņš iestājāsi ar to momentu, kad pircējam ir dota iespēja preci saņemt (priv. lik. 3881. р.). Ja nn
pie Šādiem apstākļiem prasītāja kā pārdevēja uzdevusi firmai
S. & Co. izsniegt atbildētājam — pret preču cenas samaksu —
attiecīgo izdošanas orderi un minētā firma šo uzdevumu akceptejusi im ja prasītāja piedāvā atbildētājam izdošanas! or
deri saņemt (pret pirkšanas cenas samaksu), tad prasītāja izpildījusi savu pienākumu. (Priv. lik. 3872. р.).
(1925. g. 80. sept. эрг. Nr. 180, firmas „Stiliing-Andersen" pr. 1. pr.
Hoziosku.)

3886.

Ja . . . pircējs . . . savus pienākumus (samaksāt pirksanas cenu un saņemt preci: priv. lik. 3881., 3312. p.p.) neizpilda, tad viņš pielaiž nokavējumu im proti, attiecībā uz pirkšanasi cenas nesamaksu — kā parādnieks, un attiecībā uz pirkšanas priekšmeta nesaņemšanu — kā kreditors. Nokavējums
uzliek vainīgam pienakumu atlīdzināt otrai pusei visus zaudējumus, vienalga, vai vainīgais būtu debitors, vai kreditors
(priv. lik. 3320., 3324. p.p.); parādnieka nokavējuma sekas izteicas sevišķi viņa pienākuma maksāt procentus' . . . no pirkšanas sumas, skaitot no pielaistā nokavējuma . . . šādas prasītāja tiesības uz procentiem pilnīgi savienojamas ar viņas rīcību, stäjoties pie pārdošanas izsoles ceļā (priv. lik. 3886. р.,
3325. р. piez.; 3524. р.; civ. proc. lik. 146().:'"s-40. p.p.; Cvingmaņa spried. krāj. 7. sēj., Nr. Nr. 1459.—1461., 8. sēj., Nr. Nr,
1631—1632.) ; jo arī ša.jā pārdevēja rīcībā izteicas vina griba
pastāvēt uz līguma izpildīšanu, t. i. sadabūt pirkšanas cenu
un diferenci (starp norunāto cenu im izsoles ienākumu) piedzīt no pirceja kā kontrahenta; tāpat pircējs, kas pielaidis nokavē,ļ'umu, atbildīgs par glabāšanas un citiem izdevumiem (sk
priv. lik. 3324., 3888. p.p.).
(1025. g. 30. sept. spr. Nr. 180, firmas „Stilling-Anderpen" т. 1. pr
Hoziosku.)
'

3897.
1) Tiesu Palata, atzīstot, ka prasība ir noraidama aiz
priv. hk. 3897. panta, 5. un 6. pkt. paredzētiem iemesliem, ir
konstatejuji kā notorisku faktu, kas neprasa pierādījumus,
ka 1921. gada pavasarī, kad prasītājs pärdeva e-avü imobili atbildetajam, attiecībā uz imobiļiem vispār nebija nodibinājusies
cieta tirgus cena, bet imobiļu pārdošanas cena bija loti svārstiga, kamdēļ Tiesu Palata, pretēji kasacijas iesniedzēja do-
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raām, varēja arī nerēķināties ar ebspertizes atzinumu un so atzinumu savā spriedumä neapspriest.
(1923. g. 28. sept. spr. H a r t m a ņ a pr. 1. pr. Ritmani.) (L. Nr. 213)

2) Priv. lik. 3897. р., 6. pkts pēc analoģijas piemērojams visos gadījumos, kur pirkšana-pārdošana notikusi spekulācijas nolūkā — vienalga, vai šis nolūks ir bijis pircēja, vai
pārdevēja pusē.
(1923. g. 28. sept. spr. Hartmaņa pr. 1. pr. Ritmani.) (L. Nr. 213)

3) Kasacijas iesniedzēja aizrädljums uz to, ka atbildētäjam it kā bijis jāpierāda, ka piasītāja pilnyarnieks, pardodams prasītāja imobili, zinājis imobiļa īsto vertību, ко Tiesu
Palata nepareizā k ā r t ā neesot ievērojusi, nepelna ievērības, j_o
nevis atbildētājam bija jāpierāda, ka prasitaja pilnvarnieks' zi
najis pārdodamā imobiļa vērtību, bet prasītajam, kurš cēlis prasību par pirkšanas-pārdošanas līguma atcelšanu uz laesio enoijmis pamata un atsaucies uz to, ka viņš nav zinājis pärdodama
priekšmeta vērtību, bija japieräda tädu apstäklu esamība, ar
kuriem bütu konstatēta tāda nezināšana.
(1923. g. 28. sept. spr. Hartmaņa pr. 1. pr. Ritmani.) (L. Nr. 213)

3901.
Gadījumā, kur Hgumä t:iši noteiktas līguma neizpildīšanas sekas, priv. lik. 3901. pantā paredzētais pārdevēja pieteikums nav vajadzīgs;.
(1923. g'. 31. janv. spr. Nr. 2'J, Katcena r r . 1. pr. Tennisu.)

3925.
Apgabaltiesa, atzlstot, ka prasītājai ir tiesība prasīt, saskanä a r priv. lik. 3926. р., по atbildētāja zaudējumu atlīdzību
par viņam uz atpakaļpirkšanas līguma pamata pārdoto zirgu,
kuru Yiņs pēc Apgabaltiesas konstatējuma ir pārdevis trešai
personai, tomēr prasību šaī daļā atraidījusi uz tā pamata, ka
prasītājai neesot tiesības novērtēt savus zaudējumus pēc pārdotā zirga tagadējās, t. i. prasības iesūdzības laika vērtības.
Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka atpakaļpirkšanas līgumā būtu
minēts, par kādu cenu prasītāja varēja atpirkt atpakaļ по atbildētāja pēdējam по viņas pārdoto zirgu, bet gan konstatejusi
tikai to, ka zirga atpakaļpirkšanas termiņš starp partiem nav
bijis norunāts. Pie tädiem apstakliem tiesai vispirms vajadzēja
ņemt vērā priv. iik. 3925. panta noteikumu par to, ka j a atpakaļpirkšanas līgumā nav minēta cena, par kādu pārdevējs var
atpirkt atpakaļ pārdoto priekšmetu, tad šl cena tiek noteikta
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tiesas samerā ar to cenu, kāda bütu atpakalpērkamam priekšmetam atpakaļpirkšanas laikā, t. i. dotā gadījumā kurā katrā
laika, kad prasitāja, starp kuru un atbildētāju pēc Apgabaltiesas ^onstatējuma nebija norunāts zirga atpakalpirkšanas termiņs, velejas realizēt savas atpakaļpirkšanas tiesības uz šo zirgu, по ка izriet, ka, ja atpirkšanas tiesību realizēšanas momenta atpirksanas priekšmets vairs nebija, tad arī zaudējumi
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jusi pēc būtības parcieki jaunu pirkšanas līgumu. šādu iespējamību, paaugstinot pirkšanas sumu, bet pārējās daļās atstājot
pirkšanas līgumu spēkā, attiecīgos gadījumos tieši paredz mūsu
privatlikums (piem. priv. lik. 3893. р.).
(1924. g. 28. maija spr. Nr. 183, Fridman pr. 1. pr. Cinovski.)

3995.
Runā stāvošais līgums juridiski raksturojams kā mūža uz
tura līgums, kuru gan priv. lik. sevišķi neparedz, bet kurš ieiet
vispārējā alimentacijas līguma jēdzienā (sk. priv. lik. 3104. р . :
Sen. civ. kas. dep. spr. 1920. g., Nr- 29.; 1923. g., Nr. 356.), un
kurš ārzemju likumdošanā pazīstams zem nosaukumiem t. s.
,.Verpfriindungs vertrag" (pēc šveices civ. lik. 521.—529. p.p.),
jc'b „Leibgedings, Leibzuchts, Auszugs — Altenteilsvertrag,
(Jutsüberlassungsvertrag" (pēc Prūsijas visp. zemes Hk. un citām vācu nartikularām tiesībām). Zem tamlīdzīga līguma saprot līgumu, kurä viens kontralients (Pfründer — ienākuma —
uztura saņēmējs) nodod otram kontrahentam (Pfrundgeber —
ienākuma — uztura devējs) zinamu mantu, kamēr pēdējais apncmas dot pirmam kontrahentam (Pfiiinder) mūža uzturu un
apgādi (tā šveices civ. lik. 521. р.). šādus līgumus pievestie
kodeksi attiecina tāpat uz mūža rentes līguma nozarēm . . .
T&dā kārtā saskaņā ar priv. lik. ievad. 21. p. un civ. proc. lik.
II. (9.) р., runā stāvošam līgumam jāpiemēro noteikumi par
ža rentes līgumu (3995.—4018. p.p.). Pēc 3996. panta sei I i l'orma priekš šada līguma nav prasama; viņš nav atce:.ni aiz mantas saņēmēja (rentes pārdevēja) nepateicības, kāds
ima izbeigšanas iemesls nav 4011.—4018. p.p. pievests.
( lf>2<;. gv 25. febr. spr, Nr. 45,, Bermaka pr. 1. pr. Bermaku.)

1025.
NOmas līgumam nav likumīga spēka uz tā pamata, ka šim
imam vispār ateevišķa nomas priekšmeta nebija, kādēļ šis
и--ums. attiecīga nomas priekšmeta trūkuma dēļ, vispār nevarēja nākt spēkā, jo nomas priekšmets pieder pie'nomas līguma
e ••iici.ilicm rekvizitiem. (Priv. lik. 4025., 4026. p.p.).
(1926. !■:. 28. janv. spr. Nr. 21, Ozola pr. 1. pr. Brūnu.)

4029.
1) Atbildētāja jeruna par to, ka prasītājai neesot bijusi
tiesība pašai savā vardā vien iesniegt celto prasību dēl izlikšanas un nomas naudas par viņas nelaiķa vīra māj*u, bet gan
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būtu vajadzējis iesniegt šādu prasību mantojuma masas^aizo-ādnim nepelna ievērību aiz tā iemesla, ka atraitnei uz šādu
māju, saskanā ar Vidz. zemn. lik. 985. p. un priv. lik, 282, un
1714, pantiem, pieder lietošanas tiesības., kamdēļ viņa arī varēja 'uz priv. lik. 4029. panta pamata slēgt nomas līgumu par
šo māju savā vārdā, ко viņa arī ir darījusi, un celt uz šī likumīgi noslēgtā līguma pamata iesniegto prasību.
(1921. g. 8. dec. spr. Nr. 172, Pēterson pr. 1. pr. šmidtu.)

2) Prasītāja savā vārdā cēlusi prasību par atbildētāja, kā
īrnieka, izlikšanu no veikala telpām uz tā pamata, ka atbildētājs neskatoties uz uzteikšanu, nav mēneša laika atsvabinājis
noīrētās telpas. Atbildētājs cēlis ierunu pret prasītājas aktivlegitimaciju uz tā pamata, ka prasītaja esot nevis vienīga nama īpašniece, bet ka nams piederot prasītājai_kopā ar tās bērniem uz turpinātas mantas kopības un tādeļ prasītāja būtu
varējusi šo prasību celt tikai savā un bērnu vārdā, ka bērnu aizbildne, kopā ar isaviem padomdevējiem un līdzaizbildņiem. Tiesu Palata piekritusi atbildētāja ienmai uz tä pamata, ka prasītājas pievestais priv. lik. 1825., 4029. panti attiecoties uz pārvaldīšanas un lietošanas tiesībām, bet nevis uz aizstavēšanas
tiesībām. šis Tiesu Palatas slēdziens nesaskan ar priv. lik.
1825. panta nozlmi un caturu, pēc kura atraitnei ar bērniem
(beerbte Witwe) kā tādai vien piekrīt visas turpinātā mantu
kopībā esošās masas uzufrukts (Niessbrauch), pie kam atraitne
šaī zinā stājas: mirušā vīra vietā (1822. р.), t. i. ieņem to pašu
Htāvokli, attiecībā uz kopējo masu, kurš piekritis mirušam vīram attiecībā uz laulībā bijušo kopējo mantu (82. р.). Ta_dā
kārtā atraitne ar bērniem izlieto uzufrukta tiesības par кореjо
masu, taisni savā vārdā. Pēc priv. lik. 1208. panta uzufruktuaram pieder tiesība uz visiem augļiem un ienākumiem, kurus
var radīt izlietojāmā manta, taī skaitā, saprotams, arī uz tās
civilaugļiem (sk. 1211. panta noteikumu sakarā ar 755. panta
noteikiīmu). Uzufruktuaram tiesība savā vārdā izīrēt vai iznomāt izlietojamu mantu dēļ civilaugļu ražošanas, kā to noteikti
nosaka 4029. р., taisni aizrādīdams uz uzufruktuara tiesību izīrēt viņa uzufruktā esošo mantu. Tādā kārtā jautājumam par
to. ciktāļu un zem kādiem noteikumiem atraitnei tiesība aizstāvēt savus bērnus, nav nekā kopēja ar runā stāvošā uzufrukta
attiecībām un neprasa izšķiršanu.
(1922. g. 23. febr. spr. Xr. 32, Auseklis pr. 1. pr. Grivmu.)

4054.
Iznomātājs nevar — nomniekam priekšā — atsaukties uz
to, ka viņam, iznomātājam, neesot iespējamisi izpildīt 4053.,
4054., 4056. p.p. paredzētos noteikumus it kā tādēļ, ka viņš
pats izslēdzis šādu iespēju, pārdodot nomas priekšmetu trešai
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personal (priv. lik. 3192., 2384., 3517. p.p.) un apņemoties so
priekšmetu nodot „tūliņ" . . . Pārdevejam bija jareķinajas
ar nomas līgurau un jārūpējas par to, lai pifeeja netraucetu
nomnieku. Neizpildot so, pārdevējs • . . bütu atbildigs par zaudējumiem, kuri cēlušies nomniekam sakara ar nomas prieksmeta pārdošanu nomas līgumam pastāvot.
(1924. g. 30. apr. spr. Nr. 87, Mucenieka pr. I pr. J ā n i Muške u. c.)

4056.
Kaut gan Apgabaltiesas . . . pievestais 4056. p. tiesi nav
piemērojams runā stāvošam gadījumam, jo muizas kontiskaciia pēc agr. ref. lik. I. d., 1. p. pamatojas nevis uz to, ka vals s
celtu tādu pretenziju uz muižu, kura nebūtu isavienojama ar
I rasītāja nomas tiesībām, bet muižas konfiskacija gan pamatojās uz valsts agrarpolitiskiem motiviem (1. p.) ; tomer 40o6.
pantā izteiktais princips sakarā ar priv. lik. 4061., 4108., 410У-:
3439 p p noteikumiem analoģljas ceļā pilnīgi piemerojams a n
runā'stavošam gadījumam, jo vairāk tādēj, ka pēc agr. ref. lik.
] d 15 p visi par atsavināto īpašumu noslēgtie „rentes (aomāts nomas) līgumi uzskatami par atceltiem un iepriekseja
īpašnieka vietā novacijas ceļā stājas valsts: ar ko ipso jureaXUrīt, kura katra iepriekšēja nomnieka pretehzija pret īeprieksejo
iznomātāju, sakarä ar zemes atņemšanu pēdejam.
(1925. g. 30. zept. spr. Nr. 199, Levisa pr. 1. pr. Strombergienu)

4066.

Гнгп l'alata, noraidot atbildētāja pretprasību pret prasītāju,
pamatojaa uz to, ka atbildētāje nekādās obligatonskas attiecibas
,,,,., ,„,, мни iiepastavot, un ka ,t ä d ē ļ atbildētājam neesot tie[tflju praslbu de] atlldzlbas pur ekam, kuras
ļbj| ,
.,,,,,,,!,.,.,, ,,.,,!,, in.iu ...:..-i zemē, kā nonmieks, par laiKu
p , ,- m ;, prasltäji Leguvis zemi. Tiesu Palata... pareizi kvalmce,„ ,i praslbu par vindikaciju. Priv. lik. 920. р., pēc kura prasitam vina vindikacijas prasības apmierināšanas gadijuma, jaatlin i a'tbildētājs par izdevumiem uz vispārēja riosacījuma pamai, ;,l .-uirns uz priv. lik. 578—584. p.p., bet atbildētājam tiesiba
uK.nl prasību dēl atlīdzības par izdevumiem celt tiesi pret
ndikantu t i k a i , ' c i k t ā ļ u izdevumi attiecas uz laiku,
par kuru Dstais īpašnieks pretendē savas īpašuma tiesības. Atbildētājs pats uzsver, ka izdevumus izdarījis par laiku p i r m j s
nomas priekšmeta pärdosanas vindikantam . . . Nav vispä,.i likuma, pēc kura vindikants bütu atbildigs pret atbildetaju
p.n visiem izdevumiem, kuri attiecas uz viņa priekšgājēja ipaL laiku. No otras puses, atbildetājam tiesība savu prasibu
4

dēļ izdevumiem, par laiku p i г m s mantu ieguvis vindikants,
cen acnecigä kārtā pret isavu t i e š u toreizeju kontrahentu,
t. i. iepneKsejo iznomātāju (4066.) . . . Atbildētajs-nommeks
pie tauas prasības izvesanas pret savu iepriekseju kontranentu
gan varētu atdurties uz zinamäm grütibäm gadījumā, kad viņa
küixuaiieatS' īziaaitos par riiaKsaniespejigu, Dec atbildētājamnomniekam uz šo gadījumu bija iespēja nodrošināt savu atlīdzioas p^asibu pie nomas liguiüa slegbanas, p*asot tä ieve u anu
zemes gramatäs (priv. lik. 4ib6. р.), un ja viņš nepratis izlietot
tädu nodrosinasanas liüzekli, vmam jänes savas neuzmanioas
neiabvengäs sekas (priv. lik. 3441. р.). IN о otras puses, atbildera,jam-iiomnieKam. būtu bijis iespejams laikā, kamēr iznomātäjS vel bijis zemes īpašmeks, ceit piet to savu pietprasiou
un ierēķinat tos saväs rentes maksās. Atbildētājs nevar —
pret viiiüiKantu — izlietot aiz lurešanas tiesiou üel ailidzxbas par
izdevurmein, kuri attiecas uz laiKu, kad manta nav sastavejusf
viņa i'pasumä, un par kuriem vmdikants neatbild.
(1922. g. 2Ä. febr. spr. i\r. 5, šmidta pr. 1. pr. Cieiēnu.)

4084.
Tiesu Palata, rioteicot prazītāja pieprasltäs atlīdzības
apmēra, . . . ņēmusi vērā, ka prasītajs ražu . . . būtu vaiējis
ievakt ar saviem darba spēmem un inventaru; konstatējot šo
pēdējo apstākli, Tiesu Palam varēja nākt pie slēdziena, ka prasitajain nav jāapmierinājas ar ražas neto vērtību, t. i. atvelKot
no razas bruto vērtības ražas savākšanai piemērotā darba vēr£ību; taoēļ taisni bruto razas vēītība — konkretä gadijumā -—
izteicas lucrum cessans, atkritušā peļņa, kura pienākas prasītājam pateicoties tarn, ka atbildetäjs nav laik'ā izpilmjis priv. lik.
4084. p.
(19Й6. g. 25. febr. spr. Nr. 19, Berķa pr. 1. pr. Magonu un Purmal,)

4087.
Uz rentes objekta aizturēšanas tiesībām dibinātai pretpretenzijai par rentes objektā izdarītiem nepieciešamiem un lietder.giem izdevumiem (priv. lik. 4066. un 4087. р. р.), jābūt
skaidrai, noteiktai un likvidai, kādu īpašību atbiidētaja pretpretenzijai nav, kamdēļ Apgabaltiesa varēja šo pretpretenziju
neatzīt par aizturēšanas pamatu un pretprasību nepieņemt.
(1923. g. 26. apr. spr. Nr. 125, Bauņu pagasta sabiedrībaa pr. L pr.
Bērzņa.)
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4095.
4095. p. neuzstāda kādu sevišķu prineipu, kas būtu piemērojams vienīgi muižām: slēdziens par argumentum e contrario
piemērojams tikai tad, kad būtu jāatzīst, ka ķonkretais noteikums izsmeļoši nokārto zinamus jautājumus, un būtu uzskatams par singularu noteikumu. Turpretim 4095. pantā izteiktai
normal, neskatoties uz täs vietu noteikumos par muižu nomnieku atsevišķiem pienākumicm, tomer ir tā vispārējā principa
loģiskā века, ka salmu un lopu barības krājumi skaitās par katra
lauku saimnieciski izmantojamās zemes piederumu. Priv. lik.
566. p. neattiecās tikai uz muižnieku muižām vien, bet kā redzams no tā avotiem, vispär uz katru zemi. L. 17. § 2. D. 19., I.
vispär runā par „fundus". 566. p. runä ne sevišķi par muižnieku muižu, bet vispär par zemes muižu (Landgüter, tā tad arī
plašākā nozīmē: 597. р.) piederumiem (sk. Cvingmaņa spried.
Icrāj. 6. sēj. Nr. 974; sk. arī Vidz. zemn. lik. 146. § un Kurz.
zenin. lik. 184. S)- Tamdēļ arī 4095. p. attiecinams anologijas
veidā uz visäm saimnieciski izmantojamām zemera, iztulkojot
so pantu plašākā nozīmē saskaņā ar priv. lik. ievad. XXI. р.,
i. i. vispär uz salmu un lopu barības krājumu izvešanu.
(1924. g. 17. dec. spr. Nr. 179, Baumaņa pr. 1. pr. Kalfeiņiemi.)

4104,
No priv. lik. 4104. panta vispārīgā noteikuma, ka īres lī.'•iimi uz nenoteiktu laiku izbeidzās, ja par to atsevišķi nav ш>
nmäts, tikai pēc uzteikšanas, kura izdarīta 6 mēn. iepriekš, likums pazīst attiecībā uz Latviju tikai vienu izņēmumu, paredzētu priv. lik. 4106. pantā, un proti, īres līgumus, pie kuriem
nomnāta ikmēneša vai iknedēļas īres maksa.
(1925. g. 26. niov. spr. Nr. 364, Blūmia pr. 1. pr. Namkinu.)

4105.
Tiesa, apspriežot ar atbildētāju par 1917./18. saimniecības
'.ulu slēgto nomas līgumu, nepareizi iztulkojusi šl līguma no'imi, kurā paredzēts, к a t a s i z b e i d z ā s p a r 1918. g.
,1 u r ģ i e m b e z i e p r i e k š ē j a s u z t e i k š a n a s - ,
un
ncpareizi piemērojusi
š i m g a d ī j u m a m pr.
I i k. 4105. p a n t u , atzlstct, kā līgums ar šādu noteikumu
varētu skaitīties par klusu ciešot pagarinātu, kur minētais
;t,s šādu pagarināšanas veidu paredz tikai priekš līgumiem,
l.iiļ-u izbeigšanai vajadzīga uzteikšana.
(1922. g. 1. jun. spr. Nr, 133, UMch pr. 1. pr. Goltuibovski.)
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4111.
Apgabaltiesa konstatējusi: a) ka prasītājs iznomājis telpas
atbildētājam nekustamā īpašumā (vasarnicā), kura pieder ne
prasītājam, bet kädai В., b) ka atbildetäjs kād-u iaiku es.ot
maksäjis nomu prasitājam, kurš toreiz vasarnicu pārvaldījis,
un c) ka 1922. g. rudenī B. pilnvarnieks pärdevis vasarnicu atbildētājam un to arī nodevis pēdējā valdīšanā, lai gan nepilnā
sastāvā, jo kādu daļu по telpām prasītājs paturējis priekš sevim.
No tiem isaviem konstatējumiem Apgabaltiesa taisa slēdzienu,
kā saskaņā ar priv. Hk. 4111. pantu nomas līgums starp atbildetāju um prasītāju esot izbeidzies ar to laiku, kad atbildētājs
nopircis vasarnicu по В., kamdēļ prasītāja aizradījumam uz priv.
lik. 4029. pantu neesot nozīmes, un prasītājs nevarot uzstāties
kā īpašnieks pret atbildētāju, kam esot līgums ar В. Taisot
minēto slēdzienu, Apgabalciesa nav ievērojusi to apstākli, ka
saskaņā ar priv. lik. 4029. pantu nomas devējam nav katrā ziņā
jābut par nomas objekta īpašnieku, kamdēļ arī jautājumam
par to, vai prasītājs ir vasarnicas īpašnieks vai nē, un vai atbildētājs ir vasarnicu nopircis
по В., dotā gadījumā nav nekādas
nozīmes un šis jautājume1 nemaz nebija по Apgabaltiesas iztirzājams, bet Apgabaltiesai vienīgi bija jānodibina, vai starp
atbildetāju un prasītaju pastāvēja nomas attiecibas- saskaņā
ar priv. lik. 4029._ pantu, un vai, pamatojoties uz šīm nomas
attiecībam, prasītājam bija tiesiba prasīt atbildetäja izlikšanu
по nomas objekta. Nepareizi iztulkojot priv. lik. 4111. pantu
noteikumu nozīmi šinī lietā, Apgabaltiesa pārkāpusi minēto
pantu. — Tāpat nepareizi Apgabaltiesa iztulkojusi priv. lik.
4111. panta nozlmi, atrazdama, ka по šī panta izrietot, ka ar
to, ka atbildetäjs nopircis по В. vasarnicu, esot izbeidzies
nomas Hgums starp partiem, Apgabaltiesa pie tarn nav ievērojusi, ka priv. lik. 4111. pants paredz nomas līguma izbcigšanos pašu по sevis taī gadījumā, ja nomnieks iegüst kä īpašumu
nomas objektu по n o m a s d e v ē j a, bet nevis по trešās personas, ka to nepareizi apgalvo Apgabaltiesa, atrodot, ka nomas
attieclbas starp partiem izbeigušās ar to, ka atbildetäjs no
pircis vasarnicu по tresäs personas, B.
(1924. g. 26. marta spr. Nr. 53, Zariņa pr. 1. pr. Graudiņu.)

. 4116.
1) Obligaciju var izpildīt nevis tikai pats parādnieks vien,
bet arī katra trešā persona (priv. lik. 3487. р.). un . . . tādēl
nomnieka sieva, lai gan tā taī laikä nav bijusi vēl par viņa
mantas aizgadni, vareja ar likumīgu spēku segt vinas vlra no
mas paradu, maksādama to prasītājam . . . Nomnieka sieva,
lai gan 4 mēnešus pēc noteikta termiņa, bet tomēr pirm® pra-
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ilbas iesniegšanas tiesai par nomas liguma atcelsanu, piesohjusi
prasītājam attiecīgo nomas naudu . . . Tadel kreditors. — sai
ffadījumā prasītājs — atteikdamies pie tädiem apstakļiem no
nomas naudas, kuru piesolījusi viņam parādnieka — nomnieka
vietä trešā persona, pats pielaidis nokavejumu (pnv. lik. öölt.
pants) im uz tä pamata zaudējis tiesību prasit nomas liguma
;«tcelsanu, it kfi nomnieka pielaistā nokavējuma dēļ.
(1921. g. 17. marta spr. Nr. 32, Bulle pr. 1. pr. Miermu mant. masu.)

2) Pareizs ir Apgabaltiesas slēdziens, ka rentes līgumā
paredzētaisi līgumsods, kas maksājams līguma neizpildīšanas
gadījumos, nevar atcelt priv. lik. 4116. pantā paredzetas liguma
neizpildīšanas sekas. Saskaņā ar priv. lik. 3373. panta saturu
i,n izpratni, kreditors nav spiests izlietot līgumsodu, un viņam
ir tiesība, bez līgumsoda prasīt vēl atlīdzību par šo sodu parsniedzošiem zaudējumiem (priv. lik. 3376. р.), kamdēļ viņs var
arī izvest pārējās nokavejuma sekas (priv. lik. 3320., 3322. p. p.)
un starp tām arī paredzētās priv. lik. 4116. pantā.
(1923. g. 28. febr. spr. Nr. 49 Kociņa pr. 1. pr. Zvirgzdu.)

4118.
Tiesu Palata atrod prasību par atraidamu un pretprasību
par apmierinamu, saskaņā ar priv. lik. 4118. р., uz tā pamata, ka
prasītājs un pretatbildētājs novedis, resp. noved saimmecību
pie posta stāvokla. Šādu prasītāja un pretatbildētāja nelikumlgo izturēšanos' pret nomas priekšmetu Tiesu Palata ierauga
vispirms iekš tam, ka pēc viņas konstatējnma prasītājs-pretatbildētājs pretēji līgumam nav ekas izlabojis un nav rūpējies
par fco pasa^gāšanu no tāļākas bojāšanas tādā mērā, kādu to
praslja ēku stavoklis, un ka caur tādu viņa rīcību rentes objektam ir draudējusi boia aiziešana'. Šisi konstatējums vien jau
bija pietiekošs pamats Tiesu Palatai izspriežamā lietā piemērojot
priv. lik. 4118. р., kurš dod iznomātājam tiesību vienpuslgi r.tkāpties no nomas» līguma gadījumā, kad nomnieks bojā priekšiiu'lu, izmantojot to nekārtīgā veidā vai pretēji līgumam, t. i.
p.-iiivāpis 4082., 4083. р. р., pēc kuriem nomniekam nomas priekšmets jāizmanto labā un saimnieciskā kārtā un saskaņā "ar viņa
imlūku, t. i. konkretā gadījumā saskaņā ar lauksaimniecības
l.rincipiem . . . Kā tas zem priv. lik. 4118i p. avotiem redzams,
likums piešķir izteikumam „bojā priekšmetu" plašu, jo plašu
nozīmi, kas arī 'ir saprotams ar šī likuma mērķi. Priv. liķ.
1118. p. mērķis, bez šaubām. pastāv iekš tam, lai aizsargātu
rentes devēju'no katra ievērojama kaitējuma. Nevar prasīt no
rentes devēja, ja viņam ir jābaidās par tāda kaitejuma iestānos. jeb ja'viņš jau var sagaidīt šī kaitējuma notikšaira, lai
\ inš tādā gadījumā gaidītu līdz līguma izbeigšanās laikam, pēc
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4179.
Atbildētāja aizkustināto iautāmmu пят fn mA з™+
(1924,tf22. okt. spr. Nr. 150, Klajuma pr 1. pr. Megni.)

teJ

S

_

55 .._

Viet. lik. kr. III. d

4186.
Miertiesa pielīdzinajusi graudošanas Hgumu nomas ligumam
uii, attiecinot uz prāvnieku attiecībām nomas Hgumu noteikumus, noraidījusi prasibu aiz tā iemesla, ka prasītāja, saskaņā
ar priv. lik. 4104. un Kurzemes zemn. lik. 185. р., atbildētājam
par vēlu uzteikusi. Graudošanas līgums tikai tad pieņem nomas
līguma nozīmi, j a graudnieks visu zemi apsēj a r savu sēklu,
apstrādā visu zemi tikai a r savu inventaru un nomu atlīdzina
naudas vietā ar zinamu daudzumu graudu, neatkarīgi no ienākuma (priv. lik. 4025. р.), kurpretim šaī gadījumā pilnīgi noskaidrots, ka prāvnieku starpä pastāv tīra veida graudosanas
līgums, kuru pielidzinät nomas Hgumam nav nekäda pamata.
šādos apstākļos tiesa nepareizi attiecinājusi uz prāvnieku attiecībām nomas Hguma noteikumus ar t u r paredzēto uzteikšanas
termiņu. Šaī gadījumā attiecības regulē pakalpojumu līguma
4183. un 4187. panti, kur paredzēta līguma turpināšanas uz
agrāko termiņu vienīgi tādā gadījumā, j a par to notikusi vienošanās, kurpretim bez tādas vienošanās līgums izbeidzas ar termiņa notecēšanu, uz kāda tas noslēgts-, bez jebkādas. iepriekšējas uzteikšanas.
(1022. g\ 2i3. febn ßpr. Nr. 30, Stāl pr. 1. pr. Vuškanu.)

4188.
1) Pēc 4188. p. īstas izpratnes, kalpotāja nespēja izpildīt savus
pienākumus, izteicās netikvien īekš tam, ka viņam trūkst atiiecīga techniska zināšana un veiklība, bet arl ieKš tam, ka viņš
nav spējīgs tos attieclgā veidā piemērot pie amata izpildīšanas,
nesatikties a r saviem tuvākiem līdzstrādniekiem un priekšniekiem, ka viņš neizpilda pēdējo aizrādījumus un ka viņš vispār,
rateicoties eavam personīgam raksturam, nav spējīgs pienācīgi
izturēties.
(1923. g. 28. sept. spr. Nr. 286, Katenbacha pr. 1. pr. Latvijas valstsierēclņu kooperativu.)

2) Prof. Erdmans savās sistemās 4. sēj. 385. lp., 5. p k t . . . .
aizrāda, ka apvainošana a r vārdiem vēl nedodot saimniekam
tiosiību vienpusīgi atcelt līgumu . . . šis prof. Erdmaņa aizrā(iījums šādā vispārībā neiztur kritiku, jo, ja patiesi kalpotājs
ļ i e s a v a a m a t a i z p i l d ī s a n a s atļauj sev vairākkārt
apvainot savu saimnieku, lai gan a r vārdiem, tad kalpotājs pierāda, ka viņš nav spējīgs pārvaldīt savu a m a t u : goda apvainošanu mūsu priv. likums attiecina uz neatļautiem darbiem pret
cietušo (priv. lik. 4560. p.) un no saimnieka nevar prasīt, lai
l;is ciestu kalpotāja neatļautus darbus, kas traucē uzņēmuma
normalo gaitu un tādā kārtā kaitē pašam uzņēmumam. šaī
т.-! kalipotāja ,,neatļautie darbi" attieeinami uz culpa lata,
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rupju nolaidlbu, kura pēc priv. lik. 3296. p. var pastāvēt arī iekš
tarn, ka vainīgais izdara šādus darbus, kuru kaitīgumu viņš
varēja paredzēt.
(1923. g. 28. spt. spr. Nr. 286, Katenbacha pr. 1. pr. Latvijas valstsierēdņu kooperativu.)

4226.

Starpnieka-maklera līgums, kurš gan kā tāds tieši nav paredzēts priv. likumu noteikumos, pēc savas būtības ir raksturojams nevis kā personīgu pakalpojumu līgums (priv. lik. 4172.
pants), bet vistuvāki pēc visas savas strukturas un sava iekšēja
satura līdzinās uzņēmuma līgumam (priv. lik. 4226. p-), jo pie
maklerlīguma, pretēji person'igu pakalpojumu līgumam, arī ir
no svara nevis maklera darbība kā tāda, bet gan šīs darbības
■ rezultats, kamdēļ pienākums ir uzskatams par izpildītu, tiklīdz
pārdevējs ar pircēju caur starpnieka
(maklera) vidutājību ir
4
vienojušies par pārdošanas p *iekšmetu, pie kam nav no svara
pie jautājuma izspriešanas par to, vai starpnieks savu uzdevumu
ir izpildījis, pats par sevi tas apstäklis, vai starpnieks tieši pie
paša pirkšanas līguma noslēgsanas ir klāt bijis vai nē.
(1924. g. 18. dec. spr. Nr. 321, Kacena pr. 1. pr. Lasmaņiem.)

4239.
Ja Hgums uziskatams par uzņēmuma līgumu, tad jautājumu,
par kādu vainas pakāpi atbild uzņēmējs, izšķir priv. lik. 4176.
pants, kas pēc 4227. p. piemērojams arī uzņēmuma līgumam un
priv. lik. 4239. р.; pēc pievestiem pantiem uzņēmējam jāievēro
visa t. s. augtākā rūpība (omnis diligentia) un tas neatbild tikai
par nenovēršamiem gadījumiem (casus) . . . šaī ziņā attiecībām starp uzņēmēju un viņa izvēlēto kalpotāju по vienas puses,
un starp uzņēmēju un pasūtītāju no otras puses, jäpiemero ne
vis vispārējais priv. lik. 3447. р., bet specialais 4236. р. šis
pēdējais pants uzliek uzņēmējam atbildību arī par viņas ievēlēto
kalpotāju vieglprātību, t. i. par viņu nolaidību. 423б'. р., pretēji
3447. р., neuzliek cietušai personai par pienākumu pierādīt uzņēmēja vainu pie kalpotāja izvēlēšanas, t. i. pierādīt uzņēmēja
eulpa in eligendo taī ziņā, ka uzņēmējs iepriekš nav pārliecir.ājies par savu kalpotāju spēju un piemērojamību. 4236. pants
turpretim nodibina uzņēmēja atbildību jau tad, ja attiecīga kalpotāja nolaidība kā tāda ir pierādīta, jo 4236. p. uzliek uzņēmējam atbildību, ja tas nodarbinājis vieglprātīgus kalpotājus,
t. i. nodarbinājis kalpotāju, kas izrādījies par vieglprātīgu: ar
eitiem vārdiem, uzņēmējs atbild par kalpotāju, kas pielaidis
nolaidību.
(1923. g. 2&. apr. spr. Nr. 141, Gurs-ka pr. 3. pr. Grivas piļsētas valdi.)

—
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4262.

No priv lik. 4262. panta nemaz nav redzams, ka no pārvedēia vispirms jāprasa iedotā pārvešanai manta un tad tikai
linas vērtfba, bet priv. lik. 4258. pant, taism « f * * * » ^
nārvedēis atbild par visiem zaudejumiem, kuri notikusi cam
naZtu pazulanu vai bojājumiem, kamdēl Sin! gadījumā prasitaja
varēja prasīt по atbildētāja vmai neatdoto man tu vertibu.
(1923. g. S6. apr. spr. Nr. 120, Freiberg pr. 1. pr. Ābelīti-Aboltiņu.)

4266.

Ja sabiedrība uzskatama patiesi par tīri ciyiltiesis_ku sabiedrību, t a d t a i s n i t a m d ē ļ viņa n e v a r e j a ^ n t f ^
šumu uz šīs sabiedrības vārdu un uz viņas v a r d u n o p n k t o
imobils taisni tādeļ nav apstiprinams uz Шш sabiedribas vardu.
Tīri civiltieüskai sabiedribai n a v juridiskas personas raKstura
Civiltiesiska ražotāja sabiedrība „Erwerbsgesell-schaft" nav vinā ieejošas mantības nesēja: turpretmi mantibas
un tiesību nesēji ir un paliek biedri kā tādi, un proti uz lidzīpašuma pamata, cik tāļu noguldījuma ipasums nepahek katiam
biedrim (priv. lik. 4298. р.). Priv. hk. 4311.-4316. р. р., 4318
4319 4325 р. р. nosacījumi pilnīgi nesavienojami ar sabieüiibas, kā iuridiskas personas, raksturu un nedz tiesas prakse, nedz
literaturā līdz šim nav izteiktas, ne mazākās saubas par to. beidzot tarn apstäklim, ka sabiedriskā līgumā sabiedriba piesķir
sev juridiskas personas raksturu, nav nekādas nozimes ]o sis
nosacljums uzskatams par nerakstītu un neesosu . . . Atstajot
atklätu jautājumu par to, vai, un zem kāuiem noteikumiem
t i r d z n i i e c l b a ö nams, kā täds, būtu pareizi ieraksfcams_
zemes grāmatās, kā īpašnieks, Senats atrod par pietiekosu sai
lietā paskaidrot, ka tlri civiltiesiskai sabiedrlbai ka tadai nekustams īpašums nav apstiprinams zemes grämatas.
(1922. g. 4. dec. spr. 3Mr. 255, Leju-Kurzemes Sudmalu Sabiedrības.
zem firmas „Hiršs Lurje un Ко." südzibas iietā.)

4266. piez.
1) Atkläta (pilna) tirdzniecības sabiedrība pēc Latvijas
tirdzn. tiesībām nav uzskatama par atsevišķu juridisku personu.
I'ie šī uzskata noteikti pieturas mūsu vietejā tirdzmeciski-tieBiskā prakse (Cvingmaņa spried. krāj. 5. sēj. Nr. 888., 382 lp.;
У sei. Nr. 1611., 209. lp., sk. arī 3. sēj. Nr. 425.; 6. sej. Nr.Ņr,
I [69., 1171.; 8. sēj. Nr. 1612.; I. sēj. Nr. 166.), sekojot sai zma
vācu tiesiskai praksei un zinätnei sakarā ar väcu 1861. g. tirdzn.
lik (85. sek. p,p.), kas ievērojami iespaidoja netikvien niusu
yrtetejo pirmreformas tiesu praksi (sk. Cvingmaņa spried. kraj.

Т. s ē j . N r . 152., 316. lp.), bet pat arī krievu tiesu praksi (s
paskaidr. pie kr. civ. lik. 5. gräm,. 1889. g\ proj. I. sēj. XXI
lp. , . .). Arī pēc jaunā vācu tirdzniecības likuma atklāta tir<
niecības sabiedrība nav uzskatama par juridisku personu (i_
Staubs kom. 10. izd. pie vācu Hgb. 105. § 8. piez.). Atklātž
tirdzniecības sabiedrībai gan ir tāpat kā arī vienpersomgan.
tirgotājam sava ī p a š a l ' i r m a un viņai ir piešķirtas zinamas ī p a š ī b a s , kurām ir k o r p o r a c ' i j a s pazīmes. Piem.
mes runājam par atklātas sabiedrības „mantību", mēs pielaižam
lēmuma taisīšanu ar b а l s u v a i r ā к u m u; atklāta tirdzn.
sabiedrība var zem savas firmas uzstāties tiesā kā prasītāja
im atbildētāja. Bet no tā nemaz vēl neizriet, ka atklāta tirdzn.
sabiedrība būtu uzskatama par juridisku personu. Arī civiltiesiskai sabiedrībai privatlikums piešķir atdalītu по biedru mantam atsevišķu „sabiedrisku mantību'' (priv. lik. 4298. p. „Ge
sellschaftsvermögen") ; arī ciyiltiesiskäs isabiedrības lēmumi notiek ar biedru balsu v a i r ā k u m u (priv. lik. 4300. р . ) ; arī
. eiviltiesiskai sabiedrībai kā tādai var būt parādi (4301., 4314.
panti) ; privatlikums arī paredz iespēju, ka biedrs iikojas
p r i e k š civiltiesiskas sabiedrības (4315. р.), pielaiž iespēju,
ka civiltiesiskā sabiedrība var „iedzīvoties" (4315. p. 2. pkt.),
uzliek civiltiesiskai sabiedrībai kā tādai par pienākumu atlīdzinat zaudējumus (4303. р., sk. arī 4304. р.). Bet tomēr nav
ne mazāko šaubu, ka civiltiesiskā sabiedrība n a v ļ'uridiska persona (Sen. civ. kas. dep. spr. 1922. g., Nr. 255.). Tādēļ arī nav
rsozīmes tam, ka tamlīdzīgas korporativas pazīmes piemīt arī atklātai tirdzniecības sabiedrībai. Gan kr. tirdzniecības nolikumā
paredzētasi atklatās tirdzniecības sabiedrības
(полнее товари
щество. _ торговый
домъ)
krievu tiesu prakse un liela
aaļa zinatnieku (piem. šeršeņevičs: Купст< рг вяго правя 4. izd.
1. sēj. 27. §, IIL 284. sek. lpp. un tur citētie darbi) uzskata par
juridisku personu. Bet šāds uzskats nav attaisnojams pat по
kr. tirdzn. lik. viedckla*) . . . Jo mazāk par juridisku personu
uzskatama atkläta tirdzn. sabiedrība pēc Latvijas sevišķām
tizdn. ieraduma tiesībām, kuras izteicās augšā pievestā tiesu
praksē.
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 160, akeiju sab. Liepājas ādu fabrikas
„Korona" I.)

2) Atklätas tirdzn. sabiedrības „pārvēršanās vai pärveidoš a n ā s p a r akeiju sabiedrību" vispār nav konstruējama un nav
iedomajama. Pārversties par kādu citu sabiedrības veidu var
tiķai tāda .sabiedrība, kurai pec tās iekšējās strukturas ir līdzīgs
jundisks un ekonemisks pamats. Viena kapitalistiska sabiedriba, piem. akeiju sabiedrlba, var pārvērstiesi par Gesellschaft
mit beschränkter Haftung — sabiedrību ar aprobežotu atbildību
(vāc. Hk. par G. m. b. H. 80., 8 1 . §§) vai fuzijas celā apvieno*) Sk. tēzi pie tirdzn. lik. 62. p.
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ties ar citu akciju sabiedrlbu, resp. ar akciju komanditsabiednbu
(vācu tirdzn. lik. 305., 306. § § ) : šaīs gadījumos patiesi notiek
imiversalsukcesija, t. i. ar kuru vienas sabiedrības: niantiba nedalami päriet uz otru, bez tä, ka pirmai bütu jalikvidejas. Bet
sāds celš izslēgts, j a lieta grozäs ap divam sabiedribam, kuram
ir pilnīģi cita juridiska Struktura im cita ekonomiska uzbuve,
piem. kad viena sabiedrība ir personala im otra kapitalistiska.
Tādēl atkläta tirdzn. sabiedrība, kä tlri personala, nekad nevar
pärversties par akciju sabiedrlbu, kurai ir tlri kapitahstisks
raksturs.
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 160, akciju sab. Liepäjas ädu fabrikas
„Korona" 1.)

3) J a atklāta tirdzn. sabiedrība nav juridiska persona, tad
vina kä täda nevar dibinät akciju sabiedrlbu un arī nevar, dalības vērtības veidä, ienest dibinamä akciju sabiedriba zmamu
mantību, piem. kādu tirdzniecisku uzņemumu, un tas nevar it kä
imiversalsukcesijas celā päriet uz akciju sabiedrlbu (sk. Stauba
kom. 10. izdev. pie väcu 1897. g. tirdzn. lik. 29. § 20. piez, un
pie 188. § 19. piez.) . . .
, . . , . , . .
P a r mantas pāriešanu uz akciju sabiedrību bija „likumigi
jālīgst" (1923. g. 6. okt. noteik. 11. р . , „с" V. V. 223. N r . ) . Pie
tarn, j a pārejošā m a n t a pastav no imobila, tad, deļ šadas mantas
pärejas uz akciju sabiedrlbu īpašumā, nepietiek nedz ar vienkāršu „vienošanos pirmajā likumīgā akcionaru sapulce", nedz
ar šīs mantas nodošanu akciju sabiedrības valdīšanā, b e t j āb ū t a t t i e c ī g a m r a k s t i s k a m l ī g u m a m , kas ir apstiprinams zemes g r ā m a t ā s uz akciju sabiedrības vardu (priv.
lik. 809., 813., 3004., 3014., 3026. p. p.),
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 160, akc. sab. Liepājas ādu fabmkas
„Korona" 1.)

4276.

Sabiedrības kā tādas, esamība neatkarājas no tā, ka katns
no biedriem būtu patiesi j a u iemaksajis savu daļu: daļas neiemaksa, dod otram biedram tikai tiesību pieprasīt to un uzlikt
vainīgam biedram atbildību par zaudējumiem.
(1922. g. 1. jun. spr. Nr. 121, Strazda pr. 1. pr. Eizentāln.)

4484.

1) Priv. lik. 4484. p. pievesto gadījumu uzskaitīšana uzskatama p a r izsmelošu (Cvingmaņa k r ā j . V. 884.), kādel 4484. р.,
I л izņēmuma likums, jāiztulko šaurākā nozīmē(1922. g. 1. jun. spr. Nr. 130 Baur pr. '. pr. Brauderi.)
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2) Apgabaltiesa ateelusi praslbu atraidošo miertiesneša spriedumu, konstatējot, ka atbiidetajs izteicies, ka ar „tām bäbäni
un raganäm nevarot sadz'ivot, im ka prasrtäja fco v a r ē j u s i
d z i r d e t " . šis Apgabaltiesas konstatejums pats par sevi nav
pietiekoš'S. dēļ apvainojuma esamības, kuru paredz priv. lik. 4484.
pants; 4484.' р., runäjot par „apvainojumiem ar värdiem un
darbiem", piemērojas kriminallikuma termmoloģijai; tādēļ jautäjums par to, vai dotā gadījumā jāatzīst apvainojuma ar vär
diem un darbiem pazimju esamība, izšķirams pēc sodu likuma.
Par pabeigtu apvainojumu ar vārdiem var runāt tikai tad, ja
konstatēts» netikvien tas, ka cietušā v a r ē j a dzirdet un pat
ka viņa patiesi to dzirdēja, bet taisni tas, ka atbildetäja vārdi
vērsti' tieši pret cietušo, t. i. ka atbiidetajs ar nodomu direkti
gribējis aizskārt prasītājas godu; šaī gadījumā Apgabaltiesa
konstatējusi tikai, ka atbiidetajs lietojis minētos värdus saruna
ar t r e š ā m personām, pie kam A p g a b а 11 i e о a n a v
konstatējusi,
ka a t b i l d e t ä j a m b ü t u
bijis
z i n a m s, ka prasītāja varējusi dzirdēt viņa vārdus: tā tad nav
konstatēts atbildetäja „animus injurandi". Apgabaltiesai nebija pietiekösa pamata savu spriedumu dibinät arī uz to, ka at
biidetajs cēlis pret prasitäju apvainojumu par zādzību . . . Apvainojums par zädzibu bütu uzskatams par nepatiesu tikai tad,
ja tas tika celts ļaunprātīgi, ar nodomu pret labu apziņu; Apga
baltiesa nav konstatejusi, 4a apvainojumsi bütu — saskanä ar
krim. proc. lik. 121., 780 784. p . p. — bijis atzits par ļaunprātīgu, kādēļ pat nepareiza apvainojuma ceišanas fakts vien
vēl nepieräda, ka apvainotäjs būtu izrādījis nepateicību, jo vairāk tādēļ, ka apvainojuma celsana к ä t ā d a nav 4484. p.
tieši paredzēta.
(1.922. g. 1. Jim. spr. Nr. 130, Baur pr. 1. pr. Brauderi.)

4552.
Tiesu Palata pareizi attiecina 4554. p. un arl visus 4552.
sek. p. p. netikvien uz pozitiviem darbiem, bet arl uz izlaidību:
jo vainīgam atlldzība par zaudējumiem uzliekama par vmem
likuma (netikvien kriminallikuma) pārkāpumiem (Rechtsver
letzung рёс väcu teksta), neatkarīgi no tā, vai pēdējie pastāv
no „pozitiviem" vai no „negativiem" darbiem (t.i. no izlaidības
„Unterlassungen"), kä to tieši uzsver priv. lik. 3284. p. piez.,
3444. p. (sk. arī priv. lik. 2919. р.).
(1925. g. 28. maija spr. Jana Кара pr. t. pr. Krasiļņi'kovu un c.)

Vidz. zemn. lik.
189.
Miertiesa dibina savu »priedumu uz nepārt_r_aukti ^kārtojošos rentes naudas nesamaksāšanu. šados *№§<*
*"****
mi piemērojusi ftal Hetā Vidzemes zemmeku Ькшпи m P g h i
un atzinusi uz šī pamata līgumu par atceļamu... Atknt tam
dēl ka acijā aprādltais strldus par līguma uzteikšanu, jo divos
terminos nepārtraukti atkārtota naudas nenomaksasana uz aprād?ti Vidzemes zemn. fik. 189. panta pamata pati par sevi,
reatkarlgi no līguma uzteikšanas, dod tiesību prasit rente® kguma atcelšanu un rentmeka īzliksanu.
(1921. g. 8. dec. spr. Nr. 187, Zariņa pr. 1. pr. Rudmiesi.)

945.
Tiesa iz tā . . . no vinas konstatētā fakta, ka māja atrodas
prasītājas (vina sievas) rieībā, taisījusi pareizu sledzienu ka
prasītā as vīra rīclba, pagarinot atbildētājam ngnmu a tani
dienā, kad pēdējam bija jāatstāj maja un
f ļ^f^dJ^{
nam rentniekam, ir pretlikumīga, jo . . . katra ziņ_a ja piasitāi® vīrs ir pielaidis, ka māja ir palikusi, resp. pārgajusi sievas
atsevlškā lietošanā un rīcibā, priekš vina ir saistosi visi sievas
iīkoiumi līdz tam momentam, kamēr māja nepanetu viņa riciba,
un tamdēl, ia ari atzītu, ka ar savu . . . uzstāsanos prasitajas
vīrs būtu izteicis savu nopietnu gribu pārņemt sievas maju sava
narvaldīsanā . . . minētā dienā bija sairtosi prieks viņa visi no
vina sievas līdz tai dienai mājas valdīšanā spertie soļi, nomas
uzteikšana atbildētājam un mājas iznomasana . . . J J j m a i ņ
rentniekam un vina tanī dienā taisītam uzrakstam uz atbildetaj_a
priekšā stādītā un ar prasītāja noslēgtā nomas liguma par pedējā pagarināšanu nav likumīga spēka.
(1922. g. 23. marta spr. Nr. 49, Kampe pr. Г. pr. Tirziņu.)

985.
1) Ja nelaikis: J- B. ar savu sievu ir adoptējuši Emmu.C.,
tad, saskanā ar'Vidzemes zemn. lik. 952. un 985 p.p noteikumiem, par nelaika J. B. tuvākiem likumīgiem mantimekiem viņa
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miršanas dienā skaitījās tā atraitne im adoptētā meita, un v i en ī g i pēdējiem, kā likumīgi ieinteresētiem, bija uz priv. lik.
2477. p. pamata tiesība apstrīdēt nelaiķa taisīto testamentu.
(1921. g. 19. maija spr. Nr. 66, Birnbauma I.)

2) Par sava vīra mantinieci apstiprināta atraitne p-rasītāja
cēlusi prasību pret atbildētāju dēļ izlikšanas no mantotäs mājas.
Atbildētāja pret šo prauību cēlusi tiesā iebildumu, ka šādu prasību prasītājai būtu vajadzējis celt nevis savā vārdā, kā viņa
to darījusi, bet gan savā un mazgadīgo līdzmantnieku, savu
})ērnu vārdā, kā pēdējo dabiskai aizbildnei, ka vienīgi pašas
vārdā iesniegtā prasībasi sūdzība satur civ. proc. lik. 4. p. pārkāpumu, kamdēļ ticsa, šādu iebildumu neievērodama, pārkāpusi
minēto pantu. šāds kasacijas sūdzības- iesniedzēja uzräditais
kasacijas iemesls nepelna tomēr ievērības tamdēļ, ka Vidzemes
zemn. lik. S85. pants piešķir atraitnei līdz bērnu pilngadībai atstatās mantas lietošanas un pārvaldīšanas tiesības, un līdz ar to,
tiesību celt prasību tieši savā vārdā.
(1922. g. 23. febr. spr. Nr. 35, Vaak pr. 1. pr. Kantu.)

1000.
Vidzemes zemn. lik. 1000. p. piešķir vīriešu kārtas mantiniekiem pret mantiniecēm-sievietēm priekšrocību paturēt vis-u
dalamo nekustamu īpašumu dabā neatkarīgi no tā, vai dalamo
nekustamu īpašumu vispār būtu iespējams sadalīt divās vai vailākās realās dalās.
(1926. g. 29. apr. spr. Nr. 73, Lielstalclata māju dalīšamas 1.)

1001.
No Vidzemes zemn. lik. 1001. un priv. lik. 2706. pantu ш>
teikumiem izriet, ka uz masntojuma pamata iegūtaisi nekustamais īpašums var tikt sadalīts starp mantiniekiem realās dalās,
par cik to atļauj likumi, tikai tad, ja uz to vienojušies visi mantinieki.
(1926. g. 20. apr. spr. Nr. 73, LiebstaLteta māju daKšanas I.)

1002.
ļPretēji sūdzētājas domām, 1002. р. piemērojams nevis tikai
gadījumā vien, kad mājas ir sadalamas starp vairākiem dēliem.
1002. p. turpretim vispārjāpiemēro, kad mājas ir jānovērtē sadalīšanai: 1002. p. īzteic šaī ziņā vadošo principu neatkarīgi no
tā, starp kādām personām māja& būtu jāsadala.
(1924. g. 17. dec. spr. Nr. 339, Miesnieka 1.)
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1013.
Miertiesa atzinusi no L. pagasta tiesas ar liecinieku lieclū uzstādīto nelaiķa J. В. lielinieku laikā pazušana gajuso
rakstisko testamentu par nelikumīgu vienīgi, kā sastāditu raksLiski bez Vidz. zemn. lik. 1013. panta noteikuma īeverosanas
par rakstītnepratēju rakstiskiem testamentiem . . ^ Atzistot
neLaika testamentu par rakstiski sastādītu bez augsmmeta li
kuma paredzētā noteikuma ievērošanas, miertiesa, nepārkāpjot
to pašu likumu, nevarēja nākt pie slēdziena, it kā tāds testaments ar to vien galīgi atzīstam© par nederīgu, jo īz sa likuma
satura un nozīmes, kurš savā pirmā daļā tiesi noteic, ka novelētājs var savu pēdējo'gribu izteikt kā mutiski, tā rakstiski —
nepārprotami izriet, ka testaments, kurš sastādīts bez pienacīgo likumā priekš rakstiskiem testamentiem paredzeto formahtatu ievērošanas, var tikt atzīts par likumīgu, kā mutiski taisīts, ja vien tas apmierina tä paša likuma noteikumus par mu
tiski taisitiem testamentiem (kr. sen. civ. kar. dep. spr : Nr. 3.
1901. g.) . . . Tamdēļ miertiesai šinī gadījumā bija jāapsver
nelaika J. B, testamenta spēks, kā mutiski taisītā.
(1921. g. 19. maija srpr. Nr. 66, Birnbauira 1.)

1024.
Kasacijas sūdzībā prasītāja pilnvarnieks iekustina jautājumu par to, vai Vidz. zenm. lik. 1024. p. pēc 1880. gada 9. Ju
li ja likuma izdošanas
ir uzskatams; par pārgrozītu ar pag. ties.
r
proc. likumu 2 /8. p. tanī ziņā,, ka ar pēdejā likuma spēkā nākšanu, starp zemniekiem noelēgtie dāvinājumu darījumi apliecinami pagasta tiesās tikai uz abu kontrahentu veiēšanos-, neatkarīgi no darījuma vērtibas. Tiesu Palata izšķir šo jautājumu
atraidoši, aizrādot: a) ka pag. ties. civ. proc. lik. 2r/8. pants,
cik tālu tas dara līgumu no&lēgšanu pagasta tiesā atkarīgu no
konti'ahentu vēlēšanas, esot attiecinams tikai uz tiem darljumiem, kuri, sakarā ar daiījumu sumu, nav pēc materialiem likuimiem obligatoriski slēdzami tiesā un b) ka Vidzemes zemn.
hk. 1024. pants jautājumā par dāvinājumu līgumu pari par
15 rub. prasamo formu, t. i. ierakstīšanu tiesas grāmatās ar
.1889. g. 7. julija likuma ievešanu, esot iztulkojams tā, ka minētie llgumi par sumu no 15 rub. līdz 300 rub. uzrādīšanas kārtlbā apliecinami p a g a s t a tiesā, bet pari par 300 rub. —
pie notariem (not. lik. 146. р.). sie Tiesu Palatasi ieskati ir uzBkatami par pareiziem. Pag. civ. proc. lik. 2^8. p. tikai piešķir
pagasta tiesäm notarielas funkcijas par līguma apliecināšanu,
i ura vērtība nepārsniedz 300 rub. Betminetais pantsi neizšķir
materiali tiesisko jautājumu par to, kādi llgumi obligatoriski
iir;isa apliecināšanu pagasta tiesā (sk. civ. proc. lik. 1800. p.
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ar motiviem). Та tad materialais likums, t. i. Vidz. zemn.
1024. р., рёс kura dāvinājuma līgumi pari par 15 rub. obligate
riski ierakstami'pagasta tiesu grāmatās, paliek neaizskārts. Tie
su Palata konstatējuši, ka runä stāvošo dāvinājuma līgum<
priekšmetu vērtība līdzinās 3000 rub. . . . Tādēļ jaatzist, k<<
runā istāvošais dāvinājuma līgums bijis uzrādīšanas kārtiba ar
liecinams pie notara, jo taisni šī kārtība korespondē līguma aj
lieeināšanai tiesās (sk. priv. Mk. 2995. р., 3. punkts). Piev(
stais! 278. p. pēc būtības saskan ar Vidz. zemn. lik. 711. р., kas
tāpat kā 278. p. paredz līguma ierakstīšanu pagasta grāmatās
tikai atkarībā no k o n t r a h e n t u v ē l ē š a n ā s . Bet tomēr
blakus 711. p. pastāvēja zemn. lik. 1024. р., kas noteic davmajumu līgumu pari par 15 rub. < bligatorisku ierakstīšanu paga
sta tiesu grāmatās. Рёс priv. lik. ievada XX. § pretrunas starp
ükuma nosacījumiem jānovērš, iztulkojot vienus plasakä noznne,
kā vispārēju noteikumu, bet otrus' šaurākā nozīmē, kā specialu
noteikumu. Та tad Vidz. zemn. lik. 1024. p. iztulkojams kā
711. panta izņēmums, un prcti, attiecībā uz dāvinajumu llgumiem, vērtībā pari, par 15 rub. Täpat arī jāiztulko pag. ties.
civ. pro-c. lik. 278. p, sakarä ar Vidz. zemn. lik. 1024. p. Vispār līgumi apliecinami pagasta tiesäs рёс kontrahentu vēlešanās, bet dāvinājumu līgumi pari par 15 rub. obligatoriski
apliecinami, un proti — ja to vērtība nepārsniedz 300 rub. —
pagasta tiesäs, bet pretējā gadījumā, vispārejas notarielās iestārdēs, t. i. no notariem.
(1922. g. 27. janv. spr. Nr. 4, Ābol pr. 1. pr. Ozola mant. masu.)

Kurz. zemn. lik.
81.
Pēc Kurz. zemn. lik. 81. panta par aizbildni jāieceļ — ja
nelaiķis tēvs nav aizbildni ieteicis — t ā s p a š a ßi p1 a g a s t a
s a b i e d r ī b a s z e m n i e k s un pēc iespējas
tuvāk a i s b ā r u r a d n i e k s п о t ē v u p u s e s . Tādā kārtā
likums noteikti iziet по tā, ka aizbildnim nevien japieder pie
pagasta, t. i. pēc kārtas, resp. pēc dzīves iekārtas būtu tuvs
pašiem bāriem, bet arī ka viņam jāpieder p a t p i e t ā p a š a
pagasta. Ar šo likumdevējs uzstāda kā nosacījumu, ka aizbild
nim jādzīvo taī pašā pagastā. Citādi pievesto 81. pantu sa
prast nevar, jo tam apstāklim, ka aizbildnis būtu pierakstīts
komunalpolitiskā ziņā pie tās pašas pašvaldības, nebūtu nekādas praktiiskas nozīmes aizbildnības pārvaldlšanas ziņā. Aizbildņa un aizbilstamās personas identisku dzīves vietu prasa arī
vispārējās zemes tiesības: priv. lik. 318. р., 4. teik.; 330. р.,
9. pkt., uz kuru pantu atsaucas arī pag. civ. proc. lik. 265. p.
(pag, tiesu lik. 97. p,, 1924. g. izd,). Neatsvabinot sūdzētāju

gg
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no aizbildnības, neskatoties uz to
ka vms
n^en
пёс savas nodarbosanäs un dzīves lekarta® vispar nepiedlr pfe zemniekiem, bet arī pat nedzivo tai pasa pagas ä un pat ne uz laukiem, bet pilsētā, Miertiesa parkapusi
Kurz zemn lik. 81. p. Pretēji Miertiesa domam, tarn apstaklim ka sūdzētājs jau sācis rīkoties par aizbildnību, nozimes nav,
" a m vispār pieškirama tiejiba atsacltiesj по ^zbrldmbas.
Atebildniba nav privattiesisks danjums, kurs it ka butustedzams ar konkludentiem darbiem, un uz ši pamata butu it ka
saistošs priekš aizbildņa.
(1924. g. 24. sept. spr. Nr. 244, Ozolina aūdzības 1.)

94.
Pēc Kurz, zemnieku tiesībām iesēdējuma laiks noteicams
nevis pēc priv. lik. 855. p. ar 6 gadiem, bet gar^ saskaņa ar
Kurz. zemn. lik. 94., 95. §§ ar 10 gadiem; priv lik 855, panta
noteiktais. 6 gadu laiks pamatojas uz Kurz. 1619, g, „stetnrtu
147 §
Kurz, statuti nokārtojuši muizmeku savstaipejas
attiecības un statutu izdešanas laikā tie bija attiecināmi vienio-i uz m u i ž n i e k u savstarpējām attiecibam, uz ко jau
aizrāda vinu nosaukums: „Jura et leges in usum n o b i l i t a t i s Curlandicae et Semigalicae" (sk. a n Bunge, Kurl. Pri
vatrecht 8 S pie 1piez. „a"); tādā kārtā statuti nemaz nav
S m ? uši nokārtot z e m n i e k u »
Ш
»
кип
taī laikā atradušies vēl dzimtsbūsanas stavokh (Ki. Sen. crv.
kas. dep. spried. 1909. g., Nr. 66. Plater - Ziberga lieta).
Uz tiem pasiem pamatiem arī priv. Ик. 3621. р., kas pamatojas
uz statutu 149. §, nebija attiecinams uz zemmekiem. Tikai zeni
krievu likumdosanas iespaida (Kr. 1905. g 27 februara un 11.
augusta likumi) Kurz. zemn. 1817. g. lik. (95. §) piemero Kurz.
zemniekiem fau tieši vispfmļjo krievu likumos pieņemto 10 gadu
noilguma laiku. (Bunge, über die nach Kurl. Recht zur Er
sitzung erforderlichen Fristen: Theor. prakt. Krort., 6. sey,
100 sek. lpp.). Ja nu Statutes (147., 149. §§) paredzētie iesedējuma un noilguma laiki nebija piemērojami zemmekiem, un
ja 3621 p. (kas runā par noilgumu) un 85o. p. (kas runā par
iesēdējumu), attiecībā uz Kurzemi, taisni pamatoja-s- yiemgi uz
pievestiem Kurz, statutiem, un ja pēc Kurz. zemn. lik. 95. §
noilguma laiks priekš un pret zemmekiem katra zma īr 10 gadi,
tad uz tiešas analoģijas pamata (priv. lik. īevad. XII p.) r_amata, jāatzīst, ka arī iesēdējuma (94, §) laiks var būt viemgi
10 gadi, bet nekad ne 6 gadi, kāds pēdējais termms smelts по
i»votiem kuri uz zemniekiem neattiecas . . . Pie tā pasa sledziena jānāk, iztulkojot 94. § sakarä ar 95. § (pēc sistematiskas
interpretacijas): 94. § runājot par „Verjährung,
давность'
tomēr bez šaubām domā par iesēdējumu: ja nu 95. § lieto „o

■

pašu nosaukumu „Verjährung,
давность"_, tad 95. § attieci
nams netikvien uz noilgumu, bet arī uz iesedejumu.
(1925. g. 30. sept. эрг. Nr. 104, Pērkoņu pr. 1. pr. Lazdiņ un c.)

125.
Lizete V. apstrīd ©avā kasacijas sūdzībā miertiesas lēmumu, ar kuru atzīta par pareizu pag. tiesas izdarītā aizgadņu
iecelšana Friča V. mantojuma masas pārvaldīšanai un pag. ticsas rīcība par mantojuma masai piederošās; majas iznomašanu,
atsaucoties uz Kurzemes zemn. lik. 106. р., pec kura viņai piederot tiesība pēc viņas ieskata pārvaldīt mantojumu līdz visu
mantinieku pilngadībai. šis ieskats nav dibināts uz lietas apstākļiem, jo par Kurz. zemn. lik. 106. panta piemerošanu var
vispār runa būt tikai tur, kur lieta grozās a p m ā t i u n v i ņ a s m i e s ī g i e m b ē r n i e m , kamēr šinī gadījumā mantojums piekrīt pirmās laulības bērniem kopīgi a r pamati un miesīgiem bērniem no otras laulības. Atkrītot Kurz. zemn. lik.
106. panta piemērošanai, jautājums izšķirams uz Kurz. zemn.
lik. 125. р., un pag. ties. civ. proc. lik. 216. panta pamata, kuri
uzliek bāru tiesai par pienākumu iecelt aizgādņus, ja mantoju
ma masā'ietilpst nekustams īpašums un so nekustamo īpašumu
tad aizgādņi, saskaņā ar priv. lik. 396. р., izprasot pag. ties ; .
civ. proc. lik. 253. (p. 4.) pantā paredzēto bāru tiesas piekrišanu, iznomä, ja to prasa lietderlba, pie kam lietderības jautājums, k ä tāčfcs1, kurš attiecas uz lietas bütibu, nav parbaudams
kasacijas instancei.
(1922L

g. 9. nov. spr. Nr. 218, VItiya mantojuma 1.)

130.
Tikai tad, kad n a v testaments, mājas — pie mantojuma
dalīšanas — saskaņā ar 122., 123. p.p., pienäkas dabā vīriešu
kārtas mantiniekiem un starp viņiem vecākam, kuram ir jāatlīdzina pärejie mantinieki pēc māju vērtības, neierēķinot tajā
ēkasi . . . No tēva — testatora atkarājas, ievērojot 130. p.
noteikumus par neapejamo mantinieku neatņemamām daļām,
tomēr par u n i v e r -s а 1 u m a n t i n i e k u , t. i. par māju
saimnieku iecelt jaunāko dēlu; šaī gadījumā pēdējam nākas
mājas dabā līdz ar ēkām, pie kam, lai aprēķinātu neatņemamās
daļas neapejamiem mantiniekiem, mājas ir attiecīgā kārtā novertejamas, tomēr neierēķinot ēkas pašu māju vērtībā, pat j a
par to nebūtu 'sevišķi minēts testamentā, jo pēc vispārējā 122.,
123. p.p. izteiktā principa, tas mantinieks, kuram kā mājsaimniekam pienäkas pašas mājas, saņem kä „praecipuum" ēkas,
neierēkinot ēkas māju vērtībā, pēc kuras aprēķina neapejamo
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Kurz, zeran. lik.

iiHntinieku neatņemamās mantošanas daļas (sk. arī Vidz. zemn.
lik. 1000., 1002. p.p.) . - . Testatoram tiesība, kā p a r mājām,
tā arī par ēkām rīkoties brīvi, atvēlējot tās arī n e vecākam
dēlam un pat ne vīriešu kārtas' mantiniekiem, un, ieceļot galveno mantinieku, ar to pašu novēlēt t a m mājas ar ēkām dabā,
ja vien testators pie t a m atstāj neapejamiem mantiniekiem attiecīgās neatņemamās mantošanas daļas.
(1926. g. 26. febr. spr. Viktora Purviņa un с pr. 1. pr. J ā n i Pun4ņu.)

140.
Kas attiecas uz kasacijas sūdzībā . . . pievesto atbildēlāja aizrādījumu, ka saskaņā ar priv. lik. 4488. un 4489. pantiem obligatoriskie mantinieki var prasīt savas n e v i s 1 i к um ī g ā s , bet o b l i g a t o r i s i k ā s l i k u m ī g ā s daļas tikai
pēc vērtības, küra dāvinātai mantai bija dāvināšanas laikā, tad
šis aizrādījums nepelna ievērības, jo lieta izšķirama tikai uz
Kurzemes zemn. lik. 140. panta pamata — 140. p. nemaz neaizskar jautājumu par mantas; vērtības noteikšanas momentu;
(ā tad pretstats (pret priv. Hk. 4489. p.) būtu ne novērtēšanas
moments, bet tas, ka 140. p. nerunā pai' obligatoriskām daļām
I ā tādām, bet atņem testatoram tiesību rīkoties vairāk par 1 / 4
<laļu mantojuma. Minētie privatlikumu 4488. un 4489. panti .
■ 'mī gadījumā nemaz nav piemērojami.
(1925. g. 18. dec. spr. Nr. 585, Milt pr. 1. pi'. FrkWchsonu.)

165.
1) Kur/, zemn. lik. 165. pants . . . savas darbības rajonā
l€dz priv. lik. IISI. panta noteikumu par fco, ka darba devSjam, к Mir. atlaidis kalpotāju по dienesta bez pēdējā vainas;
lāatlldzina kalpolā.jam līgumā noteiktā alga tikai par to laiku,
kurä kalpotājam nav bijusi cita nodarbošanās im peļņa. Apabaltiesa . . . piespriedusi prasītājai aligu par по viņasi n e ii о к а 1 р о t u laiku arī d r ē b ē s. Pēc Kurz. zemn. lik. 165.
panta saimniekam, kas atlaidis kalpotäju priekš nollgtā laika
bez likumlga iemesla, ir jāizmaksā pēdējam bez pienākošās vitn pēc liguma izpelnītās algas — maksas, uztura un drebēm vēl gada alga (годовой оклад). Minētais likums tādā kāri nošķir atalgojumu par n o k a l p o t o laiku, noteicot to p i 1 и ā atalgojuma apjomā pēc samēra ar nokalpoto laiku n a u d ā
( maksā), uzturā un drēbēs' по atalgojuma par n e n о к а 1 p о l u laiku, noteicot pēdējo tikai ar g a d a m a k s u , годовой
-и<лад ', kamdēļ pēdējā, pēc minētā likuma izpratnes, n e i e t i l p s t d r ē b e s.
(1924. g\ 19. nov. spr. Nr. 259, Bedre pr. 1. pr. Krauzi.)
5*

Kurz. zemn. lik.

2) Atlīdzība par priekšlaicīgo atlaišanu . . . sastādās vienīgi по algasi (Lohn) un šādā sastāvā atlīdzība pienakas ka gada
strädniekam, tä arī mēneša strädniekam, pie kam šis algas
(Lohn) apmērs — atlīdzības veidā — noteicams atkarīgi по tā,
vai alga savā laikā tika s a l ī g t a p a r gadu (gada strädniekam),
vai par mēnešiem. (mēneša strädniekam), pie kam, kā to nepārprotami nosaka 165. р., alga — atlīdzības veidā par priekšlaicīgu atlaišanu — noteicama: gada stradniekam — gada algas
apmērā, un mēneša strādniekam — divu mēnešu algas apmera,
Tādēl 165. p. . . . saprotams tā, ka priekšlaicīgi atlaistam ga
da strādniekam pienakas: 1) nopelnītā alga (naudā vai graudā), uzturs un drēbes un bez tā vel 2) sevišķa atlīdzība, kura
sastādās по gada algas (naudä vai graudā), bet kura neietilpst
drēbes un uzturs (Senata apv. sap. 1925. g. 12. maija lēmums)...
Atbildētājs nepareizi iztulko 165. p. tarn ziņā, it kā zem säs
gada algas bütu pielaižams tikai algas apmers nau
dä; gada atalgojums var būt кора ir naudā, ir grauda, un ja
nu atlaistam bez vainasi kalpam, kas ved savu saimniecību, pie
nakas dabūt по saimnieka bez atalgojuma pilnä apjomā par
nostrādāto laiku vēl atsevišķu atalgojumu gada algas apmera,
tad по šās pēdējās, j a tä sastavējusi nauda un graudā, jaatvelk tä daļa graudā, kas būtu gājusi uz kalpa uzturu, kas katrä
ateevišķā gadījumā jānovērtē un jākonstate . . . Prasītajam,
saskaņā ar . . . 165. p. būtu bijusi tiesība prasīt bez_ algas pil
nä apjomā par nostrādāto laiku vēl gada algu (nauda un grau
da), par vienu veselu kustīgu (подвижной)
gadu (priv. lik.
3058. р.), tā tad nevis tikai līdz tekoša kalendara vai saimnieciskā gada beigām. (3054. р.).
(1925. g. 28. maija spr. Nr. 90, Dišlera pr. 1, pr. Dambergu.)

175.
Atbildētājs gan atzinis tiesā savu nomas līgumu par izbeigušos bez uzteikšanas, bet vēlējies atspēkot izlikšanas pi^asību
a r ierunu par jauna mutiska papildu līguma noslegšanu, ar kuru agrākais līgums pagarināts uz tekošu saimniecības gadu . . .
Miertiesa horaidījusi ierunu par mutisko papildu Hgumu, atsaucoties uz Kurzemes zemnieku likumu 175. р., kurš paredz,
ka Kurzemes zemniekiem noraas Hgumi jāslēdz rakstiski, vai arī
mutiski tiesas klātbūtnē, pie kam šādi līgumi ievedami tiegas
līgumu grāmatā un iegūst likumīgu spēku tikai ar šādu ieyešanu. Piemērodama šinī gadījumā, apspriežot ierunu par jau
pastāvošā nomas līguma notikušu mutisku pagarinašanu, Kurz.
zemn. lik. 175. pantu, tiesa tādēļ vien jau pārkāpusi šo pantu,
ka tas nebūt nenoliedz un vispār nemaz neparedz šāda veida
darījumus un nav tamdēļ uz šādiem gadījumiem nemaz attiecinams. Kurz. zemn. lik/ 175. un 176. pantu piemērošana šinī
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j'.adījumā izslēdz arī tāļākais šo likumu 177. р., kurš satur pro
cesualu noteikumu par'minētā panta priekšraksta neievēroša
jiaisi sekām, pie kam šī panta noteikums attiecinams vienīgi ш
prāvas iesniegšanas momentu un nav tādēļ izplatams ш taļakž
prāvas gaitā celtām ierunām. Neatkarīgi no šiem, iz minētt
pantu teksta izrietošiem slēdzieniem, jāatzīst, ka tajos paredzētais nomas līgumu slēgšanas veids attiecībā uz tiesas' līdzdalību
līdz ar 1889. g. tiesas reformas ievešanu uzskatams par atceltu
(piezīme pie priv. lik. 2995. panta). Arī Kurz, zernn. lik, 177,
panta noteikums par sūdzību nepieņemšanu, ja nomas līgum^
nav noslēgts minēto likumu 175. un 176. panto« paredzētā kartībā, atkrīt līdz ar pag. ties. civ. proc. lik. II, d., 1. piezīmē paredzēto visņārējā civilprocesa likuma piemērošanu reformetas
pagasta tiesās', kura 1. pants, pretēji Kurz. zemn. lik. 177. pan
ta noteikumam, uzliek tiesām par pienākumu pieņemt savā caurskatīšanā ikvienu strīdu par civilām tiesībām. Arī tāļakai*
Kurz. zemn. lik. 175. un 176. pantu noteikumßi, atkrītot šaīs
pantos paredzētai šādu līgumu uzrādīšanai tiesā un ievešanai
tiesas līgumu grāmatās, kā arī atkrītot Kurz. Zemn. lik. 177.
pantā paredzētai šāda līguma slēgšanas veida sankcijai, zaudē
tavu agrāko nozīmi. Šaī ziņā arī bij. krievu senats pareizi nci'āda savā civ. kas. dep. 1892. g. lēmumā Brašes lietā, ka tajog
gadījumos, kur likumā paredzēta līgumam rakstiska forma, pēc
vispārējā principa tomēr, ja vien likumā nav noteiktsi pretejais (pr. lik. 2996. pants), ņemami vērā arī tādi līgumi, pie ku
ru noslēgšanas šī forma arī nebūtu ievērota, ja vien par paša
iiguma pastāvēšanu nav strīdusi un puses pieņēmušas līgumu
izpildīšanai, kā tas šinī gadījumā konstatējams.
(15)22. g. spr. Nr. 26, Zeltiņu mant. masas pr. 1. pr. Erdmani.)

185.
Kurz, zemn; lik. 185. р. tieši neizšķir gadījumu, kad nomnM'ks nevien faktiski paliek nonomatā zemes gabalā, bet arī turpiiia nomas attiecības, t. i. izpilda nomnieku pienākumus un iznomātājs tos pieņem pāri раз* atzīmēto pirmo gadu: šaī gadījumā nomas līgums būtu uzskatams par klusu ciešot pagarinātu
u/. nenoteiktu laiku līdz attiecīgai uzteikšanai no vienas vai otrasi puses.(1923. g. 28. febr. spr. Nr. 66, Kleista pr. 1. pr. Zariņu.)

Kriev. kārtu nolik..
(lik. кор. IX. sēj.) 689.
Jautājums par to, vai iekšlietu ministrijai bijusi tiesība
savā vārdā izdalīt zinamu zemes gabalu no apriņķa teritorijas
un pievienot to pilsētai, izšķirams nevis uz partu pievestä
1922. g. 14. julija likuma pamata par pašvaldības vienību tiesībäm noteikt robežas im nosaukumus (lik. krāj. 136. Nr.), jo
šis likums iekšlietu ministrijasi 1920. g. 29. novembra rīkojuma taisīšanas laikā vēl nebija spēkā, bet gan tikai pēc tal laikā
s,pēkā bijušiem krievu likumiem. Kr. kārtu nolik. (lik. кор. 9.
sēj.) 689- р. pielik. 2., 4., 5., 6. р.р. tieši gan runā par veselas
sādžas pievienošanu pilsētai, bet pēc prakses to piemēro arī atsevišķu zemesgabalu vai muižu pievienošanai pilsētām (Muišs,
koment. pie Rigas pils. nolik.: 7. izd. 1910. g,, 693.—703. p.p.
sek.); patiesi dēļ atsevišķas muižas1 pievienošanas pilsētai prasama katrā zinā augstākās pārvaldīšanas kārtība (sk. kr. lik.
krāj. 1882. g / N r . 26.; 1889. g. Nr. 126.; 1901. g. Nr. 119.;
1909.g. Nr. 101.); taī pašā augsitākā pārvaldes kārtībā vispār
jānotiek arī pilsētas plana grozīšanai (Muišs, 1. с 1109. lp., zem
76. Nr.),
Tā tad arī š. muižiņas pievienošana Kuldīgas pilsētai varēja, pēc Latvijas valsts satversmes, notikt vienīgi uz Ministru
Kabineta rīkojuma pamata.
(1925. g. 3. sept. spr. Nr. 386, šulc pr. 1. pr. Vecmmbu.)

Vispār. zemn. lik.
110.
Pretēji prasītāja domām testamenta nozīmi nevar apstrīdēt
uz tā pamata, ka tas tiesas ceļā nav apstiprināts, jo pagasta
valdē apliecināti zemnieku testamenti patur spēku arī bez apstiprināšanas tiesas ceļā. (Kr. Sen. civ. kas. dep. 1884. g.
spr. Nr. 64. Kleolejeva lietā.)
(1924. g. 26. marta spr. Nr. 72, Lebedeva-Bogdanova pr. 1. pr. Petuchovu un c.)

Kriev. lik. кор., X. sej., I. d
78.

Atbildētājs prasību (par alimentiem) nav atzinis uz tā
pamata, ka prasītāja neatrodoties likumīgā _laulībā ar viņu, jo
prasītāja neskaitoties kā viņa sieva attiecīgas grāmatās, kurās
ierakstamas vecticībnieku slēdzamas laulības. P a r šādam attiecīgām grāmatām pats atbildētājs viņa apelacijas isiūdzība
uzskata vai nu civ. lik. 78. p. un kārtu nolik. 931. un sek. р . р.,
resp. 1906. g. 17. okt. lik. (kr lik. krāj. Nr. 245) 40., 47. p . p .
apzīmētās „metriku grāmatas", vai arl „kärtu ģimenesi sarakstus", kurus kā laulības pierādījumus pielaiž 1907. g. 12. febr.
likums (kr. lik. krāj. Nr. 38.) 1. p . (civ. lik. 78. p . 2. piez.).
Izpildot Apgabaltiesas lēmumu, vietejais miertiesnesis ir apskatījis Rēzeknes vecticībnieku kapu sabiedrības originales metriku grāmatas: „Книга № 1 Метрическая Старообрядцев Режицкаг.) Кладбищенскаго прихода, проживающих в старомновом гор. Режиц-в и Слобод-в к 1 января 1899 г.," ka ari
„книга № 2 дополнительная метрическая семейная Режицкой
Старообрядческой кладбищенской общины".
Apgabaltiesa konstatējusi, ka šajās (papildu) grāmatās
prasītāja ierakstīta kā atbildētāja sieva kopā ar viņu berniem,
laī skaitā arī ar prasības lūgumā apzīmētām divām meitam.
Lai .'.'.'■•i'i Apgabaltiesa, sekojot minēto grāmatu uzrakstam . . .
nosauc šādas grāmatas nepareizi par „metriku^ gi-āmatām, bet
Āpgabaltiesa tomēr pēc būtlbas pareizi raksturo tās par „kärtu
gunenes graroatām", par laitfun min 1907. g. 12. febr. likuma
I. pants (kr. civ. lik. 78. p. 2. pi-ezl),
Pēc šī ļ. panta apzīmētas „kārtu ģimenes grāmatas" atzīstamas par š ā d u laulību
l)icifidījumiem, kuras, lai gan nav kärtu lik. 931., 947. pantos
paredzētās metriku grāmatās ierakstītas, bet kuras līdz 1907. g.
1.2. febr. likumam patiesi ierakstītas 1907. g. 12. febr. lik. 1. p .
minētās kārtu ģimenes grāmatās. Tā tad Apgabaltiesa, konstatējot, ka prāvnieku laulība līdz 1907. g. 12. februarim tikusi
ierakstīta taī pašā 1907. g. likumā paredzētās grāmatās, bijis
l>ietiekošs pamats prasītāju atzīt par atbildētāja sievu, jo vairāk
tādēļ, ka pēc civ. proc. lik. 1356"'. p. vispār metriku grāmatas
nav par vienīgiem, likumīgas laulības pierādīj umiem uzskatamas.
(1922. g. 4. dec. spr. Nr. 267, Petrovas pr. I. pr. Petrovu.)

Kriev. lik. кор. X. s. I. d.

155.

t

1) Prasītājs lūdz uzlikt atbildētājiem par pienākumu atdot
vinam vina zemi . . . un kustoņus. Savu prasību prasītājs pamato uz to, ka vina adoptivtēvs К. L. . . . atstājis mmēto zemi
ar ekäm un kustoniem, un ka apzīmētais mantojums 1 pienakoties prasītājam un ka atbildētāji piesavinājušies šo mantojumu Atbildētāji prasību neatzīst, paskaidrojot, ka prasitajs
nav ticis ш> mir. K. L. pieņemts par dēlu, t. i. adoptēts, bet
tikai pieņemts" audzināšanai . . .
Apgabaltiesa prasibu atraidījusi.
Pēc prasltāja pareiza aizrādījuma, 1906. g._ 9. novembra
pavēle (1910. g. 14. junija likums, kurš inkorporets visp. zemn.
lik. 37* p.) kā tāda nekādus pārgrozījumus noteikumos par
zemnieku adopciju neienes, it kā_taī ziņā, ka adoptējamā zemnieka ierakstīšana „revizijas listēs" (resp. ģimcnes sarakstos)
par audzēkni (воспитанник) vairs nebūtu pielīdzinama adopcijai.
Nepareiza ir arl Apgabaltiesas atsauksme uz kr. kara klaus.
lik. (kr. lik. kop. 4 . sēj.) 49. р. 1. piez., jo pievestais pants
nosaka tikai zem kādiem nosacījumiem likums atsvabina adoptēto zemnieku no kara klausības, bet pievestais pants nav uzskatams par kr. civ. lik. 155. p. autentisku interpretaciju.
Atraidot prasītāja iesniegtā dokumenta nozīmi kā revi
zijas listi, Apgabaltiesai bija tomēr jāapspriež jautäjums, vai
minētam dokumentam nebūtu ģimenes saraksta nozīme, vai
prasītāja ierakstīšana ģimenes sarakstā nenozīmētu adoptejama
pierakstīšanu pie adoptēja ģimenes, un vai tas fakts, ka ģimenes sarakstu ved pagastvalde un ka prasītājs ierakstīts
šaī sarakstā kā K. L. audzēknis nebūtu uzskatams' par pagasta
valdesi piekrišanu, kāda piekrišana saskaņā ar bij. kr. iekšl. min.
1902. g . 20. m a r t a apkārt. rakstu zem Nr. 27 (sk. Tjutrjumova^
koment. pie kr. civ. lik. 155. p . zem 4 . р . ; общее положенie
крестьяно, kr. iekšl. min. zemes nodaļas izd. 1911. g. pie
224. р . , 5 . §), jāatzīst par pietiekošu dēļ adoptacijas_ nodibinäsanas starp zemniekiem. Nav nozlmes apspriežama jautājumā arī kr. Sen. civ. kas. dep. spr. 1877. g . N r . 227. Višņevecka lietā, kādā spriedumā kr. Sen. nav atzinis, ka audzekņa
ierakstīšana revizijas listēs būtu vienīgā adoptacijas forma
zemniekiem, bet uzsvēris; tikai, ka par adoptetu neesot uzskatama persona, kura pie ģimenes pierakstīta ka
„племянник"
un tikai iekš tam'šaī lietā pastāvēja Senata izšķiramais strīdus.
(1&24. g. 26. m a r t a spr. Nr. 72, Lebedeva-Bogxlanova pr. 1. pr. Petuchova un c.)

2) Pēc kr. civ. lik. 155. p. adopcija notiek taisni ar adoptējamā pierakstīšanu adoptējošai ģimenei, t. i. ar adoptejamā
ievešanu adoptējošā ģimenes sarakstä un ar pagasta valdes
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piekrišanu kāda formalitate nemaz nebūtu bijusi vajadzīga,
kad bērns būtu bijis jāpieņem tikai kā audzekms vien.
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 12, Lebedeva-Bogdanova pr. 1. pr. Petucbovui un Lebedevu.)

387.
Ēkas uz kr civ. lik. 387. p. pamata sastāda zemes „piederumu" un tādēl ipso jure pieder zemes īpašniekiem un, pec kr.
Senata nodibinātas prakses, arī tad, j a ēkas uzcēlis ne zemes
īpašnieks (kr. Sen. civ. kas. dep. ^ШЗ_ёШ^
П 8 0 Richtera lietā; 1881. g. Nr. 113. Pozumentm lieta; 1896. g. N i . 102.
Sero-ienko lietā); atdalītas īpašuma tiesības uz ēkam var nodibināties uz atsevišku juridisku (piem. nomas) attiecibu pamata
starp zemes īpašnieku un ēku uzcēlēju (kr. Sen. civ. kas dep.
•toried 1894 g. Nr. 76. Kimrskas un cit. zemn. sabiedribas
lieta- 1902 g N r . 20. Spasennikova lietā, Nr. 62. Pjuzas lieta,
1908' g N r 68. Zemcova lietā, 1914. g. N r . 2 5 . manuf. sabie
dribas „I. un M. Vas. Morgunova dēlu" lietā) . . . Uz svesas
zemes uzceltās ēkas šaubu gadījumā ipso jure pieder zemes īpasniekam . . . Tiesa, piespriežot prasītājam — uz mantosanas
tiesibu pamata — zemi, nevar nepiespriest viņam arl uzceltas uz
zemes ēkas, kamēr uzcēlējisi nav pierādījis, ka uz sevisķu juri
disku attiecibu pamata uzceltas ēkas pieder vmam īpasuma.
(1926. g. 28, janv. spr. Nr. 38, Kairo pr. I. pr. Kairo.)

399.
Pie cilts mantas var piederēt tikai zeme, kura viņas valdit ä i a m pieder taisni brīvā īpašumā, bet ne uz kāda cita pamata
(kr. Sen. civ. kas. 1896. g. N r . 2 8 . ) . Turpretim zemmekiem
pieskirtā zeme neatrodas zemnieku briva un vieniga īpasuma,
kam'ēr tā uz 1910. g. 14. jimija likuma pamata nay sadalita
viensētās un atsevišķie zenies gabali nav apstiprinati to valditājiem (sk. šeršenevičs: „учебн. русск. гражд. права ' 10. īzd.
1912. g. 26. § VIII., 356. sek. lpp.).
(1926. g. 28. jainv. spr. Nr. 20, Spradžu pr. 1. pr. KozLovsku un c.)

420.
Kr. civ. lik. 420. p. paredz mantības originaru iegūšanu, uz
kuru acim redzot nevar attiecināt universalsukcesiju mantosanas
celā un seviški ne gadijumu, kad kāds mantinieks tika apstiprināts 1241. pantā paredzētā kārtībā, t, i. ne galīgi kā vienīgais
mantinieks un bez prekluzijas.
(1925. g. 23 apr. spr. Nr. 144, Jakobsona pr. 1. pr. Lurje un c.)
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Dūņas nav atzīstamas: par augļiem, kuri periodiski katru
gadu ro'das apmēram līdzīgā daudzumä, bet . . . par pašu dīķa
substanci, t. i. par pašas zemes sastāvdaļu. Saskaņā ar šo Иgums, kurä zemes īpašnieks piešķir citai personai pašas zemes
grunts (н'ёдро) izmantošanu, uzskatams nevis par nomas IIgumu, bet par pirksaras-pärdosanas Hgumu. (Kr. civ. lik. 424.
pants, sik. kr. Sen. civ. kas. dep. spr. 1902. g. Nr. 36., Kožina
lietā, 1905. g. Nr. 30., Šaca iietā, sk. arī priv. lik. 4027. p. piez.).
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 408, :vieikstula pr. 1. pr. Meikstuļiem.)

531.
1) Apgabaltiesai, ja viņa . . . bija konstatējusi, ka v i s i
atbildētāji ir traucējuši prasītāja valdīšanu par strīdus zemi
un s a g r ā b u š i t ā s l i e t o š a n u , nemaz nevajadzēja ņemt
s a v ā vārdā, vai tikai kā zemes īpašnieka pilnvarotie un strādnieki, jo posesora prasība vēršama pret pašu traucētāju (spoliantu) kā tādu, un prasītājam nav jāpārbauda jautājumis: par
to, vai spoliants rīkojas savā vai svešā vārdā, ja vien tikai . . .
ir konstatēts, ka spoliants atņēmis no prasītāja valdīšanu par
strīdus zemi un sagrābis šo zemi savā valdīšanā.
(1925. g. 30. sept. spr. Nr. 164, Zamoviča pr. 1. pr. Ol'Mņu um с.)

2) Tiesu Palata varēja nākt pie islēdziena, ka, ja atbildētāji
valda objektu, kuru prasītāj;a pats ieguvis īpašumā, un ja atbildētāji savukārt nav pierādījuši savas valdīšanagļ pamatu,
viņu valdīšana uzskatama par nelikumīgu (kr. civ. lik. 525. р.).
Likums (kr. civ. lik. 531. pants) gan aizsargā arī nelikumīgo
valdīšanu, bet tikai pret patvarīgu atņemšanu un nekad ne pret
tiesā celto un savā pamatā pierādīto vindikaciju. Pie šādiem
apstākļiem — uzliekot pašiem atbildētājiem par pienākumu
pierādīt, ka viņu valdīšana nav pretlikumīga — Tiesu Palata
pareizi sadalījusi pierādīšanas smagumu starp partiem.
(1925. g. 28. okt. Kspr. Vjakšas pr. I. pr. T -<?itami un c.)

533.
1) Arī piešķirta zeme kā tācla nav izņemta no iegūšanas
iesēdējuma ceļā, ja valdītāj.s to valdīja savā vārdā personīgi,
tā tad, ne kā darba ģimenes vai sētas pārstāvis, kā to taisni
atzinis Senats . . . apv. sap. 1909. g. spried. N r . 6. im civ.'
kas. dep. 1911. g. spr. Nr. 99. Smirnr>vas un c. lietā.
(1925. g. 26, marta spr. Nr. 124, Kokina pr. 1. pr. Kampaņiem.)
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2) Apgabaltiesa, izšķirot jautājumu par valdības traucēšanu apstiprinoši, izlaiž no acīm, ka administrative iestāžu lēmumiem zemes ierīcības lietās tika piešķirts tiesiu" iestāžu spriedumu spēks tikai ar 1911. g. 29. maija likuma 18. pantu (kr.
lik. кор. 1087. р.), kādā laikā prasītāju valdīšana jau bija pārvērtusies par Ipašumu. Jau tādēļ vien, līdz t a m laikam, (t. i.
Hdz 1911. g.) notikušiem administrative iestāžu lemumiem runā
stāvošā lietā nevarēja būt tiesu sprieduma spēks, un viņi tādēļ
nevarēja p ā r t r a u k t prasītāja uzukapijas valdīšanu . . . Tikai
vai nu interdiktu prasība, vai vindikacijas prasība vien varēja
a r juridisku spēku p ā r t r a u k t uzukapijas valdīšanu.
šādas
prasības, saprotams, ir ceļamas vienīgi tiesas ceļā.
(1025. g. 17. dec. spr. Xr. 407, Zupu рг\ 1. pr. Augstā-Sila sā'dža®
saimnieku saibiedi*ību.)

3) Konkretā gadījumā, kad lieta grozas ap prasījuma noilgumu, nav jāizšķir formalais, proeeisualais jautājums par „res
judicata", t. i. par abu prasību formalo, procesualo identitati,
bet g'an materialais: jautājums par abu materialo mantošanas
prasījumu līdzīgo juridisko saturu pēc būtības. Prasījuma noilgums ir izņēmuma instituts, un noteikumi par noilgumu jāiztulko šaurākā nozīmē, kādēļ viņam nav jāpiemēro tie procesualie noteikumi, pēc kuriem būtu jāizšķir jautājums p a r pro
cesualo prasību identitati sakarā ar civ. proc. lik. 895. p.
(1926. g. 25. m a r t a sipr. Nr. 58, Indriķa un Ladus pr. 1. pr. Kovšeli.)

534.
Uz kr. civ. Hk. (X. sēj., 1. d.) 7 1 1 . un 1510. p . p . pamata
īpasuma tiesības uz kustamām mantām iegūstamas ar vienkāršu
muliskii salīgumu un prioksineta nodošanu ieguvēja rokās, un
bāpēc lcustamas mantas atzlstamas pär tās peronas īpašumu,
kuras valdīšanri viņas atrodas (X. sēj., 1. d. 534. p.) . . . Uz
tā paša pamata kustamā& mantas īpašniekiem nav tiesība to atprasīt no trešām personām, ja tāda viņa manta pārgājusi svešās
rokās, kaut arī bez viņa gribas, bet ne zādzības, krāpšanas vai
citādā kriminalnoziedzības celā. (Kr. Sen. spr. 1880. g. N r . 291.,
302., 302. un 1884. g . N r . 6 . ) .
(1922. g. 24. febr. spr. Nr. 25, Visockajas pr. 1. pr. Daņilovu.)

569.
Pretēji Apgabaltiesas domām, nomas līguma sdstematiska
neizpildīšana pati par sevi nav uzskatama par pamatu nomas
līguma atcelšanai. Uz vispäreja pamata līgums ir izpildams
(kr. ciy. lik. 569., 570. p . p . ) un līguma neizpildīšana pati par
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^evi nedod pretējai pusei tiesību vienpusīgi atkāpties по līguma,
iznemot divus gadīj-umus, un proti, 1) ja tāda tiesība īr paredzēta pašā līgumā (kr. Sen. civ. kas. dep. 1890. g. spr. Nr. 50.,
Kr apdr. sab. lieta) un 2) gadījumā, ja sakarā ar hguma nepildīšanu tā mērkis klūtu pilnīgi nesasniedzams un atknstu
(kr. Sen. civ. kas' dep. 1875. g. spr. Nr. 326., Honsena lieta,
1899. g. spr. Nr. 78., Avenariusa lietā).
(1923. g. 19. dec. spr. Nr. 418, Fingergoita pr. I. pr. Dau'gavpiLs pilsētas Valdi.)

574.
Prasītājs lūdz piedzīt solidari по atbildētājiem N. un B.
13847 rub.j pamatojot savu prasību uz to, ka 1) atbildētāji, budami kompanioni, nodarbinājuši strādniekus pie tilta būves
darbiem . .,
2) kā prasītājs uz atbildētāju pieprasījumu
piegādājis vinu strādniekiem produktus un 3) ka pec galīgii
norēkināšanās prasītājam par labu palikusi suma 13847 rub.,
par ко atbildētājs B. atbildētāja N. vārdā un pilnvara . . .
izdevis prasītājam atsevišķu zīmi.
Atbildētājs N., neatzīstot prasību, paskaidrojis, ka 1) viņš
pasūtljuma līgumu par tilta büves darbiem nodevis atbildētājam
В., izdodot pēdējam attiecīgu pilnvaru, 2) ka šaī pilnvarā neesot aizrādījuma uz to, ka B. būtu tiesība krediiētics (кредитовиться) uz N.rēkina, 3) ka tādēļj'a В.tomēr pāi'kāpis pilnvaras
robežas, N. neatbildot par В. pie prasītāja — strādnieku uzturam — taisītiem parādiem, par kuriem esot atbildīgs tikai
B. vien . . .
Apgabaltiesa konstatējusi, 1) ka tilta büves darbus uzņēmies atbildētājs N., kurš nav pierādījis<, ka viņš šos darbus būtu
tālāk nodevis atbildētājam В., 2) ka pēc pilnvaras teksta atbildētājam B. bijusi tiesība apgādāt tilta darbos nodarbmātos
strādniekus ar produktiem, un šaī nolūka slēgt attiecīgus darījumus un parakstīt galīgus norēķinus . . . Pie šādiem apstākliem Apgabaltiesai bijis pietiekoši pamats piemērot kr. civ. lik.
574. р., kuru kr. tiesu prakse vienmer tulko visplašākā nozīmē,
pamatojot'uz to atbildību par zaudējumiem, kuri izriet kā по
netaisnas. iedzīvošanās, tā по negotiorum gestio, un galvenā
kārtā, по versio in rem. (sk. kr. Sen. civ. kas. dep. spr. 1878. g.
Nr. 291., Chochlova lietā, 1889. g. Nr. 23., Orlovas sabiedrības
bankas b., 1887. g. Nr. 13., Dolgorukovas lietā). Izspriežamā
prasība taisni raksturojama par _actio de in rem. verso: Tādeļ
pilnīgi atkrīt atbildētāja N. aizrādījumi viņa kasacijas sūdzībā
uz to, ka atbildētāja B. rīcība, pasūtot pie prasītāja produktus
priekš strādniekiem, nav bijusi priekš atbildetāja N. saistoša,
jo по vienas puses Apgabaltiesa nodibinājusi, ka .strādnieki uzskatami par nodarbinātiem taisni N. uzņemtos būves darbos, un

по otras puses prasītāja priekš šiem strādniekiem piegadatie
produkti nākuši pašam N. par labu pilnīgi neatkangi по ta,
vai atbildētajam B. bijusi sevišķa pilnvara par piegadajuma
līguma slēgšanu ar prasītaju vai ne.
(1924. g. 6. febr. spr. Nr. 35, Kaiznera pr. 1. pr. Naruševiču un Bindemani.)

621.
Konkretā gadījumā pacelts jautājums par to, pēc kadām
cenām prasītājs, kas 1916. gadā*) malkas daba nav .saņemis,
var aprēkināt atlīdzību par nesaņemto Hdz tagadejas prasibas
iesniegšanai malku — vai nu pēc 1916. g. pastāvēj usam cenam,
vai pēc augstākām cenām, kuras pastāveja 1923. g., kad tagadējā prasība tika iesniegta . . . Šis jautājums izsķirams pec
kr civ lik 621 р . , saskanā ar kuru atlīdzība nauda par prieksmetiem, kuri bija jāatdod dabā, bet kuri neatrodasi klāt, ļaunticīgam valdītājam jāmaksā pēc eenām, kuras pastav tai laika,
kad°„izbeidzās" viņa nelikumīga valdīšana, pie kam, prasitajam
tiesība pierādīt šo priek&metu augstāko -cenu taī laika, kad viņi
tikuši patiirēti, pārdoti vai iznīcināti; tādēļ, ja prasības īesniegšanas lafkā šī nelikumīgā valdīšana nebija īzbeignsies, tad atlīdzlbas apmēru aprēķinašanai jāliek pamata taisni prasības
iesniegšanas diena; pamatojoties uz šī 621. р., kr. Senats atzim_s,
ka pieprasīto, bet nenodoto vērtspapīru k u r s s a p r ē ķ m a m s pec
prasības iesniegšanas dienas kursa (kr. Sen. civ. kas. dep. spr.
1878. g. Nr. 44., širova lietā) . . . Tadā kārtā Tiesu Palatai,
atzīstot, ka prasītājam tiesība, nenodotās malkas cenu aprēķināt
netikvien pēc 1916. g. bijušām cenām, bet pēc 1923. g. (kad
prasība tikusi iesniegta) pastāvošām cenām, nav civ. proc. hk.
1213. p. pārkāpusi.
(1926. «•. 26. marta spr. Fäiiiabergu pr. 1. pr. Borisovu.) (L. Nr. 56)
683.
Apgabaltiesa, pamatojoties uz ārsta un slimības apliecībām, atzīstot, ka prasītāja tikusi sakarā ar nelaimes gadījumu
ievainota un par to ārstējusies — piespriedusi viņai_ atlīdzību
taisni arī par v e s e l ī b a s s a b о j a š a n u. Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesai bijis pietiekošs pamats konkretam gadījumam piemērot — saskaņā ar priv. lik. 3283. р., 2. piez.
dzelzsc. noilik. 92. pantu un kr. civ. lik. 683. pantu (kr. Sen.
civ. k a s . dep. 1903. g . spr. N r . 24., Odesas ielu dzelzsc. akc.
sab. lietä). Tas apstāklis vien, ka prasltäja bez atlīdzības par
*) Kad atbildētājam tikusi izsniegta pavēste sprieduma izpildisanai.
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veselības sabojāšanu pieprasījusi im Apgabaltiesa viņai piespriedusi vēl atlīdzību par mantas bojāšanu, . . . nebūt neatņem
Apgabaltiesai tiesību, izspriežot lietu t ā s v i s u m ā im piemērojot pievesto dzelzsc. nolik. 92. р., kr. civ. lik. 683. р., iziet по
dzelzsceļu (konkretā gadījumā Rīgas ielu dzelzsceļu akc. sabiedrības) kvalificētas. atbildības principa.
(1924. g. 17. dec. spr. Nr. 318, Pavlovskas pr. 1. pr. Rīgas ielu dzeksceļu sab.)

691.
Taisni šaī (691.) pantā paredzēto prasību kr. tiesu prakse
uzskata par vindikaciju
(вотчинный иск : sk. kr. Setn. civ.
kas. dep. ,spr. 1880. g\ Nr. 235.), kamēr atbildētāja pievestais
кт. civ. lik. 420. p. vispār nerunā par prasību, bet dod tikai
īpašuma tiesības definiciju.
(1924. g. 27. febr. s.pr. Vjakšas pr. 1. pr. Leitarra un c.)

692.
Prasījuma noilgums uzskatams par pärtrauktu, saskaņā
ar kr.civ. lik. 559., 692., 694. р. р., jau ar prasības celšanu attiecīga tiesā, pie kam nemaz nav prasams, ka prasības lietā
bütu noticis vel tiesas spriedums, ja vien prasība nav izbeig-ta
vai izsnieg-ta atpakaļ; tikai šo principu arī apstiprina kr. Sen.
civ. kas. dep. spr. 1915. g. Nr. 1., šechavčeva lietā.
(1926. g. 26. febr. spr. Nr. 142, Jakušinas pr. ]. pr. Platpiru.)

711.
Preču ņemšanu uz parāda („uz rēķina") var pierādīt ar
lieciniekiem (sk. arī kr. Sen. spr. 75./690.; 85./64.).
(1924. g. 17. dec. spr. Nr. 301, Dobkin pr. 1. pr. Bērziņu.)

1066-- 3 .
Pēc kr. civ. lik.1066-—\p. p. lūgums dēļ testamenta apstiprinašanas izpildīšanai atraidams tikai vai nu aiz testamenta
fomialiem trukumiem, vai aiz tädiem testamenta formaliem
defektiem, kuri attiecas uz testatora rīcības spēju vai uz te
stamenta iecelto mantinieku spēju pieņemt viņiem novēlēto
mantu, vai uz testamenta rīkojumu nenoteiktību attiecībā uz
testamenta mantiniekiem, resp. novēlēto rnantu, un vispār, kad
testamenta rīkojumi pēc satura runā pretim likumiem. Tur-

pretim, kad trešā persona atrod, ka testatora novelēta manta
piederot nevis testatoram, bet šai trešai personal, tad pedejai
nav tiesības uz šī pamata apstrīdēt testamentu kā tādu, ierunas
ceļā; šādai trešai personai gan tikai būtu tiesība, pret testa
mentu
iecelto
mantinieku
celt
vindikacijas
prasibu, resp. prejudicielu prasību par to, ka pieprasītā manta
nepieder pie testatora mantībasi, resp. viņa atstātā mantojuma.
Та tad konkretā gadījumā jautājums grozās nevis ар to, vai
trešo personu pieteiktais prasījums, un proti, izņemt no testatores rīcības zinamu mantu, it kā piederošu šādām trešām personām, būtu izvedama ierunas jeb prasibas ceļā, b e t g a n
L i к a i а р t о, vai šāds prasījums ir realizējams t e s t araenta
atspēkošanas prasibas ceļā, jeb vai par to būtu jāceļ vin
dikacijas, resp. prejudiciala prasība. Tādēļ Tiesu Palata atrodot,
kā trešo personu aizkustinātais jautājums par to, vai mantība,
par kuru testatore rlkojusies ar savu testamentu, piederējusi
pašai testatorei, izšķirams nevis strīdus celšanas celä pret pasu
testamentu, resp. ierunas ceļā pret prasibu par testamenta apstiprināšanu izpildlšanai, nav . . . trešo personu pievestos likumus pārkāpusi.
(1925. g. 28. maija spr. Nr. 79, Vrublevska pr. I. pr. mir. Zojas Pipko
mantas aizbildniecību.)

1111.
Apgabaltiesa atrod, ka atraitne pateicoties savai otrai lauHbaä Legüst savaa likumīgās daļas (1/7, resp. llXi) vietā īsto mantošanas daļu un, ka atraitnes otrais vlrs ipso jure nevien iestäJ;IS uz iegātniecībaS'ļ pamata tal ģimenē, bet arī iegūst manlošanas tiesības pēc atraitnes pirmā vīra un, kā tādā kārtā, ka
atraitne, tfi arS las otrais vlrs saņeia рёс atraitne» pirmā vlra
! I.I, mantošanas daļas līdzlgas aiä'aitnes pirmās laulības bērnu
daļām. Apgabaltiesa pat nav mēģinājusi motivēt šādu viselenuMitarākiem noteikumiem un mantošanas tiesību jēdzienam
I ri'timrunājošo slēdzienu. īstenībā atraitnes otrais vīrs nebūt
M;IV iegātnis, par kuru varētu atzlt tikai atraitnes znotu. Pat
u u'ātniecība kā tāda, nenodibina it kā adopciju, un vispār, nenodibina iegātņa privattiesisku iestāšanos citā ģimenē ar bērnu
liosībām, bet tikai iestāšanos citā zemnieku biedrībā no politiska ■— socialā, t. i. no publisko tiesību viedokļa. Tādēļ pat
H'gātnis neiegūst mantošanas tiesības (sk. Sen. civ. kas. dep.
• I»f. 1928. g. N r . 4 1 . ) . Vēl mazāk mantošanas tiesības var
radīt atraitnes otrā laulība tās otram vīram, jo par mantinieku
vi.spär var būt tikai persona, kura jau mantu deveja näves momentā bijusi ar pēdējo tādās juridiskās attiecībās, kuras nodibina mantojuma delaciju. Tādā kārtā atraitnes otram vīram,
kas nekādās juridiskā? attiecībās ar savas tagadējās sievas.
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pirmo vīru nav atradies, nekad nevar piederet likumiskas mantošanas tiesības pēc pēdējā. Tāpat arī atraitnes attiecibas pret
mantojumu, kuras jau galīgi nodibinājušās a r viņas pirma
vīia nāvi, nekad' nevar it kā ar atpakaļejošu speku — grozities
sakarā ar to ka vina iestājusies otrā laulībā. Tādeļ viņa ar to
arī nevarēja'iegūt īstas mantošanas tiesības pēc sava pirma vira
(it kā līdzīgas bērnu daļai), bet viņa varēja pretendēt tikai uz
savu likumisku daļu (указная часть) : proti VT nekustamas mantas, resp. 1I4 kustamas mantas (no mantojuma).
(1924. g. 17. ctee. эрг Nr. 286, Dzēriņa mantas aizbildņa pr. 1. pr.
Gai-kalniem.)

1165.
Izglītības ministrijas skolu departäments lūdz miertiesnesi
aizsargāt atstāto pēc „Baltijas pareizticīgo brālības" izbeigsanas mekustamo īpašumu Jēkabmiestā un nodibināt par to a_izgādniecību. Šo savu lūgumu lūdzejs pamato uz to, ka minetā
brālība tikusi atcelta ar Padomju Krievijas valdības 1918. g.
dekretu un tādēļ izbeigusi savu eksistenci ka juridiska persona,
kura Latvijā nav reģistrēta un, ka tadeļ viņa® mantība esot uzskatama par bezmantinieku mantu, kura uz priv. lik. 1965 1 . p.
(1920. g., red.) pamata piekrītot valstij un, ka minetais imobils
esot bez uzraudzības. Lietas- par valsts (fiska) mantiskām attiecībām vispär, un sevišķi par bezmantinieku mantību, apspriežamas pēc vispārējiera kr. valsts, iestāžu likumiem, resp. pec
kr. civillikumiem: sk. priv. lik. 598. pantu un 1970. p . (1864. g.,
r e d . ) , pie kura pēdējā kā avoti pievesti kr.civililikuma panti.
Saskaņā ar kr. civillikumu 1165. p. vispārejā bezmantinieku
mantu pārziņa piekrīt vietējām kroņa (val-sts.) pārvaldības iestādēm, kuras Latvijā atvieto zemkopības ministrija un tas
vietējās iestādes; viņai arī pec kr. min. satversmes 619. p. pielik. 1. р., 2 . р. 10. pkt. vispār pieder valsts Ipašuma pārziņa un
pācL'valde (bij. управлен)е государственными имуществами). Šo
slēdzienu apstiprina arī Latvijas valdības rīkojumi pamesto
mantu savākšanas lietās (1920. g., 5. julija rīk.. V . V . N r . 148.,
ar 1920. g. 22. septembra instrukciju: V. V. N r . 216., un tas
1921. g., 17. janvara papildinajumu V. V . Nr. 12.), kādas lietas
koncentrējas Zemkopības ministrijas resorā. Tāpat valsts īpašuma pārvaldes lietas (kr. lik. kop. 8. sēj. 1. d.; ek. 1922. g.
16. janvara lik.. lik. k r ā j . N r . 33.) atrodas Zemkopības ministrijas: pārziņā. Pretēji Izgiītības ministrijas paskaidrojumiem
viņas kasacijas sūdzībā, ka Kri Q vijā uz 1902. g. 12. junija lik.
(kr. lik. piln. k r ā j . N r . 21694.) pamata pastaveja viena pati
Zemkopības un valsts mantu ministrija, (управление земледе
лия и государственных имуществ) neizriet, ka arl Latvijas Zemkopības. ministrija nepiekristu valsts mantu pārvalde taisni

tamdēl, it kā Latvijā tāpat nepastāv atsevišķa valsts mantu ministrija. Tādā k ā r t ā vienīgā iestāde, kurai piekrīt panākt mantības atzīšanu par bezmantinieku mantu, ir Zemkopības ministiija, kamēr Izglītības ministrija nav uzskatama par leģitimētu, iesniegt līdzīgu lūgumu.
(1924. g\ 17. dec. spr. Nr. 367, Baltijas pareizticīgo brāllbas mantas
apsardzības 1.)

1184.
1) Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka O. K. būtu ticis pieņ e m t s no prasītāja tēva kā iegātnis vai kā adoptēts dēls. Ta
del Apgabaltiesai nav bijis likumīgs pamats, 0 . K. atzīt par
prasītāja ģimenes locekli aiz t ā iemesla vien, ka 0._K. apprecējis prasītāja māti un dzīvojis pēdējās saimniecība.
(1024. g. 18. dec. spr. Nr. 379, Stroda pr. 1. pr. Kivleniekiem.)

2) Atbildētājs ticis pieņemts kā mantu devēja mirušā Jāņa
K. iegātnis 1914. g., t. i. jaii pēc 1906. g . 9. m a r t a un 1910. с.
14. junija likuma izdošanas. Lidz ar to iegātniecība, kā tāds
instituts, kurš nodibināja iegātņa piedērību pie „darba ģimenes" un līdz'ar to, viņa tiesības ņemt dahbu pie atstātas pēc
darba ģimenes galvas 'nāves, zemes līdz ar mieslgiem ģimenes
locēkļiem, zaudēja savu nozīmi, jo ar pievesto divu Hkumu izdošanu izbeidzies. pats „darba ģimenes" instituts im zemniekiem
piešķirtā zeme atzīstama par saimnieka personīgo īpašumu,
kura tādēļ pēc saimnieka, kā mantu devēja nāves pāriet uz viņa
likumiskiem mantiniekiem, t. i. uz asinsradiniekiem uz visipārēja civillikuma vai uz sevišķo vietējo zemnieku ierašu pamata. Neasinsradinieks var kā likumisk& mantinieks mantot
tikai tad, j a viņš attiecīgā k ā r t ā ticis adoptēts. Iegātniecība, ka
tāda, nav u/.skataina par adoptaciju, un tādēļ pati par sevi nevar
nodibināt vispārējātsi mantosana» tie4ībasi iegātnim par labu
(Sen. civ. kas. dep. spr. 1923. g . N r . 4 1 . , žabenika lietā). Atbildētājs . . . nav atsaucies uz sevišķām vietējam zemnieku
ierašām, pēc kurām iegātnis, kas ticis pieņemts zemnieka ģimenē p ē c 1906. g. 9. novembra vai 1910. g. 14. junija likumu
izdošanas, būtu pielīdzināms adoptētam dēlam. Tādēļ Apgabal
tiesa nākot pie slēdziena, ka atbildētājs šaī lietā nav pielīdzinäms mantu devēja adopt-ētam dēlam, un tādēļ nemanto pēc
mirušā Jāņa K., nav atbildētāja . . . pievestos likumus pārkāpusi.
(1925. g. 26. febr. spr. Nr. 94, Krauikļu pr. 1. pr. Jonanu.)

3) Pēc kr. civ. lik. (X. sēj. I. d.) 1184. p . 5 . pkta priekš
zemniekiem pastāv sevišķa mantošanas kārtība, kura noteikta
б
ъ
t
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kr. vispārējā zemnieku nolikuma 13. pantā (kr. lik. kr. IX. sēj.),
saskaņā ar kuru zemniekiem savās mantojumu lietās ir atļauts
rīkoties pēc sa'vām vietējām ierašam; zemnieku rīkošanās savās
mantojumu lietās pēc vietējām ierašām, kā paredzeta neatceltos
un Latgalē vēl spēkā esošos augšā pievestos bij. kr. likumos,
nebūt nerunā pretim Latvijas valsts iekārtai, kamdeļ a n smi
lietā „Valdība likumu un rīkojumu krājumā" Nr. 154.—1919. g.
iespiestais Latvijas valdības rīkojums nav piemērojams.
(1926. g. 28. sept. spr. Nr. 216, Vingra pr. 1. pr. Vingru.)

4) Apgabaltiesai bija tiesība piemērot šinī lietā vietējāsierašas par bezbērnu atraitnēm, jo kaut gan Latvijā, kā tas
ledzams starp citu arī no Latvijas pagastu satvermes pagaidu
likuma 4. p. (1919. g. lik. un rīk. krāj. Nr. 7.) zemnieku karta
kā tāda, agrākā nozīmē vairs nepastāv, tad tomēr de facto Latvijā pastāv zinamās iedzīvotāju aprindas, kuras_ dzīvo un nodarbojās kā zemnieki. Bij. kr. likumi (Vispārējo noteikumu
par zemniekiem 13. pants un arī kr. civ. lik. 1184. panta
5. pkts), kuri runā par to, ka attiecībā uz zemniekiem parcdzēts,
ka vinu mantošanas lietas tiek regulētas pēc vietējam īerašām,
kamēr šie likumi nav pienācīgā kartlbä atcelti, kas Hdz šim vēl
nav noticis, ir tamdēļ attiecinami tagad uz tām iedzīvotāju aprindām, kuras dzīvo 'un nodarbojās kā zemnieki, t. i. kā agrāk
pie zemnieku kārtas piederošas personas.
(1923. g. 26. okt. spr. Nr. 256, Ružu pr. 1. pr. Ružu.)

1241.
1) Mantinieki mantošanas tiesību iegūšanai nav spiesti
griezties pie tiesas un likt apstiprināties mantošanas tiesībās,
ka tas nevien izriet no civ. proc lik. 1408. р., bet arī tieši izteikts
kr. civ. lik. 1254. p . avotā, un proti, 1770. g. 15. martavisaugstākā rezolucijā, kura savukārt pamatojas uz sen. krievu,
vēl cara Alekseja Michailoviča laika tiesībām. Saskaņa ar šo, kr.
Sen. savā civ. kas. dep. ipr. 1896. g. Nr. 116., Kauca lietā atzinis, ka zinamas personas mantošanas-1 tiesības var pierādīt, lai
pārdotu iemantotu imobilu pie vecāka notara, netikvien ar tiesas
lēmumu par viņas apstiprināšanu mantošanas. tiesībās, bet rrī
ar citiem pierādījumiem par imobiļa piederību pārdevējam, io
pēc kr. civ. lik. 1254. p. tiesība uz atklajušos mantojumu (право
на наследство)
pieder mantiniekam ar mantudevēja nāvi
tieši uz mantudevēja näves notikuma pamata (Tatarin „die
Legitimation des Erben, nach russischem und baltischem Recht"
292. lpp., 2. piez., žurnalā par salīdz._ties. zinātn. 38., 39. sej.
1921. g.), kā to noteikti uzsver arī visciugstaki apstiprinātā
1866. g. 14. aprilī valsts padomes doma par apsardzības kārtību. Lēmums par apstiprināšanu mantošanas tiesībās ir nekas

— 83 —

Kriev. lik. кор. X. s. 1. d,

eits, kā tikai tiesību noteikšana, iestājoties valdīšanā kā manti
nieks, bet lēmumam nav izšķirošas nozīmes_ attiecība uz mantošanas tiesības zaudēšanu; pat starp vairakiem mantiniekiem
izcēlušies strīdi, neizslēdz iespēju p a g a i d a m „ п р е д в а р и т е л ь 
но" noteikt ieradušos mantinieku tiesības apsardzības kārtība
(Sen. civ. kas. dep. spr. 1897. g. Nr. 71., Mosakovska lietā,
1912. g . N r . 22. Kirikova lietā); tā tad apsardzības kārtībā
t iesas uzdevums ir apstiprināt m a n t о š a n а & tiesības, bet
nemaz ne tiesības uz m a n t о j u m u (šeršenevičs
„учебник
Русск. гражд. права" 1912. g., 876. lp.; Tatarin 1. с. 293. l p . ) .
Tādā kācrtā 1254., 1222, р. р. noteikumi по vienas' puses, un
1241. p. noteikumi по otras puses viegli savienojami tādā no/īmē, a) ka tiesa gan apstiprina klātesošos un savās mantošanas
tiesībās pieteikušos mantiniekuaļ, bot tikai pagaidām, nenoteicot
prekiluziju un neatzlstot tos par v i e n i g i e m mantiniekiem,
kādēļ, kā tieši aizrādīts 1241. pantä, pārējie mantinieki (pat
ja bütu izdarīta proklama . . .) nezaudē tiesību noilguma roi;ežās — pieteikt savas; pašu mantošanas tiesības un apstiprinaties kä Hdzmantinieki. Mantinieks, kas naiv licies apstiprināties
mantošanas tiesībās, vai kura mantošanas tiesības nav tikušas
atzītas tiesas ceļā, resp. kas nav savu gribu, pieņemt mantojutiiu, izteicis citādi, piem. nav faktiski iestājies mantojuma valdīšanā, — nevar izvest dzīvē savas mantošanas tiesibas, bet
,j a viņš mantojumu pieņēmi®, piem. j a viņš tika atzīts par manlinieku tiesas ceļā, tad viņš par mantinieku skaitās jau no^manl.udevēja nāves;' ar citiem vārdiem, mantojuma pieņemšanai,
piem. mantinieka apstiprināšanai mantošanas tiesībā& ir manlošanas tiesību un rīkošanās par mantojumu suspensiva nosacījuma nozīme, kura iestāšanās gadījumā nosacltäs tiesības, konictā gadījumā, iepriekš izslēgtā mantinieka mantošanas tiesības, klūst par nenosacītām, un proti, ar atpakaļejošu spēku,
t. i. skaitot по mantudevēja nāves. Ja iepriekš palikušā faktiski
-zslr.t'iä mantinieka mantošanas tieslbas ar viņu atzīšanu tiesas
i eļā skaitās par spēkā gājušām un iegTitām jau ar mantudevēja
nāvi, lad līdz ar to uz mantudevēja nāves momentu attiecinamas
v i & a s šāda mantinieka mantošanas tiesības, t. i. visas tās
licsības, kuras mantinieki vispār iegūst ar mantošanu univer.ilsuksesija's ceļā, tā tad netikvien obligatoriskas, bet arī lietišķas tiesības uz mantojumu im tajā ieejošām mantām . . .
Tādā kārtā . . . nav atzīstama par saisto.šu priekš vēlāki
psLijHinātā intestatmantinieka vai intestatlīdzmantinieka īepriekš apstiprinātā rīcība par iemantoto zemesgabala iznomā.mu, un proti, jo mazāk tādēļ, ka kr. civillikums pat neuzstāda
prezumciju par apstiprinātā intestatmantinieka rīcības t i e s ī 11fim . . . Lēmums par apstiprināšanu mantošanas tiesībās
;ida tikai t. s. tiesisku izskatu (Rechtsschein), t. i. leģitimai ijas spēku . . ., bet mantinieks, kas ©avu mantošanas tiesību
pierādīšanai var atsaukties vienīgi uz minēto lēmumu ne6*
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pärnes un nepärved uz trešo kontrahentu kas ar viņu
ielaidies ligumā, galīgas jaunas tiesība* un
toefeekoirtrjr
hents n e v a r i e g ū t по šāda ar lemumu vien legitimeta
mantinieka nekāda& jaunas patstāvīgas tiesības gadijuma, ja
ar lēmumu leģitimētais mantinieks izräditos ne par vimigo mtestatmantinieku, un ja viņa vienīgās mantosanas tiesibas un
viņa rīkojumus par mantcjumu apstrīdētu parejie — Uoz tarn
apietie — intestatmantinieki.
(1925. g. 23. apr. spr. Nr. 144, Jakobsana pr. 1. pr. Lurje un c.)

2) Ja ar prasītāja atzīšanu par līdzmantinieku viņam par
labu ir nodibinātas lietišķas tiesibas uz tēva atstato imobilu un
ia šādas lietiškas tiesibas- kā arī visas pārējās umversalsukcenijas celā uz prasītāju pārgājušas, mantudevējam piederejusas
tiesibas 'pieder prasītājam kā atzītam mantmiekam jau по mantojuma atklāšanas momenta, t. i. по mantudeveja naves (kr.
civ lik 1222., 1254. p.) un ja līdz ar to tika īerobezota un attiecīo-ās dalās atceltas iepriekšējo mantinieku rīkošanās tiesibas
par mantojumu, tai arī ir jāatzīst, ka līdz ar to sabrūk un atkrit
iepriekšējo mantinieku ar atbildētāju L. noslēgtaia nomas
līo-ums jo „nemo plus juris in alium transferre potest quam ipse
habet". Ti-esäs personas, atbildētāja L., tiesiskās mtereses
kaut gan ar nomas līguma atcelšanu tiek aizskārtas, bet tas nav
<^alīgi iznīcinātas, jo по vienaa puses arī viņam, pat ja vmu atzītu par labticīgu kontrahentu, bijis jāzin, ka рёс kr. civ. hk.
(1241. p.) tiesas lēmumam par mantinieku apstiprmasanu man
tosanas tiesibas apsardzības kārtībā, prekluzijastrūkuma deļ,
piekrīt tikai pagaidu raksturs, un viņam bijis jazin, ka säds lemums nevar dot viņam garantiju par to, ka apstiprinätie mantinieki būtu v i e n ī g i e mantinieki, un ja viņš tomēr ielaižas
ar apstiprinātiem mantiniekiem kā tādiem Hguma attiecības
pirms noilguma notecējuma (1241. р. beigas), tad arī risks
un attiecīgās konzekvences _jānes taisni viņam, bet nekad ne
pārējiem ar šo iepriekšējo lemumu nepareizi apietiem intestatmantiniekiem, kuri savu mantošanas tiesību atzīšanu panākuši
tikai ar vēlāku tiesas spriedumu; otrkārt, tarn pašam iepriekšējo
mantinieku kontrahentam paliek pilnīgi atklāts atlīdzības prasijuma ceļš pret saviem tiešiem kontrahentiem (t. s. negativa
līguma interese).
(1925. g. 23. apr. spr. Nr. 144, Jakobsona pr. 1. pr. Lurje un c.)
j

1246.
Pēc kr. lik. 1246., 694. р. р., prasība par mantojumu ceļama
līdz 10 gadu notecēšanai, pie kam gadījumā, ja par mantojuma
atklāšanu nav pasludināts 1259. р. paredzētā kārtībā, 10 gadu
' iaiks skaitās priekš klātesošiem mantiniekiem no mantojuma at-
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klāsanas, seviški tad, kad mantojums; bija pärgajis cita mantinieka rokās (kr. civ. kas. dep. 1909. g. spr. Nr. 92.) . Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītājs atstājis tēva maju jau1894. g,
по kāda laika skaitot, vēlākais, viņa prasība sakusi noilgt
la
tad prasītāja prasība noilgusi vēlākais 1904. g. Pie sadiem
.ypstäkliem nav nozimes tarn, vai prasltäjs nav zaudejis sakarus
ar atstäto saimniecību un saņemis по tāš ražu 1914.—1918. g. g.,
jo jau taī laikā prasība bija noilgusi, pilnīgi neatkangi по ta,
vai prasītājs patiesi iegājis iegātņos citas iSādžas ģimene vai ne.
(1923. g. 22. пол-, spr. Nr. 371, šnucina pr. 1. pr. šimcinu.)

1254.
Likums nevien neprasa, lai prasītājs, kurš realizē savas
mantošanas tiesības, būtu iepriekš apstiprināts mantošanas tiesibās katrā zinā tiesas, ceļā (civ. proc. lik. 1408-a. p.), bet pat
neprasa, lai tāds prasītājs būtu pierādījis, ka vmš jau i e p r i e k š ar konkludentiem darbiem būtu izteiciš mantojuma
ļ:ieņemšanas gribu. Civ. lik. 1254. p. taisni noteic, ka tiesības
uz atklājušos mantojumu pieder mantiniekam jau no mantojuma
(ievēja nāves, vienkārši uz nāves fakta pamata (sk. kr. Sen.
civ. kas. dep. 1896. g. spr. Nr. 116. un 1880. g. Nr. 101.).
Ar praslbas celšanu vien prasītājs jau izrāda un izteic savu
gribu pieņemt mantojumu.
(1921. g. 15. sept. spr. Nr. 93, Ribakovas pr. 1. pr. Minkvu.)

1265.
Ja mantinieks ir stājies sava tēva mantojuma — nekustama
īpašuma valdīšanā un to zinamu laiku faktiski personigi valdljis
im lii'iojis, kā ia. i ir šitn gadījumā, tad по tā vien, ka mantiüiok.- \VA laiku dzlvos citur, nav p r e z u m ē j a m a viņa atteiksanās по mantošanas tiesībām. Atteikšanās по pieņemta manto
juma, resp. mantojuma pamešana — derelictio, tāpat kā vispār
attdkšanās по kaut kādām tiesībām, ir kategoriski jāpierāda.
! )erelictio, kā visa tiesiskā darbība, īinams var notikt arī klusu
ciešot, bet nevis vienkārši klusējot: ja tiesa iziet по tā, ka prasl
täjs ar bezdarbību it kā atteicies по savām mantojuma tiesībā'm, tad tiesai tas ir kategoriski jākonstatē, pievedot pozitivus
l'aktu£'. Tādēļ reiz по tā apstākļa vien, ka prasītajs . . . uz
laiku pārgājis'dzīvot uz Pēterpili, nevar prezumēt, ka prasītajs
bütu atteicies по savām mantošanas tiesībām . . . un uzdotie
по prasītāja liecinieki . . . ir liecinājuši, ka prasītājs dažreiz
atbraucot uz neilgu laiku pie brāļa, ņēmis dalību lauksaimnie< Tbas darbos un ka prasītājs sūtījis brālim naudu, tad uz mi'^.ēto liecinieku izteicienu pamata konstatēto darbību Apgabal-
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tiesai nebija tiesības atzīt par nenozīmīgu, a t s a u c o t i e s
u z v a r b ū t ī b u , kaprasītājs v a r ē j i s a r ī c i e m o d a m i e s pie'brāļa līdzēt t a m lauksaimniecības steidzamos darbos un, v a r b ū t / p a l ī d z ē t ar naudu. Taisni otrādi, mineta darbība . . . pati par sevi, aiz augšā pievestiem apsverumiem, uzskatama — prezumējama par faktiskās valdīšanas turpināšanu
par mantojuma daļu, kādēļ Apgabaltiesai, lai nodibinātu to, ka
prasītājs, neakatoties uz minēto viņa darbību, tomēr ir atteicies
no savām tiesībām uz tēva mantojuma daļu, bija kategoriski
jākonstatē, pievedot pozitivus faktus tam, ka prasītaja strādāšana tēva mājās un naudas sūtīšana t u r p izdarīta no prasītāja nevis ar nolūku turpināt pi'asītāja faktisko valdīšanu par
mantojuma daļu, bet ar kādu citu nolūku.
(1925. g. 30. sept. ?"pr. Nr. 166, Ivraukļa pr. 1. pr. Kraukļiem.)

1301.
Kr. civ. lik. 1301. р., pēc t ā burtiska teksta runā vienīgi
par to specialo gadījumu, kad pēc visu intestatmantinieku ievešanas mantojuma valdīšanā, atrast© testaments, kad šis testaments atzīts par spēkā gājušu, kad testamentmantinieks cēlis
strīdu pret mantošanas tiesību atzīšanu intestatmantiniekiem
un kad līdz šāda strīda celšanai intestatmantinieki jau būtu
mantojumā ieejošo mantību pārdevuši vai ieķīlājuši: par šādu
notikumu sastāvu 1301. p. nosaka, ka apzīmētiem intestatman
tinieku darījumiem jāpaliek spēkā un jābūt saistošiem arī priekš
testamentmantiniekiem. Tādā kārtā 1301. p. nebūt nerunā par
iepriekš apstiprināto intestatmantinieku rīkojumu saistību attiecībā pret vēlāki atzītiem intestatmantiniekiem un viņu saistošais i&fpēks nemaz nav konstruējams, it kā analoģijas ceļā . .
vispār kr. civ. Mk. 1301. p . attiecas vienlgi uz gadījumu, kad
trešā peršona labticīgi iegūst no prezumtiva intestatmantinieka
l i e t i š ķ a s tiesības, piem. īpašuma vai ķīlu tiesības Hz mantu,
un šis likums attiecībā uz viņā paredzēto specialo gadījumu ar
nodomu runā vienīgi par imobiļa pārdošanu un ieķīlāšanu, t. i.
par l i e t i š ķ u tiesību . . . nodibināšanu tiešam kontrahentam, uzskatot šaī kārtībā nodibinātās lietišķās tiesības par saistošām priekš īstā testamentmantinieka; tādēļ atzīstams par pilnīgi nepareizu atbildētāja . . . apcerējums par to, ka 1301. pantā
izteiktais noteikums jo vairāk esot attiecinams uz mazākām
vājīgākām, t. i. obligatoriskām tiesībām, it kā per argumentum e majore ad minus: taisni otrādi, 1301. р. nekādā ziņā nav
attiecinams uz obligatoriskām tiesībām un tādēļ a r tiesas lēmumu mantošanas tiesībās apstiprinātā intestatmantinieka rīcība pie mantojuma piederošu zemesgabalu iznomāšanas trešam
nomniekiem, nav saistoša priekš vēlāki atzīta töitamentmantinieka pat no 1301. p. viedokļa... Jo mazäk būtu atzīstama par sai-

stošu priekš vēlāki atzīta intestatmantinieka _ vai intestatlīdzmantinieka iepriekš apstiprinātā intestatmantinieka rīcība par
iemantotā zemesgabala iznomāšanu . . . Kr. Sen. spr. 1891. g.
N r . 105. izteiktā 1301. p . interpretacija nav pieņemama; pret
atzīmēto kr. Sen. 1891. g. spriedumā N r . 105. izteikto uzskatu
izteikusies arī krievu literatura (sk. Bašmakova „влад-вше по
наследству" кг. Ж. М. Ю. 1901. g. 2. Nr. 116 s. lp.)
(1925. g. 23. apr. spr. Nr. 144, Jakobsona pr. 1. pr. Lurje un c.)

1313.
Neiztur kritiku . . . Apgabaltiesas atsauksme uz kr. civ.
lik. 1313. р . : pēc šī panta līdzmantinieki var „palikt" kopīpasumä it nebūt ne „t i к а i" uz mantinieku pašu vēlēšanos; taisni
o t r ā d i : vairāku mantinieku līdzīpašums nodibinājas ipso j u r e
a r kopējo mantošanu un turpinājas līdz kamēr līdzmantinieki
vēlas izdalīt m a n t o j u m u ; kopīpašums taisni iekš t a m arī pastāv. . K a t r a kopīpašuma daļa 1егоЬего п ата a r līdzmantinieku
atzīšanu tiesas ceļā — iepriekšējo, jau apstiprināto mantinieku
mantošanas daļas' ipso j u r e a r atpakaļejošu spēku skaitās p a r
ierobežotām, un visi no iepriekšējiem līdzšinējiem mantiniekiem
izgājušie rīkojumi un noslēgtie darījumi uzskatami par nesaistošiem priekš pārējiem līdzmantiniekiem, kuri — k a u t gan vēlāki noilguma robežās — tika atzīti par tādiem tiesas ceļā, izņemot civ. lik. 1301. pantā paredzētos» gadījumus.
(1925. g. 23. apr. spr. Nr. 144, Jakobsona pr. 1. pr. Lurje un c.)

1374.
I'rasītā.js . . . lūdz atzīt viņa īpašuma tiesības uz strīdus
zrmi, iznemot so zemi но atbildetāia valdīšanas un nododot to
viņam, prasītājam. Atbildētājs' . . . cēlis ierunu pret prasību
uz t ā pamata, ka strīdus zeme piiederot viņam, atbildētājam, jo
viņš esot iemainījis šo zemi no prasītāja pret 12 desetinām viensētas zemes, pie kam atbildētājs šo savu ierunu tuvāki paskaidrojis . . . a r to, ka šī zemes apmaiņa notikusi tādā kārtā, ka
viņš nopircis по prasītāja по tēva iemantoto, iedalīto(недельная)
strīdus zemi, bet по savas puses atdevis prasītājam по viņa, atbildētāja, по В. muižas iepirkto zemesi gabalu. Apgabaltiesa atradusi, k a atbildētāja atsaukšanās uz notikušo apmaiņu nav
i.e a r ко pierādlta, un pat gadījumā, j a tādu atzītu, tad t ā nav
notikusi noteiktä civ. lik. 707. un 1374. pantu kārtībā. Apgabaltiesa, näkot pie šī slēdziema, nav ievērojusi, ka
dotā gadījumā, pēc atbildētāja apgalvojuma, nav notikusi п е 
к и s t a m u ī p a š и m u, kā tādu, apmaiņa, bet atbildētājs ir
iemainījis по prasītāja pēdējā nelietišķās tiesības uz zemniekiem
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piešķirto zemi (надельная земля), nododanrc prasītājam šo
tiesību vietā savas по В. muižas valdes iegūtās obligatonskās
tiesības uz formalā pirkšanas-pārdošanas līguma noslegšanu uz
по В. muižas sastāva atbildētājam pardoto zemesgabalu, kāda
t i e s ' ī b u a p m a i ņ a nav aizliegta ar civ. lik. 1374. pantu.
(1024. g. 27. febr. spr. Nr. 27, Zelča pr. К pr. Zelču.)

1509.
Persona, kura zinamu mantu (arī nekustamu, piem. zemes
gabalu) iegūst vzsolē, skaitās par viņaš īpašnieku jau по pašaš
izsoles dienas (kr. Sen. civ. kas. dep. pr. 1876. g. Nr. 142.,
Konkova lietā), saprotams, zem ta rezolutiva nosacījuma, ka iz
sole tiks apstiprināta (civ. proc. lik. 1164. р.).
šim slēdzienam nerunā pretim kr. lik. 1509. р., kas noteic
tikai momentu, по kura ieguvējs var formeli par izsolē īeguto
mantu rīkoties.
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 408, Meikstuļa r>r. 1. pr. Meiikstuļiem.)

15273.
No kr. civ. lik. 15273. panta izpratnes izriet tikai ЬшЫ, ja
persona, kura pirkusi priekšmetu uz nomaksu, šo priekšmetu
pārdod trešai personai, iekams viņa pati nav samaksājusi pirmam pārdevējam, savam kreditoram, pilnu priekšmeta cenu, tad
šāds pārdošanas līgums' nav saitošs tikai priekš p i r m ā p ā rd e v ē j a ( k r e d i t o r a pēc pārdošanas līguma uz nomaksu) ;
minētā' pantā paredzētā tāļāk pārdošanas! aizliegšanas merķis
ir vienīgi nodrošināt tieši pārdevēja intereses un tamdeļ vienīgi
pēdējais, bet ne trešā 1 persona un katrā ziņā_ne pats parādniekspircējs var atsaukties uz minētā panta pārkapumu.
(1924. g. 18. dec. spr. Nr. 330, Bolšaka pr. 1. pr. Seili un Gulbinski.)

1529.
Pēc kr. civ. lik. 1684. p. aizliegts pielaist pie valdīšanas personu, kuras imobils pāriet uz priekšlīguma pamata. Neatkarīgi
по tā, ja blakus noslēgtam pārdošanas priekšlīgumam tomēr
pārdevējs, ar nolūku pielaist pircēju pie valdīšanas, ar pirceju
noslēdzis nomas līgumu, tad pēdējais atzīstams par spēkā neesošu kā nelikumīgs un likumam pretējs darījums uz kr. civ.
lik. 1529. p. un 1922. g. 5. janvara noteik. par nekust. īpaš. atsavināšanu 20. p. (lik. kräj. Nr. 3.) pamata. Pretēji Apgabaltiesas domām, 1529. pantam nav izsmeļošas nozīmes, uz ко
jau aizrāda taī lietotais vārds: „ка"(как то) (kr, Sen. civ. kas.
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dep. spried. 1908. g. N r . 1 3 . un t u r pievestie agrākie spriedumi), kādēļ pēc 1529. р. vispār atzīstami par speka neesošiem
līgumi, kuru mērķis bijis apiet likumu, konkreta
gadījumā
1684. pantā paredzēto aizliegumu.
(1925. g. 26. nov. spT. Nr. 363, Garnica pr. 1. pr. Zaku.)

1545.
Prasītāja prasību piespriest viņam no atbildētāja zemi un
ēkas, kuras viņam pienākas uz rakstika rentes līguma pamata,
Apgabaltiesa rioraidījusi, konstatējot uz liecinieku izteicienu
pamata, ka prasītājs savas uz rentes zemes būvētas ekas pārdevis atbildētājam, bet rentes līgumu a r paša prasītāja izturēšanos atzinusi par lauztu. šo Apgabaltiesas slēdzienu prasītājs
apstrīd savā kasacijā ar norādījumu uz to, ka tiesai nav bijusi
tiesība saskaņā ar pastāvošo likumu pieņemt par pierādījumu
pret rakstisku līgumu Mecinieku izteicienus, ar kādu rīcību tiesa
pārkāpusi šo likumu, atsaucbtiesi savam uzskatam par pieradlšanu uz bij. krievu Senata 1880. g. spriedumu Nr. 196. šis kasacijas noraidījums tomēr ieskatams par_nedibinātu, jo a) X. sej.
pr. lik. 1545. un 1547. panti, kuri runā par līgumu atcelšanu,
nebūt neizslēdz šāda rakstiska Hguma atcelšanas pieradīšanu ar
lieciniekiem vai arī a r partu konkludentiem darbiem, ka to sīkāki
aprāda kr. Senata civ. kas. dep. savā spriedumā Nr. 137. no
1877. g., kurä Senats nostäjas uz t ā viedokļa, ka vienīgi jautajumos par ī p a š u m a tiesībām uz nekustamu īpašumu likums
ierobežo pierādījumus, pielaižot tikai dokumentus un izslēdzot
lieciniekus un b) prasītāja pievestais kr. Senata 1880. g. spriedums Nr. 196. nebūt neizšķir prasītāja aizkustināto jautājumu,
bet paskaidro tikai, ka atteikšanās no tiesībām kļūst saistoša
iiи jruicm vērā tikai, ja šādu atteikšanos pieņēmis o t r s k o n t r a bent&, kas šaī gadījumā nekrīt svarā, kamdēļ kasacija pieve
stais Senata spriedums nevar noderēt kasacijā attīstītā ieskata
pastiprināšanai.
(1922. g. 4. dec. spr. Nr. 253, Brusgaļa pr. 1. pr. Kori.)

1679.
Nav pareizs Tiesu Palatas . . . motivs, proti, ka prasītāja
īpašuma tiesības esot pierādītas jau ar strīdus zemes aizpardosanas faktu atbildētājiem xm ar aizpārdošana^ līguma neizpildīšanu no atbildētāja puses: prasītājs cēlis tiru vindikacijas
in-asību, bet nemaz ne prasību par zemesgabala atdošanu viņam
aiz aizpārdošanas Hguma neizpildīšanas, resp. aiz formela \īguma nenoslēgšanas — kādā gadījumā prasītāja īpašuma tie^ības kā tādas gan vispār nekristu svarā.
Tas fakts vien, ka
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prasītājs savü zemesgabalu aizpārdevis, nemaz nepierāda, ka
vinam 1 ī d z aizpārdošanai tas būtu piederējis, jo aizpardot var
arī svešu mantu un aizpārdošanas kodols un nolūks bieži taisni
iekš tarn pastāv, lai saistītu pircēju līdz kamēr aizpārdevējam
būtu iespējams līdz formela līguma noslēgšanai. iegūt īpašuma
tiesību uz aizpārdoto imobilu un tad šo pēdējo parvest pircējam . . .
(1926. g. 29. apr. spr. Nr.. 80, Bagdanova pr. 1. pr. Sergejevu im
Nikolajevu.)

1684.
Kriev. civ. lik. 1684. p. aizliedz aizpārdotā imobila nodošanu
aizpircējam uz aizpārdošanas līguma pamata vienlgi aiz fiskaliem iemesliem un kā vienīgo sankciju paredz naudas sodu, bet
nemaz neaizskar materiali-tiesiskās sekas, kuras 1684. panta
lieizpildīšana varētu nodibināt starp pašiem kontrahentiem.
(1926. g. 25. marta spr. Nr. 127, Sivkas рт. 1. pr. Kaļķo.)

1687.
Atbildētājas pievestais Krievijas civ. lik. 1536. p. šaī lietā
nav piemērojams, jo viņa spēks attieclbä uz iepriekšēju pirkšanas Hgumu (запродажная запись) ir ierobežots är Krievijas civ.
lik. 1679., 1687. un 1688. pantu noteikumiem. Uz so noteikumu pamata, saskanā ar tiesas praksi un literaturas uzskatu
(Sen. civ. ka£. dep. 1869. g. spr. N r . 462, 1871. g . N r . 378;
Шершеневич, Уч. русск.гр.пр. 10. izd. § 42. П., 509. 1p.) iepriekšējais pirkšanas līgums (запродажная запись) nedod kontra
hentam tiesības prasīt formela pirkšanas līguma noslēgšanu
resp. minēto līgumu izpildīšanu, bet turpretim, atļauj viņiem
katrā laikā, pat nepievedot iemeslu, vienpusīgi atkāpties no lī
guma, atlīdzinot vienīgi pretējai pusei zaudejumus.
(1921. g. 28. apr. spr. Nr. 44, Lembika pr. 1. pr. Onušan.)

1691.
1) NomaS' līguma raksturam nerunā pretim tas apstāklis
ka noma nav tiešā naudas sumā tikusi noteikta, jo arī pēc kr. civ
lik. nomas ekviл?alentu var noteikt zinamā ražojuma daļā (наем
земель исполу), tā tad jo vairäk arī zinamā ražojuma vērtības
dalä un tāpat tarn apstāklim, ka līgums nav uz noteiktu termiņu
noslēgts, nav nozīmes šaī gadījumā, jo paši prasltāji aizrāda, ka
atbildētājs faktiski lietojis līguma priekšmetu taī pašā laikā,
par kuru prasītāji ceļ prasību par nomas naudu, un tamdēļ nav
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vietā prasītāju aizrādījumi uz to ka šinī gadījumā starp partneri notikusi vienošanās par dzirnavu lietošanu uzskatama kā
Hgums sui generis.
(1922. g. 9. nov. ispr. Nr. 193, Avseju um. Spruža pr. 1. pr. Dedumetu.)

2) Nomnieka retencijas tieslbu institutu pazlst a n kr. civillikums. (Kr. Sen. civ. kas. dep. 1913. g. spr. Nr. 37, Polevicka
lietā.)
(1924. g. 6. febr. spr. Nr. 3, Maz-čivcišu sādžas sabiedrības pr. 1. pr.
Spružanu un с.)

3) Pēc kr. civ. lik. iznomāt mantu var tikai īpašnieks, jo
kr. civ. lik. 1691. p . lietotais vārds
„хозяин", saimnieks, рёс
kr. Senata prakses nozīmē tikai pilnu īpašnieku (Kr. Sen. civ.
kas. dep. spr. 1871. g. Nr. 848.)
(1924. g. 30. apr. spr. Nr. 58, Lipšana pr. 1. pr. Viguļiem.)

1700.
Apgabaltiesa atraidījusi prasību kā nepierādītu uz tā pamata, ka atzinusi starp partiem notikušo (nomas) līgumu par nepierādamu ar lieciniekiem. Tiesa, nākdama pie atzīmētā slēdziena, vispirms nav vērā ņēmusi, ka nomas priekšmets jau
bijis atbildētāja faktiskā lietošanā. Pie šādiem apstākļiem un
kad līguma esamība kā, tāda jau uzskatama par nodibinātu,
prāvniekiem — saskaņā ar civ. lik. 1700. panta īsto nozīmi —
nav aizliegts atsaukties uz lieciniekiem līguma sīkāku nosacījumu, kā arī līguma piiekšmeta noskaidrošanai (kr. Sen. civ.
kas. dep. spr. 1870. g. spr. Nr. 296, Petrova lietā.)
(1922u g. 9. nov. spr. Nr. 193, Avseja un Spruža pr. 1. pr. Dedumetu.)

1705.
Krievu civillikums neparedz relocatio tacita, kamdēļ noslēgtais uz zinamu laiku nomas Hgums ipso jure izbeidzās ar ta te"minu notecēšanu.
(1922. g. 23. febr. spr. Nr. 41, Eeult pr. 1. pr. Valeiko.)

2012.
Kaut gan 2012. p. kā aizdevuma (заем,
mutuum, Dar
lehen) priekšmetu pieved tikai naudas sumu (arī Kr. Sen. civ.
kas. dep. spr. 1868. g. Nr. 248), bet Kr. Senats jau pats paplašinājis šo priekšmetu skaitu, atzīstot, ka aizdevuma priekšmets var būt arī vērtspapīri (1892. g. Nr. 38). Bez tā, arī Kr.
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civ. lik. paredz kā aizdevuma priekšmetu arl citas atvietojamas
mantas (sk. 2013. p. piez., 2045. p.); tāpat arī Kr. tirdzn. likums
(lik. кор. II. sēj. 2. d*.), kas pilnā apmērā ir spekä Latgale,
savā 2. gräm. 3. ied. 2. nod. (435.—465. pp.) noteikti un siki
runā par pārtiku aizdevumu jürä (заем припасов на море.) Kā
aizdevuma priekšmets var būt pēc Kr. civ. lik. nevien naudas
sumas, bet vispär atvietojama manta, kura pāriet aizņēmēja īpašumā atzīst arī literaturu (Šeršenevics, Учебник русск. гражд.
права^ 10. izd. 1912. g. 45. § I. b,545. lp., Pachmans, Обычное
право
I. sēj. 175. lp.; skat. arī Kr. civ. lik. oblig. tiesību
projekta paskaidrojumi pie 348. р.; paskaidr. 2. sēj. 158. Ip\
1899. izd. ievedot sevišķu noteikumu par to, ka aizdevumu
priekšmets' var būt arī citas atvietojamas mantas, sevišķi pastrīpo, ka „внесение в проект определения займа как договор
имеющего своим предметом все вообще з.менимыя вещи, не
составит суще.твеняаго о;ступления от взгляда действующаго закона на заем*'.
(1&24. g. Ш. nov. spr. Nr. 233, Dubicka pv. 1. pr. Gradudi.)

2031.
Ievērojot to, ka pēc Kr. civ. lik. 2031. p. aizdevuma Hgums
sastādams rakstiski, Apgabaltiesa . . . apspriedusi jautājumu
par to, vai prasītāja iesniegtais dokuments (aprekina grämata)
apmierina 2031. p. prasījumu. Šaī ziņā Apgabaltiesa, atsaukdamies uz Kr. Sen. civ. ла£. dep. spr. 1879. g. Nr. 364, Galuchina
lietā, atraidījusi prasītāja iesniegtās apnēķma grämatas nozīmi
uz tā pamata, ka tai nav izteikta atbildetāja saistība aizņemto
mantu atdot prasītājam. istenībā pievestais spriedums šadu
tēzi nav izteicis, bet paskaidro, ka aizdevuma parāda zīmē jabut
vai nu aizrādījumam, ka tās naudas tikušas aizdotas, vai aizrädījumam, ka parādnieks apņema& naudu atdot. Apgabaltiesa,
nodibinot, ka prasītāja iesniegtā dokumentā trūkst aizradljums
uz to, ka atbildētājs būtu apņēmies parādu atdot, arī nav konstatējusi, ka šaī grāmata vismaz būtu aizrādījums uz to, ka labība
tikusi' vispār aizdota atbildētājam. Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesai bijis pietiekoss iemesle, prasītāja iesniegto dokumcntu neatzīt par aizdevuma līguma'pierādījumu.
(1924. g. 19. nov. spr. Nr. 233, Dubicka pr. 1. pr. Gruduli.)

2064.

Apgabaltiesa... pareizi aizrāda, ka komodata līgums (ссуда)
jau pēc būtības var būt tikai individuela manta, jo uz šī līguma
pamata komodants nodod komodataram mantu 1 i e t о š a n ā
im komodators apnemas t о p a š u mantu atdot atpakaļ taī

— 93 —

Kriev. lik. кор. X. s. I. d.

paša stāvoklī (Kr. civ. lik. 2064. р.). Atvietojamā manta turpretim nekādā ziņā nevar būt l i e t o š a n a s pnekšmets un
tā var pāriet tikai saņēmēja īpašumā un saņēmejs varētu apņemties atdot tikai tantundem ejusdem generis. Ja 2066. р. attiecībā uz provianta un furažu krājumu arī runā par„ссуда", tur
tā ir tikai juridiska nepareiza kvalifikacija, kura nekad negroza
paša komodata (ссуды) būtību, kuru 2064. p. paskaidro pilmga
saskaņā ar šī līguma teoretisko un dogmatisko raksturu.
(1924. g. 19. nov. spr. Nr. 233, Duibieka pr. 1. pr. GraduM.)

2126.
Apgabaltiesa atzinusi prasību par nepierādītu uz tä pamata,
ka šinī gadījumā pēc Apgabaltiesas konstatējuma iet runa par
aiznēmuma līgumu, kurš nevar tikt pierādīts ar liecinieku liecībām, bet kuram, saskaņā ar X. sēj. I. d. 2031. pantu, jābūt slēgtam rakstiskā formā, kādu rakstisku aizņēmuma līgumu prasitājs nav stādījis tiesai priekšā. Prasītājs, kā tas redzams no
vina iesūdzības raksta, nav vis dibinājis savu prasību uz aizņemuma līgumu, bet uz to, ka viņš kopīgi ar atbildetaju nopircis
zirgu atkalpārdošanai (tāļāk pārdo&anai) . . ., pie kam prasītājs,
tā kā atbildētājam naudas nav bijis, visu pirkšanas cenu nomaksājis viens pats, bet atbildētājs pēc tam pārdevis nopirkto zirgu
un neatdodot prasrtājam no pēdējā par zirgu samaksäto naudu,
izlietodams par pārdoto zirgu saņemto naudu savām vajadzibām. šādai prasībad par pamatu liktās partu attiecības nevar
tikt uzskatītas kā aizņēmuma līgums, bet tikai kā sabiedrības
līgums:, kurš slēgts starp partiem zirga kopīgai pirkšanai un
tālāk pārdošanai, kādisi llgums nebūt neprasa obligatorisku raksti'sku formu un var tikt pierādīts ar liecinieku liecībām.
(1924. g. 22. okt. spr. Nr. 176, Guļaka pr. 1. pr. Renartu.)

2139.
Visiem noteikumiem par akciju sabiedrībām (pretēji noteikumiem par personalām sabiedrībām) ir stingri saistošu normu
(jus cogens) raksturs, bet nekad ne dispozltivu normu raksturs,
jo šādiem noteikumiem piemīt publisko tiesību elements. Saistošās normas pēc vispārējā principa tulkojamas visšaurākā nozīmē.
(1925. g. 31. janv. spr. Gešela mant. masas 1. pret Mnu un džutes
manuf. akc. sab.)

(L. Nr. 75)

2184.
Ja pie pilnsapulces tika pielaists Idkuma, resp. 'statutu pārkāpums, tad šis pārkāpum« vien jau dod kuram katram akciona-

Kriev. lik. kop,
ram tiesību šādā pilnsapulcē pieņemtos lēmumus apstrīdēt, pilmgi neatkarīgi no tā, vai viņš bija ieradies pimsapulcē vai ne.
(Sk. Stauba koment. pie vācu tirdzn. lik. 271. §, 3. piez:)
(1925. g. 31. janv. spr. Gešela mant. masas 1. pret linu un džutes
manuf. akc. sab.)

(L. Nr. 75)

Lik. par telpu īri.
1.
1) Likuma par telpu Iri (1924. g. lik. kr. 91. N.) pirmais
pants, noteicot t e l p a s , uz kurām likums „attiecās", uzskaita
tās iz-smeļoši, bet ne tikai piemēra veidā: likums par telpu īri ir
izņēmuma likums un jau tādēļ vien varēja pieturēties vienīgi pie
enumeracijas principa, bet ne pie ģeneralklauzulas principa.
(1925. g. 30. sept. spr. Nr. 437, Binca pi*. 1. pr. Rigas Vācu amatnieku
biedriba.)

2) Likums par telpu īri attiecinams tikai uz tādām d z īv о к 1 u t e 1 p ā m, kuras noīrētasi principā p e r s o n ī g * a i
1 i e t о š a n a i pašam I r n i e к a m, t. i. tieši d z ī v o š a n a i :
šaī ziņā likums (38. р.) arī paredz, ka d z ī v о к ļ a īrniekam
atļauts īzīrēt tāļāk ne vairāk par pusi dzīvokļa. Ja dzīvoklis
Doīrēts' nevis personīgai a p d z ī v o š a n a i , bet atsevišķu m eb e 1 ē t u i s t a b u tāļāk izīrēšanai peļņas nolūkā, profesijas, t.
i t i r d z n i e c i s k a u z ņ ē m u m a v e i d ā , tad uz šādiem
īres objektiem vispirms neattieca& 28. р., jo šaīs gadījumos lieta
.•ļTozās nevis ap kādas mebelētas istabas atdalīšanu no vispārējā
dzīvokļa, bet gan ap paša dzīvokļa sadalīšanu ats'evišķās mebelētās istabās un dzīvokļa eksploatēšanu tirdznieciskos nolūkos,
p e kam paša dzīvokļa eksploatacija sastāda dzīvokļa īrnieka
tirdzniecisko profesiju, par kuru viņam arī jāizņem attiecīga
t i r d z n i e c ī b a s z ī m e ; šal stāvoklī atrodas v i e s n i с а s,
mebelētu istabu uzņēmumi etc.; tādu uzņēmumu turētāji no vienas puses nevar pretendēt uz tām garantijām un to aizsardzību,
kuras likums par telpu īri nodrošina īrniekam attiecībā pret
i, a m s a i m n i e к u, bet no otras puses viņi arī savukārt nav
spiesti ievērot pievestā likuma noteikumus attiecībā pret saviem
a p a k š ī r n i e k i e m ; turpretim visas šādu uzņēmumu turētāju juridiskās attiecības pret namsaimnieku no vienas puses un
pret apakšīrniekiem no otras puses apspriežamas vienīgi pēc
ivrivatlikuma, bet ne pēc likuma par telpu īri; ar to atkrīt arī
[res valdes kompetence aprādītās lietās (lik. 8. p.). Lik. I. p: „e"
pkts nemaz neattiecas uz viesnicām vai mebelētu istabu uzņēmumiem, kuri nav uzskatami par v e i к а 1 i e m: zem pēdējiem jāsaprot telpas, kurās tirgojas, t. i. kur notiek p r e č u apgrozī]ШШ. kas acīmredzot nenotiek viesnicās vai mebelētu istabu
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uzņēmumos, ja vien pie viniem neatrodas r e s t o r a n i etc. (sk,
Sen. civ. k a a dep. spr. 1925. g. Nr. Nr. 255., 346.).
(1926, g. 29. apr. spr. Nr. 137, Betin pr. L pr. Kassano.)

3) Likuma I. panta „b" punkts_ nemaz neuzskaita j u r i d i s k a s p e r s o n a s vien un tadeļ nedrīkst „b" pktu attiecināt it kä uz juridiskām, bet „a" un „c" pktus it kā uz fiziskām
personām (Sen. civ. kas. dep. spried. 1925. g . N r . 284). Iztulkojot lik. I . panta „b" punkta noteikumus tadä nozīmē, ka tie
attiektos ne uz fizisku personu, bet vienīgi uz juridisku personu
uzturētām i z g l ī t ī b a s i e s t ā d ē m , būtu pilnīgi nepielaižama petitio principii, kura neatrod sev ne mazāko apstiprinajumu nedz likuma tekstā, nedz likuma socialos nolūkos' . . . Li
kuma I. pantā paredzēto t e l p u kriteiijas likums pieved pēc
attiecīgo telpu mērķiem. Ja tadēļ zinamas telpas īre izglītlbas
vai audzināšanas 1 nolūkā, tad no šāda īres līguma izrietošas juridiskās attiecības apspriežama_s pēc likuma par telpu īri, pilnīgi
neatkarīgi no tā, kas telpas īre, vai p u b l i s k a vai p r i v a t а.
i e s t ā d e , resp. persona... Jēdziens „ i e s t ā d e " nemaz nenozīmē vienīgi „valsts un pašvaldības iestādi" _t. i. nemaz nav
identiska a r : „Behörde, присутствш" bet nozīmē vispär „ietaisi,
Anstalt, заведение" un tikai ja vārdam „iestāde" pievieno aizrādījumu uz publiskas varas pazimi, tad vards „iestāde" būtii
jāsaprot kā „publiska" iestāde (Behörde, присутствие); tādēļ
sakopojums: „ v a l s t s
vai
pašvaldības
iestāde
gan bez šaubām nozīmē valsts vai pašvaldības, t. i. publiskas
varas organu. Bet vārdam „iestāde", tā tad arī jēdzienam
„izglītibas iestāde" (учебное заведение, Bildungsanstalt, Lehr
anstalt) kā tādam šādas šauras nozīmes nav. . . . Tādā kārtā,
pēc Latvijas likumdcšanas termiņoloģijas, zem „iestādes" saprotam© „valsts vai pašvaldības iestāde" (Behörde, присутствие šaī
šaurā nozīmē) tikai tad, ja vārdam „iestāde" ir pievienots aizrādījums uz publiskas varas pazīmi. Bet visos cito© gadījumos
vārds „iestāde" nozīmē vispār kādu ietaisi, uzņemumu (vai nu
ar tīri ekonomisku, vai bez tam arī ar garīgu, izglītošu rakstur u ) , t. i. vispār „Anstalt, заведение"; tādēļ, ja likums (piem.
likums par telpu Sri) runā par izglītibas iestādem, tad tajs ir
jäsaprot nevis vienīgi kā publiskas varas organs, bet plašaka
nozīmē, kā ietaise, kura kalpo izglītībai, zinama merā personificējot šo jēdzienu, atzls'tot šo iestāžu „t i e š a s v a j a d z ī b a s"
Aiz pievestiem iemesliem Senate atrod, ka Apgabaltiesa, neattiecinot lik. par telpu iri 1. p. „b" pktu arī uz privatem personām piederošām (resp. uzturamām) izglītibas iestadem, pārkāpusi šo pantu.
(1925. g. 30. sept. spr. Nr. 437, Binca pr. 1. pr. Rigas Vacu amatnieku
biedribu.)

4) V i e s n i c a e , sevišķi ja tarn pievienoti arī r e s t o 
r a n i (t г а к t■ i e г i), uzskatamas par t i r d z n i e c ī b a s u z -
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ņ ē m u m i e m , kuriem jāizņem t i r d z n i e c ī b a s ,
bet ne
r ü p n i e c i b a s z ī m e s ; tā tad viesnicas' ar restoraniem atzīstamas par t i r d z n i e c i s k i e m , bet ne par r ū p n i e c i s k i e m u z ņ ē m u m i e m ; kā paskaidrojis' Senats savā civ. kas.
dep. 1925. g. 23. apr. spriedumā, „veikals" nozīmē taisni p ā rd o š a n a s vietas, t. i. telpas, kurās tirgojas; j a viesnicas uzskatamas par ,,tirdzniecības uzņēmumiem", par kuriem jāizņem
tirdzniecības zīmes (pretēji rüpniecibas zīmēm), tad arī telpas,
kuras ieņem viesnicas, uzskatamas par tirgošanasi telpām vai
p ā r d o š a n a s v i e t ā m , proti par telpām, kurās nodarboja»s tirdznieciska rakstura uzņēmumi, t. i. par veikaliem; tādā
kārtā uz ieņemtām no viesnicām a r restoraniem telpām kā veikaliem attiecinams lik. par telpu īri 1. р. „с" pkts.
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 255, Kaddša pr. u. pr. Dreimani.)

5) Apgabaltiesa, aizrādot, ka jēdziena „i z b ū v e" raksturīga
pazīme nepastāv iekš tā, ka nams pārvērste no neapdzīvota stavokļa apdzīvojamā, nedz arī īekš tā, ka izvesto darbu vērtība
pārsniedz 25% no nama vērtības un atsaucoties uz „Rigas piLs.
oblig. noteikumiem par būvēm" (§ 11.; 1916. g. izdev. 1. p. 114.),
kā uz paraugu, pareizi iziet no tā, ka nama būvēs darbi dalās
trijos posmos: 1) f u n d a m e n t a likšanā, 2) p u s b ū v ē —
nama pavešana zem jumta (Rohbau, (и<ончан:е дома в черне) un
3) ēkas pabeigšana ar visiem iekšējiem darbiem, un ka par izbūvi
uzskatami tādi darbi, kuri uzskaitīti zem 3. pkta, t. i. tādi darbi,
kuri pārvērš „pusbūvi" par pabeigtu ēku, neatkarīgi no tā, vai
caur šiem darbiem pabeigta ar vi-siem iekšējiem darbiem pusbūves' stāvoklī atrodoša jaunceltā ēka, kura vēl nekad nebija
pabeigta, vai arī ēka, kura bija novesta pusbūves stāvoklī caur
kara apstākļiem vai citiem nelaimes gadījumiem. Nākot pie
šiem pareiziem slēdzieniem attiecībā uz jēdzienā „izbūve'" raksturīgām pazīmēm, Apgabaltiesa tomēr pieturasi pie maldīgām
domām, it kā jautājums par to, vai zinami darbi, kuri izvesti un
uzskaitīti no atsevišķiem lieciniekiem, ir uzskatami kā к а р it a l r e m o n t s vai kā izbūve^ neesot techniskas, bet juridiskas
dabas. Taisni otrādi, iz pašas tiesas izbūvesi jēdziena raksturojuma, saskaņā ar no tiesas pievestiem Rigas pilsētas izdotiem
obligatoriskiem noteikumiem par būvēm, izriet, ka jautājums
par to, kādi darbi pieskaitami zinamam būves pakāpienam-po'S1mam (fundamenta, pusbüves, vai izbūves posmam) un vai sie
darbi sakarā ar to ir izbūves darbi, ir tīri techniskas dabas un
var tikt izšķirts tikai ar lietpratēju-specialistu palīdzību.
(1925. g. 18. dec. spr. Nr. 514, Peles pr. 1. pr. Kugrenu.)

6) Apgabaltiesa konstatējusi, ka lai gan prasītāja n a m s
tiešām bija diezgan stiprä mērā sabojäts, bet šie bojājumi nebijuši tik lieli, ka viņi namu novestu pusbüves (Rohbau) stävokll, kas prasltu nama izbūvi; šis tiesas konstatējums attiecas
7
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uz lietas apstākļu iztirzīšanu pēc būtības un uz tiesu iek. lik.
5. panta pamata nav no Senata k a s a c i j a s
kārtības
p ā r b a u d a m s.
(1926. g. 25. marta spr. Nr. 134, Rozes pr. 1. pr. šmidtu.)

3.

Priv. lik. 4112. panta noteikums, ka ar viena no l ī g u m a
s 1 ё d z ē j i e m n ā v i I r e s 1 ī g u m s neizbeidzas, neruna
pretim. jaunā likuma par telpu īri normām; jaunais īres likums,
paplašinot īrnieka tiesības uz ieņemto ī r e s о b j e к t u, iet
pat vēl tāļāk par priv. lik. 4112. p. noteikumu un vispār nemaz
nepielaiž īres attiecību i z b e i g š a n o s ar noslēgta uz noteiktu
laiku īres līguma izbeigsanos ar noteikta laika notecēšanu, ierobežojot īres līguma atcelšanu un īrnieka izlikšanu vienīgi ar šī
likuma 31. un 32. pantos paredzētiem gadījumiem, pie kam 32.
panta 5. punkts pat vēl tieši paredz īrnieka ģ i m e n e s 1 о с е kļ u ī r e s objekta tāļāku lietošanu neatkarīgi no paša īiTjeka.
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 443, Eudzīša pr. 1. pr. Taubinu.)

8.

1) ī r e s v а 1 d e i p i e к r ī t vienīgi prasības, kuras paredz
likums par telpu īri, t. Ц „īres un apkurināšanas lietās visu strīdu
izškiršana starp izīretājiem un īrniekiem" (lik. 8. p.); tādā kārtā īres valdei piekrīt ī r e s 1 i e t a s, bet ne n о m а в H e t a s,
un pie tam prasības īres Metās, ciktāļu tās verstau uz s p e к ā
e s o š a īsta īres līguma izpildīšanu vai uz īres līguma atcelšanu
aiz īres līguma neizpildīšanas (lik. 31_.—33. pp.). īres valdes
kompetences, kuras pamatojas- uz izņemuma likumu, ir noteicamas visšaurākās robežās. Tādā kārtā īres valdei nepiekrīt
civiltiesiski strīdi, kuri nav tieši un noteikti attiecināti uz viņas
kompetencēm un tā tad ne strīdd par civiltiesībām, kuru priekšmets ir prasībapar nomas līguma gtzīšanu par spēkā n e e s o š u
kā fiktivu un šādu prasību ceļ nevis līguma k o n t r a h e n t i
savä ßtarpa (it kā izīrētājs un īrnieks), bet trešā persona, kuras
intereses tika aizskārtas ar kādu nomas līgumu.
(1925. g. 30. sept. spr. Nr. 403, Peters<ona mant. masas pr. 1. pr. Klieinu
un Levensteiinu.)

2) Tas apstāklis vien, ka I r e s 1 ī g u m s - tika k o r o b o r ē t s , pats par sevi nemaz neizslēdz, ka no šada īres' līguma
starp īres līguma kontrahentiem ceļamās prasība® piekrastu īres
valdei, ja vien šādas prasības vērstas vai nu uz īres liguma izpildīšanu, vai uz īres līguma atcelšanu aiz tā neizpildīšanas; jo arī
no koroborētā īres līguma izrietošās kontrahentu savstarpējas

tieslbas un prasības nemaz, it kā pateicoties koröboracijai, ne^
I >ārvēršas' par 1 i e t i š ķ ā m t i e s ī b ā m, bet gan paliek un ir
apspriežamas kā tīri p e r s o n ī g a s o b l i g a c i j u (saistību)
t i e s ī b a s un prasības; tikai attiecībā uz t r e š ā m p e r s o n ā m īres (vai nomas) līguma koroboracija nodibina zinamas
lietišķas sekas, un pie tam vienīgi taī ziņā, ka ta® paliek saistošs
priekš pāša i m о b i ļ a ieguvēja (priv'. lik. 3004., 3016., 4126.
pp.) ; tā tad arī no koroborētā īres (ne nomas) līguma izrietoša
tā kontrahenta prasība, kura celta pret šāda īres līguma otro
kontrahentu un vērsta uz ireo līguma izpildīšanu vai uz īres. li
guma atcelšanu aiz tā neizpildīšanas, pilnīgi piekristu īres valdei.
(1925. g. 30. sept. spr. Nr. 403, Pētersona mant. masas pr. 1. pr. KLemu
un Levenstei'nu.)

22.

Kas attiecas uz jautājumu, vai likuma par telpu īri 22. pants
^aprotam© tadā nozīmē, ka viņš aprobežo n a m s a i m n i e k u
ī r n i e к a i z v ē l.ē, un ka namsaimnieks, ja vien viņam nav
liibināti iemesli, ir piespiests izīrēt telpas, kuras viņa'namā ir
..tbrivojušās un lietojamas, kuram katram pretend'entam, arī
tadam, kuru viņš pat nevēlasi ielaist savā namā kā īrnieku, tad
šis jautājums jāizšķir tādā kārtā, ka namsaimnieks nevar izslēgt šis telpas no viņa nama atrodošo® izīrējamo telpu skaita
bez dibināta iemesla un ka uz namsaimnieka gulstas pienākume
ils telpas bez dibinata iemesla citādi nelietot, kā vienīgi izīrējot
viņa-s īrniekiem, pie kam pretējā gadījumā namsaimniekam
draud lik. par telpu īri 6. pantā paredzētie sodi, bet ka namsaim
nieks tomēr nav aprobežots pašu šo īrnieku īzvēlē. Vienīgais gadljums, kur likums par telpu m aprobežo namsaimnieku īrnieku
izvēlē, ir lik. par telpu īri 29. pants.
(1026

18. j.inv. :- pr. Nr. 94, Blaumaņa pr. 1, pr. Stūri.)

23.

Prasītāja pievestais 23. p. taisni apgāž viņa paskaidrojumu
l>ar to, ka jēdziens „ieņemt dzīvokli" nenozīmējot „lietot" vai
..aizņemt" dzīvokli,_jo 23. p. noteikti runā par to, ka īrnieks var
.jeņemt" viena pilsetā tikai vienu dzīvokli.
(1925. g. 23. apr. spr. Nr. 263, šmidt-Petersona pr. I. pr. Hitrik un
I lazenkampf.)

25.
Likumā par telpu īri 25. pants paredz tikai tādus izīrējamo
telpu p i e d e r u m u s un 1 a b i e r I с ī b a s, kuri ir p а г a s t i
7*

Lik. par telpu īri.

Ю0

kādā ziņā nevar takt « * a t i t i pai dzivokja .an
i^.
v
n
mu vai labiertcibu, jo d z \ » f l ^ " dzīvoklim un veikalam
priv. lik. 55 г. рапса р^ви«?«*
о- а d ī 1 u m а,
paietu zem likuma par telpu
■gģ^&*&£&
L telpu
ja »
^
I
^
S
S
L
gadljumos stalļis
P
e
Ш liĒuma par t ^ T n e p a i e t un аг vina izlietošanu Ipasmeks
var rīkoties pēc sava b r ī v а leskata.
(1925. g. 30. sept. spr. Nr. 289, Kožkalna pr. 1. pr. Kolektoru.)

29.

Pirmais o-alvenais priekšnoteikumi», pie kura
Jitmnieku

apakšīr-

apejot un izspiežot pirmo irmeku, butu tas ka

Sīvokla dalu vinš to ari skaidri un tieši izteic, ka piem. 28 p . .
№
S
kā iznēmuma un parejas noteikums, vispar iztulkg
farnlÄurakf S
un katrā ziņā ne tāļāk par si panta
buTtiskäteksta un paša likuma mērķa (pnv. lik. levad. 16., 19.
PP

' '(1925. g. 23. a P r. spr. Nr. 263, šmidta-Pētersona pr. 1. pr. Hitrik un
Hazenkampf.)

31.

■П Tik Dar telpu īri 31. p. ievests nevis tikai īrnieku interes/vien Ь е Г м X d r i redz'ams po 81. p. j ^ d a v ā ^ e m a n
L*a n a m s a i m n i e k a un vispar nama l i d z i e d z i v o t a
fu S a (tā tad b netikvien Imieku kā tādu).interne; saskaņa a r s o
if ; .8 „Ms tieši pieškir arī namsaimmekam tiesibu piasn
-nnieka izlikšanU! j a V pārkāpj citus k o p d n v e , ™ n a
namā nepieciešamus n o t e i k u m u s .
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 35, Jachnina pr. 1. pr. šmiuškinu.)

21 Ja Pēc priv. lik. 4124. p. pašam īrniekam tiesība vienpu,Sg^tkäptTes P no īres Hguma, ja telpas apdraud vma vesehbu,
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Lik. par telpu īri.

lad arī izīrētājam pieder tiesība, savukārt prasīt īrnieka, resp.
subīrnieka izlikšanu, ja viņš tieši vai netieši apdraud pārējo
īrnieku veselību.
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 404, Meinert pr. 1. pr. Zenteld.)

3) Dzīvoklis bija izīrēts kopīgi abiem atbildētāj iem un
vienei no viniem pirmā instancē bija atzinds, ka m i e r a t ra.uc ē š a n a dzīvoklī notikusi zistematiski, kaut gan otrā atbildētāja vainas dēl; šādai atzīšanai, ieverojot to, ka dzīvoklis bija
kopīgi izīrēts abiem atbildētājiem, bija svars jautajuma izšķirsanā par zistematiskās trokšņošanas seku attiecināšanu uz abiem
atbildētājiem, neatkarīgi no katra atbildētāja vainas.
(1926. g. 18. clec. spr. Nr. 552, Liepiņ pr. 1. pr. Vītoldņu un EMükui.)

4) Atbildētājs savā d a r b n i c ā attīsta ļoti daudz tvaika
un gazes, kttri spiežas uz āru un padara par neiespējamu augše,ļo ©tāvu dzīvoklos atvērt vēdmāšanai logus. Šī atbildētaja rīcība uzskatama'kā lik. par telpu īri 31. panta 3. pktā paredzētā
k b p d z ī v e i vienā nama nepieciešamo n o t e i k u m u pārkāpšana. Lik. par telpu īri 31. panta 3. pkts aizsarga netikvien
nama i e d z ī v o t ā j u s no kopdzīvei nepieciešamo noteikumu
pārkāpsaiias no citu namu īrnieku puses, kuri lieto savasi īrētās
telpas dzīvošanai, bet arī no technisko uzņēmumu turetāju puses,
kuņ, kamēr viņi tura >savus uzņēmumus namos, kuri tiek apdzīvoti arī no citiem Irniekiem, savos techniskos paņēmienos
drīkst rīkoties tikai tā, kā to atļauj likums par telpu īri, pie kam
.jautājumi par šī likuma neievērošanu no technisko uzņēmumu turētāju puses, kä civiltiesiskas dabas jautājumi, izšķirami nevis
administrativās, bet tiesu iestādēs.
(1926; g. 18. dec. spr.. Nr. 579, Grinsteina pr. 1. pr. Rolofu.)

32.

1) Prasītājs pieņemot pēc prasībasi celšanas no atbildētāja
ī r e s n a u d u bez kautkāda protesta vai ierobežojuma, ar to
pašu ir a t j a u n о j i s ī r e s 11 g u m u ar atbildētāju un atsacījies no īres līguma atcelšanas prasiības.
(1924. g. 19. raov. spr. Nr. 2351, Bērziņa pr. 1. pr. Ņekļxbdovuy)

2) īrniekam attiecībā uz saviem s u b ī r n i e k i e m pieder
visas lik. par telpu īri 32. р., tā tad arī 32. p. 3. pktā uzskaitītās
tiesības'.
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 404, Meinert pr. I. pr. Zenteld.)

3) Izspriežamā lietā, par īri un izlikšanu, iet strīdus par
ī r e s m a k s a s a p m ē r u , jo atbildētājs neatzīst pieprasīto

Lik. par telpu iri.
īres maksu — 700 rbļ. mēnesī - - un apgalvo, ķa sākot по 1924. g.
- likuma par telpu Iri izdošanas viņam jāmaksajot tikai 500 rubļu
mēnesī . . . O n u s p r o b a n d i par to, ka по īrnieka-atbildētāja prasītājai p i e d ā v ā t ā īres maksa ir piedāvāta pienācīgā, likumīgā apmērā, gulstās nevis_uz prasītāju, bet uz īrnieku-atbildētāju, kas arī redzams по tā, ka saskaņā ar lik. par
telpu īri 34. p. pārējiem noteikumiem arī gadījumos, kur nav
etrīdus par īres apmēru, īrniekam jāpierada, ka viņš piedāvājis
īīdz iesūdzības dienai likumā par telpu īri paredzēto pienācīgo
īres maksu izīrētājam, vai to iemaksājis īres valdes depozita.
(1925. g. 18. dec. spr. Nr. 582, SaMman pr l pr. Krastiņu.)

4) Lūgumu par noslēgta ar visiem nama 1 ī d z ī p a š n i ek i e m, kā izīrētājiem ar atbildētāju īrēs līguma vienpusīgo atcelšanu tiesas celä, kaut arl vienam lldzīpašniekam par laku
(uz lik. par telpu īri 32. p. 7. pkt. pamata) varēja celt katrā ziņā
tikai v i s i līdzīpašnieki kopā.
(1926. g. 25. febr. spr. Nr. 206, Hebensperger un с t. pr. 1. pr. Vecpuisi.)

5) Likums par telpu īri paredzētās 32. p. 7. pktā tieslbas
nemaz nedara atkarīga& по tā^ ka n a m s a i m n i e к a m nepiederētu v e i к а 1 s vai к a n t о r s, vai d a r b n i c a viņā^ na
ma un nemaz neuzliek namsaimniekam par pienakumu ieprieKš
likvidēt savu veikalu, vai izlikt savus ģ i m e n e s 1 о с е к 1 u■&
(piem. dēlu ar tā ģimeni) по namā ieņemta dzīvokļa; taisni
otrādi, likums atstāj namsaimnieka brīvam ieskatam, kādu citu
dzīvokli viņš vēlas sev pdeprasīt savā nama, ja viņam pašam
nav, resp. nav pietiekoša dzīvokļa: īstenībā liküm© ierobež-e šaī
ziņā namsaimnieku tikai vienā gadījumā un proti lik. Ш, p.
12'. pkt. 2. piezīmē minētā gadījuma; nepareizs_ir uzskats, ka
vispār namsaimnieks varot 32. p. 7. pktā paredzetas tiesības izlietot tikai tad, ja viņam nebūtu nekāda dzīvokļa, bet ne tad,
kad dzīvoklis nebūtu viņam pietiekošs; Hkums (32._p. 7. pkts)
neparedz arī šinī ziņā nekādus ierobežoļumus, runājot vienīgi
par gadījumu, kad t'elpas. vajadzīgas izīrētāja vai viņa ģimenes
„ p e r s o n ī g a i l i e t o š a n a i " , tā tad pilnīgi neatkarīgi по
t'ā, vai šādas telpas būtu vajadzīgas tamdeļ, ka namsaimnieks
domātu pārcelties uz to kā uz savu_ patstavīgu dzīvokli, vai tikai
viņa jau ieņemtā dzīvokļa paplašinašanai.
(1926. g. 29. apr. spr. Nr. 131, Mitrofanova pr. 1. pr. Fridmani.)

6) Lik. par telpu īri 32. p. 7. pkts runā nevis vienkārši par
attiecīgo telpu nepieciešamību izīrētājam, bet paredz telpu v a j a d z ī b u izīrētāja p e r s o n ī g a i
l i e t o š a n a i ; likums
šaī ziņā, runājot par personīgu lietošanu izīrētājam ka fiziskai
personai, ar nodomu pastrīpo jēdzienu „personīga lietošana"
izškirību по „t i e š ā m v a j a d z ī b ā m " (tāpat arī lik. 1. p.
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ik. par telpu īri.

„b" pkt.), kurus pēc tā paša 32. р. 7. pkta attaisno v a l s t s u n
p a š v a l d ī b a s i e s t ā ž u prasījumu par telpu atbrīvošanu;
pievedot šaī ziņā divus vārda apzīmējiimu©, likumdevējs domājis
katram no viņiem piešķirt savu īpatnēju nozīmi; j a ."viņš *būtu
domājis fiziskām personām piešķirt tiesību prasīt telpu atbrīvošanu vienkārši aiz viņas „tiešām vajadzībām", tad viņš tā arī
butu izteiciesi netikvien attiecībā uz valsts un pašvaldības iestādēm, bet arī attiecībā uz fiziskām personām; bet uzsverot telpu
vajadzību fizisku personu p e г s о n ī g a i lietošanai, iikumdevējs izceļ tādu momentu vajadzības nojēgumā, kuram ir tīri
personīgs raksturs un proti tāds raksturs, kas loģiski un saimnieciski t r ü k s t valsts im pašvaldības iestādēm, kā publiskām
juridiskām personām; tā tad likums, runājot par vajadzību
peTsonīgai Hetosanai un pie tam vēl izīrētājam im viņa ģ i m e n e^, domājis attiecībā uz fiziskām personām par to'tīri personīgām, t. i. tieši ar'vienu personu kā cilvēku, kā fizioloģisku un
g-arīgu būtni saistītām vajadzībām, pretēji neper&onīgām, t. i.
ne ar viņu personu saistītām vajadzībām, piem. telpu lietošanai
tirgoniskiem merķiem; tādā kārtā Apgabaltiesa, attiecinot uz
iziretaju personīgām (pretēji vispārējām „tiesām") telpu vajadzībam arī telpu vajadzības izīrētāja tirdznieciskiem mērķiem,
parkāpusi lik. par telpu īri 32. p. 7. pkt. īsto nozīmi, kura nepielaiž ekstensivu interpretaciju.
(1925. g. 20. okt. spr. Nr. 461, Ludviga pr. 1. pr. Lipmani.)

7) J a imobils izrādāsi par nepieciešamu valsts vajadzībām,
kaut arī kādā citā resorā, tad tas apstāklis, ka imobils apstiprinūts Finanšu mini-strijai, nozīmē tikai to, ka imobils atrodas
Pinanšu ministrijas' pārziņā un ka šī ministrija formeli varēja
uzstāties kā valsts parstāvis attiecībā uz šo imobilu.
(192b, :•;. 8. sept. spr. Nr. П)Г>, FiiKin.šu m'imA.rijas

pr. 1. pr. Kasuseli.)

8) Lik. par lcl|)u īi-i 32. p. 8. pkts un 2. piezīme pie 32. pta
ir tuilkojama tä, ka namsaimnieks, ja viņš vēlas ievietot eavā
namā viņam nepieciešamu sētnieku, ir aprobežots taī ziņā, ka
viņš var_sētnieku ievietot tikai tanī dzīvoklī un izlikt vajadzība?
gadijuma tikai tā dzīvokļa īrnieku, kurā kādreiz ir jau dzīvojis
-etnieks.
(1925. g. 18. dec. spr. Nr. 554, Hermaņu pr. 1. pr. Mazareviču.)

34.
1) Lik. par telpu īri 34. p. attiecas tikai uz īres maksu, bet
ne uz maksu par apkurināšanu.
(1925. g. 30. sept. spr. Nr. 190, Poļa pr. 1. pr. Garfinkel.)

2) Lik. par telpu Iri 32. р. Ц 2. pkti im līdz ar to ari 34. p .
:;av piemērojami apkurināšanas maksajumiem.
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 35, Jachnina pr. 1. pr. šmuškimi.)

3) Ja īrnieks vairāk reizes aizgāji© ar īres naudu pie narasaimnieka ar nolūku šo naudu samaksāt, bet nav varējis to IZdarīt, neatrodot namsaimnieku majās, tad nevar bat runa par
Ire© maksas nokavējumu по īrnieka puses (sk. arī Cvmgmaņa
spr. kr. V. Nr. 774.).
(1924. g . 1 8 . dec. spr. Nr. 377, Sinkas pr. I pr. Jurku.)

37.

1) Tas apstäklis, ka īrnieks izņēmis r ū p n i e|e i b a s
z ī m i pēc 7-tās, t. i. vis>zemākās kategorijas, nemaz nenozīme,
ka viņa d a r b n i c a nebūtu sīko amatnieku darbnica, jo saskaņā'ar 1920. g. 28. dec. noteik. par tirdzn. rūpn. nodokli 3 1 . p .
pielik. 1. d., 7. kategorijas rūpniecībaī! zlme vispar jāizņem
visiem uzņēmumiem, kuru apgrozījumsi nepārsniedz 25.000 rbļ.
gadā, pie kam — kā redzams по to pašu noteik. 2., 3. р. р. —
ari а m а t п i е к i bez palīgu strādniekiem nav atsvabināti по
rūpniecības zīmju izņemšanas.
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 427, Lapiņa pr. 1. pr. Alksni.)

2) Pēc likuma par telpu īri 37. panta 2. piezīmes noteikumiem vienīgā sankcija gadījumā, ja izīrētajs nepierāda pirms
kara īres maksu ar kvītēm vai pilsētas un miestu valdes attiecīgiem datiem, pastāv tikai iekš tam, ka īrnieks var grieztiesi pie
īres valdes dēļ īres maksas nosacīšanas; lres maksa šinī gadījumā var arī tikt nosacīta ш liecinielvu izteicienu pamata.
(1926. g. 17. dec. spr. Nr, 390^ Eversa pr. 1. pr. Utkinu.)

47.

1) Ja n a m s a ' m n i e k i s patur c e n t r a l a p k u r i n ā š a n u savās rokās, attiecībā uz pēdējo starp viņu un īrniekiem notiek d a r b a (u z ņ ё m u m a) 1 ī g u m s, ar kuru
namsaimnieks apņemas' izdarīt centralapkurinašanu: likums par
telpu īri skaidri un noteikti izšķir noteikumus par īres maksu
(37.—45. p.p.) по noteikumiem par cenralapkurināšanu (46—
51. pp.) .
(1925. g. 30. sept. spr. Nr. 190, Poļa pr. 1. pr. Garfinkel.)

2) A p k u r i n ā š a n a s m a k s a neietilpst ī r e s m а кs ā un tamdēļ priv. lik. 4071. pants apkurināšanas maksas r.oteikšanai nav piemērojams
(1926. g. 29. apr. spr. Nr. 154, Meinberga pr. 1. pr. Zaks.)

3) Lik. par telpu īri 47. pants tieši paredz iespēju nam
saimniekam un Irniekam par apkurināšanas maksas regulēšanu
vienoties un tādā kārtā minētiem likuma noteikumiem ir tikai
dispozitivas, bet ne saistošas normas (jus cogens) nozlme un
lie piemērojami tikai tad, ja saskaņā ar 47. pantu nav notikusi
citāda vienošanās starp namsaimnieku un īrniekiem. No t ā izriet, ka namsaimnieks nav spiests panākt kādu kolektivu vienošanos ar visiem īrniekiem; viņam nav atnemta tiesība vie
noties atsevišķi ar katru īrnieku . . . Likums nekādu īrnieku, kā kāda kolektiva, kopību neparedz. irnieki saņem namtsaimnieka paziņojumu par apkurināšanas maksas noteikumiem
nevis kā kāda īrnieku kolektiva loceklis, bet kā atsevišķa persona un var, rīkojoties viņam ar likumu piešķirtās tieslbu robežās, tikai vai nu namisaimnieka priekšā liktos noteikumus
pieņemt, vai tos atraidīt; j a viņš tos nepieņem, apkurināšanas maksas regulēšana notiek pēc likumā paredzētiem notei
kumiem. No tä izriet arī tāļākie slēdzieni: l ) _ k a gadījumā,
ja namsaimnieks. pēc 47. panta nosacījuma nebūtu līdz 1. julijam paziņojis īrniekiem, resp. būtu paziņojis ne visiem īrniekiem par 'apkurināšanas noteikumiem, vienīgā sankcija šādai
47. panta neizpildīšanai no namsaimnieka puises ir apkurirāsanas maksa regulēšana pēc 46. panta, bet kā no otras puses
šī likuma 46. panta paredzētā sankcija ^avukārt neizslēdz, ka
namsaimnieks — vienalga, vai tas izpildījis 47. pantu vai nē, —
nevarētu par apkurināšanas maksu vienoties ar vienu vai otru
īrnieku un 2) ka tam apstāklim, vai sastādās kāds īrnieku vairākums un kādā k ā r t ā tas varētu sastādīties un izteikt savu
gribtl' par to, vai pārņemt nama apkurināšanu vai nē, — vispārīgi nav nekādas priekš lietasi izšķirošas nozīmes. Likums
arī neparedz nekādu nepieciešamību tāda vairākuma nodibināsanai. Kā normalu parādību likums uzskata nama apkurināsatias izvešanu no namsaimnieka puses, kamdēļ to arī uzliek
namsaimniekam kā pēdējā tiešo pienākumu, kurpretī uz to gadījumu, j a īrnieku v a i r ā к u m BI būtu neapmierināts ar nam.saimnieka priekšā liktiem apkurināšanas maksas noteikumiem,
tad tādam īrnieku vairākumam ir dota gan tieslba, bet ne uzlikts kā pienākums, pārņemt nama apkurināšanu savā® rokās.
Neatkarīgi no tā, j a arī 47. pants paredz namsaimnieka sarunu
vešanu a r Irnieku vairäkumu, un tā tad šaī ziņā pats par sevi
arī paredz, ka namisaimnieka paziņojumā priekšā liktie apkurināšanas noteikumi principā būtu satura ziņā vismaz vienlīdzīgi
tiem īrniekiem, kuri sastāda tādu vairākumu, jo citādi nevarētu būt runa par īrnieku vairākuma piekrišanu vai atraidīšanu priekšā liktiem apkurināšanas noteikumiem, tad tomēr по
tā nemaz neizriet, k a namsaimniekam vispär būtu obligatoriski
jävienojas ar visiem, bez izņēmuma, īrniekiem, un pie tam par
tiem pašiem apkurināšanas nosacījumicni un ka it kā šaī nolūkā namsaimniekam būtu jāliek priekšā visiem īrniekiem iden-

Lik. par telpu īri.
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tiski nosacījumi. Tādus visiem īrniekiem identiskus nosacijumus likums itnebūt arī neparedz. Likuma 46. pants prasa,
ka apkurināšanas maksa būtu piemērota faktiskiem apkurināšanas izdevumiem un ka pēdējie'&adalanii starp nama iedzīvotājiem samērā ar katra iedzīvotāja ieņemto telpu tilpumu. Ja
nu nākcšais 47. pants, uzliekot namsaimniekam par pienākumu
izvest nama apkurināšanu, prasa по pēdējā iesnieg-t īrniekiem
līdz 1. julijam paziņojumu par nama apkurināšana© noteikumiem un šā panta piezīme nosaka, ka apkurināšanas maksu bez
Irnieku piekrišanas nevar prasīt vairāk, kā par vienu mēnesi uz
priekšu, tad по tā irziet: 1) ka zem minētiem по namsaimnieka īrniekiem priekšā liekamiem apkurināšanas noteikuraiem
likumisi paredz aprēķina uzstādīšanu par nama apkurināšanas
rzdevumu apmēru vispāri, t. i. budžetu par nākošo līiezonu un atsevišķi par to, cik по vispārējā izdevumu apmēra krīt uz katru
nama iedzīvotāju. Šinī ziņā tīri dabiski tādi noteikumi varbūt
principā pēc satura tikai vieni un tie paši un 2) ka turpretī attiecībā UZ
' aprēķinātāisi apkurināšanas maksas regulēšanas kārtību, termiņiem, etc. to noteikšana neietilpst nepieciešami namsaimnieka paziņojumā īrniekiem . . . Namsaimniekam un īrniekam pēc apkurināšanas sezonas izbeig'šanās ir tiesība prasīt
galīgu izrēķināšanos: ja pēc rēķinu noslēgšanas izraditosi, ka
pēc iepriekšējā namsaimnieka projektā īrniekiem priekšā liktā
aprēķina īrnieks ar izdarītiem mēnešu daļu maksājumiem būtu
pārmaksājis tiešo uz viņu krītošo apkurināšanai=j izdevumn daļu, tad namsaimniekam по īmieka pārmaksātā daļa jāizmaksā
pēdējam atpakaļ, un savukārt, ja īmieka izdarītie mēneša dalu
maksājumi nesasniegtu uz viņu krītošo izdevumu daļu, iztrūkstošo daļu pēdējam jāpiemaksā namsaimniekaim . . . īrniekam, kas nav pieņēmis namsaimnieka likto^ priekšā nama apkurināšanas noteikumus apkurināšanas maksa jāregulē par katru
mēnesi un pie tam iepriekš. 'iasi vien, ka īrnieks nepieņem по
namsaimnieka aprēķināto mēneša maksu apkurināšanas izde
vumu seg:šanai, itnebūt neatsvabina pēdējo по iepriekšēji aprēķinātas mēneša maksas maksāšanas, resp. regulēšanas. Ja
īrnieks pieprasīto mēneša maksu atrastu par apšaubamu vai
tieši par pārspīlētu, tad, apstrīdot to, viņam jāgriežas dēļ apkurināšana?' maksas apmēia noteikšanas pie īres valdes (8. р.),
bet lai izbēgtu nemaksas nelabvēlīg'āsļ sekas paredzētās likuma
32. р., 11. punktā, viņam tomēr jāizdara tekoši maksājumi, vai
nu по namsaimnieka pieprasītā apmērā, vai vismaz tādā apmērā, kādu viņš pēc sava aprēķina ieskatītu par pilnīgi piemērotu apkurināšanas mēneša izdevumu segšanai uz viņu piekrītošā daļā.
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 581, Alkšņa pr. 1. pr. Hiršbergu.)

Agrar. ref. lik.
III. ä., 49.
Pēc agr. ref. lik. 3. d., 49. p. piez., atsavinäto zemju bijušiem īpašniekiem vēl piederošas „lauku m ä j a s" (t. i, zemnieku
zemesi mājas) likvidējamas līdz 1923. g, 23. aprilim. Tā tad
Hdz apzīmētam termiņam lauku m ā j a s katrā ziņā p i e d e r ē j a muižas1 bij. īpašnieKam, un nav tādēļ uzskatamas par
jau ieskaitītām zemes fondā. Apgabaltiesas pievestam agr.
ref. lik. I. d., 2. p, 2. pktam ir tikai tā nozīme, ka tas zem
„pārdotām un atdalītām" zemnieku zemēm saprot n e v i e n
zemes grāmatu atsevišķāa folijās ierakstītās zemnieku zemes.
Bet agr. ref. lik. piešķir vēl atsevišķas sekas ierakstīšanai ze
mes grāmatās. (I. d., 3. p. „e" pkt., 14. р.). Ja imobiļam
atklāta atsevišķa folija, tad tas jau pats par sevi nozīmē, ka
imobils nesastāda vairs с i t a knobiļa piederumu vai sastāvdaļu, tā tad arī ne tā i e p r i e к š ē j ā imobiļa piederumu vai
sastāvdaļu, по kura viņš savā laikā ticis atdalīts un tādēļ tādā
kārtā atdalītais imobils juridiskā ziņā ir pilnīgi patstāvīgs, kurš
nekad vairs neseko iepriekšējā vispārējā imobiļa juridiskam liktenim (not. nolik. 309., 310. p.p.). Tādēļ tam'apstāklim, ka atdalītais — pēc zemes grāmatām — imobils zinamä laikā bija
atradies tās pašas personas īpašumā, kurai piederēja pamatimobils, nav nozīmes, izņemot gadījumus, kurus tieši paredz likums,
piem. agr. ref. lik. 3. d., 49. p. piez.
(1(928. g. 28. sopt. spr. Nr. 220, Bredau bl. s. 1.)

Lik. par laulību.
50.

Lik. par laullbu 50. pantā paredzētā trīs gadus nepārtraukti
ilgstošā laulāto atšķirta dzīve ir laulības šķiršanaS' i e m e s 1 s
p a t s p a r s e v i , n e a t k a r ī g i по v i e n a v a i o t r a
l a u l ā t ā v a i n a s u n j a Tiesu Palata atrada, ka laulība šķirama nevis' uz lik. par laulību 42. un 49. pantu, bet tikai uz minētā 50. panta pamata, tad Tiesu Palatai nebija tieslba iekustināt jautājumu par prasītāja vainu pie prāvnieku 3 gadus nepartraukti ilgstošas atšķirtas dzīves; Tiesu Palata tikai tad
būtu varējusi iekustināt- jautājumu par prasītāja vainu, ja at-

bibdētāja pretprasības ceļā būtu lūgusi atzīt par vainīgu kāda
citā im nevis likumā par laulību 50. pantā paredzetā_ laulības
škiršanas iemeslā, kas šinī lietā nav noticisi, kur atbildetājapēc
Tiesu Palatas konstatējuma prasību neatzīst, bet ir ar mieru
škirtiesi, paskaidrojot, ka prasītājs viņu atstajis un nav apgadājis . . . Tiesu Palatas uzskats, ka lik. par laulību 76. pants
sakarā ar minētā likuma 60. panta noteikumiem uzliekot Tiesu
Palatai katrā gadījumā par pienākumu izšķirt jautajumu par
vienu vai otru laulātā vainu, ir nepareizs, jo lik. par lamlību 76.
pants runā tikai par to, ka, jalaulība šķirta viena vai abu laulāto vainasi dēļ, tad tās jāuzrada sprieduma, bet šis pants nemaz nezīmējas' uz t i e m g a d i j u m i e m , kad laulība šķirama n e a t k a r ī g i n o l a u l ā t o v a i n a s , ka tarn jānotiek 50. pantā paredzētā gadījumā; arī lik. par laulību 60. pants
neattaisno Tiesu Palatas nepareizo uzskatu par vajadzību šini
gadījumā izškirt jautājumu par prasītaja vainīgumu, jo pec
šī panta izpratnesi, ja laulība šķirta uz lik. par laulību 50. panta
pamata, t. i. n e a t k a r i g i n1o l a u l ā t a v a i n a s , tad
katrs no laulātiem, kūrš ir trūcīgs , var prasīt no otra šķirtā laulātā uzturu.
(1925. g. 26. m a r t a spr. Oša pr. 1. pr. Osis.)

55.
Tiesu Palata . . . izpildījusi likuma par laulību 55., 76. p.p.
noteikumus, norādot, pie kura no vēcākiem paliek n e p i l n g a d ī g a i s partu bērns; bet likums nekur nenosaka, ka tiesai
jau pašā spriedumā par laulības šķiršanu katrā ziņā „visā visumā" būtu jānoteic bērna liktenis l ī d z v i ņ a p i l n g a d ī b a i ; tāpat kā alimentu lietās spriedums ir grozams atkarībā
no partu vēlākiem katrreizējiem materialiem apstākļiem (Sen.
civ. kas. dep. spried 1923. g. Nr. 57.), arī spriedumiem par
škirto vecāku bērna likteni ir speks tikai „rebusi sie stantibus"
un tādēļ tiesai ir pilnīgs pamats, neparkāpjot likumu par laulību, bē'rna likteni nosacīt pagaidam tikai līdz zinamam viņa
vecumam, atstājot atklātu jautājumu par vēlaku laiku, ja vien
tiesa pietiekoši motivē isiavu lēmumu . . . Tiesu Palata . . .
pieškīrusi atbildētājai tiesību atstāt bērnu pie sevis n e t а ļ ā к
kā l ' ī d z b ē r n a 7. g a d a v e c u m a m , pec kāda termiņa
prasītājam, kā bērna tēvam, paliktu tiesība, saskaņā ar . . .
priv. lik. 228. p„ atkarībā no lietas apstākļiem, prasīt lēmuma
revidēšanu jautājumā par bērna tāļāko likteni.
(1925. g'. 15. maija spr. Nr. 282, Izaka pr. 1. pr. Izak.)

60.

1) Tas apstāklis, ka atbildētājs iestājies jaunā laulībā, neatsvabina viņu no pienākuma dot savai šķirtai sievai uzturu, jo

saskanā ar lik. par laulību 60. panta 3. daļu, tikai tas šķirtais
laulātais, kurš pats iestājies jaunā laulībā, zaude tiesibu prasīt no otrā šķirtā laulātā uzturu.
(1923. g. 28. sept. spr. Nr. 210i, Doniņ pr. 1. pr. Doniri.)

2) Apgabaltiesai, konstatēj ot, ka tas apstāklis, ka prasītāja ir tiešām trūcīga, ir p i e t i e к о š i pierādīts ar to faktu,
ka miertiesnesis atradis par nepieciešamu vmu atsvabmat no
tiesāšanas nodokliem, nebija vajadzīgsi vēl pieprasit no prasitājas papildu pierādījumus par viņas trucibu, pielietojot civ,
proc. lik. 106. (821.) p.
(1925. g. 26. febr. spr. Nr. 106, Baikovas pr. 1. pr. Baikovu.)

Ties. iek. lik.
174. (250.)
1) Atbildētājs iesniedzifi sūdzību, kurā norāda ka Apgabaltiesa izspriedusi pret viņu vērstu izlikšanas prasību bez ka
būtu vinam izsniegts aicinājums uz tiesas sedi, un ka pai sem
un spriedumu tas vēlāk nejauši dabūjis zināt no kaimiņakamdēl lūdz spriedumu šaī lietā uzraudzības karta atcelt. UziaudziШ kārtībā saskaņā ar tiesu iek. lik. 250 p. Senatam atceļami
civillietās tādi bez likumā noteiktas kārtības leverosanas taisīti tiesu iestāžu lēmumi, kuri nav apstrīdami civilprocesia Iikumā paredzētā kārtībā, gaī gadījumā aicinājuma neizsniegsana
dod lietas dalībniekam iespēju apstrīdēt Apgabaltiesas spriedu
mu kasacijas kārtībā, ja lietā pēc prasības vertibas pielaista
kasaciias kārtība, vai arī lügt sprieduma pārspriesanu civ. proc.
lik 187 pantā paredzētā kārtībā, pielīdzinot aicinajuma neizsnirn-fwmu im nrjaušu ziuāt dabūšanu par lietā notikusu sprie
dumu ain-iidīUi 'likuma pantā paredzētam jaunam apstaklim,
l u r š dod tiesību lügt sprieduma pārspriešanu. Aiz apraditiem
iemesliem iesniegtais lūgums, atcelt uzraudzibas kartiba Apgabaltiesas spriedumu, atstājams no Senata bez caurskatisanas.
(1922. g. 12. okt. sipcr. Nr. 294, Jasmaka pr. 1. pr. Segali.)

2) Ties iek. likums lai gan neparedz uzraudzības kārtībā
taisītu tiesas lēmumu pārsūdzamību, bet pēdēju arī neizsledz;
augstākā instancē katrā laikā var pieņemt caurskatisanai uzraudzības kārtībā zemākās instances izspnesto lietu ari neatkarlgi no sūdzības — jautājumos, kuros likums neparedz parsudzību vispārējā procesa kārtībā.
(1923. g. 28. febr. spr. Nr. 52, Vaickovska pr. 1. pr. Berziniem un
Tjulenevu.)

3) Ārpus kasacijas kartības spriedums civiliietā nav atceļams, arī ne uzraudzības kārtībā (tiesu iek. lik. 174. р., 2. pkt.),
(1925. g. 3. sept. spr. Nr. 38-6, šulca blakus sūdzības lietā.)

325. (401.)
Tiesu iek. lik. 325. (401). p, aizliedz zvēr. advokatam uzstāties tikai pret savu mäsicu, bet nemaz ne pret savas māsicas
vlru, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai māsica dzīvo ar savu vīru
kopā vienā dzīvoklī, vai nē; šī likuma 325. p. (401. р.), kā izņēmuma noteikums iztulkojams visšaurākā nozīmē un nav tādēļ attiecinams uz viņā tieši neparedzētiem gadījumiem.
(1925 g. 17. dec. spr. Nr. 453, Berlova pr. 1. pr. Artemjevu.)

Civ. proc. lik.
1.
1) Lūdzējs savā kasacijas sūdzībā pats aizrāda uz to, ka
no viņa iesniegtai kasacijas sūdzībai praktiskas nozīmes neesot,
bet ka tā iesniegta ar to nolūku, lai Senats izšķirtu dažus pār.■ūdzētā lēmumā izvirzītos jautājumus, kuriem piekrītot ievērojama teoretiska interese likuma pareizā tulkošanā un piemērošanā . . . Civilprocess ir strīds par civiltiesībām un civiltiesas
mērķis ir šo tiesību aizsargāšana un atjaunošana . . . Strīds
par civiltiesībām pastāv tikai tur un tik tāļu, kur un cik tāļu
pastāv likumīga interese tiesību tūlītejai atzlšanai tiesas ceļā, un
^akarā ar to, tiesas darbošanās var būt tikai tur, kur ir kon>tatēta tāda likuraīga interese . . .; ja pēdējā kā tāda atkrīt,
beidzas arī tiesas darbošanās . . . saskaņā ar pievestiem vispāfējiem nosacījumiem ispēkā gājušu spriedumu atcelšanas mērķis
ir viena no lietas dalībnieku aizskārtas likumīgas intereses atjaunošana, kamdēļ arī no Senata caurskatami ir tikai tādi lūgumi par spēkā gājušu spriedumu atcelšanu, kuri pamatojas
un iziet uz minētā mērķa sasniegšanu . . . atsevišķu tiesisku
jautājumu izšķiršana Senatam
piekrīt
vienīgi ties. iek. lik. 2591.
1
1
panta un Senata iek. lik. 33 . un 74 . pantu kārtībā un robežās,
• t ne civilprocesa kārtībā.
(1921. g. 15. sept. spr. Nr. 95, Kleina 1. pr. Hanzemu.)

2) Sasikaņā ar priv. lik. 594. pantu vietējā pagastā atrodošies sabi(4h'iskic coļi pieder victējārii ]iašvaldības vienībām, pagastiem, un atrodäs to lietošānā, un, saskaņā ar 1922. g. 6. julija likuma par pagastu pašvaldību 3. panta, 2. pktu, uzraudzība
par šiem ceļiem un viņu uzturēšana piekrīt pagasta organiem.
Tamdēļ sūdzības par tādu ceļu pārgrozīšanu, kura izdarīta ar
pavšvaldības iestāžu . . . atļauju, nepiekrīt tiesu iestāžu kompetencei, bet iesniedzamas administrativem iestādēm instanču kārlībā. Tādā kārtā Apgabaltiesa, izbeidzot šo lietu uz civ. proc.
lik. 1. panta pamata, kā tiesu iestādēm nepiekrītošu, nav nekādus likuma pārkāpumus pielaidusi.
(1923./4. g. 9. dec. / janv. 10. dienu spr. Nr. 30, Hartmaņa un с
pr. 1. pr. Francs.)

3) Prasība, kuras priekšmets ir atlīdzība par izdevumiem,
kurus no paša Hdzekļiem sedzis iekšlietu ministrijas resora vaslts
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ierēdnis, apriņķa priekšnieks, sakarā ar to, ka viņš nav saņēmis
dabā dzīvokli'un kancleju ar apgaismošanu un apsildīšanu, raksturojama fcā prasība par dienesta atalgojuma daļu. Šāda prasība tieši izriet no prasītāja dienesta attiecībām, tā tad pamatojas uz valsts iekārtu, un apspriežama pēc valsts, resp.
adminietrativām tiesībām. Tādā kārtā runa stāvošaisi prasībaž
priekšmets nav raksturojams kā strīds par civiltiesībām, un
tādēl, saskanā ar civ. proc. lik. 1. р., nepiekrīt civiltiesu izšķiršanai (kr. Sen. civ. kas. dep. spr. 1884. g. Nr. 21., Balajeva
lietā; 1881. g. Nr. 148., Merinova lietā; 1876. g. Nr. 216., Bazileviča lietā).
(1926. g. 30. sept. spr. Nr. 208, Berķa pr. 1. pr. Daugavpils apriņķa
vakli.)

4) Tiesu iestādei gan nav tieslba apspriest nepadotu viņai
administrativu iestāžu rīkojumu pareizību pēc būtlbas. Tomēr
civiltiesu iestādēm jāizšķir jautājums par to, vai administrativā iestāde, taisot zmamu rīkojumu,. ieturējusies_savu kompetenču robežāsi, jo tikai k o m p e t e n t a s iestades taisītam
rīkojumam piešķirams likumīgs spēks (kr. Sen. civ. kas. dep.
1876. g. spr. Nr. 591., Šerera lietā). Tadel civiltiesu iestādēm tiesība civilprasības lietā, kura piekiit viņas izspriešanai,
apsvērt jautājumu par administrativas iestādes rīkojuma likumību, lai noteiktu pēdējā pierādīšanas spēku, neskatoties uz
to, ka šāds jautājums, ja viņš būtu patstāvīgas prasības priekšmets, nepiekristu tiesu iestādes kompetencei. (Kr. Sen. civ.
kas. dep. spr. 1880. g'. Nr. 246.,Tkačukova lietā;
1884. g.
Nr. 85., Ludiženska lietā.)
(1925. g. 3. sept. spr. Nr. 38(5, šulc pr. 1. pr. Vecrumbu.)

5) Lieta grozās . . . ap to, ka atbildētāja (Sarkanu pagasta
pašvaldība) nav atmaksājusi prāsītājai (Cesvaines pagasta pašvaldībai) izdevumus, kurus saskaņā ar savu budžetu nesubi
prasītāja 1919./20. g. g\, 'kad prasības rakstā aprādītās muižas
bija pievienotas prasītājai, kā par atbildetājas pilsoņu apkalpošanu, tā arī par atbildētājas pilsoņu skolnieku apkalpošanu
un uzturēšanu. Tā tad prasītāja prasa tādu izdevumu atlīdzināšanu, kuri pamatojas uz abu partu publiski-tiesiskam funkcijām un kompetencēm, tā tad cēlusi prasību, kura pamatojas
nevis uz privattiesiskām, bet uz publiski tiesiskām attiecībām,
tādēļ šādas prasības nav raksturojamas kā strīdus. pa_r civiltiesībām^ bet kā strīdus par publiskās tiesībās paredzeto pienākumu izpildīšanu, kāds strīds uz civ. proc. Hk. 1. p. nepiekrīt
civiltiesām.
(1926. g. 29. apr. spr. Nr. 53, Cesvaines pagasta pašvaldības pr. 1. pr.
Sarkaim pag. pašvaMību.)

S. (1801.)
1) Prasītāja iesniegusi pēc civ. proc. lik. 1801. p. prejudicialu prasību, kurā viņa lūdz tiesu atzīt, ka viņa ienesusi Iiaulībā kā pūru prasības rakstā minēto mantu . . . Prasītāja pamato savu prejudicialo prasību uz to, ka viņai es-ot likumīga interese, sakarā ar gaidamo laullbas šķiršanu, — konstatet „aizrādītos apstākļus", im ka atbildētājs apstrīdot pūra saņemšanu . . . Atbildētājs aizstāvējies pret prasību, aizradot, ka
laulības šķiršana neesot paredzama un prasība dēļ šķiršanas
neesot iesiiiegta, pie kam neapstrīd, ka prasītāja ienesusi mineto
mantu . . . Apgabaltiesa nostājusies uz to procesuelo redzes
stāvokli, по kura iziet celtā prasība, aizkustinādama jautājumu, vai prasība patiesi uzskatama un apmierinama_kā preju
diciala prasība . . . Pēc Apgabaltiesas pareizi nostādīta^ prejudicialas prasības teoretiska civilprocesa jēdziena, prejudiciala
prasība pielaižama tikai tad, ja prasītājs ieinteresēts visdrīzākā jautājuma izšķiršanā par. to, vai pastāv jeb nepastāv zinamas tiesības vai juridiskas attiecības, kuras apstrīd pretējā
puse, iepriekš pēdējā faktiski pielaidusi tiesību pārkāpumua,
kuri radītu pamatu prasības celšanai deļ prasījuma apmierināšanas pēc būtības . . . Pie tādiem apstākļiem, no kuriem iziet
prasītaja, gan būtu bijusi domājama prejudiciala prasība, kura
prasītāja būtu lūgusi atzīt, ka zinamai, laulībai ienestai mantai
pieškirams atsevišķas mantas juridisks rakturs, bet tādu prasību'prasītāja nav'cēlusi . . . Apgabaltiesa konstatējusi, ka tā
juridiskā interese, uz kuru prasītaja pamato ,£avu prasību, proti,
laulātu paasinājušās attiecības un laulības šķiršanas iespeja,
faktkki nav pierādīta, ka pec lietas apstākļiem laulības šķirsana uzskatama pat ne par varbūtēju, ka pēdejā noteikti nav
sagaidama drīzākā laikā, un ka vispār prāvnieku savstarpējās
faktiskās attiecības nav attaisnojušas prejudicialas prasības cel^
šanu . . . Tādēļ, kā pareizi atradusi Apgabaltiesa, šaī gadīiumā a'tkrlt pamats prejudicialas prasības celšanai, jo vairāk
tādēļ, ka pati prasltāja savā prasības rakstā aizrāda tikai uz to,
ka v'ina esot ieinteresēta noteikto a p s t а к ļ u, kā tādu, nodil>ināšanā tiesas ceļā, t. i. tā fakta vien, ka viņa ienesusi prasības rakstā minētās mantas laulība . . . Dēļ zinama f а к t а
nodibināšana tiesas celā prasība vispār nav pielaižama (kr. Sen.
civ. kas. dep. 1875. g. spr. Nr. 246.) . . . Minētais fakts
konstatējams nevis prejudicialas prasības ceļā, bet pierādījujnu
nodrošināšanas kārtībā, ja faktiski jābaidās, ka velāki nebutu
iespējams celt priekšā attiecīgus pierādījumus.
(192.1. g. 28. apr. spr. Nr. 45, Čāče pr. 1. pr. čāče.)

2) R-ejudiciala prasība pielaižama tikai tad, ja vēl nav
notikuisi tiesību pārkāpšana un prasltāja tikai ieinteresēta tūlītēju juridisku attiecību nodibināšanā tiesas ceļā.
(1921. g. 28. apr. spr. Nr. 45, Čāče pr. 1. pr. čāče.)

I
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_ _ 8 ) p i;eiudiciala prasība civ. proc. lik. 3. (1801.) panta nozime var tikt celta tikai par tagadnē vēl esošam un uzturamām
.juridiskam attiecībām un tikai pret to personu, kura apstrid
m attiecibas, t. i. apgalvo, ka viņa šādās attiecibas a r prasītāiu
nesastav
smī gadījumā turpretim prasītāja nemaz nav lūgusi atzit, ka starp viņu un a t b i l d ē t ā j u pastāv zinamas
jundiskaa attiecibas t a g a d n ē , bet ir lūgusi atzīt, ka starp
vmas tevu un Z. muižas īpašniekiem a g r ā k ir pastāvējušas
juridiskas attiecibas, kuras izbeigušās 1910. gadā.
Tamdēl
Apgabaltiesa pareizi un saskanä ar civ. proc lik 3 (1801 ) p'
tiešo izpratni atzinusi prasītājas; prasību pie tādiem apstākpem par nedibmātu.
(1925. g. 29. okt. spr. Nr. 286, Briedis pr. 1. pr. Püci.)

6. (4.)

. . 1 ) P ^ s i t ä j s . . . lūdzis pirmā instancē lietu izbeigt uz
visiemlaikiem. Atbildētāja . . . pret šādu prasītāja lūgumu
секш lebildumu, pieprasīdama lietas izspriešanu pēc būtības
kadu viņas lūgumu tiesa tomēr atstājusi bez ievērības. Art
,iesu Palata atstājusi atbildētājaš blakuš sūdzību par šo lēmumu bez levērības, atsaucoties uz bij. kr. Senata pēdējo gadu
praksi_ sai jautājumā, ar kuru atzīta prasītāja tiesība' izbeM
^ f ! . 3 ^ ? k t u > e t o k a t r ā viņas stadijā, saistot šādu izbeigšanu ar
atbildetaja pieknsanu tikai tādā gadījumā, j a prasītājs, lūgS f S я 1 г 1 Z b e i g t ; r e z e r v ē - s e v I i e t a s a tiaunosana S tiesībal.
sis viedok is pamatojas uz leskatu, it kā ar lietas izbeigšanu
iiz vi^iem laikiem, prasības priekšmetam atkritot, atbildētājam
nebutu vairs nekadas mtereses pie lietas turpināšanas, jo līdz
ar tiesas
lemumu par lietas galīgu izbeigsanu, pielīdzinot to
^ Л ^ " Г а prasibas noraidīšanai pēc būtības, būtu piaspriežami
atbildetajam, uz viņa lūgumu, pretēji civ. proc. lik. 868 panta
fcmrtam, kurs paredz izdevumu piesprieSanu tik lietās izsprieS
Ч Й ™ 0 ? ? ē c b 5 t ī b a s > a r ī t i e s a s im lietas vešanas izdevumi. Tadas krievu Senata izteiktas domas . . nav uzska
tamas par pareizām. Tiesa piespriedusi atbildētājai tiesas izdeviimus un athdzību par lietas vešanu pēc civ. proc lik 868
panta; tiesas izdevumi im atlīdzība par lietas vešanu pie'spriezami t l kai по uzvarētās puses; atzīt pusi par uzvarētu tiesa v a r
tikai izispriezot hetu pēc būtības; izspriest lietu pēc būtibas
iesa_var tikai sprieduma, bet nevis lēmuma celā; tādēl tiesai
bij laizspnez si lieta pēc būtības, un proti, sprieduma, bet nevis
р а Т Г п А о ^ Г а м 0 Ч 1 ° W * V * V P a t s W ö A » atziniS
pai nepamatotu. Neatkangi по tā, šāds ieskats par iespēiu
hetu izbeigt pret atbildētāja iebildumu nav savienojams ar
civilprocesa likuma pirmā panta noteikumiem, kuri uzliek tiesu
lestadem par pienākumu izšķirt ikvienu strīdu par civilām tie-
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sībām, kamdēļ arī, atbildētājam ceļot ierunu pret prasītāja lūgumu par vma celtās un pat jau tiesā pārbaudītās prasības
sudzibas īzbeigšanu uz prasītāja vienpusēju lūgumu, tiesai nav
liesiba_ izbeigt, bet gan likums uzliek tai par pienākumu šo
no atbildētaja turpināto strīdu caurskatīt un izspriest pēc būtības. Jautājumisi par to, vai atbildētājam ir kāda interese pie
lietas turpināšanas, vai ne, jāatstāj atbildētāja paša izškiršanai,
kuram, neatkarīgi no prasības priekšmeta atkrišanas var krist
bvarā viņa iebildumu apspriešana un caurskatīšana no tiesas
un noteiktu attiecību radīšana strīdus jautājumā ar sprieduma
došanu pēc būtības. Nevar tamdēļ atbildētājam nemt tiesību
prasīt viņa reiz apstrīdēto tiesību caurlūkošanu un noteikšanu
tiesas ceļā ar spriedumu pēc būtības.
(1922. g. 27. janv. spr. Nr. 12, Moskovska pr. 1. pr. štok.)

2) Apgabaltiesa, proprio motu apstrīdēdama partu līguma
spēku un derīgumu, nemaz neievērojot to, ka atbildētājs uz
hguma nederīgumu nemaz nav dibinājis savas, pret prasību, celh
tas īerunas, prelaidusi civ. proc. lik. 6. (4.), 181. (121.) un 196
(142.) p. p. pārkāpumu.
(1925. g. 26. febr. spr. Nr. 66, Gafanoviča pr. I. pr. Steinbergu.)

3) Tiesa, pēc civ. proc. lik. 4. pantā izteiktā principa, nenrikst no sevis iekustinat jautājumu par prasības priekšlaicību,
lapat kā likums aizliedz tiesai iekustināt no sevis jautājumu
par prašības noilgumu (civ. proc. lik. 132., 706. р . р . ) ; rīkodamās preteji, tiesa atņemtu prāvniekiem iespēju, nevien iz>t procesualos līdze_kļus, kurus prāvnieks būtu varējis piemērot, ja jautāj'umu butu bijis aizkustmājis pretinieks>, bet arī
atņemtu prāvniekiem_ iespēju dot vajadzīgos paskaidrojurnus,
lesmegt papildu pierādījumus, im vispār, atspēkot pretinieku
• и ziņfi celtās ierunas.
(1022. g. Eebr. spr. Nr. 29, Leubušer pr. 1. pr. VanagTi.)

4) Apgabaltiesa atzinusi prasību kā priekšlaicīgu uz tā
• imata, ka dzivoklis ticis atbildetājam uzteikts 1924. g. 16. janiī, dodot viņam termiņu dzīvokļa atbrīvošanai līdz 1. martam,
kamēr prasība celta jau 18. janvarī. Tas apstāklis, ka prasība
celita pirms 1924. g. 1. marta, līdz kuram prasītāji atlāvuši atl)i!detājam pahkt dzīvoklī, nav uzskatams par iemeslu atraidīt
1924. g. 18 janvarī celto prasību kā priekšlaicīgu: izlikšanas
i casibas pamati pastāvēja jau prasības iesniegšanas laikā, bet
IK-VIS tikai 1. martā, un sakarā ar to, prasītāja tiesība, prasīt
tbildētāja dzīvokli, izcēlusies un pastāvēja jau prasības celSanas laikā, neatkarīgi no atbildētājam priekš izvilkšanās dotā
■■■ilīgā termiņa (priv. lik. 3196. p.); jo prasītāji varēja sagaidīt,
ka atbildētajs tomer aiī šo 1. marta terminu neieturēs, un pat
8*
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dzīvokla nepieciešamību kā tādu, apstrīd, kā tas patiesi arī
roticis', tad tas apstāklis vien, ka prasības lesniegsanas laika
seviškais, prasītāju atbildētājam atļautais termiņs vel nav notecēiis nevar pats par sevi prasību padarīt par priekslaicigu
un varētu iespaidot, lielākais, tikai jautājumu par tiesu īzdevumu sadalīšanu starp partiem (sk. arī кг. Sen. rezolucijas Bukovska kom. pie priv. lifc. 4125. p . zem ht. „6" sahdz. an
к? Sen civ. kas. dep. apr. 1910. g. Nr. 32., Eltermaņa heta)
(1926. g. 28. maija spr. Nr. 384, Kedlichu pr. 1. pr. Taninm)

5) Apgabaltiesa uzstādot to apstākli, ka mājas tikušas atsavinātas prasītājam procesa laikā, atrod Ka šim faktam neesot
nozīmes tamdēl, ka civilprasība esot apspriežama uz to attiecibu
pamata, kādas' bijušas iesūdzības laikā. gia Apgabaltiesas uzskats, lai gan pats par sevi pareizs, tomēr nav atzistams par
izsmelošu. Apgabaltiesa nevarēja iet tam apstaklim garam,
ka pr'asītājs par procesa laiku — ekspropriacijas ceļa —■ zaudējis īpašuma tiesību uz mājām, līdz ar to zaudējot ari riciba?
tiesību par vinām un taī skaitā arī tiesības prasit atbildetajf
izlikšanu no minētām mājām sprieduma taisisanas laika . .
Apgabaltiesa, pretēji civ. proc. lik. 142. р., nav apsveruei īzškirošo procesualo jautājumu par to, kāda nozime sai lieta ir
tam apstāklim, ka pēc prasības. celšanas taisni atkntis prasibas
faktiskais pamats un priekšnoteikums, un pie tarn bez atbildetāja rīcības, uz kuru prasītājs dibinājis isavu prasibu, un ka
šis apstāklis varētu iespaidot šīs konkretes lietas procesualo
gaitu.
(1923. g\ 28. febr. spr. Nr. 4«, Pirfcsa pr. 1. pr. Paegli.)

6) Prasība atraidama, ja viņa nav pamatota, vai nu taī ziņā,
ka trūkst; juridisks pamats, vai ja prasības pamatā liktie ai>
stākli nav pierādīti, pie kam šo juridisko vai faktisko pamatu
esamība jāattiecina uz prasības iesniegsanas momentu^ baskanā ar agrar. ref. lik. 1. d. 8. р., a t s a v i n ā t a i s ipasums,,
līdz' tā pārnemšanai no Zemkopības mimstrijas, paliek viņa
līdzšinējā īpašnieka Uetošanā un apsaimniekošana uz komodata
pamata, pie kam iepriekšējam īpašniekam paliek īpasuma saimniecības augli. Atbildētājs neapgalvo un nav lūdzis Apgabaltiesu nodibināt, ka U. mājas būtu tikušas pārņemtas pirms pra&?bas ieHiiiegšanas. Tā tad prasītājam piederēja katra ziņa izslēdzošas lietošanas tiesības attiecībā uz U. mājam, un lidz ar
to arī tiesība prasīt atbildētāja izlikšanu, kura hetosanas ti_esības (uz notecējuša nomas līguma pamata) bija īzbeigusas
pirms prasības celšanas. Aiz šiem iemesliem jāatzist, ka ekspropriacijai uz agr. ref. lik. pamata n a v atpakaļejosa speka,
un ja tas tā ir, tad tas apstāklis vien, ka par procesa laiku prasītājs zaudējis īpašuma tiesības uz nomas pnekšmetu, nevareja
э,1 а ;
atnemt vinam tiesību vismaz realizēt ar pašu agr. ref. lik. noQO-
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drošinātas izslēdzošas lietošanas tiesības un_no pedejam īzrietošās tiesības prasīt atbildētāja, kā līdzšinējā lietotaja, īzhkšanu. Ja šādas tiesības agr. ref. lik. atzīst iepriekšejiem īpasniekiem pat attiecībā uz t ā m zemēm, kuras ar agr. ref. lik.
levešanu uzskatamas par ipso' jure ieskaitamām valsts zem.es
fondā, tad jo vairāk nevar runāt par agr. ref. atpakaļejosu
spēku'āitieciba uz zemēm, kuras jau reiz tika atzītas par neatsavinamām, un kuras tā tad nav tikušas. pēc t ā atsavmatas,
bet tikai vēlāki ar īpašu lēmumu tika atzītas p_ar atsavinātām
(bet nevis it kā j a u par ipso jure atsavinamām, kā tas noticiā ar U. m ā j ā m ) . Kādā kārtībā,_ un vai vispār spriedumu
par atbildētāja izlikšanu būtu iespejams izpildīt, tas nav no
svara, kā piliiīgi pareizi uzsvērusi jau Apgabaltiesa, atsaukdamies uz kr. Sen. civ. kas. dep. s p r . 1913. g . N r . 71.
Pie šādiem apstākļiem Apgabaltiesa, uzskatot par _ nenozīmīgu to faktu, ka p ē с prasības celšanas U. mājas^ tikušas
prasltājam ekspropriētas, jautājumā par prasības atzīšanu par
pamatotu un apmierinamu, . . . nav atbildētāju pievestos likumos pārkāpusi.
(1924. g. 27. febr. spr. Nf. 51, P"irksa pr. 1. pr. Paegii.)

7) Nepelna ievērību atbildētāja pa;kaidrojumi par to, ka
prasība (resp. lieta) esot izbeidzama uz ta pamata, ka prašītājs pa procesa laiku atsavinājis prasībasi priekšmetu (strīdū
(vsošās mājas) bez tā, ka par māju pāreju būtu pieteikts tiesai
ar prasības cesiju, un ka ieguveji būtu iestājušies procesa —
prasltāja vietā. Tiesu Palata šaī ziņā pareizi atzinusi, ka praslbas pamats un pareizība pēc būtības apspriežami pēc apstakliem un juridiskām attiecībām, kuras pastāvēja štarp partiem
I rasības'iesniegšanas laikā.
Prasītājs nav spiests, atsavmot
praeības prieksmetu, līdz ar to cedēt arī pašu prasību; taism
otrādi, pēc kontrahentu starpā pastāvošām norunām butu pilnlgi pielaižams, ka prasītāja, piem.,, lai izvairītos no atbildība&
pret savu kontrahentu — apņēmies savā vārdā vēl turpmat
iesākto prasības lietu. Starp prasības priekšmeta kontrahentiem nodibinājušās matenali-juridiskas attiecības pašas p a r
sevi nevar iespaidot procesuali technisko jautājumu_par pras!bas likteni kā tādu. Bez šaubām, māju ieguvējam. butu bijusi
tiesība procesā iestāties kā blakus-intervenienti prasītāja pusē;
bet arī tad p a r t s , prasītāja pusē, tomer būtu iepriekšējais
prasītSjs, ar kuru, kā īsto partu, tikai varētu rēķmāties tiesa
iin atbildētājs. ' Tādēļ māju atsavināšana vien kā tāda nav
atnēmusi prasītājam nedz materialo nedz formelo (procesualo)
tiesību, uzturēt un turpināt prasību savā vārdā, un nav arī atiiēmusi tiesai tiesību prasību piespriest taisni prasītājam (sk.
Sen. civ. kas. dep. spr. N r . 51.) .
(1926. g. 28. janv. spr. Nr 14, Bitermaņa pr. 1. pr. Lotiņu.)
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9. (7.)

Jautājums par kriminaltiesas sprieduma saistošo (prejudicialo) nozīmi civillietäs apspriežams nevis pēc civ. proc. lik.
895., bet gan pec kriin. proc. lik. 35. (30.), 778. р . р . ; pēc
к и т . proc. lik. 35. (30.) р., kriminaltiesas galīgs spriedums
ir saistošs priekš civiltiesas tikai jautājumā par to, vai noziedzīgais nodarījums tiešām noticis, vai tas ir bijis tiesājamā
nodarījums, im käds raksturs šim nodarījumam; tā tad jautājuma par to, kam pieder noziedzlgā nodarījuma Objekts, kri
minaltiesas _spriedums nav saistošs priekš civiltiesas; par īpašuma tiesībam uz šo objektu ieinteresētā persona pat nevar
celt civilprasībn kriminallietā civ. proc. lik. 7. p. im krim. proc.
lik. 742. p . paredzetä kārtībā, jo šādas civilprasības priekšmets var būt tikai atlīdzība par zaudējumiem, bet nekad ne vindikacija.
(1925. g. 23. apr. spr. Nr. 143, Valbes pr. 1. pr. snorinu un Smilg-aini.)

11. (9.)
Jautājums. par to, vai konkrets gadījums pārsūdzams zinama kārtība, atkarājas по tiem likumiem, kuri ir spēkā pārsudzamā sprieduma laikā, jo tiesai jāpiemēro attiecīgā momentā
pastavošie, t. i. speka esošie, civilprocesualie likumi.
(1922. g. 21. sept. spr. Nr. 202, Geista pr. I. pr. Bongu.)

14. (HK)
^l) Miertiesa atraidījusi sūdzētāja atsauksmi uz vietējām
lerašām uz tā pamata, ka tāa esot piemērojamas tikai tur, kur
nav tieša likuma. šis Miertiesas apcerējums runā pretim civ.
proc. lik. 13. (10 1 ) р., jpec_kura ierašas piemērojamas tur, kur
bkums to prasa. Vispārējā zemn. lik. 38. p . nosaka, ka mantošanas lietas jāpiemero vietējās ierasas. Miertiesa par vietējo
ierašu pierādījumu neatzīst pagasta valdes apliecību. Arī šis
Miertiesas apcerējums nav uzskatams par pareizu, jo likums
neaprobežo pierādīšana_s līdzekļus attiecībā uz ierašu esamību,
un tādeļ neizsledz iespeju ierašu esamību pierādīt arī ar amatpersonu un sevišķi. ar pagasta valdes apliecībām: civ. proc.
lik. 14. (10 2 .) p. (Kr. Sen. civ. kas. dep. spr. 1891. g. N r . 86.,
Sizovas lietā,). Pie sādiem apstakļiem Miertiesai nav'bijis pietiekošs pamats sūdzetāja iesmegto' pagasta valdes apliecību kā
tādu atzīt par nepieņemamu ierašu pierādīšanai, neapsverot
konkretas apliecības saturu pēc būtības.
(1924. g. 17. dec. spr. Nr. 273, Zakuļa mantojuma lietā.)

—
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2) Pēc civ. proc. lik. 14. (10 2 .) р . , tiesa var savu slēdzienu
par_ierašu esamību dibināt uz „ag'rākiem spriedumiem līdzīgās
lietas" (як. arī civ. proc. lik. 1805. p. piel. 19. р . , priv. lik.
ievad. 26. p.) tikai tad, j a Apgabaltiesa рёс tarn varētu pamatoties Ш p a s t ā v ī g u ,
v i_e n 1 ī d z I g u (konstantu) tiesu
praksi, bet ne uz kadu vienreizeju spriedumu, kas pie tarn runā
pretim citam spriedumam.
(1924. g. 17. dec. spr. Nr. 316, Vingra pr 1. pr. Vingru.)

16. (12.)
Pati Apgabaltiesa sava sprieduma vēsturiskā daļā noteikti
uzsver, ka miertiesnesis lietu tāpēc atzinis par n e p i e к r īt о š u viņam, ka „lietā iet strīdus par īpašuma tiesībām", t. i.
Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka miertiesnesis lietu pēc būtības nav izšķīris, bet atzinis prašību par viņam n e p i e к г It о š u. Tādā kārtā . . . Apg-abaltiesai nav bijis pamats, pretēji civ. proc. lik. 16. (12.) р., lietu izspriest pēc bütlbas, bet
viņai bija vispirms jāizšķir jautājums par lietas piekritibu, un
atrodot, ka lieta piekrīt Miertiesu iestādēm, lieta jānodod Miertiesnesim izšķiršanai pēc būtības. (Kr. Sen. civ. k a s . dep. spr.
1876. g. Nr. 198., Fridmana lieta, N r . 407., Zakožurinkova lietā,
1879. g\ N r . 220., Kurakina lietā.)
(1924. g. 30. apr. spr. Nr. 81, Latvijas pareizticīgas baznīcas Sinodes
pr. I. pr. / a l t e r u un EgMti.)

23. (15*.)
Par nepamatotu uzskatama prasītāja paskaidrojums, ka
Apgabaltiesai nav hijnsi tieslba prasību atraidīt attiecībā pret
.vLbildcl.Mju S., kura piasKju atzinüsi un iMiertiesneša spriedumu
nav pārsūdzējusi. Prasība tika vērsta u:z nedalamu priekšmetu,
kāda prasība iziet по atbildētāju kopējas atbildības. Tādēļ, j a
vions по vairākiem kopēji atbildīgiem atbildētājiem pārsūdz
tiesas spriedumu, tad ta& nevar nākt spēkā arī attiecībā uz pärējiem. J a tādēļ spriedums tiek atcelts otrā instancē, tas uzskatams par atceltu savā visumā, tā tad nevien attiecībā uz
pārsūdzētāju, bet arī uz t ā līdzatbildētāju (kr. Sen. civ. kas.
dep. s p r . 1893. g. Nr. 77., Pumpjanska lietā).
(1924. g. 28. maija spr. Nr. 88, Rabkeviča pr. i. pr. Stankeviču un
Beikttl.)

36. (1806.)
Miertiesa, kvahficēdama šaī g-adījumā īpašnieka prāvu pret
nomnieku dēļ izlikšanas, ka traucētas valdīšanas atjaunošanas
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praslbu pielaidusi . . . nepareizību, jo traucētas valdīšanas atjaunošanas prasībās tiesa noskaidro im aizsargā vienīgi kailo
valdīšanas faktu, nevedot to nekäda sakarä ar tiesibām uz šadu
valdīšanu, kas pie nomnieku un īpašnieku attiecībām bez tiesību
jautājumu noekaidrošanas nav domajams, kamdeļ arī jau kr.
Senatā bij pilnīgi nodibinājusies prakse, ka nomnieku un īpašnieku strīdi nav ieskatami par sūdzībām dēļ traucētas valdīšanas atjaunošanas (sal. piem. kr. civ. dep. spr. N r . 34., no
1893. g . ) .
(1922. g. эрг, Nr. 26, Zeltimi mant. masas pr. 1. pr. Erdmam.)

37. (29-a.)
1) Izškirot prasības, dēļ traucētās valdīšanas atjaunošanas,
tiesai jāpārliecinājas vienīgi par to, vai attiecīgais priekšmets
atradies prasītāja f a k t i s k ā v a l d ī š a n ā , _un vai to atbildētājs nav saņēmis savā valdīšanā ar prasītaja piekrišanu,
neapspnežot pie tam nekādus jautājumus par prasītaja vai ab
bildete j a t i e s ā b ā m uz tāda priekšmeta valdīšanu.
(1921. g. 15. sept. spr. Nr. 102, Sangovič pr. 1. pr. Sang-oviču.)

2) Atbildētāji nenoliedz to faktu, ka viņi atņēmuši prasītājam zemi, kura atradusies pēdējā faktiskā valdīšana un lietošanā, bet atspēko prasību uz tā pamata, ka viņiem, atbildetājiem, piederot valdīšanas t i e s ī b a uz mineto zemi. Atbildētāji pieturas pie uzskata, ka viņiem tiesība pret prasītāja
posesora prasību celt ierunu uz petitoriska pamata tādeļ, ka
prasības par īpašuma tiesībām uz piešķirtu zemij на дел вн. земля)
piekrīt izisļpriešanai tām pašām miertiesu iestadem, kuras^ izspriež posesora prasības, pie kam šā sava uzskata pastiprinašanai atsaucas uz kr. Sen. civ. k a s . de'p. 1889. g. spr. N r . 44.,
Lesnevska lietā. Atbildētāja uzskats nav savienojams ar po
sesora praslbu nozīmi im jurisdiko raksturu, un arī nav attaisnojams ar minēto Senata spriedumu; posesora prasība pec būtības! vērsta uz valdīšanas restituciju, izejot no tā, ka k a t r a
valdīšana bauda likumā paredzēto _aizsardzību (X. t. I. daļ.
531. p . ) : valdīšana kā tāda restituējama, ja par to tika celta
attiecīga, t. i. posesora prasība; pret posesora prasību nekad
nav ceļama nedz pretprasība, nedz ieruna, kura būtu pamatota
uz īpašuma tiesībām, — posesoru prasītājs nav spiests pierādīt
savas valdīšanas tiesību: no tā loģiski_ izriet, ka viņa, posesora
prasība nav atspēkojama im nav izslēdzama ar pretinieka atsauksmi uz pēdējā valdīšanas tiesībām; tā tad pretiniekam nav
— posesora prāva — atļauts atsaukties uz sava īpašuma tiesību un ar to novērst prasītāja, posesora, praslbu. Šis materialu
tiesību elementarais noteikums nav grozamš atkarībā no ta,
vai pēc f o r m a l i e m , t, i. proceslikumiem, attiecībā uz pie-
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skirto zemi, tām pasam tiesu iestādēm un proti, miertiesu iestādēm piekrīt nevien posesora prasības, bet a n petitoru pra,*lba (uz 1920. g. 14. septembra likuma 4. p. p a m a t a : V. V.
Nr 215.). Kr. Senata 1889. g. spriedumā Nr. 44., kura pareizību pēc būtības vienbalsīgi atspēkojusi j u n d i s k a literatura,
— (šeršenevičs: Учебник гражданского права 10. izd., 20. ь IV.
im 253. lp.; Friedstam: о владсльч. иск-fe žurnala „ВЪстникъ
Права"1900. g. 7. burtn. 82. un sek. lp.), izvesta tikai ta doraa, ka
ja prasītājs prasību par valciīšanas, restituciju ceļ p e c c i v .
p r o c . l i k . 29-a. p. 2. p k t . p a r e d z ē t ā t e r m i ņ a n ot e c ē š a n a s , vispārējās tiesu iestādēs, tad pret sadu prasibu
pretinieks var celt ierunu uz petitoru p a m a t a : tadeļ по svara
īzškirt, kāda nozīme ir prasībai par valdīšanas restituciju, kur_u
prasītājs cel p ē c minētā termiņa notecēšanas; sai ziņa j a saka, kā posesora prasība p ē c minētā procesuala (prekluziva)
termina notecēšanas vairs nav ceļama kā tiri posesora prasiba,
lai gaA lūguma punkts (petitums) var aprobežoties viena luguma
par valdīšanas restituciju, bet pēc būtības sai luguma klusu
ciešot ietilpst revindikacija, ar ko izskaidrojama kr. benata
domas, ka šaī gadijumä pretējā puse var, atsaukdamies uz sayu
īpašumu tiesību, ierunas ceļā atspēkot prasītāja valdisanas tiesības. šaī konkretā gadījuma, kā redzams по Apgabaltiesa_a
pprieduma, prasītāja valdīšaņa tika atņemta viņam 17. junija
1918 gadā, bet prasība par valdīšanas restituciju īesmegta
16 julijā 1918. gadā, t ā tad p i r m s civ. proc. lik. 29-a panta
i)aredzētā tei-mina nctecēšanas, kādēļ jāatzīst, ka prasiba apspriežama k ā t ī r i p o s e s o r a p r a s ī b a, p r e t
kuju
и a v p i e l a i ž a m a i e r u n a uz p e t i t o r u
pamata.
Tamdēl, neapspriežot atbildētāja pret prasītāja valdisanas t i eS ī b ā m celto ierunu, Apgabaltiesa nav pārkapusi civ. proc.
lifc. 129. pantu.
(1022. ...;. M. maija spr. Nr. ioi, Bodža pr. 1. pr. Bodžiem.)
38. (31-a.)
1) Prasības priekšmets i r : 1920. g. janvarī starp prāvniekiem noslēgto iepriekšējo mutisko līgumu par . . . māju pardošanu — atzīt par atceltu uz 1920. g. 18. m a r t a likuma pa
mata un izlikt atbildētāju по mājas. Civ. proc. lik. 31. p. īzņem
но piekritības miertiesnesim nevis prasības par nekustamu īpašumu, bet tikai prasības vai nu par īpašuma tiesību uz nekustamu īpašumu, vai arī par valdīšanu tiesību uz nekustamu īpasumu, pamatotu uz formelu aktu. Zem „t i e s ī b a s uz ne
kustamu īpašumu" jāsaprot 1 i e t i š ķ ā s tiesības vai nu par
īpašuma tiesībām vai par kādām citām lietišķām tiesibam uz
svešu nekustamu mantu (sk. civ. proc. lik. 1810. p.) ._ Та tad
по piekritības miertiesnesim izņemtasi tikai strīdus lietas par
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to, kam strīdīgā nekustamā manta pieder uz ī p a š u m a t i es ī b a s pamata, vai strīdus lietas par kädu citu 1 i e t i š к и
tiesibu uz nekustamu mantu. Tādēļ no miertiesneša kompetent
ces nav izņemtas nedz prasibas, küras tikai i z г i e t no formaliem aktiem par nekustamu mantu, nedz prasības, kuras attiecas uz hguma par nekustamu mantu izpildīšanu, vai uz tädu
ngumu īzpildīšanas sekām. šaī lietä celtä prasība vērsta nevis
uz „īpasumu tiesibu uz nekustamu mantu" atzīšanu prasītājam par labu, un nevis uz īpašumu tiesibu apstrīdēšanu im atņemsanu atbildetājam; tä tad prasība nav lietiška rakstura,
viņa n a v prasība par „tiesībām uz nekustamu'mantu" kä
tadu. Runā_stāvošās prasibas priekšmets ižsmelasi lūgumā atcelt īepriekšējo mutisfeu līgumu par nekustamu mantu. Tädai
prasibai tlri oblig-atorisks (saistības) raksturs un viņa neaizskar lietišķās tiesības uz minēto nekustamu mantu; tāda prasiba piekrlt miertiesnesim (civ. proc. lik. 1806. p. 1. pkt.) . šīs
prasibas, kä obligatoriskas prasības, raksturs negrozās tikai
pateicoties blakus prasibai par atbildētāja izlikšanu по pārdotas mäjas, jo šī blakus prasība, kura izriet по pamatprasības
nedibinajasi vis uz kādam lietišķām (īpašuma) tiesībām un ne
vis versta uz lietišķu (īpašuma) tiesibu atnemšanu atbildētājam, bet uz prasību par iepriekšējā mutiskā līguma atcelšanu,
uz kuru savukārt pamatojusies mājasi nodošana atbildētāia
valdisanā.
(1921. g. 27. okt. spr. Nr. 132, Celma pr. 1. pr. Fridrichsonu.)

2) Apgabaltiesa, konstatēdama, ka prasītajs
dibinа
s a v u prasābu par atbildetāja izlikšanu uz savām, prasītāja,
īpasuma tiesībām uz atbildētāja ieņemto nekustamo īpašumu
un ka atbildētājs a p s t r ī d š ī s p r a s ī t ā j a īpašuma tiesibas, ir pareizi atradusi, ka šīs lietas izspriešana uz civ. proc.
liķ. 31. p. 1. pkta pamata nepiekrīt miertiesu iestādēm, un lieta
izbeidzama.
(1923. g. 28. febr. spr. Nr. 47, Elfmera pr. 1. pr. Kleinmani.)

3) Prasītāji, kā pierādījumu tam apstāklim, ka strīdus
zeme īr īzdalīta по zemniekiem piešķirtas zeme& viensētas zeme
impiešķirta kā īpašums prasītaju tiesību devējam, ir piestādījusi lietai izrakstu по bij. Daugavpils aprinka zemes ierīcības
komitejas, по kura redzams, ka minētais izraksts ir izdots' krepostakta vietā kā pierādījums tam apstāklim, ka strīdus zeme
īr piesķirta kä personīgs ipašums zemniekam V. L Kā to jau
Latvija^ Senats savā 1922. g. Nr. 40. spriedumā Annas Lāč
prasibas hetā pret Pāvilu Lāč-Rutkalnieku paskaidrojis tādiem ka augšāmmēts izrakstiem, saskanā ar 1906. g. 9. novemfcra ukaza 2. nodaļas 2. panta c punkta, ir tieši pieškirama krepostakta, t. i. civ. proc. lik. 38. panta 1. pktā paredzētā formela
akta nozime.
Tamdēļ šinī gadījumā prasību, kura vērsta uz

strīdus zemes kā viensētas, no zemniekiem piešķirtās zemes, izdalītas zemes, izņemšanu no atbildētāja lietošanas un nodošanu
prasītāja lietošanā, kā dibināta uz eiv, proc. lik. 38. panta 1. pktā
paredzētā formelā akta, piekrīt nevis miertiesnešu iestāžu, bet
gan vispārēju tiesu iestāžu kompetencei.
(1926. g'. 26. m a r t a spr. mir. Vikentija Loča aizbiklņa pr. 1. pr. Stanislavu Stivrinu.)

60. (48.)
Senats pieder pie vispārējām tiesu iestadēm . . _. Tādēļ
pilnvarā, кита dota lietas vešanai miertiesu iestādes vien, kaut
g-an ta! būtu paredzēta tiesība iesniegt kasacijas sūdzību (civ.
proc. lik. 60. (48.) p.), nav uzskatama — s a t u r a ziņā — par pietiekošu nedz kasacijas sūdzības iesniegšanai Senatam, nedz lie
t a s vešanai Senatā. šim slēdzienam neruna pretim 1918. g.
6. decembra lik. 7. p . (lik. k r ā j . N r . 10.) noteikumi par to,
ka Latvijā. vienīgā kasacijas instance ir Senats, jo jautajumä
p a r pilnvaras saturu un spēku izšķiroša nozīme ir tarn, kadās
tiesu iestādēs vešanai konkreta pilnvara tikusi izdota: ja ta
izdota lietas vešanai Miertiesu iestādēs vien, šī pilnvara_nedod
tiesības lietu vest Senatā, jo Senats pie Miertiesu iestädem nepieder.
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 406, Vancana pr. 1. pr. Lebede\m un Vancanu.)

67. (54.)
1) Atbildētāja domas, ka tikai t a s apstāklis ir uzskatams
par prasības pamatu, kurš ir ļ)ievests kā tāds prasības punktä,
ir mal<lT(»;s, jo praslbas punktā var pra&ības pamatu aii nepievest, bet piettelc ш ко, kä praslbas pamats ir pievestsi vesturiskä
prasības dalä.
(1928. g-. 28. sept. spr. Nr. 234, Laiming pr. 1. pr. Brinkmani.)

2) Praslbas par traucētas valdīšanas atjaunošanu nepieder
pie lietām, kuras nav padotas novērtēšanai (civ. proc. lik. 54. p.
3. pkt.).
(1923. g. 27. jul. spr. Nr. 265, Muižnieka pr. 1. pr. Muižni«kiem.)

69. (54 2 .)
Lieta papildu tiesu nodokļu nesaņemšanas dēļ vispār nav
izbeidzama, jo Apgabaltiesas pievestais civ. proc. lik. 54 2 . p.
attiecas uz neiemaksātiem vai nepilnīgi iemaksātiem pie. pra-

sības iesniegšanas tiesu nodokļiem, kamer ģadījuimā, kad prasības raksts jau pienemts un viņam dots attiecīgs virziens, ne
par prasības rakstu izsniegšanu atpakaļ, ne par lietas izbeigšanu
aiz šī iemesla vien nevar būt runa.
(1924. g. 17. dec. spr. Nr. 311, Trofimova pr. 1. pr. Gildinu un Levinu.)

90. (69.)
1) Nepelna ievērību atbildētāja uz civ. proc. lik. 69. p.
2. pkt. celtais n o r a i d ī j u m s , kuru viņš pamato uz to,_ka
prasītājs par to pašu priekšmetu un uz t ā paša pamata celrs
prasību pret atbildētāju Sakstgales pagasta tiesa, ka rainetā
lieta pārgājusi uz Rēzeknes miertiesnešu sap_ulci, kura lietu izspriedusi 1917. g. 12. oktobrī, bet ar atbildētaja iesniegto kasacijas sūdzību lietu nosūtīj'usi Vitebskas Apgabaltiesai, im ka
pēdējā lietu vēl nav izspriedusi. Pēc_atbildetāja domām, mmēta
lieta būtu bijusi jāturpina un prasītājam bijis jānogaida mmētās oriģinalās lietas piesūtīšana uz Latviju, isaskaņā ar Latvijas
un Krievijas 1920. g. 18. dec. miera līgumu; tadēļ prasītājam
neesot bijušas tiesības iesākt jaunu prasību. šis atbildētaja
uzskats nav pareizs. Prašītājam gan bija tiesība turpinat agrāko lietu, t. i. vinš varēja lügt Latgales Apgabaltiesu kā kasacijas
instand lietu atjaunot — bij. Krievu Vitebskas Apgabaltiesas
vietā. Bet faktiski prasītājam nebija iespējams izlietot šās tiesības, jo vina rokās nebija pārsūdzeta Rezeknes Miertiesnešu
Sapulces 19i7. g. 12. okt. sprieduma noraksts. Kā redzams no
atbildētāja iesniegtā Rēzeknes. miertiesnešu Sapulces 1918. g.
22. julija lēmuma noraksta, pēdējā atzinusi mineto norakstu_pa_r
neticamu, kā lielinieku varas apliecinato dokumentu, un tadeļ
a t r a i d ī j u s i prasītāja lūgumu atcelt tas pašas miertiesnešu sapuloas 1917. g. 12. пот. lēmumu par 1917. g. 12. okt.
sprieduma izpildīšanas apturešanu. Tā tad, по v i e n a s puses
Latgalesi Apgabaltiesai nebūtu bijis iespējams atjaunot lietu
dēl täs cauL'lūkošanas kasacijas kartībā; bet по o t r a s puses<
prasītājam nebija iespējams panākt 1917. g. 12. okt. sprieduma
īzpildīšanu, lai gan šie abi ceļi butu priekš prasltaja daudz ertāki
un labvēlīgāki nekā jaunas lietas iesākšana, ķuras rezultats ne
bija zinams. Pie tādiem apstākļiem prasītajam nevareja a b 
liegt griezties pie trešā ceļa, t. i. iesākt lietu no jauna, jo vairak
tādēl, ka по prasītāja nevar prasīt nogaidīt oriģinalas lietas piesūtīš'anu по Vitebskas. īzbeigt pie tädiem apstākļiem prasītāja
по jauna iesāktu prasības lietu tikai uz tā pamata vien, ka
Krievijas, .t. i. ärzemes pilsētā varbut atrastos akts par prasītāja veco lietu, nezinädams, vai patiesi Vitebskä vel uzglabats
bij. Vitebskas Apgabaltiesas archivs, im turpretim zinot, ka Vi
tebskas Apgabaltiesa kā tāda, t. i. ka tiesa, katrä ziņā nepastāv
— būtu jāuzskata par atteikšanos' по tiesašanas (отказ в право
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tiešu prasību, nelūdzot atjaunot agrāko lietu.
(1,921, g. 22. nov. spr. Nr. 162, Laizana pr. 1. pt. Laizanu.)

91 Ano-abaltiesa nav atradusi par iespējamu šinī alimentu
?Lra prāvntkiem esošo pierādījumu materialu uz kupi atfcldet ^ a t e a u c a s savas ierunas регМШша
^ ^ ^ 1 ^ 1 ^

ai läizieto im ļāapspriež atbildētāja pneksa stadita piotokola
Isor P Te?ädIjumu (liecinieku izteicienu) matenals.
(1923. g. 28. febr. spr. Nr. 57, Kdges pr. 1. pr. Eigfc)

4) Miertie-nesis 1922. g. 23. febr. piespriedis prasību ar
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ir sakars ar so lietu, lai panāktu šīs lietas izspriešanas apturēšanu, esot bijis jau pirma instancē jāiesniedz noraidījums uz
civ. proc. lik. 69. p. 2. pkta pamata, ко atbiMētājsi nav darījis.
šis Apgabaltiesas uzskats ir maldīgs, jo, lai g-an civ. proc. lik.
575. p. noteikumi par to, _ka_ noraidījumi jāceļ pirmā atbildes
rakstā, vai pirmā tiesas sēdē, pēc civ. proc. li'k. 80. panta arī
piemerojami miertiesu iestādes, šinī lietā, kur atbildētājs bija
iesniedzis prasību par savām īpašuma tiesībām Apgabaltiesā
tikai 1922. g. 16. maija, par pirmo tiesas sēdi, kurā vinam visparīgi, ne tik vien juridiski, bet arī faktiski bija īespējams izdarīt savu noraidījumu uz civ. proc. lik. 69. p. 2. pkta pamata,
ir uzskatama Apg*abaltiesas 1922. g. 24. maija sēdē, kurā tad
arī atbildētājs lūdza vispirms' izšķirt jautājumu par šīs' lietas
gaitas apturešanu. Tamdēļ Apgabaltiesa, neievērodama savā
spriedumā atbildētaja celto noraidījumu uz tā pamata, ka šis
noraidījums esot bijis novelots un bijis jāceļ pirmā instancē, ir
pāikāpusi civ. proc. lik. 69. p. 2. pktu.
(1923. g. 31. jamv. spr. Nr. 19, Graubes pr, 1. pr. Rožukalnu.)

4) Pēc Apgabaltiesas konstatējuma, Hetā trūkst viena nama
līdzīpašnieka pilnvara; uz šā pamata Apgabaltiesai bija tiesība,
attiecībā uz šo nama līdzīpašnieku lietu izbeigt.
(1926. g. 25. febr. spr. Nr. 206, Hebensperger un ct. pr. 1. pr. Vecpuisi.)

96 (75).
Pēc eiv. proc. lik. 96. (75.) p . atlikt lietasi iztiesāšanu uz
vienas puses lūgumu var gan tikai ārkārtējos gadījumos, bet
šis pants nav attiecinams uz gadījumiem, kad parta lūgumsi
versts ne tikdaudz uz lietas atlikšanu kā tādu, bet uz kāda procesuala akta izpildīšanu, kurš pats par sevi bez lietas atlikšanas
nav izdarams; šaī gadījumā lietas atlikšana tikai netieši izriet
no tada partu līguma, kura apmierināšana domājama un iespejama vlenīgi atliekot lietu, piem. tad, kad parts lūdz nopratināt
liecinieku, kurš būtu izaicinams uz nākošo sēdi; līdzīgos' gadījumos tiesai nav tiesības, parta lūgumu dēļ liecinieka nopratināšanas atraidīt atsaucoties uz civ. proc. lik. 96. (75.) р., bet
tiesiai bij jāparbauda parta lūgums pēc būtības un jāapsver,
cik tāļu liecinieka nopratinašana būtu pielaižama vai nepielaižama atkarībā no lietas apstakļiem.
(1925. g. 28. maija spr. Xr. 176, Ābeles pr. 1. pr. švaniem.)

102. (81.)
1) Saskaņā ar civ. proc. lik. 81. panta noteikuma saturu
un nozīmi: „ka prasītajam jāpierāda sava prasība un atbildē-
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täjam sava ieruna," prasītājs, pievedot savai prasībai likumīgus
pierādījumus, nav piespiests izteikties par atbildetäjas tikai
kailos vārdos celtām ierunäm, ka viņs tās apstrīd . . . tāda viņa
neizteikšanas-klusuciešana nevar tikt ieskatīta par ierunas atzīšanu, kas atsvabinātu atbildētāju no celtās ierunas pierādīšanas.
(1920. g. 30. sept. sipr. Nr. 81, Glužga pr. 1, pr. švarc.)

2) Tiesai nav tiesības uzlikt prasītājam par pienākumu
pierādīt prasības pamatā esošos faktuš, kurus atbildētāji sevišķi neapstrīd un kurus atbildētāji atrod tikai par nepierādītiem (Kr. Sen. civ. kas. dep. s p r . 1874. g . N r . 4 2 1 ) ; uzliekot
pie šādiem apstākļiem prasītājam par pīenākumu pierādīt pra. ības faktiskos pamatus, Apgabaltiesa pārkāpusi civ. proc. lik.
102. (81.) p .
(192(6. g. 25. febr. spr. Nr. 139, Oļeohnas pr. 1. pr. Obechmčem.)

3) Apgabaltiesai, piespriežot nešķirtai sievai un tās bērniem uztura naudu no vīra, bija jākonstatē, vai un kā vīrs to
;itstājis, — uz ко prasītāja pamato savu prasību, vai ka sievai,
atstājot vīru, bijis pietiekošs iemeslsi p ā r t r a u k t kopdzīvi ar vīru.
Apg-abaltiesa neviena no aprādītiem apotākļiem nav nodibinājusi, un tikai no t ā viņas> aizrādījuma, ka a t b i l d ē t ā j a m v ī r a m esot jāpierāda, ka sievai nav bijis pamats aiziet no
viņa, varētu slēgt, ka Apgabaltiesa no vienas puses tomēr nav
atradusi par nodibinātu prasības pamatu, t. i. ka pats atbildētājs no viņas aizgājis, un no otras puses atradusi par pierādītu
atbildētāja ierunu, ka pati prasītāja viņu atstäjusi. J a nu Api'.abaltiesa iziet no šī pēdējā fakta, tad viņai nav bijusi tiesība,
uzlikt atbildētājam par pienākumu pierādīt to negativo apstākli,
ka ,,sievai nav bijis pamats aiziet по vīra". Taisni otrādi, j a
sieva pārtrauc kopdzīvi ar vīru un sakarā ar to prasa uzturu,
Lad taistii viņai jāpierāda, ka viņai bijis pietiekoss pamats to
darīt, t. i. ka vlrs ar savu izturēŠanos in'et viņu padai-ījis kopdzī. par iifjjaiu'sanni viņai (priv. lik. 7. р., 8. р. 2. pkt.), jo vaina
■ .(V prezumējama, bot jäpieräda.
(1924. g. 28. maija spr. Nr. 137, Asar pr. 1. pr. Asaru.)

105. (82.)
Apgabaltiesa atrod atbildetäjas aprādītās ierašas par nodibinätam ar to, ka kādā citā lietä Apgabaltiesa izdarījusi civ.
proc. lik. 412. p. paredzēto apkārtļaužu nopratināšanu un uz pēdējās pamata šaī citā lietā nākusi pie slēdziena par aprādīto
icrašu esamību. šāds Apgabaltiesas . . . sprieduma motivs neiskan ne ar civ. proc. lik. vispārējiem noteikumiem par pierādījumu pienešanu (Beweisantretung, представлен1е доказа-
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тельств, civ. proc. lik. 370.—498. p p . ) , ne par pierādījumu pārbaudīšanu (Beweisaufnahme, проверка доказательств civ. proc.
lik 4 9 9 . - 5 6 5 . p.p.), ne sevišķi ar civ. proc. lik. 14. (10-.) p ,
noteikumu par ierašu esamības pierādamību ar tiesas spriedumiem. Pēc civ. proc. lik. vispärejiem noteikumiem tiesai pasai
tieši jāuznem im jāpārbauda partu pienesamie pieradijumi, ka
mer c i t ā lietā ar šaī citā lietā uzņemtiem pierādijumiem nodibinātie fakti uzskatami par pierādītiem izspnežama lietā tikai
tad, j a tiesa seviški pārbaudījusi šādu citā lietā nodibmato iakcu
pierādlšanas spēkii un nozīmi atkarībā no šādu faktu nodibmāšanas kārtības un citiem lietas apstākļiem. Izspriezama lieta
Apo-abaltiesa aprobežojusies ar aizrādījumu, ka vmas pievestas
citā lietā aprādītās ierašas esot „konstatētas civ. proc. lik. 412 p.
kārtībā". Tā tad Apgabaltiesa izspriežamā lieta nav parbaudiju.si pēc būtības jautājumu, kādā sevišķi kārtībā tai cita lieta
notikusi apkārtlaužu nopratināšana, t. i., 1) vai nu civ proc.
lik 420.—423. p.p., vai 2) tikai 4 2 4 , - 4 3 3 . p . p . paredzeta kartībā, pie kam, p i r m a j ā gadījumā Apgabaltiesai butu vel
seviški no sevis jāpārbauda, jāapspriež un janoverte pec butibas
nopratināšanasi rezultats (civ. proc. lik. 437. р.). ApgabalLiesa,
neizpildot šo pienākumu, pārkapusi civ. proc. hk. 10o. (8z.),
437. p . p (1924. g. 17. dec. spr. Nr. 316, V m g m pr, 1. pr. Vingru.)

106. (82'.)
1) Prasība celta uz tā pamata, ka starp partiem slēgtaiļ
un no viniem dzīvē izvestais nomasi līgums izbeidzies un tika
šajās im 'no atbildētāja pret prasību celto ierunu robežās Apgabaltiesai bija prasība apspriežama, kamdēļ tiesai sim gadijumā
ne tikai nebija iemesla pašai no sevis apšaubit prasitajas iolvarka īpašuma tiesību iegūšanu, bet pat nebija tiesība tadu jautajumu ierosināt, jo atbildētāj,s pret prasītājas īpasumu tiesibani
ierunas nebija cēlis. No otras puses, ja Apgabaltiesa īeskatija
prasītājas īpašuma tiesību konstatēšanu uz mmeto folvarku
priekš iietas izspriešanas par izšķirošu... im vēl atrada prasitajas īpašuma tiesības par apšaubamām, tad tiesai uz civ. proc.
lik. 82 1 . panta pamata bija par to japasludina prasītājaiun jadod
pēdējai laiks attiecīgu pierādījumu priekšā stādīšanai tiesai.
(1922, g. 23. febr. spr. Nr. 41, Reutt pr. 1. pr. Valeino.)

2) Apgabaltiesai pašai no sevis ierosinājot jautājumu par
to, vai apelacijas sūdzība ir iesniegta uz iesniedzēja attiecīga hkumīga pilnvarojuma pamata, saskaņā ar civ. proc. lik. 106. (82 J )
panta noteikumie?n, bija jäuzdod partiem noskaidrot ar pienaci-
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giem pierādljumiem, vai Vec-Gulbenes miesta dorne ir lēmusi
pilnvarot miesta valdi vest so lietu.
(192D. g. 18. dec. spr. Nr. 578, Zemkopības ministrijas mežu dep. pr.
1. pr. Vec-Gulbenes miesta valdi.)

118. (86.)
Liecinieka radniecība ar a b i e m partiem neatņem tarn
partam, pret kuru uzstädlts si,si liecinieks, tiesibu atstatit so
liecinieku, ja vien šī radniecība ar to partu, kurs uzstadijis so
l ; ecinieku, ir täda, kura pielaiž atstatījumu.
(1923. g. 28. sept. spr. Nr. 217, Račko pr. 1. pr. Račko.)

119. (87.)
к

Civ proc. likums neuzliek tiesām pienākumu atgādināt prāvniekiem, kādā laikā viņiem jāpieteic liecinieku noraidijums.
(1925. g. 26. febr. spr. Nr. 95, Skrastiņa pr. 1. pr. Sprančiem.)

134. (1014)
Pēc civ. proc. lik. 134. (1014), 409. p . p . liecinieku liecības
pielaižamas arī tādu notikumu pierādīšanai, kuri parasti pierādarai tikai rakstiski, ja vien attiecīgie F ^ l s k l ^ f r ^ S
iznīcināti vai nav pieejami bez parta g n b a s unL akta esamibu
un saturu var pierādīt arī ar citiem (bet ne obhgatoriski ar attiecīo-ā kārtībā sastādītiem rakstiskiem) pierādīj umiem; sadi civilprocesa noteikumi pilnā mērā attiecinami a n uz Kr. civ. lik.
209 p aprādītiem dokumentiem radniecības pieradisanai po civilprocesnoteikumos šaī ziņā neparedz izņēmumu; sim sledzienam nemaz nerunā pretim civ. proc. № 1 3 5 6 . р., 30 по si panta
neizriet — it kā par argumentum e contrario — ka v 1 s о s parēios gadījumos, kad lieta negrozītos ap „likumīgo dzimsanas
Pierādtšanu, 1356. panta paredzētie metriku suröfTļ*ļjMfonta g*ļ
aižami; 1356. p. paredz šādus surogatua jau uz to gadijumu, kad
vispār nebūtu iespējams sadabūt metriku, neatkarigi по ta aiz
kādiem iemesliem; tādā kārtā nemaz nav izslegts, ka tais specialos gadījumos, kurus paredz civ. proc. kk. Ж. P ; . ^ J f ^ - l™
kurus neparedz civ. proc. lik. 1356. р . , nebutu lespejam,, tapat
Kr civ lik 209. p. aprādītos, dokumentus apvienot ar liecimekiem gadījumā, ja pagasta valdes archivs aiz force majeure
iemesliem, t. i. bez parta gribas, iznīcmats vai evakuet, Ki.
Sen civ. kas. dep: spriedums 1893. g. N r . 25, Sanduļa keta
uz runā stāvošo gadījumu tieši neattiecas, 30 taī nav ш а р а г
to ka attiecīgi dokumenti, ar kuriem parts vareja pieradit savu
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radniecību, būtu tikuši taisni i z n ī с i n ā t i, kā to paredz civ.
proc. lik. 134., 409. p.p.; tas apstāklis, ka pagasta valdes archivā
jabut attiecigiem datiem par pagasta zemnieku radnieciskām
attiecibām, uzskatams par notorisku faktu, kas pats: par sevi
butu atzīstams per tādu „citu" pierādījumu, kuru paredz civ.
proc. Ик. 134., 409. p.p. im kädi dati tā tad pilnā apmērā attaisnotu liecinieku pielaišanu partu radniecības noskaidrošanai.
(1926. g. 25. febr. spr. Nr. 93, Falonovas pr. 1. pr. Nikandrovu um c.)

135. (102.)
1) Kautgan miertiesu iestädes nav spiestas paskaidrot, aiz
kādiem lemesliem viņas atraida liecinieku izteicienu ticamību,
bet ja Apgabaltiesa tomēr pievedusi apstäklus, kuri devuši vinai
lemeslu apšaubīt liecinieka ticamlbu, tad tiesas taisītam slēdzienam par minetā liecinieka neuzticamību bija jāizriet iz patiesiem lietas apstākļiem.
(1923. g. 31. janv. spr. Nr. 15, šulca pr. 1. pr. Jansonu.)

• P ™-Z CAV- p r o c - l i k ' 1 3 5 - ^ 0 2 - ) P a n t a Pamata Apgabaltiesai, ka Miertiesu iestāžu otrai instancei no vienas puses, nemaz
nav jāmotivē, kamdēļ viņa netic kāda liecinieka liecībai,' un, по
otras puses, Apgabaltiesas pievestie liecību neievērošanas.' motivi nav pārbaudami kasacijas kārtībā.
(1923. g. 26. okt. spru Nr. 379, Pekkas pr. 1. pr. Gaillt.)

3) Apgabaltiesai ir tiesāba nepiešķirt ticamību arī tādu lie
cinieku īzsacījumiem, kuri tikuši nopratināti tikai pirmā instancē, jo hkums (civ. proc. lik. 102. р.), saskanā ar kuru lieci
nieku īzsacijumu spēku nosaka tiesa, kura izspriež lietu pēc
butibas, šmī ziņā netaisa nekādu izšķirību'starp lieciniekiem.
(1923. g. 31. maijā spr. Nr. 187, Prilapa pr. 1. pr. Klaviņu.)

139. (106.)
Civ. proc. lik. 106. un 410. pantu piemērošana Latvijā ir
aprobezota ar civ. proc. lik. 1819. pantu, pēc kura pie civ. proc;
lik. 106. un 410. pantu piemērošanas jānem vērā'priv. lik 2952
2993., 2994., 3532., 3572., 3605. un 3850. pantu noteikumf
No pievestiem pantiem izriet, ka ar liecinieku liecībām var apgazt visu tādu rakstisku dokumentu saturu, kuriem rakstiska
forma paesķirta ne pēc likuma priekšraksta, bet vienīgi tfkai
uz kontrahentu vēlešanos.
(1923. g. 28. sept. spr. Nr. 235, Dreijas pr. 1. pr. Martimonu.)
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146. (109 4 .)
Lai gan civ. proc. lik. 146. (109 4 .) pants neizslēdz iespēju
pieteikt viltojuma strldu rakstiski, bet tomēr, ka tas redzams
kā по šī likuma, tā arī по papildinoši šim likumam piemērojamā
civ. proc. lik. 556. panta likumdošanas motiviem, rakstiski pie
teikt viltojuma strīdu var vienīgi iesniedzot par to atsevišķu
pieteikumu, kuram tad tiek dota likumā paredzētā gaita. Tamdēl kaut kādā citā, tiesai lietā iesniegtā rakstā — vai tas būtu
vai'nu kāds lūgums, vai paskaidrojuma, vai apēlacija — pieteiktam viltojuma strīdam nav nekādas nozīmes kā tadam, kurš
iesniegts ne likumā paredzētā veidā un_kārtībā un kuram nevar
tikt dota likumā paredzēta gaita, un tada pieteikums по tiesas
atstājams bez caurskatīšanas.
(1925. g. 28. okt. spr. Nr. 238^ Luitrma pr. 1. pr. Freibergu.)

155. (112.)
Apgabaltiesa nevarēja atsaukties uz kādu atbildētājas atzīšanos: atbildētāja prasību nav atzinusi; paskaidrojot, ka prasītājs piegādājis viņai preci p_ar 60.000 rbļ., atbildētāja piemeiinājusi, ka par katru piegādājumu noticis arī apreķins, t a ka
viņa nav parādā palikusi. Atzīšanās nav skaldama. Raksturojot pievesto atbildētājas paskaidrojumu — kā atzīšanos — Ap'i,abaltiesa pielaidusi atzīšanās skaldīšanu, ar to pārkapjot Civ.
proc. lik.
(1922. g. 18. dec. spr. Nr. 307, Spiridonova pr. 1. pr. šlesser.)

167. (122.)
Sa'skaņā ar civ. proc. lik. 122. р., ekspertu pieaicināšana
atkarājas по biesas un izdarama tādos gadījumos, kur prasībasi
povērtēšanai vajadzīgas sevišķas zināšanas. Šaī gadījumā aiz
spriedumā aprādītiem pareiziem motiviem tiesa nākusi pie slēdziena, ka liecinieks Р., kuram sīki pazīstami vietējie darba
apstākļi un cenas, noderīgāks prasības apmēra noteikšanai, neka
kāda blakus persona. Likums neuzliek tiesai par pienākumu, bet
l^iešķir tai tiesību izsaukt ekspertus. šī jautājuma_izšķiršana
^tāv'ciešā sakarā ar lietas faktisko pusi un tiesas sledziens šaī
ziņā, kā tāds, kas attiecas uz lietas būtību, nav pārbaudams kasaeijas kārtībā.
(1922. g. 21. sept. spr. Nr. 165, Strautiņa pr. 1. pr. Gtezeru.)

183. (132.)
Apgabaltiesai nav bijis pamats, pretēji civ. proc. lik. 183.
(132.) р., по sevis'bez atbildētājas aizrādījuma aizkustinat jau9*
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tājumu par to, vai atbildētāja iegūvusi strīdū esošo zemes gabalu iesēdējuma ceļā, un no sevis nodibināt, it kā iesedējumā
rekvizitu esamību.
(1926. g. 28. janv. ?pr. Nr. 34, Petrovas pr. 1. pr. Nikanorovu.)

184. (133.)
Pēc civ. proc. lik. 133. p. tiesas izdevumu apmēra noteikšana
un to aadalīšana starp prāvniekiem pilnīgi atkarājas no miertiesnešu iestāžu ieskata un nav pārbaudamas kasacijas kārtībā.
(1920. g. 5. maija spr. Nr. 24, Sakne pr. 1. pr. Bāder.)

196. (142.)
Nav likumīga pamata atbildētāja aizrādījumam uz to, ka
Apgabaltiesa it kā būtu pārkāpusi vispārējo tiesāšanas kārtību
ar to, ka savā spriedumā atsaucoties uz liecinieku liecībām, neesot ŠĪSJ l i e c ī b a s ievietojusi pašā spriedumā: liecinieku Hecības tiek ierakstītas tiesas Protokoll (civ. proc. lik. 133. (101.)
p.) un tiesai nav pienākuma pie sprieduma izgatavošanas galīgā
formā atkārtot viņā liecinieku izteicienus.
(1925. g. 28. okt. spr. Nr. 220, Haz« pr. 1. pr. Ozoliņu.)

197. (144.)
Ja spriedums. tika laikā izgatavots galīgā veidā, tad tas
apstaklis vien, ka miertiesnesis nav izsniedzis laikā (civ. proc.
Hk. 197. (144.) p.) sprieduma norakstu un vēl mazāk, ka viņs to
nav izsūtījis laiķā, nevar noderēt par iemeslu atjaunot apelacijas
termiņu. Sūdzetāja pievestais Sen. civ. kas. dep. spr. 1923. g.
Nr:< 374, uz runā stāvošo lietu neattiecās, jo taī lietā Senats izgajis no tā, ka spriedums patiesi likumä paredzētā laikä nav
ticis izgatavots galīgā veidā un sakarā ar šo paskaidrojis, ka
ja tas ticis konstatets, tad partam nav katrā dienā jāierodās
tiesa, lai kancleja meklētu pēc sprieduma noraksta, „ja spriedums
noteikta laikä nav bijis gatavs". Likums vispār neparedz sprie
duma noraksta izsūtīšanu, izņemot civ. proc. lik. 200. (145 2 .) p.
paredzēto gadījumu, un tādēļ parta lügums, izsūtīt viņam sprie
duma norakstu, nemaz neatsvabina partu no pienākuma, по sevis.
noskaidrot tiesā, vai spriedums ir sagatavots laikä galīgā formä
un apstiprinošā gadījumā iesniegt termiņā attiecīgo pārsudzību,
pilnīgi neatkarīgi по tā, vai un kad viņš būtu saņēmis izsūtamo
sprieduma norakstu. Konkretā gadījumā netikvien nav pierādīta miertiesneša vaina, neizsniedzot sprieduma norakstu laikä,
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bet taisni otrādi, pats sūdzētājs pielaidis vainu taī ziņā, kā
vinš nav pārliecinājies uz vietas, vai spriedumspatiesi nav sagatavots attiecīgā laikā, resp. ka viņš personīgi vai caur pilnvarnieku nav sanēmis viņa pasūtīto sprieduma norakstu. da
pats sudzētājs bijis vainīgs pie apelacijas termiņa neieverosanas, tad varbūtēja konkurējošā *аш»*ю » d » « * * 1 « * # M W ^
lomu nespēlē un pati par sevi nedod tiesibu prasit apelaeijas
atjaunošanu.
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 345, Boka pr. 1. pr. Zemfcop. min. un
Komanovsku.)

210. (152.)
Miertiesnesis, taisot aizmuguriska sprieduma vietā jaunu
spriedumu un izliekot to aizmuguriskä sprieduma speka -atstašanas formā, nav pārkāpis civ. proc. lik. 152. pantu, jo likums
nekādu noteiktu formu par šo jaunā sprieduma dosanu nenoteic.
(1920. g. 5. maija spr. Nr. 25, Ropal pr. 1. pr. Balodi.)

214. (155.)
Pēc civ proc lik. 155. panta ateauksmes un apelacijas sūdzības iesniegšanas termiņš par aizmuguras spriedumiem skaitās priekš abiem prāvniekiem: vai nu no sprieduma noraksta,
vai no 'izpildu pavēstes izsniegšanas atbildētājam, skatoties pec
tā, ķaa notika agrāki; 155. p. gan tieši neparedz gadijumu, kad
par viena un tā paša sprieduma vienu daļu ir pielaista lepnekШ& izpildīšana, bet par otro daļu ne, un kad tadeļ izpildu paчЫе būtu varējusi attiekties tikai uz sprieduma pirmo daļu;
bet no otras pusesi 155. panta nozīme un nolūks ir tas, ka atbildelāiam, kuram tiesas ceļā paziņots par notikušā aizmuguras : p n e (hima esamlbu, ar tādu jāreķmaj&a un ka viņam .laizheto pret to
attieclgie procesuaMe līdzēkļi, ja viņš vēlās novērst aizmuguras
sprieduma stāšanos iikumīgā sipēkā; izpildu pavēste jaizraksta
sprieduma pilnīgais teksts (civ. proc. lik. 94o p. 1. p k t s ) ; Apo-abaltiesa, nekonstatējot, ka runā stāvesā gadijuma tas nebutu
noticis un ka tādēl atbildētājam par aizmuguras sprieduma sa_turu nebūtu bijis zinams vienā no 155. p. paredzētam kartibam,
nevarēja iziet no tā, ka aizmuguras spriedums a n daļa, attiecībā uz atbildētāja izlikšanu— (kādā daļā ņebija pielaista sprie
duma iepriekšēja izpildīšana) nav spekā gājis.
(1923. g. 28. febr. spr. Nr. 52, Vaickovska pr. 1. pr. Bērziņiem un
Tjuļeņevu.)

255. (163.)
Pēc civ. proc. lik. 255. (163.) p. apelacijā jāuzrāda iemesli,
aiz kuriem apelators uzskata pārsūdzamo spriedumu par atce-
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ļamu. Konkretā gadījumā Apgabaltiesa nav apspriedusi un
ievērojusi, ka vismaz viens; no mirušā Donata B. mantojuma un.
viņa mazgadīgas meitas . .. aizbildņiem . .. parakstījis apelacijas
sūdzībasi pirmo daļu, kurā netikvien izteikts, ka pārsūdzamais
spriedums atzīstams par nepareizu un ateeļamu, bet arī pievesti
— kaut gan nepilnīgi — faktiskie apstākļi un iemesli, kādēļ
apelators uzskata spriedumu par atceļamu; ar to pilnīgi ievēroti
civ. proc. lik. 745. pantā paredzētie noteikumi par apelacijas
sūdzību formu un vispārējo saturu. Pie šādiem apstākļiem
Apgabaltiesai nebija tiesības apelacijas sūdzību uzskatīt par neparakstītu un uz šī pamata atstāt viņu bez caurskatīšanas.
(1925. g. 17. dec. spr. Nr. 409, Baiko 1.)

2) _ Nepamatots ir kasacijas noradījums, it kā tiesa pēc
apelacijas satura konstatēdama apelacijas lūgumu: prasību atraidīt, pārkāpusi civ. proc. lik. 163. pantu tamdēļ, ka apelacijā
r^av ievietots noteikti fomiulēts punkts par prasības; noraidīšanu, jo civ. proc. lik. 163. pants šādu noteikumu neuzstāda,
bet gan uzstāda prasību, lai apelacijā būtu aprādīti iemesli, kamdēļ apelators ar spriedumu nemierā, kas šinī gadījumā ir izpildīts.
(1922. g. 21. sept. spr. Nr. 166, Kojarta pr. 1. pr. Arāju.)

266. (170.)
Prāvnieks var saskaņā ar civ. proc. lik. 170. pantu savu
paskaidrojumu_uz apelaciju iesniegt līdz termiņa dienai, kādu
tiesību atbildētājs arī izlietojis. Otrreizēja rakstisika paskaidrojuma iesniegšana tiesas sēdē .. . nav paredzēta likumā un tiesai
šadsi paskaidrojums nav jāpieņem.
(1921. g. 8. d'ec. spr. Nr. 155, Jansona pr. 1. pr. Skadiņu.)

273. (177.)
Tas apstāklis, ka Apgabaltiesas sēdes protokolā nav minēts,
ka prāvniekiem liktsi priekšā salīgt mieru, vēl nepierāda, ka
mierlīguma priekšlikums patiesībā nav noticis, ja vien paša
sprieduma motivos ir atzīmēts par to, ka prāvniekiem likts
priekša_salīgt mieru, par ко šinī gadījumā Apgabaltiesas sprieduma vesturiska daļā ir minēts (sk. arī Kr. Senata spr. 74./7Э7.);
bez tarn arī Civ. proc. lik. 273. (177.) panta neizpildīšana par
mierlīguma priekšlikumu nevar novest pie Apgabaltiesas: sprieduma kasacijas, ja prāvniekiem pirmā instancē ir likts priekšā
salīgt mieru, kas šinī lietā ir noticisi īres valdē (sk. arī Kr. Se
nata spr. 77./263.).
(1925. g-. 18. dec. spr. Nr. 507, Ļeonova atst. m. pr. 1. pr. Feigeltmani.)
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278. (181 1 .)
Tas apstāklis, ka Apgabaltiesa savā rezolucijā nav minējusi,
vai vina apstiprina, atceļ vai pärgroza miertiesas spriedumu,
nevar novest pie pārsūdzētā sprieduma atcelšanas, jo tas_ ap
staküs ka Apgabaltiesa ir taisijusi citu spriedumu kā miertiesa,
pats par sevi pierāda, ka Apgabaltiesa atcēlusi miertiesas sprie
dumu viņa ar Apgabaltiesas spriedumu nesakrītošās daļās.
(1923. g. 31. maija spr. Nr. 165, Šneider pr. 1. pr. Vāge.)

281. (184.)
Terminam „galīgs" spriedums (eiv. proc. lik. 281. (184.)_ p.)
nav techniskas nozīmes un tas tapat ka termins „likumiska
spēkā gājušais" spriedums nozīmē, ka šādi_spriedumi tūliņ izpildami u n n a v p ā r s ū d z a m i p ē с b u t ī b a s apelacijas
kārtībā.
(1925. g. 26. marta spr. Nr. 194, Makarov 1.)

282. (185.)
Senata Civilkasacijas departamenta caurskatīšanai piekrīt
lietas, kas iesniegtas par otru tiesu instanču spriedumiem civ.
proc. lik. 185. pantā paredzētā kārtībā, vai kā lūgumi par sprie
duma kasešanu, vai kā lūgumi par sprieduma caurs_katīšanu no
jauna, vai kā trešo, lietā nepiedalījušos personu lugumi. Ludzējs šinī atgadījumā iesniedzis sud_zību par Apgabaltiesas sprie
duma atcelšanu uzraudzības kārtība, pamatojoties uz to, ka Ap
gabaltiesa devusi viņa prasībā pret J. P. spriedumu, neizsaucot
vinu uz tiesas sēdi, un spriedums pēc prasības heluma neesot
pārsūdzams kasacijas kārtībā. . . Ja patiesi Apgabaltiesia nebutu
lūdzēju izsaukusi uz tiesas sēdi, tad tas ir uzskatams kā ļauns
prasītājam līdz sprieduma došanas dienai nezinams apstakhs,
kurš viņam ticis zinams tikai pec sprieduma došanas un kā tāds
deva vinam tiesību iesniegt Senatam oiv. proc. lik. 185. panta
2-ā punktā paredzēto lūgumu par sprieduma caurskatīšanu no
jauna . . . Tādā kārtā lūdzējam bija iespējams Apgabaltiesas
spriedumu pārsūdzēt likumā paredzētā kārtlbā un tamdeļ vma
uzraudzības kārtā iesniegtā sūdzība ir atstäjama bez caurskatīšanas.
(1921. g. 8. dec. spr. Nr. 156, Teleša pr. 1. pr. Pipi.)

283. (186.)
1) Pretēji sūdzētāja domām, Apgabaltiesai bijis pietiekošs
pamats no sevis nepieņemt un izsniegt atpakaļ kasacijas sūdzību
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bankā, pie kam saskaņā ar statutu 1. § 1. j № visas abu lepnekiēio banku kustamäs un nekustamās mantas uzskatamas pai
„ārgājušām uz Kr.-Azijas banku ar statutu pasludinasanubez
Htsevišku aktu taisīšanas■; tādā kārtā materiala nozime imot>ils
(kurš agrāk piederēja Ziemeļbankai) uzskatams par KnevuAzijas bankas mantu, neatkarīgi по tä, vai sis imobiis zemes.
grāmatās vēl skaitäs uz Ziemelbankas, t. i. vairs neeksiste.iosas
personas, vārda vai nē; kaut gan pēc priv hk. 809., _81o. p.p.
imobiis attiecībā uz trešām personām skaitas par pargajusu
ieguvēja īpašumā, t. i. uz lietišķu tiesību pamata, tikai ar ta
apstiprināšanu zemes gramatäs uz leguveja vardu bet ai to
nav izškirts tīri procesuala rakstura jautā.]ums par to, cik taiu
imobiis bütu uzskatams par „piederošu" atbildētājai un hdz ar
to nodibināt lietas piekritibu рёс imobila atrasanas, yietas saSkanā ar civ. proc. lik. 210. р.; ja civ. proc. bk. 210. p . iuna
par'atbildētājai piederošu imobilu, tad likums piesķir izsķipsu
nozīmi tarn, ka attiecīgais imobiis ieiet atbildetajasmantiba un
tas vinu var materiali pārzināt, bet nevis tarn vai atbildeteла
var nodibināt lietiškas tiesībasi par imooilu; noteicot 210 panta
paredzēto lietas piekritibu pēc imobila atrasanas yietas, likumdevējs, kā redzams по šī 210. р. motiviem, iziet по ta, ka parasti
pie imobila atrodas atbildētāja pärstävis; tādēļ atbildetaja nevar
noliegt imobila piederību materialā nozīmē vmai uz ta pamata
vien ka tas kaut gan uz statutu pamata uzskatams par parga
jusu uz viņ'u, bet tomēr vēl neesot pārrakstīts uz viņas vardu
zemes grāmatās.
(1925. g. 26. m a r t a spr. Nr. 119, Baltijas Lauksaimnieku biedrības
pr. 1. pr. Krievuj-Azijas banku.)

260.

Civ proc. lik. 260. p. noteikums jāatzīst tikai par vispārīga
noteikuma.iznēmumu, kurš ir tulkojams visšaurākā ziņa un
lādēl piemērojams vienīgi, ja taī pašā panta paredzetas Ķ>rmalitates tiek taisni izpildītas; . . šinī gadījumā apelacijas sudzibu
prasītāja Balandina vietā parakstījis Т., neaizradidams — pretēii Civ proc. lik. 260. p. — aiz kāda iemesla to nav parakstijis
pats prasītājs, kurš rakstīt prot; . . tādēļ prasītāja apelacijas
sūdzība jāuzskata par neparakstītu un nav caurskatama.
(1920. g. 26. aug. spr. Nr. 71, Ābola pr. I. pr. Balandinu.)

272.

Lai gan civ. proc. lik. 272. pants nosaka, ka par prasības
vērtību atzīstama по prasītāja iesūdzības rakstā uzdota suma,
tad tomēr tādas sumas noteikšana nav padota v ī e n ī g i pra-
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jau pie paša prasības raksta arī līguma projektu. No praslbas
ī a k s t a satura redzams, ко prasa prasītajs, un ka prasītājs bija
lūdzis uzlikt atbildētājam par pienakumu parakštīt „formelu"
līgumu saskanā ar priekšā stādīto priekšlīgumu. Vai nu pats
„formela" līguma projekts jau tika iesniegts pie prasības raksta
vai vēlāki līdz pašam spriedumam, tas negroza prasības saturu
pēc būtības. Atbildētājs šal vietā nepareizi atsaucas u z S e n a t a
spriedumu Arenšteina-Ukše lietā, jo pievestā lietā prasītājs, sava
iepriekšējā līguma projekta vieta, iesniedzis kādu citu projektu,
kurā viņš — saskaņā ar Tiesu Palatas toreizējiem aizrādījumiem —• pēc būtības 'grozījis pirmā projekta nosacījumus. Turpretim runā stāvošā lietā prasītājs tikai papildinājis prasības
materialu.
(1924. g. 6. febr. spr. Nr. 4, Auziņa pr. 1. pr. Svergu un Lūsi.)

333.
Juriakonsults C , iesniedzot šo prasību, ir pamatojies uz
pilnvaru, kuru viņam bija izdevusi Daugavpils pilsetas valde,
rīkodamāš IJaugavpils p i l s ē t a s vārdā un Daugavpils pil
setas interesēs kā pēdējās izpildu organs, kas izteikts arī pašā
juriskonsultam C. izdotā pilnvarā, kur viņam pilsētas valde uzdod aizstāvēt p i l s ē t a s intereses . . . J a pilsetas valde > ir
uzstājusies Daugavpils p i l s e t a s värdä un Daugavpils p i 1s ē t a s interesēs, izdodama juriskonsultani C. vina pilnvaru,
tad arī pēdējais ir rlkojies Daugavpils p i l s ē t a s värdä, un...
j a pie tādiem apstākļiem viņš prasības petitumā ir lūdzis atzīt
strīdus manežas büvi par Daugavpils pilsetas v а 1 d e s īpašumu, tad tas ir uzskatams tikai par prasības ārēju kļūdu, par
nenoteiktību prasības formulējumā vārdos, kādas kļūdas izlabošana paredzēta civ. proc. lik. 333. pantā.
(1924. g. 22. okt. spr. Daugavpils pil.-ētas vald«e pr. L pr. Apsardzības ministrijas kara ēku un būvju valdi.;

339.
Tiesu Palata, savos spriedumu motivos atsaucoties uz atbildētājas iesniegtām privatu personu vēstulēm, nav konstatējusi, kādās j u r i d i . s k ā s
attiecībās minētās personas būtu
atradušās pret prasītāju; nenodibinot tādas attiecības, Tiesu
Palatai nebija tiesība pamatoties uz minētām vēstulēm, kā uz
pierādījumu p r e t prasītāja prasību; šaī ziņā Tiesu Palata
pārkāpusi civ. proc lik. ЗВУ. un 711. p a n t u s . (Kr. Sen. civ.
k a s . dep. spr. 1874. g . N r . 204., 1879. g. Nr. 126., 1878. g .
N r . 197.).
(1922. g. 23. febr. spr. Nr. 39, Aronstama pr. 1. pr. Aronstam.)
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340.

Civ proc lik. nepiešķir atbildētājam tiesību taī pašā Iietā
celt
pretprasību vai kādu patstāvīgu prasību pret personām
l l ! ' S - i i e t a n a v d a l ī b u ? ē m u š a s , jo tiesa var p i e s p r i e s t
atbildetajam prasību tikai p г e t p r a s ī b a s celā, kura savukart ceļama tikaipret pirmatnējo prasītāju; to, ко vēlas panākt
sai g-adijuma atbildētājs, viņš varētu sasniegt tikai personu
pielaicmasanas _ceļā uz , s a v u pusi, jo tikai šis procesualais
ndzekhs ir yienigais dēļ regresa tiesības izvešanas pret trešām
personam (kr. Sen. crv. kas. dep. 1897. g-. N r . 43., Popova
(1922. g. 23. febr. gpr. Ņr. 5, šmidta pr. 1. p r . Cielenu.)

366.

1) Ar civilprocesa izpratni un nozīmi ir pilnīgi savienojams
tas prmcips, ka viena parta pienestais pierādījums no vienas
puses pats par sevi būtu uzskatams v i s p ā r t ā v i s u m ā
par nepilnīgi ticamu cik t ā ļ u tas runā šim partam par labu,
im ka tomer no otras puses šī pierādījuma a t s e v i š k ā s
daļag butu izhetoj amas kā pierādījums tam pašam partam'par
w
jaunu (sk. civ. proc. lik. 469., 478. р . р . ) .
(1924. g. 24. sept. spr. Rubiņa l pr. Rubin.)

« J ^ J ^ S A S ^ a t t , i e c ī b ā u z № " • ■ -, par kuru prasītāja
piasa no atbildetaja uzturu, pareizi atzinusi, ka izejot no laulato kopdzives principa prasītajai, kura . . . tagad dzīvo vienā
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atbildetajd nosledzis no prasītājas pārtikas krājumus.
(1925. g. 2G. nov. spr. Nr. 383, Rožinskas pr. 1. pr. Rožinsku.)

3) Jautājumā par to, vai mir. Voldemaram Z. bijusi tiesība
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Т S l e V a S ' K r i s t ! n e s Z " Piekrisanas, T es^
Palata konstatejusi ka prasītāji nav pierādījuši, ka novēlētās
К majas butu legutas ar sievas, Kristīnes Z., naudu . . itr m w f * Pje aidusii sī jautājuma apspriešanā nepareizu onus
i'iobandi sadahsanu starp partiem, jo. . . māja iegūta uz te
statora vārda,
un tā tad pati likuma p r e z m i i j „ k a ка"
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368.

1) Tiesu Palata nav pärkapusi civ. proc. lik. 368. р., nedodot prasītājam iespēju vēl sevišķi pierādīt — saskaņa ar priv.
p _ savas īpašuma tiesības uz zirgu, jo no vienas
ļik ой
pu$a prasītājani pašam jāzin, ka 917, p. noteikuma izpildižana ir viens no vindikacijas pneksnoteikumiem, kuņ uz civ.
OTOC lik 366. p. pamata jāpierāda prasītājam bez un neatkangi
no seviška tiesas aizrādījuma uz šādu prasītāja pienakumu;
otrkārt, atbildētājs Tieau Palatas sēdē noteikti aizradijis ka
prasītājs, pretēji 917. р., nav pierādijfe savas īpasuma tiesibas
uz zirgu, kādēl praātājam bija pilnīgi lespējams vel Tiesu Paiatas sēdē atsaukties uz attiecīgiem datiem savu ipasumu tiesību pierādīšanai; ja prasītājs to nav darījis, tad Tiesu Palatai
bija pietiekošs pamats, prasītāja īpašuma tiesibas uz zirgu atzīt par nepierādītām.
(1925. g. 26. marta spr. Tetterovska pr. 1. pr. Mīlbergu.)

2) Sakarā ar prasītāja aizrādījumu, Tiesu Palata ierosirājusi jautājumu, vai partu masām nebūtu jāatzist hdzmantošanas tiesības uz ieradumu tiesību pamata . . . Tiesu Palata
tomer ieraduma tiesübas nav piemērojusi uz ta pamata vien,
ka p r a s ī t ā j s t ā s n a v p i e r ā d ī j i s .
Pec civ. proc.
lik 13 14. p p. tiesai, ja viņai šādas tiesibas nav zinamas,
iādod partam iespēju tās pierādīt. Tādēļ Tiesu Palatai nebija
tiesība piemērot kr. civ. lik. 1128. р., nedodot prašĒtājam, saskaņā ar civ. proc. lik. 368. р., iespēju ieraduma tiesibas pierādlt likumā paredzētā kārtībā.
(1926. g. 25. marta spr Nr. 59, Minčenoka pr. 1. pr. Minčenoku.)

369.
Atbildētāja aizrādījums, ka Tiesu Palata, nenopratinādama
liecinieku В., esot pārkāpusi civ. proc. lik. 369. р., nepelna īevērības, jo Tiesu Palata, atrodot, ka liecinieces R. liecībaiir
piešķirama ticamība, varēja nenopratinät liecinieku В., kurš bija
uzdots tikai, lai apšaubītu šo ticamlbu.
(1923. g. 24. marta spr. Nr. 99, Abrama mant. masas pr. 1. pr. Gūta
mantiniekiem.)

374.

Prasītāja lūgumu (par liecinieku nopratināšanu) Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības aiz tā iemesla, ka prasītājs neesot
uzdevis apstākļus, par ко īsti būtu nopratinami uzdotie hecinieki. šādai lūguma atraidīšanai ar atsaukšanos tieši uz civ,
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proc. Ик. 374. pantu nav likumīga pamata, jo tiesas sēdē biia
S L m m ^ Ä ^ S 6 ^ -1Ш j a f ^abaltiesa atrada kādus
tiukumus apstakļu uzdosana, par kuriem liecinieki nom-atinami, tad viņasi pienākums bija tos noskaidrot.
(1924. g. 18. dec. spr. Nr. 375, Rūsina pr. 1. pr. Livzeniekrem.)

389.

ö a i J S f f S*J i€sniedzēji kuji nav civ. proc. lik. 389. pantä
paiedzeta
3 dienu termma parsūdzējuši miertiesneša, kurš rīi°JaS ^ J 8 ™ * 0 nopratināšanas Apgabaltiesaa uzdevumā

(1923. g. 28. sept. spr. Nr. 217, Račko pr. 1. p r . Račko.)

416.
Saskaņā ar civ. proc lik. 504. tm 389. pantu noteikumiem
kadi panti uz civ. proc. lik. 101. (80.) paiifca pamata
S
janu a n miertiesu lestādēm, par miertiesneša pielaistām nepaЯ ? " З Й Е ? Z l ņ a S l z d a r ī š a * a s ' » * « * * tiesai sūdzība™ dānu
aika, skaitot no izziņas pabeig-šanas. Apgabaltiesa nav kon
statejusi, ka prasitājs būtu augšā aprādītā likumīgā kārtībā
miertiesnesa ricību tiesai pār^dzējis. J a p r a s ī t ā j S e r t S a
ncibu nebija parsūdzējis, tad vinam nebija tiesība E
sfdē
apstndet izdarītās, izziņas spēki, it kā aiz miertiesiieša pieki
stam neparembām pie vietējo iedzīvotāju saraksta^sastāSša
nas ka an pašai tiesai nebija tieslba, noraidīt izdarīto^izzinu"
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üesai būtu jānem Vera, nevar būt runa, un tādēļ t i e s a i i r kateo-oriski jākonstatē apkārtnieku balsu vairākums un jaaizrada,
ka tiesa sava sprieduma pamatā likusi so balsu vairakumu
(Holmsten, kr. civ. un krim. tiesību žurnala 18_80. g. o. ISr.
146. sek. lp.; Isačenko, гражданский процес 2. sej. 386. lp.).
(1925. g. 23. apr. spr. Nr. 14% Astiea pr. 1. pr. Astič.)

444.

Civ. proc. lik. 444. p . piemērojams tikai tad, ja tiesa konstafcē nevien, ka attiecīgais partsi nav izpildījis tiesas uz civ.
proc. lik. 442. p . pamata taisīto lemumu, bet arī to, ka tiesas
nieprasītais dokuments patiesi atrödas tā paša parta rokas.
šaī zinā Tiesu Palata ar to vien, ka atbildētāji Apgabaltiesas
lemumu nav izpildījuši, atzinusi par pierādītu, ka tads lig_um,si
ir biiis. šāds slēdziens ir uzskatams par nepilnīgu, jo pirmkārt по tā, ka Apgabaltiesa uzdevusi atbildētājam städit ligumu
prieklā, neizriet, ka šāds līgums ir vispār bijis, un otrkart по
tā, ka līgums būtu bijis, vēl neizriet, ka līgums faktiski butu
atbil&ētāju rokās-.
(1924. g. 27. febr. spr. Vjakša pr. 1. pr. Leitanu un c.)

456.
Apgabaltiesa noliedz iespēju gadījumā, ja aktsgājusi zudumā visumā vai pa daļai, atjaunot (restaurēt) akti uz to_ dokumentu pamata, kuri vēl atrodas tiesaä vai kāda по partiem
rīcībā. Šis uzskats tomer nav uzskatams par pareizu, ņemot
vērā tos atsievišķos, ārkārtējos apstākļus, pie kuriem bija un ir
jāstrādā pēc kara, un sevišķi, pēc lielinieku okupacijas laika.
Kaut gan по Apgabaltiesas šaī lietā nodibinātiem apstākļiem
nav redzams, ka būtu tieši piemērojamsi kr. 1917. g. 20. junija
likums par aktu restaurēšanu (Sen. civ. kas. dep. spr. 1924. g.
Nr. 9.), bet tomēr gadījuma, kad pēc oficialiem (kaut gan ne
oriģinaliem), dokumentiem ir iespējams nodibināt jau krievu
laikā iesāktās lietas saturu un gaitu, tiesai nav tiesības
izvairītieš по lietaš atjaunošanaš, по jauna sastādot aktu pēc
partu rīcībā esošiem un tiesā iesniegtiem oficialiem dokumen
tiem pēc oficiali apliecmātiem norakstiem (Sen. civ. kas. dep.
sipr. 1924. g. N r . 452.).
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 259, Gret 1.)

515.
Tiesu Palatai bija tiesība „novērtēt prasības priekšmetu
pēc sava ieskata", ja viņa — kā tas redzams no sprieduma mo-
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(1921. g. 27. okt. S pr. Nr. 13,5, Barupa pr. 1. pr. Cielēnu.)
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(1925. g. 3. sept. spr. Nr. 402, Beidin pr. 1. p r . Satiksr.es min.)

575

A4.

РГОС. 1I„.

esot tiesas caurskatīšanā . .., jo abas šīs lietas atrodoties ciešā
sakarā . . . Saskanä ar civ. proc. lik. 573., 575. un 576. pant?*em atbildētājam pienācās savu noraidījumu čelt pirmās instances pirmā sēdē; tikai tādā gadījumā, ja viņš varētu pierā'dīt, ka nav agrāk zinäjis par otru lietu, viņš varēja celt šādu
noraidījumu arī otrā instancē, iesniedzot reizē pierādījumus,
ka abām Iietām ciešs sakars.
(1922. g. 23. marta spr. Nr. 53, Ārana pr. 1. pr. Veitu un Zēģelnieku.)

2) Civ. proc. lik. 575. p. noteikumi par to, ka noraidījumi
jāceļ pirmā atbildes rakstā, vai pirmā tiesasi sēdē, pēc civ. proc.
lik. 80. panta arī piemērojami miertiesu iestādēs.
(1923. g. -31. jaftY. spr. Nr. 19i, Graubes pr. 1. pr. Rožukallnu.)

584.
No parta izejošā iepriekšējā pilnvarnieka procesualās darbības ratihabicija neīzrāda procesualas sekas un nevar izdziedināt vai „novērst" procesualu trūkumu iepriekšējā, nepietiekošā
pilnvarā. Nekrīt svarā, vai pretējā puse noraidījumu pret pilnvaru cēlusi pirmā vai otrā instance, jo apzīmētais noraidījums
pielaižams arī otrā instancē (civ. proc. lik. 584. p,) . Arī pēc
jaunas, formas ziņas pietiekošas, pilnvaras izdošanas un iesniegšanas tomēr paliek taa fakts, ka visiem līdz tam uz pirmās, nepietiekošas pilnvaras pamata izdarītiem procesualiem aktiem
nav procesuala spēka un nozīmes, uz kādu procesualu trūkuma
tiesai . . . jāpiegriež vērība ex officio (civ. proc. lik. 584. p .
4. p k t . ) . Jauniesinieg-tai pilnvarai būtu nozīme tikai tad, ja
tā būtu izdota jau pirms to procesualu aktu izdarīšanas, kurus
pretējā puse apstrīdējusi kā notikušus bez pietiekošas' pilnvaras,
Kamēr komkretā gadījumā Tiesu Palata konstattējusi pretējo.
Ja visi uz nepietiekošas pilnvaras pamata prasītājas izdarītie
procesualie akti uzskatami par spēkā neesošiem, to starpā pašas
prasības celsana, tad lieta bija jāizbeidz jau pirmā instancē
(kr. Sen. civ. kas. dep. spar. 1887. g. N r . 56., Apakova lietā).
(1925. g. 31. janv. &pr. Nr. 9, Birkhan pr. . pr. Birkhanu.)

653.
1) Apgabaltiesai nav bijis likumīga pamata, kā tiešo blakus
intervenientu uz Zemkopības ministrijas.pieaicinājumu pielaist
Valsts Kontroli atbildētājas pusē, jo trešās peršonas pieaicināšana procesā ir pieaicinošās pers'onas regresprasības aizsargāšanās nolūks: starp divām valsts iestādēm regresprasības tiesas
ceļā pilnīgi izslēgtas un viņas savā starpā var izrēķināties vie-
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nīgi administrativä kārtībā (civ. proc. lik. 1297. р., Sen. iek.
lik. 20. p~ 5 . pkt., lik. par administrativārn tiesām 10. р . ) ;
по otras puses spriedums, kas notiek attiecībā pret vienu valsts
iestādi, eo ipso saistošs priekš visam citām valsts iestādem, jo
visas vinas reprezentē un atvieto ševī pašu valsti. (Sen. apv.
sap. lēm! 1925. g . N r . 19., 1923. g . N r . 56.).
(1025. g. 28. maija spr. N T . 372, Vidzemes1 upju Satiksmes uzliabošanas biedrības pr. 1. pr. Zemkop. Ministriju.)

2) Trešās personas pieaicināšanas fakts citā lietā gan padara citas lietas) spriedumu par saistošu priekš pieaicinätas per
sonas taī nozīmē, k a pieaicinātā persona, kā regi'esats nevar apstrīdēt pamatprasības pareizību, kuru toreizējais prasītajs celis
pret toreizējo atbildētāju ka nākošo regredentu, ' bet pieaicināšanas fakts nebūt nenoder par varbūtējās regTesprasības
pareizībasi pierādījumu pēc būtības.
(1925. g. 31. janv. spr. Nr. 62i, Nereta \m Bērziņa pr. 1. pr. Vec-Saules
lauksaimn. biedr.)

663.
Likums . . . neaprobežo šādu blakusintervenciju, it kā a r
to gadījumu vien, kad bütu pārkāptas intervenienta tiesības
(sk. 653., 795. p.p.) un kad starp intervenientu un partu pastāv regress tiesības vai solidara atbildība. Jo pēc 663. p. skaidra
teksta trešās personas i n t e r e š u aizskāršana vien pilnīgi
attaisno viņas lūgumu pielaist viņu kā blakusintervenientu.
(1925.g.

(1926 g. 31. janv. spr. Gešeļa mant. masas pr. 1. pr. linu ши džūtes
ananuf. akc. sab.) (L. Nr. 75)

735.
Apgabaltiesias uzskats, ka lūgums dēļ aizmuguras sprieduma
atzīšanas par spēku zaudējušu uz 735. panta pamata esot ceļams nevis prasības, bet blakus sūdzības ceļā par tiesu pristava
nepareizu rīcību. gan saskan ar kr. Sen. civ. kas. dep. 1882. g.
spr. N r . 140. (grafa Potocka lietā) un 1901. g. spr. Nr. 92.
(Abakonova lietā), bet citos spriedumos Kr. Senats pieturējās
pie pretējā uzskata, un proti, 1885. g. spried. Nr. 2 1 . (Bogosilovska lietā), 1893. g . spr. N r ! 54. (Konopacka lietā), 1895. g.
spr. N r . 9 3 . (Chruščova lietā), 1898. g. spr: Nr. 87. (Stamati
lietā), aizrādot, ka neesot izslēgts arī prasības ceļš. Taiisni -на
pēdējais uzskats labäki saskan ar m ū s u civ. procesia nosacījumiem, kuriem pazīstamas prejudicalas prasības: jo lūguma
priekšnietsi dēļ aizmuguras sprieduma atzīšanas par spēkā zaudējošu ir prasība, kura vērsta nevis uz zinamas tiešu pristava
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rīcības atzīšanu par nepareizu pie sprieduma lzpildisanas — kā
maldīgi domā Apgabaltiesa, — bet gan uz p a s a si p r 1 e d u m а
atzīšanu par neesošu; šāds lügums ir taisni prejudicralas prasības (civ. proc. lik. 1801. p.) priekš-mets... Apzīmēta prejudicialā prasība būtu iesniedzama arī pirms uii neatkangi no aizmuguras sprieduma izpildīšanas, t. i. jau taī laikā, kad par ne
pareizu tiesu pristava rīcību nevarētu runat.
(1923. g. 28. febr. spr. Nr. 52, Vaickovska pr. 1. pr. Bērzmiem un
Tjuļeņevu.)

774.

1) Atbildētāja aizrādījums, it kä Tiesu Palatal būtu brjis
vajadzīgs vēl sevišķi apgāzt Apgabaltiesas motivus, kuros pedējā nākusi pie pretēja slēdziena attiecībā uz jautajumu par
atbildētāja launprātību, ir pavisam maldīgs, jo Tiesu Paiatai
ir tiesilba izšpriest lietu pavisam patstāvīgi, nemaz sevisķi expressis verbis neatspēkojot pirmās instances motivus.
(1925. g. 31. jaiw. spr. Švītesi pr. 1. pr. švīte.)

2)' Kaut gan Offcrā instance, atceļot pirmās instances spriedumu, nav spiesta sevišķi kritiski iztirzāt pirmās instances sprie
duma motivus (kr. Sen. civ. kas>. dep. pr. 1885. g . N r . 76.,
I. kr. 1827. g. apdroš. biedr. 1.), bet tomēr gadljuma, ja otra
instance, izejot no tiem pašiem pirmās instances sprieduma nodibinätiem faktiskiem apstākļiem, uz viņu pamata nāk pie
diametral! pretēja slēdziena un sakarā ar to atceļ pirmäs in
stances spriedumu, šai otrai instancei šāds slēdziens jāmotivē
visos sīkumos, un sevišķi jāpaskaidro, kādēļ viņa nav piesķirusi
nozīmi prasītāja pievestiem un pirmās instances uzsvērtiem...
apstākļiem.
(1925. *g. 23. apr. эрг. Nr. 139, Plockia pr. 1. pr. P'jocinu.)

778.
Apelacijas termiņa atjaunošanas kārtība attiecas arl uz
blakus sūdzībām (kr. Šen. civ. kas. dep. sipr. 1876. g. Nr. 504.) .
(1920 .g. spr. Nr. 111, Kerpe 1.)

781.
Pēc civ. proc. lik. 781. panta tieša satura un izpratnes, pie
pārsūdzības termina atjaunošanaa, t e r m i ņ a noteikšana apelacijas sūdzības iesniegšanai atstāta tiesas ieskatam ar vienigu
10*
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aprobežojumu, ka šis termiņš n e v a r pārsniegt apelacijas sūdzības iesniegšanas termiņu; tā tad ir skaidrs, ka tiesa var noteikt šo terminu īsāku par apelacijas termiņu . . . Ja ludzēje
atrada no tiesias uz civ. proc. lik. 781. panta pamata nolikto
pārsūdzības termiņu par īsu, tad tas deva viņam tikai tiesibu
tiesas taisīto lēmumu pānsūdzēt; šāda pāraūdzība tieši paredzeta
civ. proc. lik. 780. pantā, pēc kura katrs tiesas lēmums jautājuimā par apelacijas tiesābu atjaunošanu var tikt no partiem
pār&ūdzēts; kā lēmums, ar kj.ru lūgums par termiņa atjaunošanu ir apmierināts, tā lēmums par tāda luguma atraidīšanu,
tā tad arī lemunisi par pārāk īsa termiņa nolikšanu.
(1026. g. ЪЪ. febr. эрг. Nr. 54, Skrastiņ un Pengerot pr. 1. pr. Skrastiņu Ulli Bērziņu.)

792.
Jautājuma izšķiršana par to, vai attiecīgs tiesas blakus
lemums pieder pie tādiem, kas ir pārsūdzami kasiacijas kartībā
j e b n e , — piekrīt vienīgi Senatara, bet ne tiesas iestādei, kura
pieņem kasacijaa sūdzību un kurai uz civ. proc. lik. 801. panta
pamata jāaprobežojas vienīgi ar jautājuma caurskatīšanu, vai
sūdzība iesniegta saskaņā ar likuma noteikumiem attiecībā
uz siūdzības iesniegšanas'laiku un kārtību (civ. proc. lik. 744.,
746., 755! р . р . ) , un tiesa var iesniegto sūdzību izsniegt atpakaļ
vai atstāt bez tālāk virzīšanas tikai gadījumos, kuri paredzeti
civ. proc. lik. 269. (p. 3.), 756. (p. 1.", 3.) un 800. pantos (sk.
Latvijas Senata 1921. g. 8. apriļa lēmumu Izraeļa Alperovič
lietā, 1921. g. Nr. 1.) .
(1921. g. 19. maija spr. Nr. 50, Ozola 1.)

793.
1) Nav pārbaudami kasacijas kārtībā:
a) Tiesas slēdziensi par akta saturu.
(1920. g. 4. marta spr. Nr. 10, Pkigges pr. 1. pr. Amola raant. masu.)

b) Tiesas, uz lietas apstākļiem dibinātaisi slēdziens par prasības apmēru.
(1921. g. 22. nov. spr. Nr. 142, Feldmaņa pr. 1. pr. Vareiko.)

c) Tiesas slēdziensi par iepriekšējā sprieduma saturu, un
par to, cik tāļu ar iepriekšējo spriedumu izspriestās prasSbas priekšniets pēc būtības identisks ar tagadējās prasības kodolu.
(1925. g. 26. febr. spr. Nr. 92, Rinda pr. 1. pr. Rinda.)

Civ. рГОС. lik.

d) Jautājums par (miertiesnešu iestādēs) piespriesto izdevumu apmēru, ja vien tiesa piespriedusi ne vairak
par 10% no miertiesnešu konfpetence īeejosas maksimalās sumas.
(1925. g. 23. apr. spr. Nr. 230, Sokoliova pr. 1 pr, Kaliašņikovu.)

e) Tiesu Palatas slēdziens par to, vai petitums ir formulēts
skaidri un noteikti.
(1025. g. 26. clec. spr. Nr. 593, Apt un Izraelitan pr. 1. pr. Jocheii.)

2) Apgabaltiesas lēmums par lūguma par termiņa atjaunošanu atstāšanu bez ievērības pārsūdzams ne blakus sudzibas, bet
kasacijas sūdzības ceļā,
(1924. g. 29. apr. spr. Nr. 220, Griķis pr. 1. pr. Ceriņu.)

3) Apelacijas instances lēmums, ar kuru tiek atjaunots
terminš a p e l a c i j a s iesniegšanai un ar kuru t a tad Uetas
iztirzāšana nevis tiek pabeigta pēc lietas butibas, — nav atseviški pārsūdzams kasacijas kārtībā. (Sk. Kriev. Sen. civ. kas.
dep. spr. 1874. g . N r . 780.)
(1923. g. 26. apr. spr. Āboliņa pr. 1. pr. Zemk. mm.)

4) Atbildētāja pie kasacijas sūdzības iesniegtie jaunie dokumenti, kuri nav bijuši apspriešanā instancēs, kuras lietu iztirzāiušasi pēc būtības, atstājami bez caurskatisanas (Kr. ben civ.
kas. dep. spr. 1879. g. Nr. 65, čiešnokovas 1. un c ) , pie kam
t a s apstāklis, ka atbildētāja šādus dokumentus . . . atradis tikaa
pēc sprieduma taisīšanas, būtu varējis dot viņam tiesiibu lesniegt
civ proc. lik. 282. (185.) p . 2 . p k t . paredzēto lūgumu t a pasa
lik. 287. (191;) pantä paredzētā tei-miņa robezas, bet nevar
noderēt par iemeslu'uz tiem pamatot kasacijasi sūdzību.
(1024. g. 6. febr. spr. Nr. 35, Kaiznera pr. 1. pr. Naruševiču un Bindemand.)

5) Nav kasacijas kārtībā pārbaudams Tiesu Palatas konstatējums, ka atbildētājs izrādījis rupju nepateicību pret prasitāju, kāds Tiesu Palatas slēdziens attiecas uz lietas taktisöio
pusi.
(1923. g. 28. sept. spr. Rogis pr. 1. pr. Rogi.)

6) Jautājums par to, vai atbildētājs ļaunprātīgi piedabūjis
prasītāju pie līguma slēgšanas, kurš ir savienots pneks prasitāja ar laesio enormis, ir . . . būtības jautājums, un sledziena
pareizība, pie kura Tiesu Palata nākusi izšķirot šo jautajumu,
uz ties. iek. lik. 5.' panta pamata nevar tikt Senata parbaudita.
(1925. g. 31. janv. spr. švītes pr. 1. pr. švīte.)

7) Jautājums par to, vai prasībasi jaunā formulējumā būtu
ieraugama prasības pamata grozīšana (civ. proc. lik. 332. p.)
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vai ne, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pärbaudams kasacijas kärtlbä t i k a i t a d , j a prasības dažādie formulējumi
deva iemesl'U šaubām un bija .sieviškas tiesāšanas priekšmets.
šaī gadījumā tiesas slēdziens, kuru tiesa taisa no partu rakstiskiem un mutiskiem paskaidrojumiem par viņu prasljumu būtību, attiecas uz lietas faktisko pusi. В et gadījumā, kad parta
prasījumi tika formulēti pilnīgi skaidri, Senatam gan jāielaižas
jautājuma pārbaudīšanā par to, vai tiesa pärkäpusi civ. proc.
lik. 332., 333. p.p. (Kr. Sen. civ. k a s . dep. spried. 1873. g .
N r . 1444, Semontovsku-Kurilo lietā; 1881. g. Nr. 93, Rafaloviča
lietā.)
(1925. g. 25. sept. spr. Nr. 435, Medem pr. 1. pr. Balodi.)

8) Par tiesas lēmumiem par zīmogsoda piedzīšanu var iesniegt
blakusi sūdzības tanī procesa kārtībā, kädä caurlūkota pati lieta,
kas devusi iemeslu soda uzilikšanai; tāpat minētos lēmumus var
pārsūdzēt ar lūgumu dēļ sprieduma atcelšanas (rīk. par zīmognod. 101. р., lik. krāj. 1921. g. Nr. 165). Tādā kārtā tiesas
lēmumi par zīmogsoda uzlikšanu pārsūdzami atkarībā no tā,
kādā kārtībā un kādā instancē noticis attiecīg'ais lēmums, vai
nu blakus sūdzības kārtībā — kad pati lieta pēc būtības tika
caurlūkota pirmä instancē, un kasacijasi kārtlbā — kad pati
lieta pēc būtības tika caurlūkota otrā instancē. Tiesas lēmumi
par zīmogsoda uzlikšanu nepieder pie lēmumiem, kuri pārsiūdzami Senatam blakus sūdzības kārtībā (sk. Kr. Sen. civ. kas. dep.
spr. 1885. g . N r . 73, 1881. g. N r . 78, 1894. g . N r . 28; Kr.
Sen. apv. Sap. lern. 1888. g . N r . 3 1 ) . Tādēļ Heta par zīmogsoda
uzlikšanu var nonakt Senatā kā kasacijas instances apspriešanā
tikai kasacijas sūdzjfbasi ceļā. Aiz pievestiem iemesliem Apgabaltiesas priekššēdētāja biedra . . . lēmums par sūdzētāja ie~
sniegtas blakus sūdzības nepieņemšanu drošlbas naudas neiemaksas dēļ ir pareizs, jo iesniegtā zem vārda „blakus sūdzība"
varēja tikt pieņemta tikai kā kasacijasi sūdzība ar attiecīgas
drošibas naudas iemaksu. Tādēļ sūdzētāja sūdzība par minēto
Apgabaltiesas! priekšsēdētāja biedra . . . lēmumu dēļ viņa b 1 ak u s sudzības nopieņemšanas kā nepamatota atstājama bez
ievērības.
(1924. g. 30. apr. spr. Nr. 203, Znota pr. 1. pr. Bematu.)

794.
1) Par pamatu civ. proc. lik. 794. pantā paredzētam lūgumam par lietā_notikušā sprieduma caurskatīšanu no jauna, jaunu
apstakļu atklašanas dēļ, var būt tikai tāds jauns apstāklis, kurš
jau pastāvēja pirmßi sprieduma došanas, bet kuru parts nav var ē j k neatkarīgu no viņa apstākļu dēļ stādīt tiesai priekšā; j a
tāds jauns apstāklis radies jau pēc notikuša sprieduma, tad tas
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nesatur sevī pamatus tāda sprieduma pārgrozīšanai, kurš noticis
tad, kad šis apstakli® nemaz neeksistēja, tāds jau pēc notikusā
sprieduma radies jauns apstāklis var zinamos apstākļos tikai
būt par pamatu jaunai prasībai, bet ne higumam, paredzētam
Civ. proc. lik. 794. pantā.
(1924. g. 24. sept. spr. Nr. 32/, Stabulnieka 1.)

2) Saskaņā ar civ. proc. lik. 794. p. 1. pktu, lūgums dēļ
sprieduma caurskatīšanas по jauna pielaižams, ja ir atklāti
jauni apstakli. P r a s ī t ā j a k o n k r e t ā g a d ī j u m ā p a t
n e a p g a l v o , к a t ā si v e i к а 1 a g r ā m a t a s , п о к ur ā m v i ņ a t i k a i p ё с s p r i e d u m a t a i.s ī š a n a s п оs k a i d l r o j u s i а t b i 1 d ē t ā j а i e sn: i e. g t о 3 к v %& u
Isto nozīmi, vēl n e b ū t u bijušasi v i ņ a s rīcībā
s p r i e d u m a t a i s ī š a n a s l a i k a . Tas fakts vien, ka
prasītājai tikai pēc sprieduma taisīšanas izdevies pēc savām veikala g-rāmatām noskaidrot, uz kādām viņas tirdzniecības operacijāni un darījumiem attiecinamas atbildētāja iesnieg'tās 3 kvītes . . . nekad nav uzskatams par jaunu apstākli, kas attaisnotu
lūgumu dēļ sprieduma caurskatīšanas по jauna. Tas fakts, \ a
prasītājai. . . līdz sprieduma taisīšanas otrā instancē, t. i. par
5 mēnešiem nebija iespējams noskaidrot pēc saväm veikala grämatām, uz kādām operacijām un kādiem darījumiem būtu šādas
kvītesi attiecinamas un ka šī jautājuma izšķiršanai bijis prasams vairāk par gadu . . . , liecina tikai vai nu par nepiedodamu
prasītājas nolaidību grāmatvešanā, vai par to, ka pēdējā nostādlta neapmierinošā stāvoklī; uz vispārēju noteikumu pamata
neviens nevar atsaukties sev par labu uz viņa paša pielaistu
vainu vai nolaidību (priv. lik. 3441. p.)
(1925. g. 26. marta spr. Nr. 126, firmas „John Laurentc" pr. 1. pr.
Borclo.)

795.
Pēc civ. proc. lik. 795. panta tiešā satura un nozīmes trešā,
lietā nepiedalījusiesi persona var iesniegt lūgumu par likumīgā
spēkā gājušā sprieduma atcelšanu tikai tad, ja tāds spriedums
tieši pārkāpj, traucē trešās personas tiesības, bet. . . gadījumos,
kad šāds spriedums tikai aizskar trešās Hetā nepiedalījušās per
sonas intereses, minētais 795. pantā paredzētais lūgums nav pielaižams.
(1924. g. 18. dec. spr. Nr. 486, Dzeņa хт с pr. 1. pr. trešo Viclzemes
savstarpējo kreiditbieclrību )

810.
Pēc civ. proc. lik. 194., 810., 811. p.p. по Senata atceltais
spriedums uzskatams par neesošu un lieta apspriežama по jauna,
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t. i. lieta atjaunojama sākot по tā proeesualā rīkojuma, kurš
hijis atzīts par sprieduma kasacijas iemesdu, „it kā atceltais
spriedums nebūtu bijis." Tādēļ jaunam spriedumam pilnīgi patstāvīgs procesuals raksturs, un jaunais spriedums padots pilnīgi
patstāvīgai pārsūdzības kārtībai, atkanba no täm procesualām
pārsudzības normām, kuras ir spēkā jauna sprieduma taisīšanasi
dienā. Tādēļ jautājums par to, zem kādiem noteikumiem pielaižama kasacijas! sūdzības iesniegšana par spriedumu, kurš taisīts atceltā sprieduma vietä, izspriežams pēc jauna šprieduma
taisīšanas dienā pastāvošiem procesualiem likumiem par .sprie
duma pārsūdzības kārtību.
(1926. g. 27. okt. spr. Nr. 734, Vecrumba pr. 1. pr. Vegraeru.)

8536.
lemaksātie tiesas nodokļi izsniedzami atpakaļ t i к a i tādos
gadījumos, kad tiesa attiecīgiem lūgumiem_ un sudzībām nav
devusi gluži nekādu virzienu, t. i. nāv nekada ziņa stājusiesi pie
to caurskatīšanas un nav tiesas mechanismu laidusi darbībā, lai
ievadītu lietas iztiesāšanu. Šaī gadījuma Tiesu Palatas konstatētā prasības pieņemšana, referenta atzlmēšana, pavestu_ izsūtīšana un lietas nolikšana uz sēdi nozīmē, ka prasītājs ir bijis visus
savus pienākumus izpildījis, lai tiesa statos pie iesniegtās prasības caurskatīšanas un ka tiesa arī ir jau stājusies un nodarbojusies ar lietas caurskatīšanu . .. Pie tādiem apstākļiem likuma noteikumi neatļauj tiesai nodokļu izsniegšanu atpakaļ uz to
gadījumu, ka prasātājs tiesas sēdē prasa iesniegto prasību atstāt
bez caurskatīšatnas ((sk. arī Kr. Sen. spr. 1869. g. Nr. 829 un
1873. g. Nr. 741). Tādā kārtā Tiesu Palatas ieskats, ka lietai
virziena došana būtu skaitama tikai no tä momenta, kad atbildētājam pavēste izsniegta, nesaskan ar civ. proc. lik. 848. un
853°. panta tiešo nozīmi.
(1921. g. 15. jun. spr. Nr. 69, Amerikas Baltijas ггп Krdevijas Ianport
Sab. pr. 1. pr. firnra „FiMps Kled twi Ко. Londonā".)

891.
1) 891. p. . . nerunā par kādu „jaunu" apstākli (kā to paredz 794. р.), bet par „grozījušamies" apstākļiem (переменив
шияся обстоятельства), t. i. par pašiem lietas apsitākļiem,
kuriem ir sakars ar procesa gaitu un kuri pa procesa gaitu bija
vienā vai otrā virzienā grozījušies, pie kam vienīgi š ā d a lietas
apstākļu „grozīšana" varētu noderēt par iemeslu iepriekšējā
blakusi lēmuma atcelšanai (piem. jautājumā par prasības no-drošinājumiem etc.). Bet ja lieta grozās ар blakus lēmumu, ar
kuru zinams jautājums tika galīgi izspriests, piem. kä konkretä
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gadījumā attieeībā uz imobila pārdošanu izsolē soda naudas
pledzīšanai, un ja pie tam parts atsaucies uz kadu j a um u apcfāVli kas nats Dar sevi .stāvēja ā r p u s hetas un ka tacts var ^ u Ä Ä e S s gaKgo ķ U t t . < " ^ Г
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lēmuma celā: Kr. Sen. civ. kas, dep. spned. 1881. g. Nr. 111.,
5
Nr. 71, 1885. g. Nr. 75),tad * ^ $ * * * * % ^
atcel&mu varētu panākt vienīgi civ. proc. Uk. 794. panta paredzētā kārtībā.
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 13, Jaunzema 1.)

2) Pēc civ. proc. lik. 891. un 700. p.p. tiesai nav tiesības,
pēc sprieduma rezolucijas pasludināšanas; atcelt vai grozit rezoluciju; . . par izlabojamām jāuzskata tikai acimredzamas red a S a s vai rakstīšanis: kļūdas (Kr. Sen. civ. kas dep 1 8 7 8 ; | .
Nr 267.), bet nevis kļūdas pie pašas prasības pneksmeta noteikšanas, nerunājot par rezolucijas grozīšanu pec butibas (Kr. ben.
Г к а . dep, spr. 1874. Nr. 493; 1891. Nr. 11.) . . . j * pie spneduma izpildīšanas izrādītos tiesas pielaistā rezolucijas kļuda,
kuras izlabošana negrozītu sprieduma saturu vai butibu, tie.a
o-an varētu, sprieduma iztulkošanas kārtībā (Civ. proc. lik<
161 964 p.p.) nostādīt un noteikt rezolucijas isto tekstu im
nozīmi, piemērojot pie tarn civ. proc. lik. 966. р., t. ī. stadamas
pie lietas caurskatīšanas šaī ziņā uz ieinteresētās puses lugumu
un izaicinādama pretejo pusi.
(1922. g. 27. janv. spr. Nr. 1, Kuzama pr. 1. pr. Kampaniem.)

893.
1) Celas jautājums par to, vai lēmums, — kurā lieta, aiz
nepiekritības tiesu iestādēm, tika izbeigta — var nākt likumiga
spēkā civ. proc. lik. 893. p. nozīmē? 893. p . runā tikai par spriedumiem resp. par lēmumiem, kuri spējīgi nākt likumiga speka,
t i кшчхэ lieta tiek izspriesta pēc būtības. Bet lēmums, kura
vienīgi'izškirts jautājums par lietas piekrītību, ja lieta pec butības nav izspriesta, un kas taisni oträdi vispar lietas butibu
neaizskar, likumīgā spēkā nākt nevar (sk. Kr. Sen. spr. 18/7.
Nr. 315; 1873. g. Nr. 1. 1879. g. Nr. 347).
(1926. g. 25. m a r t a ispr. Nr. 143, Bržezmsnta pr. 1. pr. Rēzekne& pilsētas vakli.)

2) Tiesu Palatai bija saskaņā ar Civ. proc. lik. 893. p. pamats, sava sprieduma motivos atsaukties uz
spriedumu, kas
noticis lietā starp tiem pašiem partiem un attieciba uz to pasu
priekšmetu un nodibinäjis partu . . . juridiskas attiecības pret
strīdū esošo zemes gabalu . . . Tiesu Palata . .. vareja mmeto
spriedumu atzīt par pierādījumu tam, kādas jundiskas attiecibas pastāvējušas un nodibinātas .starp partiem; ja tiesa atzi-
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шш. k a a r notikušu starp tiem pašiem partiem spriedumu tika
noskaidrotas zinamas juridiskas attiecības starp partiem, tad
sis jautäjums vairs nav pārspriežams sakarä ar kādu jaunu prasību, kuru ceļ, k a u t p a r citu priekšmetu, iepriekšējais atbildē+äjs, jo iepriekšējais spriedums рёс civ. proc. lik. 893. p. bija
saistošs priekš abiem partiem visäs viņa daļās; iepriekšējā
sprieduma nozīmei) un izpratnes iztulkošana pieder tiesai, kas
izspriež lietu pēc bütibas, un t ā nav tādēļ pärbaudama kasacijas
kārtībā (Kr. Seii. civ. kas. dep. s p r . 1880. N r . 294, Pituški
iaidzas lietā) . . . Tiesu Palata t ā d ē ļ . . . varēja atzīt, ka jautāj u m s par to, uz kādiem pamatiem prasītājs valdījis un lietojis
strīdū esošo zemes! gabalu, jau galigi noskaidrots un izspriests
ar pievesto spriedumu un sakarä a r to atzīt arī, ka prasītājs
jau по paša sākuma valdījisi zemes gabalu ne kā īpašnieks un
tādēļ arī nav varējis to ieg*ūt iesēdējuma ceļā.
(1925. g. 26. febr. spr. Aksenova pr. 1. pr. PuzuM.)

896.
Civ. proc. lik. 896.—923. pantos paredzētā piedzlšanas kārtība miertiesu iestādēs nemaz nav piemērojama, kamdēļ prasītājs,
neskatoties uz to, ka miertiesnesis ar savu spriedumu ir piešķīris viņam tieisību piemērot j a u n ā procesā civ. proc. lik. 896.—923.
pantus, tomēr īstenībā nav ieguvis šo tiesību, jo tāda tiesība
procesualā ziņā nepastāv.
(1923. g. 31. janv. spr. Nr. 20, Katcena pr. 1. pr. Tennisu.)

964.
Prasītājiem, j a tie atrod, ka Apgabaltiesa pielaidusi kļūdu
nepareizi noteicot prasības priekšmeta apmēru un ka ar to izcēlušāls! grūtības spriedumu izpildot, ir jāgriežas pie Apgabaltiesas ar lūgumu Civ. proc. lik. 964. p. paredzētā k ā r t ī b ā .
(1925. g. 26. febr. spr. Nr. 101, Kirilova pr. 1. pr. KiriLovu.)

1092.
Sakarā ar sūdzētāja par Apgabaltiesa's 1 lēmumu iesniegto
kasacijas Jūdzību, Senatam jāizšķir principielais procesualais
j a u t ā j u m s : „vai trešā persona dēļ aresta atcelšanas uz periodiskiem maksājumiem, kurus pie'dzinējs atzīst par piekrītošiem savam tiešam parādniekam, var aprobežoties vienkāršā blakus sūdzībā par tiesu pristava rīcību, jeb vai trešai personai
deļ aresta atcelsanas jāceļ prasība civ. proc. lik. 1092. p. paredzētā tiesāšanās k ā r t ī b ā ? "
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Pēc Kr. Senata nodibinātās prakses trešai personal, kura
atrod ka paša parādnieka rīcībā esošā manta pieder viņai, jacel parastā kārtībā prasība, turpretim tanīs ^adijumois', kad
strīdū esošā manta atrodas pašas trešālsi personas faktiska valdīšanā — vina, trešā peršona, var aprobežoties ar vienkarsas
blakus iSūdzības iesniegšanu par tiesu pristava ricibu (Kr. Sen,
civ. kas. dep. 1906. g. spr. Nr. 23. Sfegeļa 1.). Sāds Kr. Senata
uzskats starp citu pamatojaisi uz to, ka pec Kr. civ. lik. 534. panta, valdīšana kā tāda par kustamu mantu nodibma tiesisko
prezumciju par Ipašumu (la possession vaut titre), kamer pec
müsu priv. lik. (937. р.) vindikantam jāpierāda likumigs īpašuma iegīišanas veids. Bet lai. gan pēc mūsu priv. lik. valdīšanai kā tādai nav jur. prezumcijais» nozīmes, bet tomer a n vinai ir nozīme taī zinā, ka gadījumos, ja strīdū esosa manta jau
atrodas trešās personas faktiskā valdīšanā, viņai nav procesuala iemesla celt vindikaciju, kuras nolūks ir — bez īpašuma_a;tzīšanas' — taisni valdīšanas nodošana prasītājam: tadēļ ja kads
piedzinējs areste šādu mantu, kāda atradās trešās personas faktiskā valdīšanā, kā isavam parädniekam piederošu, — tad šaubu
gadījumā taisni šim piedzinējam jāpierada šāda aresta priekšnoteikumu, t. i. ka arestējamā manta pieder viņa parādniekam;
kamēr piedzinējs to nav pieradījis tiesāšanais ceļā, trešā persona var iziet no mantas īpašnieka stāvokļa un aprobežoties ат
vienkāršu blakus isiūdzību, kura vērsta nevis pret piedzinēju ka
īpašuma traueētāju, bet pret tiesu pristavu, kurš pielaidis nepareizu amata izpildīšanu, t. ī. pret pedējā nepareizu rīcību.
Nekustamais īpašums, kā apgalvo sūdzētājs un nenoliedz
Apgabaltiesa, iznomāts pilna sastavā trešai personai V. uz 36
gadietm., pēc rakstiska nomas Hguma, piešķirot viņam īamerā
plašas tiesības, piem. pārbuvēt ēkas, uzcelt jaunas ekas, iziret
minēto nekustamo īpašumu citām personām, resp. cedet nomas
līgumu, pa daļai vai pilnä sastävä u. t. t. Pie šādiem apstakliem Apgabaltiesa varēja uzlikt V. par pienākumu, aresta atcelšanai celt civ. proc. lik. 1092. p. paredzēto prasību tikai tad,
ja Apgabalties'a būtu nodibinājusi, ka V. vai nu viņa nonomāto nekustamo īpašumu būtu pilnā sastavā nodevis subīre
tāļākiem subīrniekiem, vai viņiem būtu cedējis visu nomas līgu'mu, kā tādu, nepiepaturot pie tam sev detenciju, resp. faktisko rīcību par to pašu nekustamo īpašumu (Kr. Sen. civ. kas.
dep. spr. 1878. Nr. 126., 1874. Nr. 899.). Nenodibinot minētos
apstākļus, Apgabaltiesai nebija tiesības: izvairities no blakus
■sūdzības caurskatīšanas, kuru V., pamatojoties uz minēto rakstisko nomas līgumu, cēlis par tiesu pristava nepareizu rīcību,
nepareizi arestējot īres maksājumus, kuri, kā paskaidro V., pienäkoties taisni viņam, kā nekustama īpašuma nomniekam no
viņa paša subīrniekiem, bet nevis parädniekam, kura detencijā
va'i faktifekā rīcībā minētais nekustamais īpašums neatrodas, un
kurš ar nama iedzīvotājiem nekādas līguma nedz vispār neka-
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das juridiskäs attiecības nesastäv. Tä tad Apgabaltiesa, atrodot, ka pie aprādītiem apstākļiem V., kā trešai personai, esot
jāceļ civ. proc. lik. 1092. р. paredzētā intervencijas prasība, pārkāpusi kā šo pantu, tā arī civ. proc. lik. 129., 142. p.p.
(1922. g. 9. nov. spr. Nr. 227, Vēvera sūdzības lietā.)

1170.
Atbildētāja uzskats, it kā ar nosolītās pirkšanas sumas
nenomaksu laikā vien jau tiktu izsole anulēta, ir pavisam maldīgs . . . Jautājums par izfsoles pirkšanas sumas nesamaksāšanas laikā sekām izšķirams saskaņā ar civ. proc. li<k. 1882. pan
tu pēc priv. lik. 3966.
8 'panta noteikumiem, ka pārdevējam, j a
pircējs kavējas ar pirkšanasi sumas segšanu, ir vienīgl tiesība
likt pārdoto mantu no jauna uz izsoli, uz pircēja riska un rēķina, bet lldz jaunai izsolei pircēja tiesības un pienākumi paMek iepriekšējā ispēkā un izpildot savus pienākumus līdz izsoles dienai pircējs var otro izsoli novērst.
(1926. g. 28. okt. spr. šnores mam, masas1 pr. 1. pr. Trepiņa mant.
masu.) (L. Nr. 247)

1213.
1) Gadījumā, j a atbildētājs spriedumu labprātīgi līdz' pavēstē noteiktam termiņam nav izpildījis, prasītājs iegūst tie3ību prasīt atlīdzību par sprieduma neizpildīšanu, konkretā gadījumā par piespriestās mantatei nenodošanu, j a u a r t o m o m e n t u , k a d n o t e c ē j i s t e r m i ņ š , kurā atbildētājam
bija saskaņā ar saņemto pavēsti jāizpilda spriedums, pie kam,
saprotams, prasītājs varētu civ. proc. lik. 1213. p. paredzēto
prasību tiesā celt tikai, pierādot ar atsaukšanos uz attiecīgā
tiesu izpildītāja žurnalu, ka atbildētājs patiesi nav izpildījis
spriedumu, t. i. nav nodevis prasītājam piespriesto mantu.
(1925. g. 26. marta spr. Fainberga pr. 1. pr. Borisovu.) (L. Nr. 56)

2)' Nepelna ievērību . . . atbildētāja pievestais aizrādījums uz to, it kā civ. proc. lik. 1211., 1213, p.p. esot attiecinami tikai uz individualu, bet ne uz atvietojamu mantu; pretēji atbildētāja domām, 1213. p. runā vispār par gadījumu, kad
piespriei:tā manta nav tikusi nodota dabä, pie kam nedz šis
1213. р., nedz 6. nodalījuma (1209.—1213. p.p.) virsraksts:
„par piespriestas mantības
(имущество) piespiedu nodošanu"
neizšķir atvietojamu un neatvietojamu (individualu) mantu;
dēļ 1213. р. piemērojamības по svara ir vienīgi jautājums par
tö, vai atbildetäjs nodevfe piespriesto mantu dabā, vai nē: tādā
pat nozīmē izteicies arī paša atbildētāja pievestais Kr. Sen. civ.
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kais der» spr 1875. g. Nr. 328. Gruzinska lietā, kura prasība
tikusi cSta sakarā ar 436090 ķieģeļu (tā tad atvietojamas mantas) nenodošanu prasātājam dabā.
(L. Nr. 56)
(1925. g. 26. marba spr. Fainber-a pr. 1. pr. Borisovu.)

1282.
Fisiks ir vienāds Subjekts un vienāda juridiska pensmia vi
su valstī, kaut gan viņa darbība izteicas dažādos valsts resoros kuriem savukārt nav patstāvīga subjekta, t. i. nav jurimskas per'sonas rakstura (sk. civ. proc. lik. 1297. p Sem apv. sap.
1925 g lēmums lietā Nr. 19., 1923. g. lēmums lieta Nr 56.),
tādēl pat ja zinama manta, piem. imobils apstiprmats uz kadas
miniist-ijas vārdu, tad tomēr materialä nozīmē sis imobils lidz
ar to ieiet pašas valsts mantībā.
(1925. g. 3. sept. spr. Nr. 495>, Fänaneu mimistrijas pr. I. pr. Kasseli-)

1284.
1) Runā stāvošai prasībai, kura versta uz atlīdzību par
prasītājas saimniecības« mantībai ar lokomotives dūmiem un
dzirkstelēm nodarītiem zaudēj umiem, nav nekā kopeja ar Dzelzscelu nolikumu un bija apspriežama nevis pec si pedeja noteikumiem, bet gan pec privatlikuma (Kr. Sen. civ. kas. dep. spr.
1896 g. Nr. 113., Meilerta 1.; 1904. g. Nr. 3., Šulma 1.; Nr. 86.,
Kotkova 1.). Tādā kārtā runā stāvošā prasība, kura neiznet по
frachtslīguma ar dzelzsceļiem un nav izcēlusies sakara ar parvadāšanai nodotās' mantas bojāšanu, vispar nav attiecinama uz
Dzelzsceļu virsvaldes tiešiem komercialiem vai techniskiem uzdevumiem (1921. g. 11. oktobra noteik, 3. р.: lik. krāj. Nr. 225.),
Jau tādēl vien prasltājai nebija tieša iemesla prasību veriīt sevišķi un 'vienīgi pret Dzelzsceļu virsvaldi kā_ tādu. _ Tāda kārtā
xunä stāvošā prasība apspriežama pēc vispārējā civ. proc. lik.
1284 р., saskanā ar kuru prasība vēršama nevis pret valste
fisku (kroni) kā tādu, b'et vienīgi pret attiecīgo valsts iestādi,
atkarībā no resora, un proti, vai nu pret kompetento centralo
valsts iestādi, vai pret täs vietējo pārvaldi, ja tāda ir. (Civ.
proc. lik. 1284, p.) . . . Nevar būt nekādas' šaubas, ka Dzelzscelu virsvalde nav vietējs pārvaldes organs. Та tad atbildētājjas uzskats nemaz nav attaismojams ar viņas pievesto Sen.
civ. kas. dep. spr. Steinerta lietā (1924. g. Nr. 119.), jo t u r lieta
gäjusi ap praslbu, kura nepareizi tikuisi celta pret centralo
iestädi, kamēr prasība bija jäcel pret attiecīgo v i e t ē j o
iestädi: turpretim Dzelzscelu virsvalde nav vietējā ieistāde Sa
mara ar Satiksmes ministriju.
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Paliek tikai atklāts jautājums par to, vai Dzelzseeļu virsvalde uzsikatama par patstävigu centralu valsts iestādi ar īpašu
resoru, vai par Satiksmes ministrijas sastāvdaļu; atbildētāja
saī ziņā apgalvo, ka prasība bijusi jäeel taisni tikai pret Dzelzsceļu vir'svaldi vien, jo pēdējā esot „pilnīgi atsevišķa, patstāvīga valsts iestāde saimnieciskā, ka arī vispārīgi pārvaldīšanas
zinä."
Šo savu uziskatu atbildētāja pamato uz pievesto 1921. g.
11. oktobra noteikumu par valsts dzeksceļu pārvaldi (lik. krāj.
Nr. 225.) un Ш to, ka priekš Satiksmes ministrijas kā tādas
no vienas puses, un priekš Dzelzsceļu virsvaldeisi no otras puses esot paredzēti atsevišķi un ©avi ar budžetu stingri noteikti
krediti, kā arī uz to, ka saskaņā ar dzeksceļu nolik. 121.—134.
p,p. (Kr. Sen. civ. kas, dep. spr. 1913. g. Nr/ 61., Volkova lietā) .
bij. krievu (centralā) dzelzsceļu pārvalde (управление жел ез
ных дорог) bijusi uzskatama par vispārējo pārstāvi д п ргаsībulietās pret atsevišķo (vietējo) dzelzsceļu — atbildētāju.
Vispirms, kā jau aizrādīts, konkretā prasība vispār nav apspriežama pēc Dzelzsceļu nolikuma. Ar to, ka katrā pēe Dzelzisiceļu nolikuma ceļamā prasības lietā pret atsevišķu dzelzsceļu
atbildetāju kā pēdējās pārstāvis var tiesā uzstāties arī centra
la dzelzsceļu virsvalde (kā paskaidrojis Kr. Senats augšniinētā
Volkova lietā), nemaz nav pierādīts, ka Latvijā, kur nav atsevišķu (vietējo) dzelzsceļu pārvalžu, konkretā prasība, kura nav
apspriežama pēc dzelzsceļu nolik., būtu jāceļ vienīgi un'taisni
pret Latvijas 1 dzelzsceļu virsivaldi un ne pret Satiksmes ministriju, un vēl mazāk, ka Latvijas dzelzsceļu virsvalde nebūtu
atzīstama par Satiksmes ministrijas organisku dalu (sk. arī
Sen. civ. kas. dep. spr. 1925. g. Nr. 260.) . . .
Pretēji atbildētājas domām, dzeksceļu virsvaldei nemaz
nav sava atsevišķa budžeta: taisni otrādi/vispārējā Satiksmes
ministrijas budžetā (sk. 1925./26. g. budžetu: pielik. pie 1925. g.
V, V. 133. Nr.), kā 121., 714. nuniuru pielikums (24. Nr.) ieiet
arī „Valsts dzelzseeļu budžets" . . . Bez tā arī dzelzsceļu virsvaldes galvenais direktors nav savās kompetencēs un isavā vārdā pielīdzināts ministrim . . . Tā tad Dzebsceļu virsvalde uz
skatama par Satiksmes ministrijas organisku fsastävdalu un prasītājai nebija iemesla prasību celt taisni vienlgi pret dzelzsceļu
vhwaldi, bet varēja to celt tieši pret Satiksmes ministriju, kā
dzelzscelu resora pārstāvi.
(19^5. g. 3. sept. epr. Nr. 402, Beidiņ pr. 1. pr. Satitosmes min.)

2) Pēc civ. proc. lik. 1284. p. procestiesiskā (partu) isfpēja
pieder vai nu valsts centraliem organiem, vai to vietējām iestādēm; Finansu Ministrijas! Netiešo nodokļu departaments uzskatams tikai par centralās iestādes, Finansu ministrijas, sastāvdaļu, bet nedz par pašu centralo iestādi, nedz par tās vietējo
īestādi; tādēļ Finansu ministrijas netiešo nodoklu departa-

ments nebauda procestiesisko (partu) spēju un tādēļ ari nevar
uzstāties kä patstāvīgs atbildētājs šaī lietā. (Senata Civ. kas.
dep, spr. 1924. g. Nr. 119.).
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 260, Skujiņ pr. 1. pr. Poznakovu um Netiešo nodokļu departamentu.)

3) Prasītājs savā prasības: rakstā par atbildētāju apzīmējis tieši Grīvas pilsētas pašvaldību. Tamdēļ, lai gan savā praslbas petitumā prasītājs ir lūdzis piespriest . . . zaudejumus
no Grīvas pilsētas valdes, bet nenosaucot valdes sastāvu — locekluis, prasība ir uzskatama par ceitu ne pret atsevišķām fiziskām personäm, bet pret iestādi k_ā juridisku persotnu un verstu taisni pret to iestādi, kura uastajas pilsētas persona un kura
pēdējo reprezentē, proti, pret Grīvas pilsetu, kā pašvaldības
lestādi, vai pašvaldību <город, городское общественное управ
ление) kuru prasitäjs savā praslbas rakstā tieši a p _ z ī m e j i s k ā a t b i l d ē t ā j u . Apgabaltiesai būtu bijis jāsaprot,
ka prasītājam, resp. viņa pilnvarniekam, kā nejuriistam, var arī
büt nezinams, ka ar pilsētas valdi apzīme „городская управа"
un ka „городское управление' butu_japārtulko ar „pilsetais
pašvaldība"vai „pārvalde", un ka prasītājs, savos rakistos promiscue lietojot vārdus „городское самоуправление" (pilsetasi
pašvaldība) un „городская управа" (pilsētas valde), nav bijis
skaidrībā par šo abu jēdzienu juridisko atšķirību . . . Ari Kr.
Senats prasības pret pilsetas, resp. zemistes valdi — izspriedis
kä prasības pret pilsētas, resp. zemstesi pašvaldību, vai pašu
pilisētu, resp. zemstu, neatšķirot stingri šāduisi apzlmejumus:
sk. Kr. Sen. civ. kas. dep, ефг. 1880. g. Nr. 259., Zavarkina 1.;
1878. g. Nr. 159., Saratovas gub. zemstes lietā, kurā Kr. Senats
paskaidro, ka kä zemstes pārstāvis jāizsauc zemstes valde. Saskaņā ar so, ari Senats savā . . . civ. kas. dep, spriedumā šaī
lietä atzinis, ka praisiba uzskatama par verstu pret pašu pil
setu, resp. pilsetas pašvaldību.
(1924. g. 19. nov. spr. Nr. 261, Gurska pr. 1. pr. Grivas pilsetas
valdi.)

1345«.
1) Pēc sava burtiska teksita 1345G. p. nemaz neattiecas uz
alimentu prasību, kuru ceļ ārlaulības bērna māte pret šī bēma
ārlaullbas tēvu; . . .. 13456. р., kā izņēmuma noteikums iztulkojams visišaurakā nozīmē,
(1925. g. 14. maija spr. Nr. 310, Janson pr. 1. pr. Zalcmaini.)

2) Atbildētājs apstrīd prasību uz tā pamata, ka alimentus par notecējušu laiku prasīt nevarot. Šim atbildētāja ieskatam nav likumīga pamata. Runā istāvošo jautājumu jau sākot

по 1906 g. Кг. Sen. civ. kas. dep. (1906. g. spr, Nr. 8.) izsķiris apstiprinoši, atzīstot alimentu prasibu par notecejusu laiku,
kādu praksi Kr. Senate apstiprinäjis ari vēlākos spnedumos
(1910 g. Nr. 55., 1911. g. Nr. 73., 1915. g. Nr. 25., sk. a n
1912 'o- Nr 65.). Šis uzskats atrod apstiprmājumu crv.proc.
lik 1345« pantā, kurš pamatojas uz 1914. g, 12. marta hkumu
(Kr lik. kräj. 1914.'g. Nr. 76.): pievestais pants, kurs piemeroiams — kā redzams по ŠĪ likuma 1. nodalljuma — ari tagad Latvijā, noteicot alimentu prasību novērtēsanas kartibu,
nosaka, ka ja prasiba aptver ari pagäjusu — Ш prasibasi cetšanai — laikmetu, praslbas cenai pievienojama ta suma, kuru
prasa par laikmetu, kurš pagājisi pirms prasības celsanas Lai
gan šim pantam ir vispirms procesuala nozlme, bet tas tomer
apstiprina vispārēju principu, ka alimentu prasiba neaprofcežojas tikai tagadnē un nākotnē vien. 1345«. panta piemerojamība Latvijai būtu izslēgta tikai tad, ja mēs privathkuma atrastu nosacījumus', kuri tarn runätu pretim. Privatkkuma пэtikvien nav pretimrunājošu nosacljumu, bet taism otradi, ir
tiešs pants, kas izteic to pašu principu un proti 3628. pants.
Šis pants nosaka, ka periodiski maksājumi n o i l g s t atseviški par katru atsevišķu termiņu, pie kam 3628. pants uz sadiem periodiskiem makisäjumiem attiecina a n alimentus. la
tad ja likums alimentu periodiskiem maksäjumiem piemero atseviš'ku noilgumu, tad likums Hdz ar to iziet по jundiska^ īespejas celt praslbu ari par tādiem a l i m e n t u periodiskiem
maksäjumiem, kuru atsevišķie termiņi jau bija pagajusi
p i r m s pašas prasības celšanas, t. i. par notecejusu laiku.
(1922. g. 4 dec. spr. Nr. 244, GaTosu pr. 1. pr. Krorra.)

1364.
Šinī lietā protokolu par partu starpā notikušo mierlīo-umu isastādījis miertiesmesis civ. proc. lik. 1359. panta. 2.
pkta kārtībā kā Apgabaltiesas deleģēts tiesmesis Miertiesu
iestāžu lietā; pēdējaiiS tamdēļ atvietojis šinī lietā Apgabaltie
sas pilno sastāvu. Aiz pievestiem iemesliem partu mierlīgums
šinī lietā ir uz-skatams kā sastadīts saskaņā ar civ, proc. _lik_.
1364. panta noteikumiem, t. i. pielīdzinams Apgabalties-as pilna
sastāvā priekšā stādītam mierlīgumam.
(1925. g. 17. clec. spr. Nr. 576, Amieana pr. 1. pr. Arnicaniem.)

1846.
1) īzpildu uzrakstsi uz piespiedu kārtā izpildama dokumenta pats par sevi gan uzskatams par „galīgu" tiesas s p r i e-
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d u m u , jo tas nav pārsūdzams apelacijas kartiba i m Ы щ izpildams; kaut gan izpildu uzraksts nav parsudzams mstancu ka
tībā pēc būtības', bet tomēr рёс civ. ^ % ^ ' ^ ' Ш . Л
panta, atbildētājam tiesība, sevisķas prasibas ceļa, ^ n d e t
m-asītāia prasību p ē c b ū t ī b a s , pie kam pirma menesa
FaTä S d a päslba pat ir celama arī рёс izpildlsanas v i e t a ^ t a d ^
kārtā līdz 239. (161".) P. paredzeta 6_ menesu la *a notec^
jumam, par kuru minētā prasļba ar apzimeto efektu vel _n се
к т а , atbildētā am dota iespēja pra^ibu atspekot pec butibas
un līdz ar to panākt izpildu uzraksta atcelsanu; tadeļ a n uz
dokumenta piespiedu izpildīšanas kārtībā taisītais piespiedu uzr a S t e , kamēr nav notecējis 239. (161".) P ; paredzetais _6 me* 3 5 Ык & , nevar noderēt par pamatu hipotekas apstiprmasanai
prasītājam uz atbildētaja imobilu.
(1925. g. 2ß. marta spr. Erneetimes Makarov bl. e. 1.) (L. Nr. 194)

2) Civ lik. pielaiž iespēju gadījumā izsniegt prasītājam
izpildu rakstu v a i r ā k o s eksemplaros. Ganeiv. proc. № .
929 p paredz šādu iespēju burtiski tikai uz gadijumu kad pec
sprieduma parādniekam jānodod prasītājam daba vairakas mantas Bet šaī zinā arī pielaižama analoģija, sakara ar civ. proc.
lik' 1846 р., attiecinot 929. p. arī uz hipotekas ingronesanu
uz'tiesas sprieduma pamata. Pie šādas kombinacijas prasitaiam būtu iespējams no vienas puses zemes gramatu nodaļa
iesniegt sevišku, bet tomēr oriģinalu izpildu rakstu, par kadu
katrā zinā uzskatams 929. p. paredzētais „sevisķaii:; izpildu
raksts", 'un no otras puses stāties pie sprieduma izpi disanas'
uz otra, seviška, tā tad originalä, izpildu raksta eksemplara pa
mata Civ, proc. lik. 11. (9.) р. un priv, lik. īevad. 21. p. domātais „kopējak pamats" (ratio), kas attaisno a n a l o g e s piemērošanu runā stāvoša gadījumā, pastāv iekš tarn, ka hipotekas
rodibināšana, tāpat kā sumas piedzīšana, pamatojas tiesi uz
konkretu spriedumu un noved pie tā, paša mērķa, t. i kreditora
apmierinājuma . . . Pēc noteikumiem par
„piespiedu īzpildi10
šanu рёс aktiem" (eiv, proc. lik. 238. (161 .) p.)', aktu ar izpil
du uzrakstu uz tā, uz lūdzēja vēlēšanos, nodod piespiedu īzpildīšanai pēc noteikumiem par sprieduma izpildīšanu. Pie tarn
prasītājam akts ar izpildu uzrakstu jāiesniedz tiesu lzpilditajam o r i g i n a l e , kas, ja dabūts pilnīgs apmiermājums, п о
dodams atbildētājam (civ. proc. lik. 238. р., 3, pkt.). Tomer
noteikumoe' par piespiedu izpildīšanu рёс aktiem nav tiesa pan
ta, kas korespondētu civ. proc. lik, 929. р., neskatoties uz to,
ka arī pie piespiedu izpildisanas kārtības рёс aktiem būtu īedomājamo gadījums, kad atbildētājs v i e n ā izpildu uzraksta
piespiests piem. nodot prasītājam divas noiretäs telpas divo»
dažādos namos (civ.
proc, lik, 226. р., 2. pkt., 252. р.), ja vien
abi nami atrodas1 vienā Miertiesneša iecirknī, resp. viena Apgabaltiesas apgabalā (civ. proc. lik. 234. р.). šaī gadījumā, tāpat
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kā civ proc. Uk. 929. р., paredzētā gadījumā, būtu jāizsniedz
prasītājam „uzraksts" vairākos eksemplaros, saprotams, viens
no tiem ne uz oriģinala akta, bet uz tā noraksta, kamer pasi
vairākie „uzraksti" būtu jāizgatavo kā oriģinali pēc civ. proc.
lik. 236. р., 2. d. Katrā ziņā šāda kārtība pec analoģijas pielaižama un pat prasama, ja prasītāji domātu, izlietojot civ. proc.
lik. 1846. р., savu prasību nodrošināt hipotekariska ceļa, kads
celš pilnīgi piemērojams arī piespiedu izpildīšana pēc aktiem
(Sen. civ. kas. dep. spried. 1925. g., Nr. 194.). Šaī gadījuma
prasltājam būtu pēc notar. nolik. 341. p. jāiesmedz attiecigais
akts ar o r i ģ i n a l o i z p i l d u u z r a k s t u . šadu pienakumu prasītājs' izpilda, ja viņš iesniedz izpildu uzraksta duplikatu (ne norakstu), kaut gan ne uz oriģinela akta_ (kam jāpaliek pie tiesu izpildītāja un eventueli jānodod atbildetajam), bet
uz tiesas apliecinātā akta noraksta. Zemes grämatu nodaļu
priekšmeki, hipoteku ingrosēšanai pēc civ. proc. lik. 1846. p.
im not. nolik. 341. р., apmierinājasun viņiem ir jāapmierinājas
(bez izpildu raksta), tikai ar attieclgā tiesas sprieduma n о r ä k s t u (isaprotams, neprasot o r i g i n a l о spriedumu).
Tāpat zemes grāmatu nodaļu priekšniekam butu jaapmierinajas
srl ar attiecīgā akta (piem. vekseļa) n o r a k s t u , ja v i e n
uz p ē d ē j ā a t r o d a s о r i ģ i n а 1 a i s i z p i l d u u z r a k s ' t s , kas taisīts pēc civ. proc. lik. 236. р., 2. d., t. i. ar
tiesneša originalo parakstu un zīmogu (preteji kädam izpildu
uzraksta norakstam), jo paša akta ,,d u p 1 i к a t u" tiesa, sa
protams, iasniegt nevar.
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 184, Meijera Ы. k. 1.)

1926.
Civ. proc. lik. 1926. p. noteikums, ka par Tiesu Palatas lēmu-miem lietās par pilsoņu atzīšanu par garā vājiem un kurateles iecelšanu par tādiem pilsoņiem, var iesniegt kasacijas sudzības izmeklējami attieclbä uz viņu. garīgām spējām pilsoņi,
n e a t t i e c a s uz t i e m l ē m u m i e m, kuri paredzēti civ.
proc. lik. 1915. pantā, jo šie l ē m u m i neizšķir pēc b ü t ī b a s
un g а 1 ī g i jautājurnu par to, vai zinamā persona ir atzīstama par garā vāju, vai ne . . . Kasacijas kārtība var tikt
pārsūdzēti tikai tādi blakus lemumi,_ar kuriem galīgi izbeidzās
tiesas procedura par attiecīgu jautājumu.
(1923. g. 31. janv. spr. 1. par Marijaei Martinson atzīšanu par vājprātīgu.)

1947.
Kamēr nay noticis attiecīgais tiesas lēmums, kurā tā atzinusi, ka juridiskā persona izbeigusi savu eksistenci, Mierties'-

nesim nav tiesibas spert soļus šādas juridiskas personas mantības apsargāšanai un nodibināt aizgädnibu par pedejo, jo piemerojot pēc analoģijas priv. lik. 2587. р., civ. proc, lik, 1971.,
2008 p.p., jānodibina tiesas ceļā katrā ziņā tas faktts, Ш —
līdzīgi fiziskas personas atzīšanai par mirusu (priv. lik 525.—
528 p.p.; civ. proc. lik. 1947.—1955. p.p.) — juriduska
persona izbeigusi savu „pastāvēšanu" (priv. lik. 19651, p ) unbez
tarn vel ka uz šī pamata, cita rīkojuma trukuma deļ, yinas
mantiba atzistama par bezmantinieku mantību un pärgajusi valstij. šāda lēmuma taisišana nepiekrit Miertiesnesmi (civ. proc,
lik. 1947. р.).
(1924. g. 17. dec. spr. Nr. 367, Baltijas pareizticigo brālības mantaß
apsardzības 1.)

2Ü22.

Stiprinot mantošanas tiesibas, tiesa neizšķir jautājumu par
viena vai otra priekšmeta piederibu mantojuma masai un nestiprina mantiniekus tiembäs uz vienu vai otru mantojuma sa
raksta uznemtu atsevišķu objektu, bet gan īzšķir jautajumu
par to vai mantiniekam, kurš savas tiesibas- pieteicis, pieder
vispär'sädas tiesibas uz atstäto mantojumu, un ja viņam sadals
tiesibas vispär pieder, tad nosaka, kāda daļā viņam tais pieder.
sai o-adijumä stridus mantinieku starpa nav_cē]ies dēļ mantoŠanas tiesībām vispär, vai dēļ šo tiesību apmēra, kamdēļ miertiesai nebija pamata lietu izbeigt apsargu kartiba un . . noīaidīt mantiniekus uz prasibu südzibas kartību. Sayus iebildumus pret viniem piederošu mantu uzņemšanu mantojuma sarak
sta .. . mantinieki var celt vai nu civ._proc. lik. 2004. pantā paredzetā kārtībā, lūdzot šo mantu izslēgšanu no mantojuma
saraksta, vai arī realizējot savas tiesibas, ja pret šādu lugumu
celts stridus prasības sūdzības ceļā, saskanä ar civ. proc. lik.
1092. un 1093. pantiem.
(1922. g. (>. apr. spr. Nr. 103, Martinsona un с pr. 1. pr. Libertu
mantību.)

. 2030.

Dēl retrakta tiesibas atzisanas un izvešanas tiesa?) ceļā, likums (civ. proc. lik. 2030. un sek. p.p.) paredz noteiktu kärttbu, un proti. apmrdzibas kārtību, kura uzliek atpircējam veselu rindu materialu un formell! pienäkumu — ieguveja nodrošināšanai pret zaudējumiem; „retrakts nevis stridus, bet gan
tiesiba" (civ. proc. lik. 4. nod. motivi: 1866. g. 16. marta žurnala 18. Nr. 16. ip.: civ. proc. lik. 4. gräm. 4. nodaļas motiyu
levads), kādēļ likumdevējs ar nodomu attiecmäj.is retrakta izII*
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tirzāšanu nevis uz prasības (strīdīgām) lietām, bet gan uz apsardzības lietām; prasību tiesāšanas kārtībā — retrakta tiesība iztirzäjama tikai sakarä ar noteikto strīdu, kāds šaī lietā
nav ticis ceits; tādēļ Tiesu Palata šinī gadījumā, atraidot prasītajas apelaeijas sūdzību aiz civ. proc. lik. 2030. p. un sek. p.
i.eievērošanas, nav pārkāpusi rainēto likumu.
(1922. g. 27. janv. spr. Nr.. 13, Akot pr. 1. pr. Mēmieku.)

Pag. ties. lik.
G9. (216.)
Pag. tiesu likumu 69. (216.) p. neuzliek p a g a s t t i e s a i
par pienäkumu m a n t o j u m a a i z g ä d n i katrä ziņā īecelt
no m a n t i n i e k u vidus, bet pielaiž pie Ш amata arī persoj ^ s — nemantiniekus pēc pagasttiesas ieakata.
(1924. g. spr. Nr. 236, Eglītes mantības m a s a s 1.)

73. (242.)

Saskanā ar pagasta tieiau likumu 73. (242.) panta saturu
un izpratni un nodibinäjusos konstantu tiesas praksii, pagasta
tiesām, kā aizbildniecības un aizgādniecības iestadem, ne tikai
pieder u z r a u d z ī b a i s t i e s ī b a s par aizbildniecības im
aizgādniecības lietām bet pagasta tiesas šīs lietas tieši parzin
im vada (зав-вдывают), kä tas teikts bij. pag. t. ldk. 212. pan
ta krievu teksta,
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 26, P a v ā r a rnant. Metā.)

84. (253.)
Komtatējot r e n t e s 1ī g u m a noslēgšanu ar J. по В.
n e p i l n g a d ī g o m a n t i n i e k u u n . t ē v a puses, miertiesa nepareizi uz pag. ties. civ. proc. not. 253. p. pamata atzinusi līgumu par nelikumlgu, pielīdzinādama jtēva rīcības tiesābas ar savu nepilngadīgo bērnu mantu aizgādņu tiesībām par
svešu personu mantu un ateitādama bez ievērības priv._ lik,
218. un 277. pantu noteikumus, uz kuru pamata tēvam pieder
tiesība savu nepilngadīgo bērnu mantu lietot bez pienākuma
nodot n o r ē ķ i n u s par savu rīcību . . . Sakarā ar isļacīto
jāatzīst, ka šaī' gadījumā iznomājot atbildētājam J. uz^Sgadiem
daļu no nepilngadīgiem R. piederošām mājam, šo īpašnieku tēvam nebija jāprasa pagasta tiesas piekrišana.
(1921. g. 15. sept. spr. Nr. 98, Sniķer pr. 1. pr. Jermjoļenko.)

222.

1) Pagasta tiesas 1 ē m u m i e m par
raantinie
ķja
a p s t i p r i n ā š a n u m a n t o š a n a s t i e s ī b ā s , pat ja
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šādi lēmumi notiek sakarä ar p r o k l a m u , nav prekluzivas
nozlmes jo viypirms pagasta tiesas izdaritäs proklamas un to
spēks un sekas apspriežamas nevis pēc civ. proc. lik. 2055 un
sekošiem pantiem, un viņiem tādēļ arī nav piemerojami 206b.,
2068 un sek. panti. bet gan pag. tiesu civ. proc. lik. 222 —
226., 235. panti, pēc kuriem proklamās nav īevietojama prekluzijaSkominacija, taisni otrādi, mantinieki, k u p proklamas laikā
nav savas maiitošanas tiesības pieteikuši, tomer ipso jure patur
sev tiesības, tās izveat vēl „n о i l g u m a" laikā, nebūt nebudami spiesti pierādīt priv, lik. 261, р., 1. teik, paredzetos arkārtējos apstākļus.
(li)25. g. 23. apr. Krisfta Gertsona pr. 1. pr. Billi Gertson un c.) (L. Nr. 68)

2) Ja pagasta tiesas 1 ē m u m a m vispār nepiemlt prekluzivs raksturs, tad jau tamdēļ vien nevar būt nozīmes tam
apstāklim, vai kädam istam m a n t i n i e к a m ticis zinamo
par pagasta tiesas izdarīto s 1 u d i n ä j u m u, par kuru varbūt
viensi по 1 i d z m a n t i n i e к i e m viņam paziņojis ar aicinājumu pieteikt savas tiesības, bet nozīme bütu vienlgi tam,
vai vispär im kad īsti pats pagasta tiesas lēmums par pärejo
Hdzmantinieku apstiprinäsanu mantošanas tiesībās, kura saturs
aizskārtu prasltäju intereses un tiesības kā līdzmantmieka, faktiski ticis zinams prašītājam.
(Turpat.)

233.
1) Pagasta tiesa, atmetot Jēkaba К. t e s t a m e n t u aiz
tā iemes'la, ka tas nav sastädits likumä paredzetā kartībā un
pēc likuma noteikumiem, — ar savu lēmumu apstiprinājusi nelaika Jēkaba К. mantiniekus viņu
mantošanas^tiesīb a\ī! uz likuma pamata. Mantinieku apstiprinäsanu pec likuma
apstrīdējusi Emma. K. im pedējās, pret mineto pagasta tiesas
lēmumu miertiesai iesmiegto b .1 а к u s s u d z ī b u, kurā viņa .
prasa šo lēmumu atcelt im uzdot no jauna pag. tiesai uzstadit
testamentu, miertiesa ievērojusi taī ziņa, ka šo lēmumu _atcēlusd, norādot motivot, ka s t r ī d u m mantinieku starpa_pastāvot, mantošanas lieta izbeid-zama a p s a r d z ī b a_s k a r t ī b ä un s-trīdus izšķirams prasību sūdzību kārtībā. šāds miertiesas ieskats tomēr nesaskan ar pag. ties. civ. proc. lik. 236. un
237. pantu noteikumiem, kuri paredz, ka testamenta gadījumā
tiesai vispirms jāuzstāda jautājums par testamenta esamību
un likumību, pie kam, nākot pie slēdziena, ka testamenta pastāvēšana un viņa saskanēšana ar likuma prasībām nav konstatējama, tiesai ir tiesība un pienākums uz attiecīgu lūgumu
apstiprināt mantošanas tiesībās mantiniekus pēc likuma, kädu
lēm-umu nevar aizkavēt testamenta atzīšanā ieintere-iētu per-
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1922. g. 21. jun. lik. par pag.
pašv.

sonu strīdus par šī testamenta esamību un likumību, j.o tāds
statt» pēc pag. t. civ. proc. lik. 237. panta ir iztirzajams atseS
p r a s ž a f kārtībā uz šinī kārtā atsevišķi celtās prasmas
pamata. Turpretim mantošanas lietas izbeigsana ar tiesas lemumu apsardzības k ā r t ā uz pag. t. civ. proc lik. 23o. panta pa
mata, uz kādu pantu atsaucas miertiesa, attiecas uz tiem gad iumiem, kad strīds par mantojumu cēlies starp personam, kuras atvasina savas tiesības no mantošanas noteikumiem^ pec
likuma. Tāds strīds fltarp mantiniekiem vmu apstiprmasana
mantojuma tiesībās pēc likuma šinī gadījumā nepastav. l a m dēl miertiesai nebija likumīga pamata atcelt m m e t a pagasta
tiesas lēmumu 'par nel. Jēkaba K. mantinieku apstipnnasanu
mantoiuma tiesībās pēc likuma un miertiesas lemuins smi aaļa
atceļama nepareizas pag. t civ. proc. lik. 233. panta tulkosanas
im piemēro šanas dēļ.
(1922. g. 26. okt. spr. Nr. 288, Krieviņa mantojuma Metā.)

2) J a mantinieki, pretēji prasītāja . . . izteiktai g r ī b a i , tomēr bija -griezušies pie pagasta tiesas, un за lidzmantinieki nevarēja prasītāju atzīt par atteikusos no mantojuma,
tad Mzmantiniekiem, apzinot viņa mantošanas tiesibas bija
vismaz jāuzdod prasītājs, kā tiesīgs līdzmantimeks un tadcļ vai
nu jāuzdod prasītāja adrese pagasta tiesā, lai ta viņu sevisķi
aicinātu ar pavēsti (pag. ties. civ. proc. lik.^ 233. р.), vai jarupējas par a i z g ā d n i e c ī b a s nodibināsanu par p r o m e s o š o prasītāju kā līdzmantinieku (priv. lik. 517. p.) ; ja nu
līdzmantinieki . . . to nav izpildījuši un tomēr lika apstiprmaties kā vienīgie mantinieki par mantojumu, kura — apzmati
priekš viniem, līdzīg:is mantošanas tiesības pieder ari prasitaiam, un paturēja sev visu mantojumu, tad viņi^rīkojusies — juk d i s k ā nozīmē — ļaunprātīgi (priv. lik. 680., 839. p.p.).
(1925. g. 23. apr. ?pr. Krlsta Gertsona pr. 1. pr. BilM Gertson um с.)

(L. Nr. 68)

1922. g. 21. junija lik. par pagastu pašvald.
13.
1) P a g a s t a pienākums gādāt par n e ISI p ē j n i e H e r n ir publisku tiesību p i e n ā к u m s, kurš iznet no pa
gasta. kā pašvaldības, uzdevumiem attiecībā pret pagasta locekliem; par šādu pienākumu neizpildīšanu var sudzeties tikai
tiesi ieinteresētā persona, konkretā gadījumā pati nespējmece,
un proti, tikai inntanču kārtībā, vai bez tā — u z r a u d z i b a s
к ā r 11 b ā — arī personas, kuras interesēs aizskartas Ж р_а g a s t a p a d o m e s atraidošiom lēmumiem; turp_retim šāda
publiska pienākuma piespiedu izpildīšana nav panakama с ī -

1922. g. 21. jun. lik. par pag.
pašv.

—
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v i 11 i e a ā š a n a s к ā,r t ī b ā: ja to nevar panākt pati lietā
leinteTesētā persona, nespējniece, it kā ceļot civilprasibu pret
pagastu par u z t u r u došanu, tad to jo miazāk varetu darit
t r e š ā p e r s o n a , kura šaī ziņā bija rīkojusieis īt kā pagasta
n e g o t i o r u m g e s t ' o r ; negotiorum gestor varētu prasit
atlīdzību par i z d e v u m i e m , kurus tas taisījis dcmini negotn
vietā, izpildot pēdējā pienākumu vai saistības (sk. priv. lik.
4449. р.), tikai tad, ja šādiem pienākumiem un saistībām butu
p r i v a t t i e s i s k s r a k s ' t u r s im ja uz negotiprum gectio pamata starp gestor un dommus nodibinājas privattiesiskaiā attiecības (priv. lik. 4423.) ; tādēļ no negotiorum gestio
īzrietošas attiecības — prasības nevar iestāties, kad ,;dominus
būtu p u b 1 i is к a i e s t ā d e un gestor izpildījis it kā šīs publiskās iestādes publiskās saistības.
(1923. g. 22. nov. spr. JT. 324, Indrik&ona pr. 1. pr. Kuldīgas pag.)

2) Prasītāja, p a g a s t a s a b i e d r ī b a, ir к о m u n а 1 а
i e s t ā d e un viņaisi pienākums gādāt par pagasta nespējniekiem ir publkkas dabas pienākums (sk, lik. par pag.^ pasv.
13. р.), kamdēl šinī gadījumā viņa rīkojusie© nevis kä tresä per
sona (negotiorum gestrix), kura izpildījusi civiltiesību apjomā atbildētāja alimentacijas pienākumus pret viņa nespējlgo
māti, bet gan savā vārdā, izpildot tieai savue publiski-tiesiekos
pienākumus pret atbildētāja māti, pagasta nes'pējnieci, uz savu,
bet ne uz atbildētāja rēķinu.
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 33-, Grazdonas pagasta sabie<lrības pr.
i. pr. Līci.)

Tirdzn. lik.
62.
Kr. tirdzniecības nolikumā paredzētāe atklatös
tiAmeg
т о
г
о в ы й
bas sabiednbas (полное товарищество
Р .
^^р^
vu tiesu prakse un liela da)a * * g e t a
piem
£%«>£
Курс торговаго права, 4. īzd., 1. в е ь £J.. 8. ш-, *° •
^
i m t u r citētie darbi) uzskata par juncLsku f ^ J ^ * " *
uzskats nav attaisnojams . . . no Kr. tirdzn. lik. v edokļa.
vfsplrm. Kr. tirdzn. lik. tieši šo jautājumu
» ™ skar pretēji piem. Kr. civillik. 5. grām., 1889. g., prog. 649. р.,
№
tirdzn.
sabiedrības gan taisni nosauc par , ш №
peroonu, tāpat kā arī Beļģijas 1913, g. ik. 2. p^ . . ,, >>clf C ^ T
d'elles constitue une individualite jundique distmete de celle
datasLLies". Izškirošs šal zinā ir tas, ka a n knevu
полное
товаоищестро"
izceļas uz tieša lig-uma pamaia im nodibma
s S biedriem vienīgi līguma attiecības, ka viņa ir t m репа»
aāOšnfc elements (piem. Kr. tirdzn. lik. 69. p . ) ; ka Ki. tndzn.
Ш ne zslēdz vispārejos sabiedrības izbeigšanas pamatus, pi_em.
1\ v S l r š u slvstarpējo vienošanos, ar viena no biednem navi,
ja mantinieki nevar ar pārējiem biednem vienoties pai sabiedrības turpināšanu (Er. civ. lik. 1238.p
■ piez. j e * A £
. оставшимися товарищами , Ki. ben. 4. в ф в р г .
1883 g Nr 737.; sk. arī Kr. Sen. civ. kas. dep. spr. 1890. g.,
N■ 94 ; Pirkova un Neverova 1.; 1889. g., Nr. 104., sugarta 1.);
arī' krievu atklātu tirdzn. aabiedribu var pasludmat par maksātnesDēiīgu tikai atklājot konkursu par tās biedriem. (Ki,
Sen cfv kas. dep. spr. 1887. g., Nr. 364., Matanova 1.); biedri
atbild ari par krievu atklātās tirdzn. Babiedrības paradiem nevis subsidari, bet s о 1 i d a r i un neaprobežoti ar jsavu mantibu
(Kr. tirdzn. lik. 68. р.), kas, kā atzS^ pats serseņevics (1 с.
36 4 IV 346 lp.), nav savienojams ar Kr. atklatas tirazn. sabiedrības juridisko pensombu. Tā tad . . . Kr. полное тор
говое
товарищество nav uzskatama par jundisku peiaoim
(sk. ari Nesewovs-Gusakovs: торговое право 18УЬ. g., IG. 5,
87. lp.).
(1926. g. 14. maija špr. Nr. 160, akciju sab. Liepäjas »da fabnkas
„Korona" l.)

1921. g. 20. apriļa likums par akciju biedrībām un paju
sabiedribäm.
1) Vārds „vienreizējs" (einmalig, однократный) aizrāda
jau по terminoloģijas viedokļa nevis uz uzaieināšanas, resp.
sludināšanasj kārtību vai techniku (savienot vai nesavienot
vienā sludinājuma t e k s t ā dažādus uzaicinäjumus, t. i. uz
pirmo un otro pilnsapulci), bet gan tikai uz sludinājumu
c
k a i t u . Sakarä ar to 1921 g. 20. apriļa likuma 5. p . grozijis nevis 1901. g. 2 1 . decembra likuma 8. p. kä tädu, bet nosaka, ka „atsevišķu biedrlbu un sabiedrību s t a t u t o s paredzēto sdudinäjumu vietā ievietojami vienreizēji sludinājumi
„Valdības Vēstnesī" un „Ekönomistä". šim 5. р. ir sakars ar
1901. g. 2 1 . decembra likuma 1. р., kr. civ. lik. 2182. p. (bei
gas un 2158. p . 2. piez.), kuri noteic siludinäjumu laiku, pie
kam pirmais по pievestiem pantiem tieši atstāj spēkā statutu
noteikumus par sīudinājumu isākiem termmiem. No tä pielaižams tiešs slēdziens, ka 1921. g. 20. apriļa lik. 5. р. domājis
statutoji paredzēto v a i r ā k u (piem. trīskārtējo) sludinājumu
vietā i e v e s t v i e n r e i z ē j u s sludinājumus. Kā 1901. g.
21. decembra lik. 1. р., tā arī 1921. g. 20. apriļa likuma 5. р.
runā vispār tikai par p i r m ä s sapulces sasaukšanas kārtību,
atstājot negrozītu un neaizskārtu sapulces sasaukšanas kārrību . . . 1921. g. 20. aprila likums nav grozījis nedz līdz tam
pastāvošos likumus, nedz sabiedrību statutus, it kā taī ziņā,
Ka varētu savienot vienā sludinājumā uzaicināj'umu uz pirmo 'un
uz otro pilnsapulci. Tādēļ pretēji attiecīgai kārtībai, t. i. bez sevišķa sludinājuma sasauktā otrā pilnsapulce uzskatama par nelikumīgu, mi viņu pieņemtie lēmumi ir atceļami.
(1925.g.

(1926. g. 31. janv. spr. Geseļa mant. masas pr. 1. pr. Linu un džutes
manuf. akc. sab.j (L. Nr. 75)

2) 1921. g. 20. apriļa likums vispār neruna par otras pilnsapulces ^asaukšanas kārtību. Viņa mērķis ir nodibināt kārtību, ar kuru sasauc ā r k ā r l ē j u pilnsapulci (3. р. 1. d.) un
noteic, ka š ā d u p i l n s a p u l c i
(t. i. ārkārtēju sapulci)
&asauc 3. p. 3. d. minētie valdes, resp. revizijas komisijas locēkļi vai akcionari likumā paredzētā minimalā skaitā. Tā tad.
likuma paredzetie „viem'eizējie" sludinājumi vispār attiecinami
tikai uz ā r k ā r t ē j ä m, im nekad ne uz kārtejām- pilnsapulcem. 5. p. piezlme .— saskaņā ar šo — taisni runā par pilnsapulcem, kuras notiek uz sasauceju, saprotamš, 3. p. 2. d. mi-

ļ7ļ

1920. g. 18. raarta lik. par
vienīgo maks. līdz.
aēto personu, pieprasījumu. Pie tam, likums attieciname vierīo-i uz tādām ārkārtējām pilnsapulcēm, kuru prieksmeti n
iauim valdes, padomes un revizijas komisrjar^ sastavu i z v el ē š a n a un visu jautājumu apspriešana kuji saistiti ж Ъшdrību un Lmbiedrību a t j a u i i o s a n u" <sk. Sen. c l v . kas dep.
spr. 1928. g . N r . 103.), t ā tad ne uz kadam citam, pat ai-Kaitējāim pilnsapulcēm.

(1925.g.
(1926. g. 31. janv. spr. Gešela mant. masas pr. 1, pr. Linu u-n džutes
jnamitf. akc. sab.) (L. Nr. 75)

1920. g. 18. m a r t a likums par vienīgo nraksāšanas Udzekli.
1) Tam apstāklim, ka p a r t u līgumā ir paredzēts t e " ™ n š '
līdz kuram jās'amaksā pirkšanas sumas athkums, t. ī. 1920.gr.
23 aprilis, un ka šinī termiņā atbildētājs iemaksajis mineto
atlikumu tiesas depozitā, nav nekädas nozīmes smi lieta, jo
1920 g 18 m a r t a likums. dod tiesību atkāpties no tadiem
līgumiem,
kuri
faktiski
nav
bijuši
izpilditi
pirrn©
minētā likuma spēkā nākšanas, vienalga, vai pee
iīguma t e к s t a kontrahentiem j u r i d i s к ī butu vel tie~
sība izpildīt līgumai tādā termiņā, kurš krīt uz laikmetu p■ e с
1920. g. 18. m a r t a likuma spēkā nākšanas.
(1923. g. 22. nov. «pr. Grinberg-a pr. 1. pr. Austrjņa.)

2) T. s. efektivklauzula paredz, ka darījums būtu izpildante
Latvijā tieši un vienīgi ārzemes naudā (in n a t u r a ) . šaī ziņa
efektivklauzula gan uzskatama par nesaistošu darījuma kontra
hentiem (sk. 1920. g. 18. m a r t a lik. 3 . p . ) . Bet no tā nemaz
neizriet, ka arī darījumi, kuri naslēgti un izpildami Latvija
ärzemes valutā. nebūtu spēkā; šādi darījumi gan nav īzpildami
tieši ārzemes naudā (piem. ärzemes monetās, kasu zimes), bet
tomēr izpildami āTzemes- valutā, p ā r r ē ķ i n o t t о iekšzemes,
t, i. Latvijas naudā (Sen. civ. k'as. dep. spr. 1925. g . N r . 372 )
Parādnieks nevar ārzemes naudu dabā uzspiest kreditoram (kr. Sen. civ. ka?. dep. spr. 1879. g . N r . 115., Cimmermaņa lietā) .
(1926. g, 28. janv. spr. Nr. 15, šmidta pr. '. pr. firmu „Senker u. Ко.")

1921. g. 14. jimija pārgrozījumi un papildinäjumi 1920. g.
18, m a r t a likumā par vienīgo maksāšanas Kdzekli . . .
1) „Noteikumi par naudu" gan savā 10. р. pielaiž jau iespēju prasīt m a k s ā j u m u s tieši l a t o i s , nosakot, k a visi
nodokli
un vispār visi maksājumi (no si 1922. g. 6. augusta likuma spēkā nākšanas) apreķinami latos. Tādā karta, no
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šī likuma spēkā nākšanas t. s. e f e k t i v ā k l a u z u l a par
maksāšanu latos ir pielaižama. Bet šī klauzula turpretim bij
pilmīgi izslēgta 1 ī d z t a m laikam, kādēļ t ā nebija . . . pielaižama pie 1921. g. 14. junija likuma, pēc kura (2. p . I . d. 3 . teik.
un 2 . p . 2 . d. 1. teik.) „visi maksājumi izpildami vienīgl Latvijas rubļos", un it sevišķi, „zelta frankos slēgtie darījumi iz
pildami Latvijas rubļos", t ā tad ne frankos.
(1925. g. 28. maija spr. Nr. 372, Vidzemes upju s&tiksnies uzlabošanai
biedrība« pr. 1. pr. Zemkop. ministriju.)

2) J a 1921. g. 14. junija likums nepielaida iespēju prasīt
darījuma izpildīšanu taisni f r a n k o s (latos) kā monetā, kura
taī laikā faktiski nepastāvēja un nebija apgrozībā, t a d likumam
dabiski bija jānoteic k u r s s , pēc kura „z, frankos slēgtie darījumi izpildami Latvijas г.", un proti, „ p ē c m a k s ā š a n a s
d i e n a s Rigas b i г ž a s к u г s a". Atbildētāja uzskata par
,,maksāšanas dienu" t o laiku, kurā faktiski maksāšana notiek.
šis uzskats atzīstams par nepareizu jau uz tā vispārējā principa
pamata, ka darījuma izpildīšana, resp. izpildīšanas veids nevar
atkarāties no p a r ā d n i e k a i e s k a t a (priv. lik. 2923., 3165.
р . р . ) . Faktizkās maksāšanas laiks būtu priekš kreditora pilnīgi
nenoteikts, nejaušs notikums, jo vairāk gadījumā, kad kreditoram būtu jāstājas pie darījumu piespiedu izpildīšanas tiösas
un piedzīšanas ceļā. Neskatoties uz likuma burtiiko tekstu,
tas, nosakot kursa noteicošo aprēķināsanas veidu, nevarēja domāt par šādu nenoteiktu, nejaušu momentu. Apzīmētais nosaukums „maksāšanas diena" izskaidrojama a r to, ka likuma
izdošanas brīdī likuma j u n d i s k ä terminoloģija vēl nebija pietiekoši nodibinājusies; nevarēja vēl izšķirt „samaksas termiņu"
no ,,makiāšanas dienas" . . . Ka 1921. g. 14. junija likums
taisni domājis par noteiktu ,,samaksas termiņu" (bet ne par
faktiskās isamaksas dienu), izriet no lik. 2. p. 2. teik., pēc k u r a
samaksas termiņš, kā ciešs, noteikts moments, stādīts pretim
киша kotēšanas laikam, un, ka Mk. 2. p. 2. d. 1. teik. pielaiž
vēl sevišķu „vienošanos" par kursu. J a kurss atkarätos no
faktiskās samaksäsanas dienas, tad jau ar to vien, ka kreditors
pieņem maksäjumu (neatkarīgi no samaksas termiņa) kādā
по debitora izvēlētā dienä, t. i. pieņem parādnieka izdarīto izpildīšanas aktu (priv. lik. 2919., 3485., 3488. p . p . ) viņš no
teiktu arī киши, im par sevišķu vienošanos par kursu' vairs
nevarētu būt runas.
(Turpat.)

1923. g. 17. marta likums par agrāko līgumu un parādu
nokārtošanu.
1923. g . 17. m a r t a likums nav grozījis 1920. g. 18. m a r t a
likuma p a m a t u , t. i. nav atcēlis по 1920. g'. 18. m a r t a

_
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Mkuma 2. dalas satura i.rietoso noteikumu
k a J f ^ ^
noslēgtie darījumi izpildami peckursa VIvai
2 toevu_гшн
== vienam Latvijas rublim vienigi tikai tad, ja sie danjumi
.slēgti pirms 1920. g. 18. marta likuma izdosanas.
' (1925. g. 2(3. febr. spr. Vanca pr. 1. pr. Martinson mant. raasu.)

Rūpniecības darba lik.
426.
Prasītāja aizrādījumam . . ., ka viņš neesot saņēmis no
d a r b a i n s p e k t o r a rüpn. darba likuma 577. pantā paredzēto а к t u norakstu, kamdēļ n о i 1 g' u m a tecēšana pra~
sības iesniegšanai esot tikusi pārtraukta, nav nozīmes, jo minētā rūpn. darba likuma panta noteikumi nemaz neattiecās uz
prasībām, kuras tiek celtas p<ret sātrādniebu a p d r o š i n ā š a n a s s a b i e d r ī b ā m , un kuras paredzētas rūpn. darba lik.
426. pantā. Apgabaltiesas . . . uzskats, ka s t r ā d n i e k u
prasība pret apdrošLiāšanas bicdrību noilgst 6 mēnešu laikā
skaitot no sabiedrības galīga lēmuma pasludināšanas . . . ir
pareizs im saskan ar rūpn. darba lik. 426. panta noteikumiem.
(1924. g. 22. okt. spr. Nr. 210, Bravma pr. J. pr. Balitijas apgabala
apdrošināšanas sabieclr.)

Muitas lik.
1114.
K o n t r a b a n d a s lieta ir kriminallieta, un, ja prece atzīstama par kontrabandu im vainīgam uzliekams kontrabandas
sods, tad tas var notikt tikai ar n о t e i к t u f o r m e l u 1 ēm u m u v a i s p r i e d u m u, kas sastādas no vestudskās dalas, m o t i v i e m (atsaukšanās uz likumiem) un rezolueijas,
vienalga vai viņu taisa a d m i n i s t r a t i v a i e s t ā d e vai
tiesa, Abām iestādēm šaī ziņā likums piešķir analoģiskasi tieEības (muit. lik. 1114. p.). Tādēļ arī administrativai iestādei,
atzīstot kontrabandas noziegumu pazīmes un noteicot par to
sodu, ir kontrabandas lieta jäskata cauri pēc būtības, attēlojot
lietas apstakļus, zubzumējot tos zem attieeīgiem likumiem un
pārbaudot un izšķirot jautājumu par vainīgumu: jautājumi par
to, vai noticis nozicguma fakts, vai noziegumu nodarījis аршdzētais un, vai noziegums pieskaitams viņam, apvienojās vienā
jautājumā par apsūdzētā vainu (krim. proc. lik. 754. p.): šādus
jautājumus nevar apiet arī administrativa ies;:äde, izspriežot
kriminallietu par kontrabandu.
(1925. g. 28./15. maija/junija spr. Finansm ministrijas pr. 1. pr. Veljamu таг Treimani.).
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Kr ed. nolik.

Kred. nolik.
10. nod. 132. p.
Ventspib p i U ē t a lūgusi Ventspilī
• . atrodošos uz
Ventspilš к r ä j к a s e s vārda koroborēto 9 # f f e " ^ %
oārkoroborēt uz vinas vārdu uz ta pamata, ka „Ventspil* pilй в ^ а д З Х « kase« nkusi saskanā ar Ventspi fe pilsetas
domes . . . J lēmumu 1 i к v i d ē t a un, ka tādēļ uz kases, statutu 2. p. pamata, kases mantībai, tai skaita a n kases^ i m о b il i e m esot jāpāriet Ventspils pilsētas ipasuma. Pec pasas
Äpgabaltiesas pievestä kred. nolik. 10 nod. 132. panta рахраiiklsē pēc sabiedrizkās k r e d i t i e s t a d e s mantiba paiiet
pilsētas Mzeklos, ja sabiedriskā kreditiestāde nav u ļ v e t a uz
korporacijas pamata, t. i. ja vmai nav biedru ka tas piem. notiek pie pilsētas bankām vai pilsētas kraj-aizdevu kasem. Apgabaltiesa atzīst Ventspils pilsētas krāj-aizdevu. kasi par p_atftāvīgu j u г i d i s к u p e r » о n u. Pretēji sudzetajas> domam,
ja kase patiesi būtu jāatzīst par jundisku personu, tad deļ ka
ses imobila pāriešanas Ventspils pilsētas īpasuma gan butu piasams vai'nu tiesas lēmums par imobiļa kā kases atstatas mantības (bonum vacans) atzīšanu par pārgājusu pilsetas ipasuma
uz kredit. nol. 10. nod. 132. panta (beigās) un kases statnta
2 pantā 3. dalas pamata, vai uz sevišķa līguma pamata kas
būtu bijis jāslēdz starp kases likvidacijas komisiju un pilsetu,
un proti, atkarībā no tā, vai pievestiem likuma un statutu noteikumiem pieškir izšķirošu nozīmi vai ne; sūazētājas pievestai®
notar. nol. 340.' p. 2. pkts nemaz nenoteic, ka katra ziņa pariešanas akts n e b ū t u vajadzīgs, ja pāreja notiek tiesi uz nkuma pamata, bet noteic tikai, kä šaī gadījumā nav p r »
tās personas piekrišana, pret kuru koroboraci.ia versta; tadei,
ja patiesi kase būtu juridiskā percona, tad dēļ imobiļa apstiprināšanas sūdzētājai būtu prasams vismaz tiesas lemumspar
imobila atzīšanu par bonum vacans, uz šā pamata par pargajusu
pibātas īpašumā saskaņā ar pilsētas likuma un statutu noteikurniem. Tomēr Äpgabaltiesas slēdziens, īt ka kase butu atzīstama par juridisku personu, uzskatams par nspareizu . .
Tas apstāklis vien, kā zinams imobils apstipnnats uz „Ventepils krājkases" vārdu, nemaz nepierāda, ka vma butu juridiska
решша, pēc zemesgrāmatu nodaļas prakses imooiļus ^apstiprma
arī piem. vienpersonīga tirgotāja „f i r m a l" ka tadai, kaut gan
firma ir tikai tirgotāja t i г d z n i e с i s к a ī s v a r d s_ (sk
veksellik. 3. p. 4.pkt., čeku lik. 2. p. 4. pkt. u n c . ) , ( t a t a d
nemaz ne patstāvīga juridiska persona; pat ja „iirmu atzicu
par u z ņ ē m u m a nosaukumu, tad uzņēmums ka tiesibu Ob
jekts, t. 'i. kä tirgotāja manta nekad nebūtu taī pašā laika a n
tiesīb'u Subjekts, t. i. juridiska persona; tāpat imobiļus apstiprina z e m e s g r ā m a t ā s arī dažādām v a l s t s i e s t a -

Kred. nolik.
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d e m vai v а 1 is t s r e s o r i e m, piem. Tieslietu ministrijai
vai Finansu ministrijai, neskatoties uz to, ka šādas valsts iestādes uzškatamas neviš par juridiskām personām, bet tikai
par vispārējām valsts sastāvdalām (Sen. apv. sap. lern. 1928. g.
Nr. 56., 1925. g. Nr. 19., civ.'kas. dep. spr. 1925. g. Nr. 495.,
501., 502.); tāpat statutu noteüsumi nemaz neatbalsta Apgabaltiesas uzskatu . . . J a pēc kredit. nolik. 11. nodalīj. 2. p. pat pilsētas b a n k a s attiecinamas uz pikētas sabiedriskäm iestädēm, tad jo vairāk tas jäsaka par kasi, ievērojot vēl kases statutu tiešos norādījumus . . . Ja kases rīcībā esošā mantība,
taī skaitā arī runā stāvošais imobils Hdz ar to jau skaitās1 par
pašas . . . pilsētās īpašumu, tad pēdējā, lūdzot imobilu apstiprināt uz pik'ētas vārdu zemesgramatās, pēc būtības vēlas
panākt nevis jauna īpašuma nodibināšanu viņai, it kā uz käda
sevišķa pārejas akta pamata, bet vienkārši nokārtot v а 1 d ī š an a s t i t u 1 u, atsaukdamās tieši uz kases statutiem kä arī
uz kr. kredit. nolik. 10. nodal. 132. p. Tādēļ pretēji Apgabaltie£as domām, ieverojot kases statutu 2. § 3. d., imobila apstiprināšanai uz . . . pilsētas vārdu nemaz nav prasams, lai
likvidacijas komisija vispirms imobilu pārdotu, no ienākušās
sumas apmierinātu kases kreditorus, un tikai pārpalikušo naudu
nodotu pēe istatutos paredzētas piederības, tā tad tomēr pilsētai . . .
Ja nu Apgabaltiesa atrod par iespējamu, vismaz
īenākošo по imobila pārdošanas sumu ncdot . . . pilsētai, tad
Apgabaltiesa principā atzīst, ka tomēr kases rīcībā bijušā mantība — vai realizetä vai nerealizētā veidā — pienākas Ventspils
pilsētai, un šaī ziņā, Apgabaltiesas maldīgais is'lēdziens pastāv
iekš tam, ka viņa prasa imobiļa iepriekšējo pārdošanu.
(1926. g. 28. okt. spr. Nr. 481,, Ventsipils pilsētas Kases 1.)

Vispār. dzelzsc. nolik,
60.
1) Pēc dzebsic. nolik. 60. p. n a u d a s s o d s uzliekams
par p r e č u s a t u r a (содержа Hie груза) nepareizu apzīmējumu;
šis noteikums pats par sevi paredz, ka prece pēc ārējam pazimēm kā tāda nebūtu pazīstama, t. i. vai nu ka prece atrodas
i e i s a i ņ o j u m ā , vai dēļ preču satura nodibināšanas vajadziga
seviška'techniska izpētīšana (kr. Sen. civ. kas. dep. spr. 1902.
gadā'Nr. 123., 1907. g. Nr. 97.) . . . tā tad 60. p. nenoteic
naudas sodu par p r e č u nepareizu n o s a u k u m u (наимеHOBanie клади).
1925. g. 29. okt. spr. Nr. 267, Krupkina pr. 1. pr. DzeLasceļu vksvabdi.)

2) Apgabaltiösas slēdziens pai- to, ka dzelzsc. nol. 60. p ;
reattiecās uz precēm, kuras pārvadā bez iesaiņojuma, pilnigi
saskan ar 60. p. nozīmi un īsto nojegumu.
( Ш 5 . g. 20. okt. spr. i\r. 567, Kaca pr. 1. pr. Dzelz«ceļu %drsv.)

3) Gadījumā, ja dzelzsceļš atrada, ka p r e č u z ī m ē aprādītais p г е с e s a p z ī m ē j u m s nesaskan ar attiecigo pre
ces nosaukumu pēc n о m e n k 1 a t u r a s, dzelzsceļam bija jārīkojas pēc dzelzsceļu nolik. 60. р., t. i. bija jāsa:tāda attiecīgs
protokols: -bet par to, ka dzelzscelam līdzlgos gadījumos būtu
tiesība pāiiabot pašā preču zīmē aprādīto preces nosaukumu, un
pie tarn vēl bez tā, ka par pārlabošanu būtu atzīmēts pašā preču
zīmē, dzelzsceļu nolikums nerunā.
(1925. g. 26. mov. spr. Nr. 622:, Kleina pr. 1. pr. Dzefesceļu virsvaldi.)

66.

K a s jāsaprot zem „n о m u i t о š a n a s_ formalitatu _izpildlšanas pie precēm, kurasi pārvadā tranzitā caur Latviju"
(dzelzsc. nolik. 66. р., pag.'not. un tarifu § 79 1 . 13. N . ) , t a s
redzams no kr. tirdzn. lik. noteikumiem par p i l n v a r n i e k i e m m u i t a s l i e t ā s (47. р., muitas lik. 1097. р . ) . Pēc
šī 47. р. pilnvara muitas lietās aptver: 1) parakstīt un iesniegt
pieteikumus par precēm, kuras ieved, vai izved no, resp. uz
ārzemēm; 2) nomuitot preces', kuras adresētas uz pilnvardevēja
(preču īpašnieka) vārdu vai kuras pēdējais nosüta; 3) pieņemt
и

preoes по muitas iestādēm; 4) vispār vest muitas lietas muitas
iestādēs, noklausīties viņu lēmumus un tos pārsūdzet; 5) dot
parakstus un galvojumus, kurus prasa muitas likums pie t r a nz i t s ū t ī j u m i e m un tranzittirdzniecībā, un pie precu nodošanas noliktavā® vai ārzemju preču transporta uz noliktavām...
No šo uzdevumu saraksta redzams, ka . . . zem muitas formalitatu izpildīšanas jāsaprot taisni tikai „pozitiva preču nomuitošana", jo tikai šī darbība būtu izpildama tieši preču īpasnieka
interesēs; tikai tad, ja atbildētāja patiesi šādu darbību īzpildījusi, vina būtu rīkojusies it kā preču īpašnieka „ m u i t a s
У о m i s i'o n a r s,
rauitas
p i 1 n v a r n i e к s,
spedit o r s " , un kā tāds būtu varējis pretendēt uz to sevišķu atlīdzību по preču īpašnieka par viņa vietā izdarītiem pakalpojumiem muitas lietās, kuru paredz dzelzsc. nol. 66. p.
(1925. g. 26. nov. spr. Nr. 630, Veinera pr. 1. pr. Dzelzsceļa virsrv.)

68.
Jau kr. Senats noteikti paskaidrojis, pamatojoties uz nodibināto Senata praksi, ka dzelzsceļam, pieņemot preci p u s_s t ac i j ā, nav tiesības ņemt vedummaksu skaitot по iepriekšējas t ai i f a s t а с i j a s;' šis noteikums tieši izriet по tā, ka vedummaksa nemama tikai par faktiski noieto ceļu (Sen. civ. kas. dep.
-spr. 1912. g. Nr. 58., Ofendendena 1.); tādēļ dzelzsceļu virsvaldes galvenā direktora 1920. g\ 14. decembra rīkojumam zem
Nr. 472., cik tāļu ar to tiktu ievesta papildu veduma maksa par
preču nenoieto'ceļu, nav likumīga spēka, kā runājošam pretī
dzelzsc. nol. 68., 69. pantiem.
(1925. g. 29. okt. spr. Nr. 342, Gorensteina pr. 1. pr. Dzelzscelu virsvaLdi.)

72.

Pretēji pii-ms kara spēkā bijušam vispārējam t a r i f a m ,
по kura vēl iziet В e r n e s к о n v e n с i j a un kr. Sen. civ.
kas. dep. spr.1 1902. g. Nr. 59.,_tagad katra atsevišķa valsts,
kura piedalāis tranzitpārvadāšanā, piedzen v e d u m m a b u
?ts'evišķi priekš sevis, bet nevis reizä arī priekš pārējām
valstīm,
kuras ņem dalību pie konkretās p ā r v a d ā š a n a t s 1 , aprēķinot
vedummaksu tikai par savu1 attālumu un pēc saviem tarifiem;
tādēļ arī katras atsevišķas valsts dzelzsceļi atbild patstāvīgi
par piedzītās vedummaksas pareizību, pretēji iepriekš nodibinātai visu dzelzsceļu solidarai atbildībai, un ar to tad arī afckrīt
tagad Bernes Konvencijā vēl paredzētaisi aizliegums prasīt %%
par p ā r m a k s u . Konkretā lietā preces gājušas по Lietuvas
uz Liepāju, kādēļ piemērojama 1921. g. 13./23. septembra Lat-

vijas-Lietuvasi konvencija par tiešu pasažieru un preču dzelzscelu satiksmi (lik. krāj. 1923. g. 81. N r . ) ; pēc konvenoijas V.
pkta 4. d.'tarifus aprēķina par attalumiem līdz robežu stabam,
pieskaitot pie attāluma' līdz savai r o b e ž a i pieņemšanas un
nodošanas stacijai — uz veseliem kilometriem noapaļotu attälumu no šīs r o b e ž s t a e i j a s līdz robežstabam. Tā tad
attiecībā uz Latvijaš dzelzsceļiem paliek spēkā arī pie tranzitsūtījumiem dzelzsceļa nolik. 72. р., pēc kura dzelzsceļiem jaatlīdzina par pārmaksām 12% no pārmaksas dienas.
(1925. g. 26. rrav. spr. Nr. 630, Veinera pr. 1. pr. Dzelfcscelu virsvaldi.)

81".
Pag. noteik. un tarifa 28. paragrafam, cik tālu tas runā
pretim dzelzsc. nolik. 81 2 . р., nav atzlstams saistoša spēks, un
uz šī 28. § dzelzscelam nav tiesības pamatot maksu par v a g o n a
a i z t u r ē š a n u 'pāri par 6 stundām. Tas pats 28. § atzīstams
par nelikumīgu arī attiecībā uz termiņa aprēķināšanas veidu
un ne tikai tā ilgumu.
(1926. g. 2b. febr. spr. Nr. 74., „Br. S. un M. Viškinu" pr. 1. pr.
Dzelzsioeļu virsvakli.)

107.
Ar 1923. g. 23. marta rīkojumu Nr. 74. ,spēkā nākšanu
dzelzsc. nol. 107." p! vairs nav spēkā.
(1926. g. 25. febr. spr. Nr. 107, „Tabakas fabrikas Osman" pr. 1. pr.
Dzetesceļu vifrsvakli.)

166.
Pēc dzelzsc. nolik. 166. p. dzelzsceļi ar piederumiem un
r i p o j o š a i s s a s; t ā v s jāuztur tādā stāvoklī, ka kustēšana
neizsauktu briesmas, pie kam noteikumus par vilcienu kustešanu izdod ministrs, Pēc noteikumiem par vilcienu sastāviem,
vinu normām, pielaižamiem ātrumiem un bremžu skaitu uz
krievu un normalplatuma ceļiem K. un N. „(39. § piez.)" pagaidām ievērojot brezentu trūkumu, vagoni ar ātri degošām precēm, nepārk'lāti ar brezentiem, liekami vilcienā ne tuvāk, kā pēc
15 vagoniem no vedošas u*i ne tuvāk kā pēc 5 vagoniem no stumjošas L o k o m o t i v e s " . . . Tādā kārtā, kaut gan is|ens
ticis pārvadāts atklātā vagonä un šīs preces zudums vai bojājumisi atkarājies no šī pārvadāšanas veida, bet tomēr gadījuma,
kad pat dzelzsceļš — kā kons.tatējusi Tiesu Palata — nav izpildījis noteikumus par vagonu ar ātri degošām precēm ierin12*
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došanu vilcienā — tuvāka un tieša preces bojājumacēlonsi jāīerauga pievesto noteikumu neizpildīšanā. Tadā k ā r t a Tiesu Pa
latal bijis pietiekošs p a m a t s uzskatīt par nodibinātu cēloņuisakarību starp preču bojājumu un minēto noteikumu neizpildīžanu, k a s saskaņā a r dzelzsceļu nolik. 5., 166. p. p. uzliek dzelzsceļiem atbildību'attiecībā pret preču rīkotājiem p a r preču zaudējumiem . . . Pievestie noteikumi, kuri netika izsludinati Valdības Vēstnesī, gan nav obligatorisiki priekš preču rīkotājiem,
tomēr obligatoriski priekš dzelzsceļiem (dzelzsc. nolik. 166. p.) ;
pie tarn, noteikumu neizpildīšana jau uz vispāreja pamata (priv.
lik. 3284. р.), kā ispēkā esošas normas pārkāpums, uzliek vainīgai pusei par pienākumu atlīdzināt cietušam z a u d ē j u m u s
(sk. arī priv. lik. 3440. p . ) .
(1924. g. 18. dec. spr. Nr. 346, Zaula pr. 1. pr. Dzelz&ceļu virsivaldi.)

1920. g. 23. maija pag. noteik. un tarifs preču pārvadāšanai,
(V. V. 134.)
66. un 67 ь
Pēc vispārējiem likuma mterpretacijas noteikumiem (priv.
lik. ievad. 20. р . ) , nav jāprezumē p r e t r u n a likuma noteikumos, un tie jäcamierina vai nu tā, ka viens noteikums sīkāki
noteic un ierobežo otru, vai tā, k a viens satur sevī principielo
nolikumu, bet otrais izņēmumu. Piemērojot Šādus vadošos interpretacijas noteikumus 66., 67. §, izrādās,, ka 66. § satur sevī
vispārējo nolikumu, t. i., ka principā v e š a n a s m a k s a p a r
smagiem priekšmetiem, kuri jāiekrauj uz divām vai vairāk platformām, aprēķinama pēc patiesā svara, bet ne mazäk par 32 s.
no km., un ne v a i r ā k p а г p 1 a t f о r m u с e 11 is p ē j u
n о r m u, kā maksimumu. Bet j a pärvadamiem priekšmetiem
ir vēl sevišķs garums (proti, no 9,14—12,75 m . ) , tad arī vešanas maksa aprēķinama plrmā rindā pēc šādu garmērīgo
priekšmetu patiesa isvara, bet — kā nosaka 67. § — maksai
n a v . j ā b ū t m a z ā к p a r 64 s a n t. no sütljuma un km.
(ja, kā tas bijis konkretā g*adljumā, garums nepārsniedz 12,75
m.). Tādā k ā r t ā ši® 67. § — t ā p a t kā arī Q6. §, noteic kādu
maksas m i n i m u m u, sevisķi aprēķinot pēdējo, bet n e m a z
n e r u n ā j о t p a r m а к s a s m a k s i m u m u . Ja nu 66. §
ir uzskatams par vispārējo, principielo noteikumu — par ко bez
t ā s a t u r a runā arī tarifa sistema, pēc k u r a s 66. § izteiktie no
teikumi ievietoti p i r m s 67. § izteiktiem noteikumiem — u.n,
j a 67. § atzI'Stams tikai kā izņēmums, tad jau ir skaidrs, ka 66. §
noteikumi attiecībā uz garmerīgiem priekšmetiem uzskatami
p a r modificetiem tikai tik tāļu, cik tāļu to tieši paredz 67. §,
t. i. tikai attiecībā uz л7е§апаз maksas m i n i m u m u , bet nekad
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ne attiecībā uz vešanas maksas maksimumu, kurš ka visparejais
princips palika negrozīts, un tādēļ pats par sevi īr piemerojame
arī o-a.rmērīgiem priekšmetiem. Tādēļ Tiesu Palatas uz-skats
par to/ ka vešanas maksa par garmērīgiem pneksmetiem neatkarīgi no gabala svara, aprēķinama ne vairak par plattormu
celtspējas normu . . . atzīstams par pareizu.
(1925. g. 26. m a r t a spr. ArMnda pr. 1. pr Latvijas Dzelzsceļu vänsvaldi.)

Notar, nolik.
141.
Kas attieeas uz prasitäja . . . caur n o t a r u atbildētājam doto atbildi im uz viņa . . . izdoto a p l i e c ī b u ar notarieliu paraksta apliecināsanu, /;ad šiem dokumentiem, satura
ziņā, nepiemīt di&potivu dokumentu raksturs, t. i. viņi nesatur
sevī rīcību par tiesibam, par to nodibināšanu, pārveidošanu un
atcelšanu (civ. proc. lik. 257. р.), bet tikai konkretas personas
izteicienu, apliecību, t. i. personal izteikšanos par zinamām attiecībām uz faktiem. Formas ziņā tie nav uzskatami arī par
n o t a r i e l l e m d o k u m e n t i ' e r a , jo nav taislti not. lik.
79. un sek. pantos paredzētā kārtībā, bet uzskatami par p r i v āt i e m a k t i e m , kuru iesniegšanu,[ resp. izsniegšanu apliecinäjis notars. (Kr. Sen. civ. kas. dep. 1913. g\ spr. Nr. 74.,
1914. g, spr. Nr. 48.). Tā tad prasītāja paskaidrojumiem,
kuri ietilpst augšminetos dokumentos, varētu piešķiit tikai ārpus tiesas taisītas a t z ī š a n a s nozīmi, kuras novērtēšana —
pierādījuma ziņā, pieder tiesai, kura izspriež lietu pēc būtības
u n n a v p ā r b a u d a m a k a s a c i j a s i n s t а п с ē.
1926. g\ 27. okt. грг. Kr. 135, Bārupa pr. 1. pr. Cielēnu.)

304.

Pēc ļietas apstākļiem ceļas jautājums par to, vai iūdzētājam
tiesība, jau pēc h i p о t e к a s a p z ī m ē š a n a s z e m e ё
grāmatu
r e ģ i s t r ī uz o r i ģ i n a l ā v e k s e ļ a ar
ī z p i l d u u z r a k s t u pamata, šo oriģmalu saņemt atpakal,
tā vietā tagad iesniedzot vekseļa un izpildu uzrakstu поr a k s t u . šo jautājumu abas instances izšķīrušas atraidoši
uz tā pamata, ka jau īesniegtam oriģinalaktam katrā zinā jāpaliek^zemesgrāmata, kurai tas ticis pievienots pēc not. nolik.
304., 361. р. р. Oriģmalvekseļa atvietošana netikvien radītu
,.lielākas neertības", kā to uzsver Apgabaltiesa, bet tieši runā
pretim notar. nolik. 304. р., 361. р. 3. teik., pēc kuriem originah akti un dokumenti pievienojami zemesgrāmatām, kura>;
ta tad pastāv по šādiem oriģinaliem. Ja bütu iespējams oriģinalus aktus un dokumentus izņemt laukā по zemesgrāmatām,
tad pēdējā pilnīgi zaudētu savu sevišķu nozīmi kā nodibināto
tiesību pirmavoti- un pamats. Aiz pievestiem iemesliem, kā

gala slēdzienā — pareizi atzinušas abas zemakās instances, jau
lesniegtais oriģinalakts nav vairs izsniedzams atpakaļ, kaut arl
pret akta dublikata... Sūdzētājam, nesaņemot atpakaļ iesniegto
oriģinalo vekseli, nav galīgi nogriezts ceļš panakt apmierinäjumu. Vinš uz vinam izsniegtā akta ( K r e p o s k k t ' a ) pamata
(notar. nolik. 360. p.) gan nevarētu stāties pie piespiestās_ sumas
piedzīšanas. Bet tomēr sūdzētājam par labu tika nodibināta
h i p o t e k a un uz šīe hipotekas pamata viņš var sanemt apmierinājumu pie i m o b i ļ a pārdošanas izsoles ceļa tieši uz
vina rokās esošā akta (krepostakta) pamata kā hipotekars. Bez
tā,' kā hipotekars, sūdzētājs var -arī panakt imobila pardošanu
īzsolē uz isavas hipotekas pamata, ceļot pret imobiļa īpašnieku kä
tādu attiecīgo hipotekarisko prasību (priv. lik._ 1441. р.). Vispār hipotekariskās prasības celšanai, iepriekšeja personalas prasības iesniegšana pret parādnieku_par parādu (piem. vekseļparādu) nav prasama. Bet tomēr pēdējā nemaz neizslēdz vēlāku
hipotekarisku prasību pret apgrūtinatā_ ar hipoteku imobiļa
īpašnieku par šī imobiļa pārdošanu izsolē. Tadeļ šaī gadijumā
trūkstot prasību identitatei, par res judicata nevarētu runāt.
Tādā k ā r t ā sūdzētājs konkretā gadījumā, nesaņemot atpakaļ
oriģinalo vekseli, tomēr nav galīgi nostādit& bezizejas stāvoklī.
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 184, Meijera bl. s. 1.)

352.
1) Jelgavas Apgabaltiesa . . . noraidījusi lūdzēju . . . b l a k u s
s ū d z ī b u par Jelgavas-Bauskas z e m e s g r ā m a t u n o d a | a s p r i e k š n i e k a atteikšanos izvest z e m e s
gramat ā s lūdzēju noslēgtu kopīpašuma d a l ī š a n a ® а к t u aiz
t ā iemesla, ka šis k o p ī p a š u m s piederot zemļu kategorijai,
kura ar agrarreformas likumu esot atsavinama un ieskaitama
valsts zemes fondā.
šo savu slēdzienu Apgabaltie&a
pamato uz to, ka iz īpašuma iegūšanas fakta neesot redzam&,
ka tas būtu iegūts no vietējiem z e m n i e k i e m kopējiem līdzekļiem un uz t ā pamata saskaņā_ ar agr. ref. lik. I. d. 3'. p .
a pk'tu no atsavināšana& būtu izslēdzams, bet ka lūdzējiem no
Zemkopības ministrijas izdota apliecība par to, ka šis īpašums
i av atsavinams, neesot priekš tiesas saistoša aiz tā iemesla, _ka
likumā neesot tiešos vārdos šāda jautājuma izšķiršana uzticeta
Z e m k o p ī b a s m i n i s t r i j a i . Pēc agr. ref. lik. 1. d. 3-. p .
a pktu n e a t s a v i n a m o d a ļ u ierādīšana atsavinamo zemju īpašniekiem uzticēta valdībai'resp. tās resoram Zemkopības
ministrijai, kura šādu savu uzdevumu var vienīgi veikt pēc tam,
kad izšķirts jautājums par to, kāda zeme paliek neatsavinata;
tāpat lai veiktu savu t ä paša likuma 12. punktā paredzeto uz
devumu: noteikt atsavināto īpašumu pārņemšanas laiku, Zemkopības ministrijai iepriekš jānoskaidio, kādi īpavšumi ar agrar.

Ш. likumu ir atsavinami, kādi ne. Tamdēļ, preteji Apgabaltiesas ieskatam, pie agrar. ref. likuma izvešanas dzīvē Zemkopības
ministrijai piekrīt tieši katrā gadljumā vispirms jautājuma iztirzāšana par to, vai apzīmētais īpašums ir pieskaitams pie ate:>
vinamiem vai ne, im tamdēļ Apgabaltiesai nebija likumīga pamata atstāt bez ievērības lūdzēju priekšā stādīto Zemkopības ministrija& a p l i e c ī b u par to, ka lūdzejiem piederošais kopīpašums pieskaitams pie neatsavinamiem. Neatkarīgi no tā,
zemes grāmatu nodaļas. priekšniekam pie lūgumu caurskatīšanas par līgumu un aktu k o r o b o r a c i j u , saskaņā ar not.
nol. 352. panta 4. punkta n'teikumu, vienīgi jāpārliecmājas par
to, vai ievešanai zemes grāmatās īesniegtie līgumi un akti nesatur sevī kaut ко acīm redzot pretlikumīgu, kamdēļ zemes_ grāmatu nodaļas priekšnieks var noraidīt kāda akta koroborešanu
vienīgi tad,' ja pats l i g u m ā ietvertais* darījums tieši ar likumu
noliegts un tā tad aclmredzot p r e t l i k u m ī g s ; turpretīm
visos citos gadījumos, kur akta pretlikumība nav acīmredzama,
zemes grāmatu nodaļas priekšniekam nav tiesība akta koroborēšanu noraidīt aiz tā vien iemesla, ka koroboracijai pieteiktais
akts pēc viņa, priekšnieka, īeskata nesaietas ar kādn likuma
saturu un nozīmi. Akta nelikumību šādos gadījumosi ir pierādama vienīgi no ieinteresētām personām prasību tiesāšanas kārtībā (sk. Kr. civ. kas. dep. 1892. g. spr. Nr. 94.), kamdēļ arī
zemes grām. nodaļas priekšniekam, resp. -Apgabaltiesai šinī
gadījumā nebija likumīga pamata apšaubīt Zemkoplbas ministrijas izdotās apliecības nozīmi un uz tā pamata noraidīt lūdzēja lūgumu.
(1922. g. 4. dec. spr. Nr. 258, Līdak un Roņa lietā.)

2) Pēc notar. nolik. 352. p. 2. pkta zemes grāmatu priekšniekam ir pienākums. pārliecināties par to, vai koroboraciju nekavē
citas, zemes grāmatās jau ievestas, tiesības.; dotā gadījumā nekustamais īpašums, uz kuru Apgabaltiesa bija nolēmusi ievest
a i z l i e g u m u atzīmi T. Ukše prasības nodrošināšanai pret
Abrahamu Arensteinu, pēc zemes grāmatām nepieder vis pēdējam, pret kuru vien tikai vērsta Ukše prasība, bet sūdzētājiem
— Jēkabam Frikam un Zarai Arenstein, — par kuriem по Iietas
nav redzams, ka viņi ņemtu kautkādu dalību Ukšes prasības
Iietā un kurus arī tamdēļ. Apgabaltiesas lēmums par šīs prasības
nodrošināšanu nevar saistīt saskaņā ar civ. proc. lik. 893. un
895. pantu noteikumiem, kamdēļ pēc zemes grāmatām uz nekustamo īpašumu sūdzētājiem piederošas ī p a š u m a t i e s ī b a s ir uzskatamas par notar. nolik. 352. panta 2. punkta paredzēto kavēkli, kurš nedeva tiesībaa zemes grāmatu nodaļas
priekšniekam ievest aizlieguma a t z ī m i par T. Ukšes prasības
лodrošināšanu pret Abrahamu Arensteinu uz nevis pēdējām, bet
sūdzētājiem pēe zemes grāmatām piederošo nekustamo īpašumu.
(1923. g. 19. dec. spi'. Nr. 422, Frika un Arenstein Ы. sūdz. 1.)
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1920. g. 12. martalik. narzem,
grām. nod. un notariem.
1920. g. 12. marta likums par zemes grāmatu nodaļām un
notariem.
Apgabaltiesa, nepieņemot Emilijas L. un Arveda R. Senaiam iesniedzamo к a в а с i j a s s ū d z ī b u par tiesas lemumu,
ar kuru tiesa bija afstājusi bez ievērības sūdzetaja b l a k u s
sūdzību par zemes g r ä m a t u n odaļas prieksfiieka
lēmumu, šo savu lēmumu pamato uz to, ka 191». g.
19 dec. izdotā „Rīkojumā par zemes grāmatu nodaļu un nota
riem" (lik. kr. Nr. 32) 5-tais pants esot ar 1920. g 12. marta
Kkumu „Par zemes grāmatu nodaļām im notariem (Lik. kr.
Nr. 166) atcelts un uz pēdējā likuma pamata zemes grämatu
nodaļas priekšnieks vairs nestāvot nekädos sakaros ar miertiesnešu'iestādēm un ka tāds vairs neesot uzskatams par t i e s a s
instand un tagad esot padots tikai Apgabaltiesai, k ā p l r m a i
instancei, kamdēl Apgabaltiesas lemums šaī lietā к а р i r n i a s
i n & t а п с е s lēmums esot pārsūdzams nevis к a s а с ī j a s
к ā r 11 b ā Senatam, bet blakus sūdzības kārtībā Tiesu Palatai.
1920. g. 12. marta likums tieši atstāj spēkā krievu notarielo
likumu par zemes grāmatu nodaļām, ša likuma. 1. pantā aprādītā® robežās. Pēc not. lik. 300. panta zemes grāmatu nodaļas
priekšnieka lēmumi bija pārsūdzami miertiesnešu sapulcei, par
kuras lēmumiem bija iesniedzamas kasacijas sūdzības Senatam.
Pēc 1918. g. 8.. dec. likuma un 1920. g. 12. mairta likuma nosacījumiem miertiesnešu sapulču vietā, kā zemes grämatu nodaTas priekšnieku otrā instance? stājas Apgabaltiesā. 1920. g.
12. marta likums gan stājas 1918. g. 19. dec. rīkojuma vietā,
bet zemes grämatu nodaļas stāvokli pārgrozījis tikai taī ziņa,
ka tā pēc jaunä likuma vairs neatrodas „miertiesnešu vadībā"
(1918. g. 19. dec. iik. 2. р . ) , bet gan „Apgabaltiesu u z r a u d z ī b ā " (1920. g. 12. marta rīk. 6. р . ) . 1920. g. 12. marta
likuma 6. р. tieši atkārto pēc būtības 1918. g. 19. dec. 5. panta
nosacījumu par to, ka zemes grämatu nodaļas, resp. to priekšnieka 'lēmumi pārsūdzami Apgabaltiesai, pie kam 1920. g.
12. marta likums gan neizteicas par to, kädä kārtibā japārsūdz
Apgabaltiesas lēmumi. Tā tad 1920. g. 12. marta likums izņem
zemes grämatu nodaļas tikai no „miertiesnešu vadības", nododot
tās „Apgabaltiesas uzraudzlbä", bet negroza pie tarn pārsūdzības
kārtību par nodaļas
priekšnieku lēmumiem un neaizkustina jautājumu par Apg:abaltiesas lēmumu pārsūdzības kārtību. Pec
1920. g. 12. marta likuma a) zemes grämatu nodalas, resp. tās
priekšnieka stāvoklis, kā patstāvīgas instances, nav grozīts, jo
not. lik. 353., 354., 366. pp. atstāti spēkā, pec kuriem nodaļas
priekšnieks taisa patstāvīgusi lēmumus, kuri pārsūdzami ar bla
kus sūdzībām, kādēļ nodaļas priekšnieks, tiesu pakäpienu ziņā,
uzskatams par patstāvīgu' instanci. Zemes grämatu ^ nodaļas
priekšnieks ieceļams taī pašā kārtībā, kā visi citi tiesneši (3-šais
pants), kas jo vairāk pierāda, ka viņš uzskatams par Istotiesnesi, kurš tāpat kā miertiesnösis var uzstāties un rīkoties kā pat-
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1919. g. 9. sept. un 1922. g. 6. janv. not.
par nekust. ipaš. atsav. un apgfüt.
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stāvīga tiesu instance. 1920. g. 12. marta likums neatkäpjas no
1919. g . 19. dec. rīkojuma ņemta stāvokļa un proti taī ziņā,
ka zemes nodaļa (pareizāki nodaļas> priekšnieks) uzskataraa
taisni par vienu patstāvīgu un proti par pirmo instand. Tādā
kärtä Apgabaltiesa, izspriežot blakus sūdzības par zemes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumiem, rīkojas kā t ā
оt г а
mstance, tāpat kā krievu laakā miertiesnešu sapulce. Arī 1918. g.
19. dec. rīkojums (6. pants) uzskatījis Apgabaltiesu par zemes
grāmatu nodaļas (resp. tās priekšnieku) otro instand. 1920. g.
12. m a r t a likums nevien nav grozījis šo Apgabaltiesas, kā otrai
instancei, jau agrāk piešķirto kompetenci ar to, ka likums padod
zemes grämatu nodaļas Apgabaltiesu „uzraudzībai", bet jo vairāk pastrīpo Apgabaltiesas sakaruš ar zemeš gTāmatu nodaļām
un Apgabaltiesas stāvokli kā to otras instances. Tādēļ Apga
baltiesas slēdziens par kasadjas sudzības nepieņemšanu nesarietas ar 1920. g. 12. m a r t a likumu un 1918. g. 19. dec. rīkojuma
^aturu un nozīmi im tiesas lēmums šo likumu pārkāpumu dēļ
ii' atceļams.
(1922. g. 23. marta spr. Nr. 70, Einilijas Līdak un с sūdz. 1.)

1919. g. 9. sept. un 1922. g, 5. janv. not, par nekustamu īpašumu
atsavināšanu un apgrūtināšanu.
Maldīgas ir Apgabaltiesas domas, ka a t ļ a u j a s nedošana
no t i e s 1 i e t u m i n i s t r a puses nevarot noderēt par pamatu, lai tādēļ vien tiesa arī no savas puses atzītu līgumu par
atceltu un nesaistošu, tamdēļ, ka ministrs varot arī vadīties no
politiskiem motiviem. Tiesliatu ministrim uz likuma pamata
pieder diskrecionara vara dot vai nedot atļauju un viņa šaī ziņā
taisītais lēmums naw nemaz pārsūdzams, tā tad arī no tiesas
iestādēm pēc būtības nav pārbaudams. Tamdēļ, ja tieslietu
ministrs atļauju uz atsavināšanu nav devis, tad ж to tiesai bija
jārēķinās, neatkarīgi no tā, aiz kādiem iemesliem atļauja nav
-dota. Tāpat maldīgas ir Apgabaltiesas domas, ka a r to vien,
ka tieslietu ministrs nav devuš atļauju uz pārdotā n e k u s t a m a ī p a š u m a a t s a v i n ā š a n u , atkiitis pamats prasītājas celtai prasībai kä liekai. Gan ir pati par sevi pareiza no
Apgabaltiesas izteiktā doma, ka ar to, ka tieslietu ministrs nav
devis atļauju prasītājas imobiļa atsavinäsanai, ir atkritis pats
p i r k š a n a s - p ā r d o š a n a s d a r ī j u m s un prasītāja vaiēja atprasīt visu to, ко viņa izpildījusi uz i e p r i e k š ē j a
I ī g u m a pamata, neatkarīgi по tiesas atzinuma par līguma
derlgumu vai nederīgumu. Bet no t ā vien, ka prasītāja varētu
arī neatkarīgi по tiesas atzinuma par līguma derīgumu vai nederīgumu realizēt tā apstākļa sekas, ka ministra atļaujas nedošanas dēļ partu llgumjs ir.pats par sevi nederlgs, un par pieзпеги, uz sl pamata vien prasīt atbildētāja izlikšanu по viņam
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1919. g. 9. sept. un 19,2. g. 5. janv. not.
par nekust. Ipaš. atsav. im apgfitt.

nodotā i m o b i l a u. t. t., vel neizriet, ka prasītajai nebūtu
tiesība prasīt, lai tiesa atzītu partu noslēgto līgumu par a t c e 11 u un priekš prasītājas nesaistošu. Tiesība celt šādu prasību ir pamatota uz Civ. proc. lik. 3. (1801.) panta. Kamdēļ
prasītāja izvēlējusi taisni so starp partiem jundisko attiecību
noteikšanas celu, bet nav cēlusi tieši pret atbildetāju prasību par
vina izlikšanu 'no pārdota nekustama īpašuma W Щ pamata, ka
noslēgtais līgums ir uzskatams par nenotikušu, tā ir pašas prasītājas darīšana. Tā kā pēc z e m e s g r ā m a t ā m prasītāja
skaitās par atbildētājam uz noslēgtā līguma pamata_ nodotā
imobila īpašnieci, tad viņai varēja but kā juridiska ta ekonomiskā ziņā ldkumiga interese ar viņas izvēiēto, katrā ziņā vienkāršāki 'izvedamo prasību jo ātrak sasniegt partu juridisko
attiecību noskaidrošanu attiecībā uz pārdoto imobilu.
(1026. g. 31. janv. spr. Nr. 50, Ļjubinrov-Kupfer pr. 1. pr. Freiden■steitnu.)

Nodokļu nolikums (Kriev. lik. кор. V. s.)
202.

1922. g. 13. janv. noteikumi (lik. krāj. Nr. 2 0 ) . . . radījuši
m a n t i n i e k u pienākumu iesniegt pietedkumu un sakarā ar
to samaksāt aprēķinamo n о d о к 1 i par m a n t o j u m u , kas
pāries uz mantiniekiem tādā laikā, kad noteikumi jau bija spēkā; izšķirošs tā tad būtu nevis m a n t o j u m a a t к 1 ā š а п а ®
moments, bat gan mantojuma p ā r e j a s moments: ja mantojuma pārejas moments iestājies pēc noteikumu spēkā nākšanas,
tad pēdējie ir piemērojami (pat ja mantojums būtu atMājies
agrāki); neattiecināt jaunos noteikumus uz agrāk atklātiem
mantojuimem, kuri pārgājuši pēc jauno noteikumu spēkā nāKšanas, būtu iespējams tikai tad, ja jaunie noteikumi agrāk
atklātos mantojumus būtu tieši izņēmuši no nodokļiem.
(1925. g\ 30. sept. &pr. Nr. 250, Alekša mantojuma 1.)

231.
Ja m a n t u d e v ē j a miršanas laikā viņa atstātais i m ob i} s nebija apdrošināts, tad kāds vēlāks a p d г о š i n ā j um a n o . v ē r t ē j u r a s nav ņemams vērā aprēķinot m a n t oš a n a s n o d o k ļ u s.
(1925. g-. 28. maija spr. Nr. 168, Jāņa Leontjeva man*, lietā.)

Rīkojums par zīmognodokli.
12.
Likums sevišķi neizšķir jautājumu par to, vai un kādā
apmērā z ī m o g n o d o k l i s būtu ņemams no d o k u m e n t u
n o r a k s t i e m un sevišķi no p i 1 n v a r a s noraksta, ja noraksts līdz ar oriģinalu ticis iesniegts iestādē un atstāts tur
oriģinala vietā. Pēc sava burtiska teksta 12. p. vispār runa par
dokumentu un aktu norakstiem, kuri patstāvīgi atvieto oriģinalu, t. i. kuri var pastāvēt un kuriem būtu spēks neatkarīgi no
oriģinala. Bet tādas nozīmes nav dokumenta (akta) norakstam,
kas pagaidām tiek atstāts pie lietas zem о r i ģ i n а 1 a iesnie-
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Rīk. par zīmognodokli.
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" a t a vietā, U pierādījums lietā piem. uz civ pro* hk
463 p. pamata. Bet papīrs, kas parakstrts no pasa parta ļ u u
* . i s niinvarnieka sakarā ar tā īesmegsanu tiesa un ai UOIUKU
Z m t atolka orifrinalu, katrā ziņā uzskatams par procesdarbu
M u kura tieēi zfet no paša partā, t. i. par procespaplru Parte
S
Ä eP
1 n v a i а 8 ncraksts uzskatams tapat ka pat.
ш p?r pieespaplru. Pati p i t a , » ie S medz.ma ķeta n,-

1 ДИН te ^ S f i aT R S Ä * ^ Ä
S r t o j a реГ«" proc. Hk. 68. (64i.) p . J a n u šādas pilnvaraz
S *
km-a pareizību pats iesniedzējs aphecmajis un lesniefe о S Ä atpakaļ sanemäanai, « - a p k k t s ie,meg S anas l a t o
ar attiecīgo zimognodokli, tad tiesaa , ? mazak butu tiesiba uz
likt noraksia iesniedzē. am zimogsodu peo 90. р.. 90 р. nearaeca.
vis uz procespapüiem. Та tad Apgabaltiesai v.spar nebi a t eSba aiz pihwaras norakzta neaplikšanas ar zmwgnodoK.i uziiMsMzetäiam z i m o g s o d u pēc rik. par znnognod. 90.р.,
et Ä a t t S a U t a varēj.usi tikai rlkoties „fe.dv. .£».,Ш
68 (54° ) о ia vispāi minētie pilnvaras noraksti Ь м biju,
ifanliek ar zīmoo-nodokli. Bet nemot vērā, ka Apgabaltiesai un
Ä
S
I
m Meta bija 3-Ikoias kä m i e r t - u оtrm
instancei t i. kā miertiesu īestadei, un ka tadeļ piiekssedetajam
e S ^ ü g u m s ar pielikumiem, uz rik. par d M g d . ^
10 pkta b" bijis atsvabināts vispär no zimognodokļa, tad jaatzīst ka Apgabaltiesai nebūtu bijis tiesībasnz si pamata vien
pat a t s t l t mgumu bez tāļākvirzīšanas tikai tamdel « , ka
pilnvaras noraksti nav ar zīmognodokli apiikti.
(1924. R\ 24. sept. spr. Nr. 369, Rižiju un с pr. 1. pr. KadeM.)

17.
K a s a c i j a s s ū d z ī b a s noraksts, kas izsniedzams pretējai pusei, ir uzskatams. par kasacijas sūdzības
V/ffl*"™*'
kurš uz 1921. g. 17. sept. „RIkojuma par zimognodokh („V. V.
N r 211/21 ш ) 17. P. 9. pkta un 1922. g. 30. jumja kkuma par
ШЛШИ^^еШет
n о d о к 1 i e m („V V." Nr. 1 7 4 M
pamata apliekams ar vienkärSu 10 zelta santimu zimognodokU
^pgabaltiesa nepareizi piemērojusi šinī gadīj.uma Rikojuma pai
zimognodokli" 12. pantu, jo no ŠĪ panta satura redzams, ka vms

neattiecas uz 17. р. 9. pktā minētiem pielikumiem, kuri nav vispielīdzinami 12. pantā aprādītiem norakstiem.
(1928. g. 31. janv. spr. Nr. 29, Boluza pr. 1. pr. Boluzu.)

Likums par darba laiku.
1.
Likuma par d a r b a 1 a i к u 1. pants ir publiski-tiesisika
rakstura norma, kuru nevar grozīt ar p r i v a t u к on t r a 
b e n t u v i e n o š a n o s (jus publicum privatorum pactis
mutari non potest) un tamdēļ по minētā likuma 1. panta noteikuma, k>a normalais darba laiks ir 8 stundas dienā, izriet, ka,
ja starp d a r b a d e v ē j u un d a r b a ņ ē m ē j u ir norunāta un maksāta zinama nespecifēta d i e n а & а 1 g a, tad tas
īr saprotams tā, ka šī alga ir tikusi norunāta un maksāta par
8 stundu darba dienu, ко a n paistiprina likuma par darba laiku
7. panta piezīme, kurā noteikts, ka v i r s s t u n d u atalgojums
jāieraksta d a r b a g r ā m a t i ņ ā , atsevišķi по kārtējās dar
ba algas.
(102:6, g. 28. janv. spr. Nr. 118, Zīverta pr. 1. pr. Cinnu.)

17.
Likums par darba laiku gan paredz, ka darba devējam ir
t i e s i b a p r a s ī t по strädnieka virsstundu darbu tikai:
1) pēc v i e n o š a n ā s ar s t r ā d n i e k u un ar d а г b а
i n s p e k c i j a s piekrišanu (6. p.) un 2) kad obligatoriski
jāstrādā virsstundas (7. р.), bet по minētā likuma 6. panta noteikuma it nebūt neizriet, ka strädnieks-, kurš ar darba devēja
ziņu f а к t i s к i ir strädäjis_ virsstundas aiī ā r p u s gadījumiem, kad darba devejam b ū t u t i e s ī b a s prasīt virestundu darbu, nevarētu prasīt par so virsstundu darbu atlīdzību tamdēļ vien, ka viņš nevar pierādīt pašu v i e n o š a n ā s f a k t u
ka tādu; minetā likuma 6. pantam ir dispozitiva nozīme tanī
ziņā, ka darba devejs, izņemot gadījumus, paredzētus šā likuma
7. pantā, nevar piespiest strādnieku strādāt virsstundas bet
ja s t r ä d n i e k a ir s t r ā d ā j i s
faktiski
vlrss t u n d a s ar darba devēja ziņu, tad „likuma par darba laiku"
17. pants ir saistoša norma, saskaņā ar kuru stiādnieks var
prasīt atalgojumu par faktiski nostrādātām'virsstundäm šinī
likuma pantā paredzētos apmēros.
ьь к
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' ' PeJ^chova pr. 1, pr. Daugavpife pils..

1869. g. 10. marta likums par zemnieku administrativ«) un
agraro iekārtu Baltijas guberņu kroņa muižās.
1. (Kurzemes) m e ž s a r g u zemes gabaliem nekad nav
k r o n a v i d m u (КБЗСННЫЯ видмы) raksturs . . . 1889. g.
ukazs' attiecinams ari uz mežsargiem. Tāpat uz mežsargiem
attiecinami arī 1886. g. 12. jun. likums (Kr. piln, hk. kraj.
Nr. 3807) dēļ o b r o k a n a u d a s pārvērsanu par I z p i r Kšanas ma'ksājumu
(выкупные платежи) un 1905. g.
3 nov manifests (Kr. Hk. krāj. Nr. 207) par izpirksanas maksājumu izbeigšanu. Saskaņā ar 1854. im 1869. g. likurmem,
mežsargiem pieškiramās tiesības uzskatamas par 11 e 11 s ķ a m
t i e s ī b ā m uz mežsargu zemesgabaliem, kādas lietišķas tiesibas pastāv spēkā arī bez ierakstīšanas z e m e s g r ā m a t a s
(Kr Sen. apv. sap. 1911. g. Nr. 3 ) . Ja tas tā īr, tad J. K.,
ka& 1869. g. jau bijis mežsargs, ieguvis neatņemamas tiesibas
uz mežšargu māju lietošanu un iegūšanu izpirkšanaseeļā, piļnīgi neatkarīgi no tā, vai blakus viņam, un pat viņa vietā, ticis
iecelts par mežsargu . . . viņa dēls. J. K., neskatoties uz to, to
mer palika vina labiegūtas, neapstrīdamas un neatņemamas lietošanas un izpirkšanas tiesības . . . mājas iegūt īpašumā. Šādas
viņa tiesības vina mantībā un tā tad arī atstātā pec viņa m a nt o j u m ā un tādēļ pārgājušas> uz visiem viņa m a n t i n i e k i em.
(1925. g. 31. jaiw. &pr. Kerstas Gedrat ш Llzes Zīle pr. 1. pr. Vilhelminu un Kārli Šmidt.) (L. Nr. 7)

2. Iespēja noregulēt savas savstarpīgas mantošanas tiesības uz mežsargu mājām, kā J. 0. atstātu mantojumu, pēdējā
mantiniekiema-adās tikai pēc tā un ar to, ka bij. Kr. Domeņvalde
atrada savukārt par iespējamu izdot mežsargu māju lietotājiem
regulacijas un izpirkšanas aktus, t. i. atzinusi mežsargiem vai
to mantiniekiem lietišķas (īpašuma) tiesības uz mežsargu mājām, pielīd'zinot šaī ziņā mežsargus vispārējiem kroņa zemes
lietojošiem zemniekiem; līdz tam laikam mežsargu mantinie
kiem nebija iespējams celt prasību pret saviem l ī d z m a n t i ii i e k i e m par mežsargmāju mantošanas. daļas atzīšanu viņiem
uz l i e t i š ķ o t i e s ī b u p a m a t a , j o p a š a m a n t u d e v ē j a juridiskās attiecības pret mežsargu majām tika noskaidrotasi ar Domeņvaldes prakses lūzumu; uz kāda pamata
Domeņvalde tik strauji grozījusi savu praksi, tas ir cits jautājums, 'ar kuru mežsargu mantiniekiem, savu savstarpejo attiecību nokārtošanas ziņā, nebija jārēķinājas. īstenībā luzums

1У06. g. 9. по»', lik. par dažā-iu Hk. по eik
papila. attiec. uz zemn. zemes val iš.
un Iietošanu.

Domeņvaldes praksē noticis sakarā ar Kr. Sen. apv. sap. 1907. g .
lēmumu zem N r . 20. Lieta tā t a d negrozās ар to, it kā šim
Kr. Senatu vadošam paskaidiojumam būtu jāpiešķir jauna likuma, t. i. konstitutiva nozlme un arl ne ap to, k a pievestam
Kr. Senata paskaidrojumam būtu jāpiešķir pastāvošo (1869. g.
10. marta, 1886. g. 12. jimija) likuma autentiskas interpreticijas nozīme it kā ar atpakaļejošu spēku (Kr. pamatlik. 89. р.),
b e t g a n a p t o , ka pievestais Kr. Senata lēmums faktiski
noderējis par faktisko iemeslu, kādēļ Domeņvalde, grozot savu
praksi piešķirot mežsargiem vai to mantiniekiem tietišķas tiesības uz mežsargu mājam, sākusi izsniegt viņiem regulacijas
un izpirkšanas aktus un a r to devuši viņiem iespēju, mežsargu
mājas apstiprināt viņiem zemes g r ā m a t ā s ; tādā kārtā mežsarga
mantinieku savstarpējas prasības par mežsargu māju sadalīšanu
varēja rasties tikai tad, ivad tās iestādes prakse, kura pārzin
mežsarga mājas, devusi iespēju, m e ž s a r g u m ā j a s a t z ī t
p a r m e ž s a r g a m a n t ī b u un līdz ar lo p a r v i ņ a
m a n t o j u m ā i e e j o š u s a s t ā v d a ļ u (priv. lik. 1691. p.) ;
līdz t a m laikam mežsargu mantiniekiem, vienalga, vai tie nu
uzstājās prasītāja vai atbildētāja lomā, nenāca un nevarēja nākt
prātā, valdīt un lietot mežsarga mājas kā savu īpašumu, resp.
kā sava mantudevēja mantojumā ieejošu sastāvdaļu. Tamdēļ
arī pirms pievestā jautājuma noskaidrosanas mantinieku savstarpejās prasībaš arī nevarēja sākt noilgt, jo tās vēl nebija
„natae". J a nu Heta negrozās ap to, ka šādas mantinieku savstarpējas prasības būtu izcēlušās un radušās („natae") tieši uz
Kr. Senata apv. sap. 1907. g. lēmuma vai 1839. g., resp: 1886:
likumu pamatu, bet dibinājas uz Domeņvaldes prakses un izturēšanasi maiņu pret mežsargiem, resp. to mantiniekiem attiecībā uz mežsargu mājām, tad ar to arī atkrīt varbutējas ierunas
par to, ka katram pilsonim jāzin likums un ka nedz iikuma nezināšana (priv. lik. 2955. p.) nedz nezināšana p a r prasījuma tiesibām (priv. lik. 3626. p.) neattālinot prasījuma noilguma laika
säkumu (priv. lik. 3623. р.).
(L. Nr. 16)

(1925. g 31./12. janv./febr. spr. Otanke pr. 1. pr. Otanke un Sibmek.)
Sk. arī 1925. g. 26. febr. spr. Punka pr. 1. pr. Punkiem.

(L. Nr. 20)

1906. g. 9. nov. likums par dažādu likuma noteikumu papildinājumiem attiecībā uz zemnieku zemes valdīšanu un lietošanu.
S ā d ž a s lēmums par piešķirtās z e m e s g a b а 1 а арstiprināšanu zinamai personai īpašumā nenodibina viņas ī p aš u m a t i e s ī b a s galīgi un neprejudicē citu personu materialam tiesībām uz šo zem.es gabalu. Pēc 1906. g. 9. nov. notei
kumu 1. nod. 1. p . . . . kafcrs mājsaimnieks (домохозяин),
kas valda piešķirto zemi uz e a b i e d r.i s к ā m (kopejäm)
tiesībām
(на общинн(;м прав-fe) var pieprasīt attiecīgas
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1922. g. 3. maija lik. par ilgad.
nomas Hg. .norm.

realās daļas apstiprināšanu viņam
^ ^ а ^ ^ г А ^ и
-nnāšana notiek uz sādžas lēmuma pamata ai vienkaisu Daisu
; S S u m u (6. р.). Lēmumu apstiprina - m e ^ p n e k ^ e K s m
^ēc vina vēl apriņķa sapulce (7., 9. p p . b \ a ~ 5 f ļ 4 * P S ļ _
S ^ a n a z e m n i e k a m personīgā īpasuma notiek a d m i n i
; T r S a ? W ā e kārtlbā uz sabiedriska lēmuma pamata ar а Ш n s t r a t i v a s i e s t ā d e s piekrisanu. zemmeks, kuiam
?m adītā kKräbfi zeme^ gabals tika apstiprināts, var kura katra
3 2 и 5 Ж £ £ * * Ц Pārmaiņu pret ^ d u c.tu p ē c ^ s p e , a s
uz vienas noteiktas vietas (выд-Ьл К одному ^ т ^ - ^ f ' № J
Tādā kārtā minētiem lēmumiem ir tikai sabiedruku vai aami
n M r ^ l e s t ā ž u lēmumu nozlme, kurus> tag» ш » t a g g *
^
saimirieka vienpusīgo pieprasījumu, bez ta, ka viņa tiesibas DUCU
S
S
pSc bütlbas un kuri t ā tad arl nenāk - n ^ a ^ n a k t
likumīgā spēkā līdzīgi tiem
^
^
„
^
С
н
п
£
TT nod 2 Б d" pkt. sakara ar „br'- un „e punktiemj un iemu
miem kuru S 'zSne^ iencibas iestādes t a i s ā j u s a S ļ ? l g 29. ma.ja
•i rkv lik krāi 1087. N r . ) 18. p . paredzeta kartiba ( U v .
^ o c ( l k 140^ p . 2 piez.) ku F i gan nepielaiž i ļ r s p n e s a n u
tfesāšanas k ā r t i b ā ; bet šāds aizliegums nav paredzets 190b. g.
9. m a r t a noteikumos.
(192,6. g. 29. apr. spr. Nr. 6G, Āboliņa pr. 1. pr. Aboliņu,)

1922. g. 3. maija likums par ilggadlgo nomas llgumu normām.
1) I z n о m ā t ā j i e m, kā redzams no .ükuma par ilgц-adīgo nomas Hgumu n c m ā m " 5 , panfca ir tiesiba 6 rnenesu
lalkā, skaitot по 1922. g. 23. apr., pieprasit по п о m n i e к e m
n o m a s paaugstmāšanu līdz šī likuma 2. panta paredzetai
normal
Kaut gan „likuma par ilggadīgo nomas ligumu norm ä m f 5 pantā nav tieši noteikts, no k ā d a laika iznomatajs
? S praslt paaugstinäto nomu, tomēr, vedot mmeta 5 panta
noteikumu, ka iznomātājam ir tiesība s e s и m e n e s и 1 a i к а,
sfea&ot no 1922. g. 23. apr., pieprasīt nomas maksas paaugstinašanu, sakarä ar tā paša likuma 1. panta noteikumu, kurš nosaka,
ka no 1922 g 23. apr. vecās nomas n o r m a_s n aiceiuib,
iānāk pie slēdīiena, ka prasītājiem bija tiesība pēc „likuma par
lo-gadīgo nomas llgumu normām" satura izpratnes prasit no
atbiMētāia paaugstmāto nomu sākot по 1922,23. ekonomiska
gada sākuma, t. i. no 1922. g. 23. aprila.
(1924. g. 19. nov. spr. Nr. 24Б, Guctfe mantiniekv. i v. 1. pr. Strautiņu.)

2) Runā stāvošā gadījumā piemērojams 1922. g 16. maija
Pkums par ilggadīga nomas līguma normam (lik. kr. 91 IM..)...
Pie šādiem apstākliem z e m e s gabala l i e l u m s ka tacb
nespēlē lomu, jo likuma piemērojamība neatkarajas по attieciga
zemes gabala lieluma, un gadījumi, kuros citi likumi šim momen13

1920. 11. aug. lik. par valsts
aizdev. un viņu nodroš.
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tarn aiz dažādiem seviskiem iemesliem piegriež vērību, nemaz
nav analoģijas veidā attiecinami uz konkreto gadījumu.
(1926. g. 28. janv. spr. Nr. 31, Maksimova pr. 1. pr. Vittenbergu.)

1920. g. 11. augusta likums par valsts aizdevumiem un viņu
nodrošināšanu.
Apgabaltiesa atstājusi v a l s t s z e m e s b a n k a s valdea blakuš sūdzību par z e m e s g r ā m a t u n o d a ļ a s
p r i e k š n i e k a lēmumu (attiecībā uz ķ ī 1 u t i e s I b u apstiprināšanas noraidīšanu) bez ievērības uz tā pamata, kā 1) li
kums piešķirot Finansu ministrijas kreditdepartamenta iecel1 am atsevišķam ierēdnim tiesību apliecmāt tikai tādus i e ķ īl ā š a n a s vai p a r ā d u r a k s t u s , kurus p a r ā d n i e k s
izdod Finansu ministrijai par šīs ministrijas izsniegtiem
v a l s t s a i z d e v u m i e m , 2) ka turpretim ieķīlāšanas vai
parādu rakstus, kurus parādnieks izdod uz V a l s t s z e m e s
b a n k a s vārdu par pēdējās izsniegtiem a i z d e v u m i e m ,
esot jāapliecina uz vispārēja pamata notariem vai miertiesnešiem, jo Valsts zemes banka esot patstāvīga un Finansu mi
nistrijai nepadota iestāde un 3) ka 1920. g. 11. aug. likums par
valsts. aizdevumiem etc. (lik. kräj. Nr. 197) pielaižot minēto
rakstu apliecināšanu caur specialu Finansu ministrijas ierēdni
esot kā specialis: un izņēmuma likums jāiztulko visšaurākā nozīmē un nav tādēļ attiecinams uz kādām citām iestādēm, kuras
taī likumā nav paredzētas.
Pievestie Apgabaltiesas motivi nav uzskatami par pärliecinošiem.
1920. g. 11. augusta likums gan paredz, ka valsts aizdevumu izsniegšanu izdara Finansu ministrija vai nu uz pašas
lemuma, vai uz citas „attiecīgas" ministrijas lēmuma pamata,
pie kam parāda rakstu katrā ziņā parādnieks izdod uz Finansu
ministrijas vārdu, un to apliecina vai nu uz vispārēja pamata,
v a i a r s р е с i а 1- о к г е d ffi d e p a r t a m e n t a i е с е 11 о
i е т ē d n i, p i ļļ n ī g i n e a t к a r ī g i n о t ā, u z к ā d а
„a 11 i e с I g a s" Ministrijas lēmuma pamata Finansu ministrija izsniegusi valsts aizdevumu (lik. 3. р.).
Ar 1922. g. 7. sg.pt. likumu (Hķ, krāj. Nr. 188), 1920. g.
11. augusta likuma 1. pants tika pārg-rozīts tādā ziņā, ka attiecībā uz aizdevumiem по s a i m n i e c ī b a s d z ī v e s a t j a u r. о S a n a s f o n d a Finansu Ministrijas kreditdepartamenta
tiesības p ā r i e t u z V a l s t s z e m e s b a n k u , kurai arī
izdo_d paräda un ieķīlāšanas^ rakstu. Tā tad 1922. g. likums
runā tikai par kreditdepartamenta tiesību attiecībā uz aizdevu
miem un to päreju uz Valsts zemes banku, bet nepārgroza un
neatceļ raksta apliecmāšanas k ā r t ī b u , un proti, caur atsevišķu kreditdepartamenta ieceļamu ierēdni, un vispār neparedz,

_
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1916. g. 20 okt. lik. par
imobilu sekvestraciju.
ka arī Valsts zemes bankai būtu tiesība im vēl mazāk būtu
pienākums, arī no sevis iecelt šadu ierēdni, un к a t r a z ī ņ а
neaizliedz Valsts zemes bankai, pie p a r a d a
г а к s t u apliecināšanas, griezties pie minēta īeredņa. Valsts
zemes banka pieder pie Finansu Ministrijas resora un ka tiesi
uzsver bankas statutu 10. p. (lik. krāj. 1922. g. Mr. 72), ЬавЬяэ
v a l d e ' „ p a d o t a Finansu ministrijas pārraudzibai, kurai valde
iesniedz bankas g a d a p ā r s k a t u a p s t ī p r ī n a s a n a i
(82 p.); „Finansu ministrim arī piekrit t i e ,s ī b a, ī z s ķ ī r t
d o m u s t a r p ī b a s un citus jautājumus, kuri celtos. pie
bankas statutu izpildīšanas". (83. р.). Tā tad ar šādu valsts
zemes bankas stāvokli ir pilnīgi izskaidroj ams im savienojams,
к a vinai рёс parādu rakstu apliecināšanas jāgnežas pie Fmansu
ministrijas kreditdepartamenta ieredņa, kas izpilda n o t a r a
funkcijas Šī apliecināšanas kartība atstāta spekā ar 1922. g.
26 okt. likumu (lik. krāj. Nir. 238), kurš šal ziņā atsaucas uz
1920. g. 11. aug. iikumu. Tādā kārtā Apgabaltiesa, īzejot no
pretējā viedokļa un nākot pie pretēja slēdziena, pärkäpusi
1920. g. 11. auģusta likuma 3. p.
(1024. g\ 6. febr. spr. Nr. 42, Va-ists zemes bankas südz. l.)

1916. g. 22. okt. likums par imobilu sekvestraciju.
1916. g. 22. okt. likums kä izņēmuma (singulars) likums
dod valdībai tiesību sekvestrēt i m о b i 1 u s un tos vai nu ņemt
savā pārvaldīšanā, vai iznomāt. Likums arī no^saka^kā šadi
valdības noslēgtie n о m a s 1 ī g u m i ir saistoši priekš ī p a šn i e к a un paši par sevi neizbeidzas ar s e к v e s t r a atcelšanu. Bet likuma 5. p. turklāt nosaka, ka nomas līgumi slēdzami ne ilgāki par v i e n u g a d u. Pēc Apgabaltiesasdomām šim noteikumam esot tikai it kā instrukcijas nozīme prieks
valdības organiem. šim uzskatam Senats nevar piekrist. Ja
likums, ktira noteikumi kā izņērnuma likuma jāiztulko vķšaurakā nozīmē,' jau pats ierobežo nomas līguma speku tikai ar samērā īsu laiku (ne ilgāki par vienu gadu), tad nav nekada pamata šādu noteikumu neatzīt par saistošu normu, kura izrāda
rjoteiktas juridiskas sekas un proti, nevien attie_cībā pret valdību, bet arī pret īpašnieku. Ar sekvestraciju jūtami aizskārtas īpašnieka intereses un ja likums aprobežo sekvestracijas
kartībā noslēgta nomas līguma spēku ar vienu gadu, tad uz
to var sev par labu atsaukties pirmā rindā pats īpašnieks gadījumā, ja pa starplaiku sekvestracija tika atcelta. Uz vispārēja
pamata ar gala t e r m i ņ a iestāšanos attiecīgas tiesības yai
attiecības, arī līguma attiecības1, izbeidzas pašas par sevi (priv.
lik. 3195., 3205. p.p.). bet attiecībā uz imobilu uz gada laiku
noslēgtais nomas ligums izbeidzas pat pie relocatio tacita katrä
ziņā ar 6 mēnešu uzteikšanu. (4105. р. 4. teik.). Tadā kärtä
13*

Not. par bezstrīd. prasībām
(kr. lik. кор. XVI. s.)
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z e m k o p ī o a s ministrijas ar atbildētājiem nosiēgtais līgums
— pretēji Apgabaltiesas uzskatam — nepastāv spēka vel līdz
tajä paredzētam termiņam (6 gad.), bet uzskatams par uzteiktu ar sekvestracijas atcelšanu, kad i z n o m ā t ā j s zaudējis t u r p m ā k a s rīcības tiesības par šo imobilu. Tādā k ā r t ā minētais nomas līgums turpinājies, no šī momenta skaitot līdz
6 mēnešu notecējumam s t a r p iepriekšējiem n o m n i e k i e m
nn pašu īpašnieku. P a r šo laiku nomas līgums ir saskaņā ar
1916. g. lik. 5. p. „a" pkt. vēl staistošs priekš prasītāja, kā nama
īpašnieka. Bet ar mmētā 6 mēnešu laika notecējumu, skaitot
no sekvestracijas atcelšanas, Zemkopības ministrijas ar atbildētājiem noslēgtais nomas līgums uzīkatams p a r ipso jure izbeigtu. Pie šāda partu juridiska stāvokļa minētais Zemkopības
ministrijas ar atbildētājiem noslēgtais nomas līgums, dēļ sava
špēka izbeigšanas, nebija prasītājam vēl sevišķi jāuzteic vai
jāatceļ tiesas ceļā ar īpašu īpašnieka sūdzību. Tādā k ā r t ā par
tu juridiskäs attieeības nebija apspriežamas pēc nomas līguma,
kas pastāvēja starp Zemkopības ministriju un atbildētājiem, un
Apgabaltiesai nebija tiesība prasību atraidīt uz t ā pamata, ka
nav pierādīts,- ka prasītājs 1 būtu uzteicis Zemkopības ministri
jas ar atbildētājiem noslēgto nomas līgumu, un ka atbildētāja
uzteikšanu būtu pieņēmuši.
(1924. g. 19. T50V. spr. Nr. 243, Niedras pr. 1. pr. Ozoiliņu um Kampe.)

3919. g. 27. oktobra pagaidu noteikumi par evaņģelisko luteraņu
draudžu padomēm. (V. V, Nr. 61.).
Atbildētāja nepareizi šķir it k ā „ d r a u d z e s 1 v а 1 d i" no
,,baznīcas padomes"; patiesi noteikumi paredz . . . vienādus
organus, kuri reprezentē baznīcu kā iestādi un draudzi kā korporaciju, pie tarn draudzes kā korporacijas tieši ievēlētie organi (padome un valde) taī pašā laikā reprezentē arī baznīcu kä
iestādi; ar to arī izskaidrojams, ka pievestie noteikumi promiscue runā par „d r a u d ž u p a d о m ē m" (noteikumu virsrakstā) un par baznīcas padomi (not. 12. р.) un „ b a z n ī c a s
v a l d i " (noteikumu 11. р., 1. teik.).
(1925. g. 28. okt. spr. Nr. 211, Liepājas Vācu Trisvienības padomes
valdes pr. 1. pr. Meyran.)

Not. par bezstrldīgām prasībām (Kr, lik. кор. XVI. s.) 1. р.
•Latvijas S a r k a n ā K r u s t a b i e d r ī b a nav nedz
v a l s t s , nedz p a š v a l d ī b a s i e s t ā d e , bet privata biedriba, kura gan kalpo valsts vajadzībām kā miera, tā galvēnā
k a r t ā kara laikā un sakarā a r to, bauda zinamas privileģijas
( s t a t u t u 1., 2., 4., 5. un с §§; pap. lik. krāj, 1921, g. 1. Nr.),
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bezstrīdīgā

Lik. par zirgu pasēm.

k ā r 11 b а.

(1925. g. 30. sept. « * N r 189 Latvi.ias Sarkanā Krusta biednbas
pr. 1. pr. Rūjiemes pagasta .sabiednbu.)

Latvijas valsts satversme, 58. p.
TZ K U a t o n7katams par visu ministriju
58., 61- p.p-)-

.

(1925. g. 3. sept. m> Nr. 495, H n a n š u niinistnjas

.
Pr.

v

y,\

1. pr. Kasseh.)

Pag. noteik. par miestiem, 20. р., 8, pkts.
No pagaidu noteikumu par miestiem (lik. unЛ&, kr 192С) g.
Nr 243) 20. panta, 8. pkta ^dzams, k a m i e s t a pneksstav
fiem tie as lietās un citas darīšanās 3 abut no m e t * d о
m e s pilnvarotiem, pie kam, leyerojot to ka « t t ^ y W

šanu vest tiesas iestādēs zmamu lietu.
(1925. g. 18. dec. spr. Nr. 578, Zemkoplbas minīstrijas mežu dep. pr.
.1 pr. Vec-Gulbenes miesta valdi.)

Ļiki par zirgu pasēm, 1. p.

„ S

„ 25 marta rīkoiums pai- zirgu pasem attieciba uz

S , „ konstHutiva iundiska darījuma (it ka pirķsanas 1^ М И 8 t
ir tikai tīri administrativ! s t a b s t a k s un deklarativs raksturs.
(1925. g. 28. okt. spr. Nr. 253, Pander pr. 1. pr. Liepiim.)

Alfabetisks rādītājs
RomieŠu skaitļi apzīmē sējumus, bet arabiešu skaitļi apzīmē sējumu
lappuses.
A.
Abschlussagent I. 26.
Abpusīgs līgums I. 14., II. 27.
Accessio temporis I. 20.
Accipiendi mora I. 16.
Actio aestima.toria II. 30., a. confessoria I. 4., a. de effusis vel de
ejektis ī. 28., a. negatoria I. 6.,
a. possessoria I. 24., a. de precario
I. 22., a. redhibitoria I. 15., II. 30.,
a. de in rem verso I. 21., II. 76.
Administrativa iestāde I. 15.,
II. 174., 193., ad. iestādes iekšējās
attiecības II. 31., ad. iest. lēmums
П. 75., ad. iest. rlkojums II. 112.
Administrativa kārtība I. 64., II. 193.
Adopcija II. 22., 61., 72., 81.
Adrese I. 40., 50.
Advakots, zvērināts I. 40., II. 110.
Aģents I. 26., preču pārdošanas а.
I. 26.
Agrarā reforma II. 49., 107., 116.,
agr. ref. likums I. 10., II. 183.,
Aicinājums I. 43., 50., a. neizsniegšana I. 43., 50., II. 109., 135.,
Aizbildnis I. 3., a. iecelšana II. 64.
Aizbilstama tiesības pie viņa imobiļa
pārdošanas II. 11.
Aizdevums, valsts a. II. 194., zemes
bankas a. II. 194., a. līgums I. 21.,
II. 40., 91., 92., 93.
Aizgādnība I. 47., II. 167., a. par juridisko personu II. 163.
Aizgādnība par imobilu II. 80.,
a. lietā I. 3., 10., II. 165., 167.
Aizgādnis I. 3., 11., II. 165., a. atcelšana II. 11., a, iecelšana II. 66.,
a. pārskats II. 22., a. tiesības
II. 15., 23., 47.
Aizliegums I. 36., 54., 68., II. 184.,
atsavināšanas a. I. 68.
Aizmugurisks spriedums: forma
II. 133., pārsūdzēšana II. 133., atzīšana par spēku zaudējušu II. 146.
Aizpārdošanas līgums II. 88., 89.,
90.
Aizstāvēšanās līdzeklis I. 44.
Aizturēšana, lopu a. II. 35., a. tiesība
I. 8., 17., 55., II. 34., 50., 91., a. vagona II. 179.
Aizturētājs I. 8., 17., 55.

Aizturēta manta I. 55.
Akciju sabiedrība I. 61., II. 58., 93.,
137., 170.
Aktivleģitimacija I. 18.
Akts I. 12., 57., 64., II. 174., 182.,
183., aktu grāmata I. 57., a. juridisks I. 4,-57., kreposta a. I. 53.,
II. 122., 183., a. Originals I. 57.,
rakstisks a. I. 46., regulacijas a.
II, 191., a. saturs II. 148., tiesas
a. I. 48., tiesas a. iznīcināšana I. 48.,
a. vizēšana I. 47.
Akvizicija I. 1.
Alfabets I. 30.
Alga II. 67., 112., dienas alga II. 190.
Ailmentacijas līguma jedziens II. 47.
Alimenti I. 52., 64., II. 168., a. apmērs I. 52., 64., a. interpretacija
II. 26., a. par laiku uz priekšu
I. 44., a. par pagājušo laiku I. 44.,
a. prasība I. 2., 44., 48., 52., II. 7.,
10., 25., 37., 40., 108., 125., 127.,
138., 140., 159.
Alternativas tiesības, resp. prasības
II. 25., 33.
Amatnieks II. 104.
Amats I. 38.
Analoģija II. 16., 47., 49., 51., 65.,
125., 161., 163.
Animus injurandi II. 60.
Apakšcertepartija T. 27.
Apakšīpašnieks I. 7.
Apakšīpašums I. 7., 10.
Apakšīrnieks II. 95., 100., 101.
Apdrošinājuma līgums II. 33.
Apdrošināšana I. 64., II. 187., a-s sa
biedrība II. 174.
Apdzīvošana II. 95.
Apelacijas sūdzība I. 42., 43., 48.,
50., 54., a.-s. par aizmugurisko
spriedumu II. 133., a. s. atpakaļ izsniegšana I. 49., a. s. caurskatīšana
I. 49., 50., a. s. motivi I. 49., а. а,
papildināšana I. 49., a. s. parakstī
šana II. 137., paskaidrojums uz a.
s. II. 134., a. s. robežas II. 144.,
a. s. saturs II. 134., a. s. terminš
I. 49., 50., II. 132., 133., 147., 149.
Apgabaltiesa I. 52.
Apg-rūtināšana I. 10.
Apkārtlaužu nopratināšana II. 127.,
142.

— 199 —
Apkurināšanas raaksa II. 103., 104.,
105., 106., a. noteikumi II. 105.,
106.
Apliecība 1. 46., II. 182., 184.,
dzimšanas a. I. 2., II. 9., pagasta
valdes a. II. 118., a. ziņu ievāksanai
I. 46.
Apliecināšana I. 57., 58., 11. lJ4->
līguma a. II. 63., testamenta a. 11.
70.
Apmērs I 17., 2.5., 28., alimentu a.
I 52., 64., īres naudas a. II. 101.,
104., izdevumu a. I. 4., zaudējumu
a. I. 25., 40., prasības a. I. 45.,
II. 123., 137., 138,, 148., 159.
Apsardzības kārtība I. 8., 10., 20.,
52., 55., 57., II. 163., 166., a. heta
I. 50.
Apsolījums I. 14.
Apstāklis I. 42., a apstrīdēšana
I. 45., a. atzīšana I. 42., 47., a. grozījušies II. 152., jauns a. I. 43.,
44., 51., И. 34., 109., 135., 149., 150.,
152., lietas a. I. 49., 51., a. mama
I. 52., 64., neatkarigs a. I. 26.,
nenoskaidrots a. I. 46., nenoveršams a. I. 60., noskaidrots a. I. 46,
nozīmīgs a. I. 46.
Apstiprināšana I. 11., 23., 57., mantinieka a. I. 52., 57., II. 165 a. mantošanas tiesībās II. 22., 23., 73.,
82., 85., 163., testamenta а. I. 57...
58., torgu а. I, 59., 93.
Apstrīdēšana, apstākļa I. 45.
Apzīmējmns, preces II. 177.
Apturēšana, lietas a. I. 40., II. 125.
Apvainošana, goda II. 55., 60.
Apvienošana, prasību II. 10.
Archiva iznīcināšana II. 129,
Arests I. 53., a. atcelšana uz^penodiskiem maksājumiem II. 154.
Argumentum e contrario II. 51.
Armija I. 32.
Arrha confirmatoria I. 16.
Ārsta-operatora atbildība II. 38.,
54.
Ārstēšanas izdevumi I. 59.
Ārzemes iestāde I. 47., ā. valuta
I. 62., 63., II. 40., 42., 171.
Ārvalstnieks I. 35.
Ārvalstu bankas I. 35., a. sabiedrības
I. 35.
Asignacija I. 61., II, 43.
Asignants I. 61.
Asignatars I. 61.
Asinsradinieks I. 9.
Asistents, sievas II. 8Atalgojums I. 26.
Atbildētājs I. 10., 13., 21., 39., 41.
Atbildība I. 22., 24,, 65., altemativa
a. I. 24., dzelzsceļu a. I. 65., kap-

teina a. II. 33 kopēja a. II. 33.,
119., kumulativa a. II. 33., 36., nosacīta a. II. 33., solidara a. I. 24.,
II. 33., 169., a. par trūkumiem
II 29., 43., a. vīra par sievas mantu
IL 9., a. vīra par sievas parādiem
II. 9.'
Atcelšana, līguma I. 26., 33.,
II. 44., 4 5 , 4 6 , 121, 171, 187,
sprieduma a. I. 4 3 , II. 151.
Atdalīšana pretprasības II. 34.
Atdalīts imobils IL 107.
Atjannošana, biedrlbu II. 171.,
a. apelacijas sūdzības termiņa
I. 50, 52, 66, II. 132, 147, 149.,
blakus sūdzības termma II. 147,
a kasacijas sūdzības termma I. 44,
a īres līguma II. 101, a. līguma
II 40, 46, 4 9 , pazudušas lietas
а II. 124, 143, testamenta а.
II. 22,
_
Atkāpšanās I. 3 3 , a. ligums I. 1 3 ,
а. по līguma И. 171, a. nauda
I. 16, 17, а. tiesības I, 16.
Atklāšanas, mantojuma П. Ш .
Atklāta, tirdzniecības sabiednba
II. 57, 169.
Atkrišana, mantinieka II. 17.
Atlauja I. 67, 68, bāru tiesas a.
ĪI. 1 1 , iegūšanas a. I. 67, b»,
II 186, tieslietu ministra a. 11. гл..
Atlīdzība I. 3 , 7 , 1 5 , 22, 24, 2 8 ,
59, 64, liecinieka a. 1. 41.
Atlikšana, lietas I. 40, 4 4 , II. 126,
144.
Atpakalejošs spēks I. 11. . _ _
Atpakaiizsniegšana, apelacyas suclzibas I. 49, a. kasacijas sudzibas 1.
50, II. 135, 148.
Atpakaļpirkšanas līgums II. 45.
Atpakaļpraslba I. 21. ^
Atpakaļprasīšana II. 26.
Atraitnes tiesības II. 18, 4 8 , 62.
Atraitnis I. 2 , a. tiesības II. 17, 18.
Atrašanas vieta, tiesas I. 5 1 , 52.
Atreferēšana, lietas I. 43.
A.tsavinātā3 lietas trukumi 11. 2У,
43.
Atsavinātājs I. 15.
Atsavināšana, a-s aizliegums 1. b s ,
īpašuma a. II. 49, 107, 116, a-s
līgums I. 15, П. 186, prasības
priekšmeta a. II. 117., a-s veids
I. 6.
Atsevišķa manta I. 2 , II. 8.
Atstāstīšana, liecinieka II. 129, 142.
Atškirtā dzīve I. 37, II. 7 , 10, 107,
127.
Atteikšanās I. 65, mantmieka a.
II 17, 2 3 , 85, а. по tiesībām
II. 85, 89.
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Attiecība, eiviltiesiska I. 38., juridiska a. I. 38., obligatoriskijuridiska a. I. 7., publiska a. I. 38
Atzīme I. 66., II. 184.
Atzinums, ekspertu-lietpratēju I. 44.
Atzīšana I. 42., II. 119., 127., 131.,
136., 182., apstāklu a. I. 42., 47.,
prasības a. I. 42., a. par spēkā gājušo I. 57., 58., a. par škirtu sievu
II. 10.
Atvietojama manta II. 4L, 92., 156.
Audzēknis II. 72.
Aug-li I. 5., 9., 18., II. 11., 48., 74.,
11(3.
Augstākā vērtība I. 16.
Ausschlussfrist I. 20.
Avots I. 6., 15.
B.
Baļķi I. 65.
Banka, ārvalstu I. 35., Latvijas b.
I. 61., valsts zemes b. II. 194.,
Barības krājumi II. 51., 54.
Bārinu tiesa I. 3., 57., b. t. atļauja
II.' 11., b. t. tieslbas II. 11., 15.,
22.
Bāru virstiesa I. 57., II. 11.
Baznīcas padome II. 196., b. valde
II. 196.
Bērns I. 3., 9s, b. liktens (pie laulības
šķiršanas)' II. 108., b. likumīgas
dzimšanas pierādījumi II. 9., b. pienākums I. 2., b. uzturs II. 10., 127.
Bernes konvencija II. 178.
Bezmantinieku manta II. 80.
Bez caurskatīšanas I. 48., 49., 50.,
b. pamata I. 21., 22., bezstrīdīga
kārtība 1. 59., II. 197.
Biedrība I. 3., 61., b. kolonizacijas
I. 35., b. Sarkanā krusta II. 196.
Biedrs I. 27., b. ministra I. 53.
Biržas kurss II. 31., 41., 42., 77.,
172.
Blakus intervenients — sk. treša persona.
Blakus lēmums I. 40., 48., 50., 52.,
II 148 , 152., 162., bl. līgums II. 46., bl. manta I. 33., bl.
sūdzība I. 3., 43., 48., 50., 54., 66.,
II. 144., 146., 147., 149., 150., 154.,
165 , 183., 185.
Blanka, iestādes I. 54.
Blanko cesija I. 19.
Bojāšana, nomas objekta II. 53.
Bona fides I. 7.
Briesmu laiks I. 9.
Brīvs līgums I. 69.
Brutto un netto ienākumi II. 15., 50.
Būvdarbi I. 4.

С
Caurlūkošana, jauna sprieduma I. 43.
Caurskatams 'nav kasacijas kārtībā
I. 40., sk. kasacijas iemesli.
Caurskatīšana no jauna, sprieduma
I. 43., 51., II. 109., 135 , 149., 150.
Caurskatīšanas bez . . . I. 48., 49.,
50.
Causa data, causa non secuta I. 21.
Chirografars kreditors L 8., 55.
Cedēšana, prasības II. 39., 117.
Celš I. 4., с sabiedrisks II. 111.
Celtspēja I. 65., П., 180.
Cena I. 18., II. 43., 44., 45., 46., 77.
Cetralā iestāde I. 53., II. 148.
Centralapkurināšana II. 104.
Certepartija I. 27.
Cesija I. 18., 19., 48., с blanko I. 19.,
с. līguma II. 27.
Cessus debitor I. 18.
Cilts zīme II. 73.
Civilprocesa terminš I. 59.
Civiltieslbas I. 38', II. 112., 114.,
163.
Civiltiesiska attiecība I. 38., с prasība I. 38.
Condicto ob causa datorum I. 63.,
c. sine causa I. 21.
Confessoria actio I. 4.
Confirmatoria arrha I. 16.
Consumptio processualis I. 20.
Culpa lata II. 55., с levis I. 26., с in
eligendo II. 33., 56.
Custodia I. 60.

Čarterlīgums I. 27.
čeks I. 61., č-a klauzula I. 61.
D.
Daļa 1. 30., ideala d. I. 6., 9., 11., kvotitativa d. I. 30., likumīga d. II.
79., mantības d. I. 11., mantojuma
d. I. 30., neatņemama d. I. 11.,
neatsavinama d. II. 183., obligafcoriska d. II. 24., reala d. I. 9.
Dālderi I. 29.
Dalīšana I. 9., 58., II. 183., kopīpašuma d. II. 15., d-s lieta I. 54., d-s
līgums I. 11., 12., 57., 58., 62.,
mantojuma II. 62., 66.
Darba devējs II. 190., d. ģimene II.
81., d. inspektors II. 174., 190., d.
laiks II. 190., d. līgums I. 26.,
II. 38., 104., d. nēmējs II. 190., d.
konkludents I. 60., II. 27., 85.,
89.
Darbība I. 13., 18., 28.
Darbnica II. 101., 102., 104.
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Darljums I. 12., 25., 62., 63., 66.,
tirdzniecības d. I. 60,
Datorum causa comdictio I. 63.
Dāvinātājs I. 27.
Dāvināšanas līgums I. 5., 12., 2b.,
57., И. 28., 59., 63., 67.
Debitor cessus I. 18., d-a. nokavejums
30., 31., 32, 44.
Defekts, formelais I. 40.
Deklarativa nozime I. 69., d. speks
I 20., П. 30., 31., 32., 44.
Dekrets I. 1., 6.
Delacija I. 1., 10.
Deldēšanas fonds I. 8.
Departaments, tiešo nodoklu I. 69.
Deponent^ 1. 22.
Deponēšana
19.
Depozicija I, 18., 19., IL, 39.
Depozits, tiesas I. 53., ö5.
Derelictio II. 85.
Derīgie izdevumi I. 3., 4., 25.
Destinatars I. 53.
Dienas alga II. 190., maksāšanas d.
II. 172., svinamas d. I. 51.
Dienesta atalgojums II. 112., privatais d. I. 69.
Diplomatiskie sakari I. 46.
Directum dominium I. 7.
Dokuments I. 42., d. apgäsana ar
lieciniekiem II. 130., jauns d. I. 44.,
II 149., d. iznīcināšana II. 129.,
d. izslēgšana I. 47., kuģa d. II. 43 ,
d. noraksts I. 42., II. 188., notariels
d. II. 182., d. parakstlšana
II. 26., d. piepraslšana II. 143., pierādījuma nozime d. I. 42., II. 182.,
publisks d. I. 5., d. raksturs I. 57.
Dominium directum I. 7., d. reservatum I. 23., d. utile I. 7.
Dominus directus II. 16., d. utilis
II. 16.
Donatio mortis causa I. 11.
Draudzes padome II. 196., dr. valde
II. 1-96.
, ,
Draugi laulātie I. 2., 9., 37., sk. laulātie.
Drošības nauda I. 43., 51., II. 3ö.
Dzelzscela atbildiba I. 65., d. frachtsligums" II. 157., d. nodaritie zaudejumi II. 157., d. virsvalde II. 157.
Dzēšana I. 19.
Dzimšanas apliecība I. 2., II. 9.
Dzimtsnomas līgums I. 10.
Dzimtsrente I. 7., d. tiesibas 1. 7.,
d. turētājs I. 7.
Dzīve, atšķirtā I. 37., И. 7., 10., 107.,
127., dz. piedzīvojumi I. 45., 49.,
d. vieta I. 40.
Dzīvoklis I. 33., II. 99., d. daļa II.
100., namsaimnieka d. I. 33., 34.,
d. telpas II. 95.

Dzīvošana II. 95.
Dūnas II. 74.
Duplikats I. 19., izpildu uzraksta d.
II. 161.
E.
Efektivklauzula II. 171., 172.
Effusis vel efektes actio de I. 28.
Ēkas I. 3., 7., П. 49., 66., 73., ē. noplēšanai I. 4.
Ekspeditors I. 69.
Ekspertize I. 47., II. 45., 131., 144
Ekspropriacija I. 5., 6., 15., IL 11o-»
(sk. arī konfiskacija, rekvizicija).
Eksistence I. 3.
Ekvivalents I. 6., 22., obligacijas ek.
I. 21.
Epidemija I. 9.
Ērtība I. 34.
Erwerbsgesellschaft II. 57.
Eventuala ieruna I. 44.
Evikcija I. 15., И. 29.
Exceptio non adimpleti contractus
I. 14.
F.
Fakts I. 24., 25., 49., f-a. notoritate
I. 49., II. 44., 130.
Faktisks irnieks II. 100.
Faktiska prezumcija I, 5.
Faktiskā puse I. 16., 39., 40., 41.,
(sk. arl kasacijas iemesli).
Faktiski neizpildits ligums П. 171_ч
Fideikomiss I. 10., II. 22., f-a. muiza
I. 36.
Fides bona I. 7.
Fiktivs ligums I. 12., 11. ^8.
Finanšu ministrija, sk. mmistrija.
Firma I. 61., И. бв., 175.
Fiskals īpašums I. 35.
Fisks I. 35., II. 80., 146., 157.
Folija I. 66., II. 107.
Fonds, deldēšanas I. 8., valsts zemes
' f. I. 35., 36., II. 107., 117.
Force majeure I. 17., 26.
Forderungsrechte I. 18., 21.
Forma I. 12., procesa esenciala t.
I 43
Formeis akts II. 121., f. defekts I 40.,
f. ligums I. 16., 18., 63., II. 26.,
42., 139.
Formulējums, prasības sk prasibas
formulējums.
Frachts I. 27., f. ligums I. 27., II. 157.
Franks I. 63., II. 172.
Fundaments II. 97.
.
Funkcija, tiesāšanas I. 57., notariela
f. I. 57., 58.
Fuzija II. 58., 136.
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G.
Gabalos pārvadāsana I. 65.
Gada un dienas termins I. 10., 58Gadljums II. 38., nejaušs g. I. 17.,
26., neläimes g. 1. 64., nenovēršams
g. I. 26.
Gaia stacija. I. 65.
Galīgā formā spriedums I. 43., g.
llgums I, 12., 13., 14., 54., 57., 62.,
63., II. 42., g. spriedums II. 135.,
160.
Galv-enā manta I. 3., 33.
Galvošana par lietas īpašlbām II. 29.
Gara stävoklis I. 3., g. väjais I. 50.,
55., g. vājības atzīšana И. 162.
Gemeiner Wert I. 18.
Ģeneralpilnvarnieks I. 50.
Gestio negotiorum I. 32., 47., II. 76.,
168.
Ģimene, II. 98., 102., g-s grāmatas
II. 71., g-s loceklis II. 79, 81., 98.,
102., g-s saraksts II. 72.
Glabāšana I. 23., 25., g-ā nodevējs
I. 22., g-ā pieņēmējs I. 22.,
Glabātājs, mantas I. 26,
Goda apvainošana II. 55., 60.
Gordiana retentio I. 17.
Grāmatas- aktu I. 57., ģimenes gr.
II. 71., ķīlu gr. I. 66., krepost. I.
66., metriku gr. II. 71., zemes gr.
I. 2., 12., 35., 58., 61., II. 49., 57.,
58., 107.; 137., 157., 162., 175., 182.,
185., 187., 191., veikala gr. I. 47.,
54., II. 15L
Graudošanas līgums II. 55.
Griba I. 3., 5., 11., 24., 30., 55., II.
167.
Grozījušais apstāklis II. 152.
Grozlšana, prasības I. 45., 53., II.
123., 136., 149., 152.
H.
Haagas konvencija I. 5., 32.
Hereditatis petitio I. 10.
Hipoteka I. 7., 8., II 161., 182.
I.
Ideala daļa I. 6., 9., 11.
Identitate prasības priekšmetu II.
148.
Iebildums I. 48.
Iecelšana, mantinieka II. 23.
Iedzīvošanās I. 3., 21., netaisna iedz.
I. 22., II. 76.
Iedzīvotājs I. 6., 23., 28., 31.
Iegātniecība II, 79., 81.
Iegūšanas atļauja I. 67., 68., II 186.,
ieg. spēja I. 1.

Ieguvējs . 4., 15., 53., 66., II. 98.
Iekārta, sabiedriska I. 1., 53 , tiesiska
iekārta I. 1., 6.
Ieķīlāšanas raksts II. 194.
Iekustināšana, jautāļuma no tiesas
puses II. 115., 127.', 131.
Iela I. 28.
lemaksa I. 18., 21.
Iemaksāšana I. 18.
Iemesls, neatkarīgs I. 43., kasacijas
iem., sk. kasacijas iem., škiršanas
iem. I. 37.
Ienaidnieks I. 32.
Ienākums I. 18., brutto ien. II. 15.,
50., kopīpašuma ien. II. 15., netto
ien. П. 15., 50., prasība par ien.
I 18.,_tīrs ien. I. 11.
Iepriekšēja izmeklēšana I. 46., iepr.
līgums I. 11., 13., 14., 16., 62., 6-.,
67., 68., II. 186.
Ieradumu tiesības I. 1., 7., 25.,
II. 58.
Ierašas I. 1., II. 81., 118., 127., 141.
Ierēdnis, valsts I. 38., 54.
Ierīcība, zemes II. 75.
Ieruna I. 17., 44., II. 26., 35., 79.,
• 120., 128., 144., eventuala ier. I. 44.
lesaiņojums I. 65., II. 177.
Iesēdējums I. 4., 5., 20., II. 11., 65.,
74., 132., ies. laiks II. 65., ies.
priekšnoteikums I. 5.
ļeskats, tiesas I. 25.. 37., 41., 45., 46.,
47., parādnieka iesk. II. 172.
Iesniegšanas laiks I. 39.
Iespēja, izpildīšanas' I. 38.
Iestāde I. 6., 33., II. 96., administrativā I.. 15., II. 174., 193., ārzemes
I. 47., augstākā kontrole I. 59.,
ies. bīanka I. 54., centralā I. 53.,
II. 158., izglītības II. 96., kara
I. 53., 69., komumala I. 59., II. 96.,
103., 168., kredit II. 175., notariela
I. 57., pirvata II. 96., publiska II.
96., sabiedriska I 59., valsts I. 38.,
53., 54., 59., 69., II. 96., 103., 145.,
157., 175 vielšjā I. 53.
Iestāšanās I. 67.
Ietaise II. 96.
Ieturēšanas tiesība I. 25.
Ievadīšana, lietas I. 48.
Imobils I. 2., 18., 23., 54., 55., 56.,
66., 67., II. 97., 103., 175., 183.,
187. 195., i. substance I. 7..
Indosanta atbildība II. 33.
Ingrosacija I. 66.
In rem versio I. 21., II. 76.
Inspektors, darba II. 174., 190.
Instituēts mantinieks I. 11.
Instituts, juridisks I. 6., zingulars
I. 8.
Interdikta prasība II. 75.

Tnterese I. 22., II. 21., 27., 146., liecinieka in. I. 40., 41., publiska in.
I. 27., valsts in. I. 67.
Interpretacija I. 13., liguma in. II.
26., sprieduma in. II. 152., 154.
Intervalla lucida I. 3.
Intestatmantinieks I. 11., 58.
intestatsuksecija I. 11., П. 17., 18.,
22.., 23., 62., 66., 73., 79., 81., 82.,
85., 86., 87.
īpašnieks I. 12., 14., 15., 34., 54., 56.,
61., II. 183., 195., zemes īpašn. I.
3., 24., 31., 35.
īpašums ī. 5., 25., 29., fiskals īp. I.
35., mantots nekustams lp. I. 29.,
īp-a tieslbas I. 4., 5., 6., 31., 53.,
II. 75., 137., 155., 183., 192., īp-а tiesību prasība I. 5., 6., 7., 18., 20.,
II. 7., 14., 39., 49., 74., 78., 89.,
118., 120., 121., 124., 141.
Ire I 24., īres kvīte I. 24., īres lieta
II. 98.
īres līgums I. 24., 25., 26., II. 51.,
52., 54., 98., 115., 138., īres 1. atcelšana II. 51., 115. īres 1. atjaunošana
II. 101., īres 1. izbeigšanās II. 98.,
īres 1. terminš II. 51., 52.
īres nauda I. 25., 26., 33., 78., 79.,
81., 82., īres n. apmērs II. 101.,
104., Ires n. piedāvāšana II. 101.,
104.
īres priekšmets I. 24., 25., 33.
īres valdes piekritība II. 98.
īrnieks I. 25., 26., II. 95., 98., 99.,
faktisks īri. II. 100., īr-a izvēle
II. 99., īr-u vairākums II. 105., 106.
Istaba, mebelēta II. 95.
īsts līgums I. 12.
Izbeigšana, lietas I. 38., 40., 47., 48.,
II. 114., 122., 123., 126., 136., 145.,
163.
Izbūve II. 97.
Izglītības iestāde II. 96., ministnja
II. 80.
Izdevumi I. 7., 14., II. 15., 49., 50.,
168., izd. apmērs I. 4., ārstešanas
izd. I. 59., derīgie izd. I. 3., 4., 25.,
tiesu izd. I. 39., 41., II. 114., 132.,
149.
Izdošanas orders II. 43.
Izfrachtētājs I. °7.
Izīrētājs I. 8., 24., 25., 26., 33., 34.,
55.
Izlabošana, protokola I. 42.
Izlaidība II. 60.
Izlietošana I. 24.
Izlīgums I. 38., 64.
Izlikšana I. 33., izl. prasība I. 24.,
33., II. 25., 33., 39., 48., 52., 53.,
61., 62., 68., 69., 75., 115., 119.,
138.

Izmeklēšanā iepriekšējā liecinieka
Hecība I. 46.
Iznīcināšana, tiesas akta I. 48.
Iznomātājs I. 23., 24., 25., 26.,
II. 193., 196., izn-a pienākumi II.
48., 49., 50.
Izpildijums I. 5., 22.
Izpildīšana I., 19., 54., izp-s iespēja
I. 38., līguma izp. I. 16., 24.
piespiedu izp. pēc aktiem I. 39.,
sprieduma izp. I. 38.
Izpildu raksts II. 161.
Izpildu uzraksts II. 161., 182.
Izpirkšanas maksājums II. 191., izp.
tiesība И. 16., 163.
Izslēgšana, dokumenta I. 47.
Izsole I. 18., 23., 53., 55., 59., I I 11.,
12., 44., 88., 153., 156., izs-. liste
I. 53.
Izteicieni I. 40., 41., liecimeka I. 40.,
41., izt. teicamība I. 41.
Iztulkošana I. 13., 41., noteikumu izt.
I. 51., sprieduma izt. П. 152., 154.
Izvēle, īrnieka II. 99.
Izvēlēšana I. 34., izv. tiesības II. 25.
Izvilkums I. 39.
J.
Jauns apstāklis I. 43., 44., 51., II. 34.,
109., 135., 149., 150., 152., j-a eaurlūkošana sprieduma I. 43., j-s dokuments I. 44., II. 149., j-s pieradijums I. 44.
Jaukts termiņš I. 20.
Jūvas transports I. 27.
Juridisks akts I. 4., 57., j-a attiecība I. 38., j-s instituts I. 6., j-a
persona I. 33., 35., II. 57., 58., 80.,
96, 157, 158, 162, 169, 175. _
Jus offerendi I. 5 5 , j . recadentia
I. 7 , j . retentionis I. 25.
Justitium I. 5.
Justus titulus I. 4 , 5.
K.
Kabinets, ministru I. 5 3 , II. 197.
Kaitējums I. 28.
Kalkulacija I. 18.
Kalpošana I. 24.
• Kalpotājs I. 2 3 , 24.
Kantoris II. 102.
Kapitalremonts II. 97.
Kapteinis I. 2 7 , k. atbildība II. 33.
Karšs I. 69, k. iestāde I. 5 3 , 69,
k'. laiku represijas II. 12, k. speks
I. 6 9 , k. zaudējumi I. 6 9 , k. zaudējumu komisijas I. 69, II. 13.
Kārta, zemnieku II. 8 1 , k. ģimenes
grāmatas II. 71.

Kārtība, administrativa I. 64., II.
193., apsardzīhas I. 8., 10., 20., 52,.,
55., 57., II. 163., 166, bezstrīdīga
I. 59., II. 196., reparticijas I. 61.,
tiesāšanās I. 43., II. 168., uzrādīšanas I. 40., uzraudzības I. 54.,
II. 109., 135., 168.
Kasacija, iemesli II. 34., 109., 111.,
130., 131., 132., 134., 135., 136.,
148., 153., k. kārtība I. 43., 50.,
II. 185., k. kārtībā nav caurskatams
I. 40., k. kārtībā nav pārbaudams
I. 39., 40., 41., 45., 47., 50., 51.,
52., 55., II. 98., 182., k. sūdzība I.
40., 43., 50., 51., 52., II. 185., 189.,
k. sūdzības atpakaļizsniegšana I.
50., II. 135., 148., k. sūdz. gara vājības lietā II. 162., k. sūdz. nepieņemšana I. 50., s. sūdz. papild'māšana I. 49., k. sūdz. virziena došana
II., 148., k. sprieduma I. 43., k. termiņš I. 43., 44, 51.
Kase II. 175.
Ķīlu grāmata I. 66., k. zīme I. 8 ,
k. tiesība I. 8 , 17, 19., II. 194.
Kino II. 14.
Klagerecht I. 21.
Klauzula, čeka I. 6 1 , effektiva kl.
И. 171, 172, vekseļa kl. I. 61.
Kļūda I. 66, П. 153, 154,
Khisā pilnvara II. 27.
Koki I. 65.
Kolonizacijas biedrība I. 35.
Komanditsabiedrība II. 58.
Komisija, likvidacijas I. 6 1 , kara
zaudējumu k. I. 69., II. 13.
Komisija, likums par tirdzniecisko к.
I. 60, k-s līgums I. 26, 60., k-s preces I. 60.
Komisionars I. 26, 60, muitas k.
II. 178.
Komiteja, zemes ierīcības I. 35.
Komitents I. 60.
Komodants I. 22.
Komodata līgums II. 92, 116.
Komodatars I. 22.
Kompenzacija I. 17, 24.
Komunala iestāde I. 59 , II. 96, 103,
168.
Koneksitate I. 24.
Konfiskacija I. 5 , 26, II. 13, 49.
Konfuzija I. 19.
Konkludenti darbi I. 60, II 27, 8 5 ,
89.
Konkurss I. 8 , 5 5 , 6 1 , II. 2 8 , 169.
Konosaments I. 27, II. 43.
Konstitutiva nozīme I. 69, k. spēks
I. 20, 58.

Kontrabanda II. 174.
Kontrahents I. 3 , 5 , 7 , 12, 14, 17,
18, 19, 2 3 , 24, 2 5 , 4 1 , 51., 54,
57, 60, 62, 6 3 , 67, П. 2 8 , 9 8 ,
190.
Kontrakts I. 13.
Kontrole augstāku iestāžu I. 59,
valsts k. II. 31.
Konvencija Bernes II. 178, Haagas
I. 5 , 3 1 , starptautiska I , 53.
Konvencionalsods II. 53.
Kopdzīves noteikums II. 100, 101.
Kopēja manta I. 2 , k. masa I. 9.
Kopība, laulāto mantu II. 9.
Kopīga atbildība II. 3 3 , 119.
Kopipašnieku attiecības II. 1 5 , 25.,
126.
Kopipašums I. 2 , II. 183, k. dalīšana
II. 15, k. ienākumi II. 15, mantinieku k. II. 87.
Kopmantība turpināta I. 9.
Kopvaldīšana I. 11.
Koroboracija I. 2 , 4 , 7 , 12, 57, 66.,
67, II. 9 8 , 183.
Korporacija II. 58.
Krāj-kase II. 175.
Krasta īpašnieku zaudējumi II. 16.
Kredits I. 6 1 , kr. biedrlba I. 46.
kr. iestāde II. 175.
Kreditors I. 9 , 16, 17, 1 8 , 1 9 , 2 2 ,
2 3 , 53, 55, 6 1 , chirografar. kr.
I. 8 , 55, kr. nokavējums, sk. mora.
Krepost akts I. 5 3 , II. 122, 183,
kr. grāmata I. 66, kr. nodoklis I.
67.
Krievijas valuta II. 40, 173.
Kriminaltiesas spriedums II. 118.
Kroņa vidma II. 191.
Krustību apliecība II. 9.
Kuģis I. 27, k. dokumenti II. 4 3 ,
k. nomas līgums I. 2 7 , k. saimnieka atbildība II. 33.
Kumulativa atbildība II. 3 3 , 36,
k. novacija 1. 20.
Kurators miruša mantas masas I.
47, k. promesosa mantas I. 47.
Kurse II. 3 1 , 4 1 , 42, 77, 172,
biržas k. II. 172.
Kurzemē mantošanas tiesības II. 17,
2 3 , 24, k. statuti II. 65.
Kustama manta I. 3 , II. 75, 155.
Kustoni I. 18.
Kvalifikacija I. 1 3 , 4 5 , II. 136.
Kvīte I. 24, īres k. I 24, 33.
Kvītējums I. 19.
Kvītes devējs I. 24.

1. priekšrociba I. 4 1 , 5 1 ,
L.
1. pielaižamība II. 9 , 7 8 , 8 9 , 9 1 ,
Labiericība II. 99.
9 3 , 129, 130, 1 3 1 ,
Labticīgs valdītājs I. 7 , 25.
1. radniecība II. 129. 1. ticamība I.
Labums I. 21 , II. 21.
41 , II. 130, 141.
Lādiņš I. 2 7 , 1. devējs I. 27., .. saņeLielinieki I. 5 , 6.
mējs I. 27.
Lielums zaudējumu I. 4 0 , zemes 1. II.
Laesio enormis II. 4 5 , 1 4 J ,
193.
Laiks I. 2 4 , 25 , 3 4 , bnesmu 1. I. 9..
Lieta, aizgādnieclbas I. 3 , II. 165,
darba 1. II. 190, iesniegšanas 1, 1.
167, 1. apstāklis I. 4 9 , 5 1 , apsardzības 1. I. 50.
39.
Latgale I. 54.
1. apturēšana I. 4 0 , II. 126,
Lats II. 171.
1. atlikšana I. 4 0 , 4 4 , II. 126, 144,
Latvijas banka I. 6 1 , L likumi I. 5 3 ,
1. atrel'erēšana I. 4 3 ,
L. nattda I. 6 3 , II. 171, L. pilsonis
1. dalīšana I. 54.,
1. faktiska puse I. 16, 39 , 4 0 , 4 1 ,
I. 35.
1. ievadīsana I. 4 8 ,
Lauku mājas I. 8 , 2 3 , 2 9 , 3 o ,
īres
1. II. 9 8 , 1. izbeigšana I. 3 8 ,
II. 107.
4 0 , 4 7 , 48 , II. 114, 122, 123,
Laulātie I. 2 , 9 , 3 7 , 1. ttiairtibas _
126, l ö o , 145, 163,
kopība II. 9 , L mantošanas tiesimantošanas 1. I. 54, 5 7 ,
bas II. 1 8 , 1 9 , 1. pārcelšanās II.
muitas 1. II. 178,
9 , 1. savstarpīgas attiecības II. l„
nomas 1. II. 9 8 ,
8. 9 , 10, 113, 140, 1. šķirta dzive
1. nodošana I. 3 9 ,
II. 7 , 10, 107, 127.
1. zudum-s I. 5 9 ,
Laulība I. 3 7 , bezbērnu 1. I. 9 , 1 . pietiesas 1. I. 5 9 ,
rādījumi II. 7 1 , ī. šķirsana I. 10,
1. valdīšana I. 4 ,
37, II. 107, 108.
I. vilcināšana I. 50.
Launprātīga rīclba I. 2 2 , II. 2 8 , 2 9 ,
Lietiškas tieslbas I. 4 , 19, 6 6 ,
' 3 5 , 3 9 , 5 9 , 7 7 , 149, 1. starpvaldiII. 86, 9 9 , 1 2 1 , 137, 1 9 1 ,
1. praslba I. 7 , 2 1 , 1. raksturs I. 17.
tājs I. 7.
Lietotāja tiesība uz ražu II. 11.
Launs nodoms I. 3.
Lietpratēja atzinums I. 44.
Legats I. 1 1 , И- 2 0 , 2 1 , 24.
Lietojama vērtība zemes I. 26.
Leģitimacijas prmcips I. 66.
Līgavas alimentu prasība II. 10.
Lēmums I. 50, blakus 1. I. 4 0 , 4 8 ,
Līgums abpusīgs I. 14, II. 2 7 ,
50, 52, II. 148, 152, 162, 1. par
liecinieku nopratmāšanu I. 4 6 ,
aizdevuma I. 2 1 , II. 4 0 , 9 1 , 9 2 , 93.
1. likumīgs spēks II. 153, prekaizpārdošanas II. 8 8 , 8 9 , 9 0 ,
luzivs 1. I. 5 5 , II. 165, 166.
alimentacijas II. 4 7 ,
apdrošinājuma II. 3 3 ,
Levis culpa I. 26.
1. apliecināšana II. 6 3 ,
Līdzeklis I. 14, aizstāvēšanās I. 4 4 ,
maksāšanas 1. 6 3 , procesuals I ,
atcelšana I. 2 6 , 3 3 , II. 4 4 , 4 5 , 4 6 ,
4 4 , satiksmes I. 6 9 , transporta I.
121, 171, 187,
69.
atjaunošana II. 4 0 , 4 6 , 4 9 , 101,
atkāpšanās 1. I. 1 3 ,
Līdziedzīvotājs II. 100, 101.
atpakaļpirkšanas II. 4 5 ,
Līdzīpašnieks I. 6 , 9 , 1 1 , 12, II. 102.
atsavmāšanas I. 1 5 , II. 168,
Līdzmantinieks I. 1 1 , 12, II. 166,
atspēkojams 1. I. 3 ,
191.
blakus 1. II. 4 6 ,
Līdzvaldišana I. 6.
brīvs 1. I. 6 9 , Carter I. 2 7 ,
Liecība I. 4 1 , 5 0 , 1. iztulkošana I.
1. cesija II. 2 7 ,
4 1 , 1. novērtēšana I. 4 1 , pretrunas
dalīšanas I. 1 1 , 12, 57, 5 8 , 62,
II. 136, protokolēšana II. 132.
darba I. 26, II. 3 8 , 56, 104,
Liecinieks I 4 0 , 4 1 , 4 5 , 4 6 , 50, 1.
dāvināšanas I. 5 , 12, 2 8 , 5 7 ,
atlīdzība I. 4 1 , ieinteresēts 1. I. 4 0 ,
II. 2 8 , 5 9 , 6 3 , 67,
4 1 , 1. izteicieni I. 4 0 , 4 1 , lēmums
dzimtsnomas I. 10,
par 1. nopratināšanu I. 4 6 ,
faktiski neizpildīts II. 1 7 1 ,
1. liecība iepriekšējā izmeklēšanā I.
fiktivs I. 12, II. 2 8 ,
4 6 , 1. nenopratināšana II. 141,
formels I. 16, 1 8 , 6 3 , II. 2 6 , 4 2 ,
1. noraidīšana II. 129, 142,
139, frachts I. 2 7 , II. 157,
1. par mutisko testamentu II. 2 0 ,
in
fraudem creditorum II. 2 8 ,
1. parpratinasana I. 46 ,
prezumcija par 1. pielaišanu I. 4 6 ,

galīgs I. 12., 13., 14., 54., 57., 62.,
63., II. 42., graudošanas II. 55.,
iepriekšējs I. 11 13., 14., 62., 63.,
67., 68., II. 186.,
1. interpertacija II. 26.,
īres 1. I. 24., 25., 26., II. 51., 52.,
54., 98., 115., 138., īsts 1. I. 12.,
izpildīšana I. 16., 24.,
1. izpildīšana caur trešo persomi II.
52., jūras transporta I. 27.,
komisijas I. 26., 60.,
komodata II. 92., 116.,
par kustamo mantu I. 62.,
1. kvalifikacija I_I. 136.,
1. likumīgais spēks I. 3.,
maiņas 1. II. 87.,
maklera II. 56., mandata I. 26., 60.,
miera I. 62., II. 25., 134., 160.,
mūža rentes II. 47.,
mūža uztura II. 47.,
mutisks 1. II. 26., 75.,
nama pārvaldīšanas I. 34.,
neesošs I. 3., neformels I. 27.,
neizpildīts II. 171.,
nelikumīgs II. 88.,
nepilngadīga 1, I. 3., II. 165.,
nomas I. 3., 18., 25., 27., 29., II. 25.,
33., 39., 41., 47., 48., 49., 50., 51.,
52., 53., 55., 61., 62., 68., 69., 75.,
88., 89., 90'., 9 1 , 116., 119., 155.,
195.
nomas kuģa 1. I. 27.,
obroka II. 16.,
pakalpojuma I. 26., 38., 60., II. 38.,
55., 56., 67.,
pārvadāšanas I. 27., II. 33., 57., 157.
pasūtījuma I. 26.,
pielīdzmāšanas I. 10.,
pilnvaras I. 14., 26., 60.,
pirkšanas-pārdošanas I. 1., 4., 7.,
11., 12., 13., 14., 15., 16., 23., 45.,
60., II. 11., 16., 18., 21., 28., 29.,
39., 42., 43., 44., 45., 46., 48., 52.,
56., 88., 89., 90., 121, 149., 171.,
186.,
pirkšanas-pārd. uz nomaksu II. 88.,
p.-p. no rokas I. 60.,
prekariuma I. 22.,
pretlikumīgs II. 184.,
1. projekts I. 44., 57., II. 139.,
rakstisks I. 27., II. 59., 68., 89., 93.,
rentes I. 24., 29., 44., II. 165.,
sabiedrības I. 27., II. 57., 58., 59.,
93., 169.,
1. saturs II. 148.,
simulēts I. 12., 13., 51.,
1. sods II. 53.,
starpnieka II. 56.,
subfrachts I. 27.,
tirdzniecības sabiedrības I 27,
60., II. 58.,

transporta I. 27.,
trešai personai par labu I. 13., 14.,
uzdevuma I. 26.,
uzņēmuma I. 26., 27., 60., II 56
104.,
i -..».... »
valutas pirkšanas-pārdošan. II. 42.
Likums Latvijas I. 53.,
I. par tirdzniecisko komisiju I. 60.,
1. pants I. 19., Vācijas 1. I. 46.
Likumīga daļa II. 79.,
likumīgas dzimsanas pierādījumi
1. interese И. Ш . , Ш Ц4. }
1. spēks I. 52., II. 119., 153.
Likvid I. 17.
Likvidacija I. 61., II. 175.,
1. komisija I. 61.,
1. lauku māju II. 107.
Likvidators I. 61.
Linija platsliežu I. 65.,
1. šaursliežu I. 65.
Liste izsoles I. 53.
Litiskontestacija I. 19.
Lietošana I. 35.,
personīga 1. I. 33., 34., II. 95., 102.
Loceklis ģimienes II. 98., 102.,
pagasta 1. II. 168.
Lokomotive II. 179.
Lokšņu nodoklis I. 39.
Lopi I. 18.,
1. noķīlāšana II. 35.,
1. nodarītie zaudējumi II. 35., 38.
Lucida intervalla I. 3.
Lucrum cessans II. 50.
Lūgums I. 46., atraidīšana
I. 46.,
eventuals 1. I. 4K.
M.
Maiņa — apstākļu m. I. 52., 64.,
maiņas līgums II. 87.,
naudas m. operacija I. 61.
Mājas I. 29., mežsarga II. 191,
zemnieku I. 8., 23., 29., 35., II. 107.
Majorats I. 10.
Mala fides II. 28., 29., 35., 39., 60.,
77., 149.
Maldišanās I. 22., II. 25.
Maklera līgums II. 56.
Maksa I. 16., 24. 25., apkurināšanas
m. II. 103., 104., 105., 106.,
nomas m. I. 25.,
pārvadāšanas m. I. 65., II. 178, 180.
Maksājums I. 62., II. 171.,
izpirkšanas II. 191.,
periodisks L 44., II. 154., 160. •
Maksāšanas diena II. 172.,
m. Hdzeklis I. 63. II. 4 1 . '
Mandants I. 14.
Mandats I. 14., 26., 60.

Masa kopēja I. 9.
M a n d a t a r s I. 13., 14., 26.
M a z t u r l b a s tieslba I. 52.
M a n t a I. 17., 28.,
Mēbelēta i s t a b a II. 95.
a i z t u r ē t a m. I. 55.,
Mērauklis I. 22.
atseviŠĶa I. 2., II. 8.,
Mērķis I. 33.
atvietojama II. 41., 92., 156.,
Mēslu k r ā j u m i II. 54.
bezmantinieku II. 80., blakus I. 33.,
Metriku g r ā m a t a s II. 71.,
galvenā L 3., 33., m.glabatājs I. 26,
m. s u r o g a t i II. 129.
га. kopība I. 2., II. 18.,
M e ž s a r g a m ā j a s II. 191.
kopīga I. 2.,
Miera līgums I. 62., II. 25., 134., 160.,
k u s t a m a I. 3., II, 75., 155.,
m. t r a u c ē š a n a II. 101.
m i r u š ā m. m a s a s k u r a t o r s I. 47.,
Miesta
dorne II. 197.
promesosa m. m a s a s k u r a t o r s I. 47.
•Ministrija finanšu II. 158.,
n e k u s t a m a m. I. 4., 67.,
izglītības II. 80.,
p a r ā d n i e k a m. I. 8.,
satiksmes II. 157.,
m. r a k s t u r s I. 1., 33.,
zemkopības m. I. 35., II. 21., 80.,
sveša m. I. 23.
116., 183., 196.,
Mantiba I. 28., m. dala I. 11.,
Ministrs I. 53., m. biedrs I. 53.,
m. kopība II. 9., 14.
m. k a b i n e t s I. 53., II. 197.,
Mantinieks I. 3., 10., 11., 30., 31.,
tieslietu m. I. 67., 68., II. 21., 186.
57., 55., 58., II. 165., 166., 167.,
Möglichkeit
I. 18.
183., 191.,
Mora I. 5., 15., 16., 18., 19., 25., 26.,
m. a p s t i p r i n ā š a n a I. 57., II. 165.,
62., II. 104., m. accipiendi I. 16.,
m. a t k r i š a n a II. 17.,
m. creclitoris I I 31., 44., 53.,
nl. a t t e i k š a n ā s II. 17., 23., 85.,
m. debitoris II. 30., 31., 32., 44.
m. kopīpašums II. 87.,
Moratorija I. 19.
m. iecelšana II. 23.,
Mortifikacija obligacijas I. 56.
institue's m. I. 11.,
Motivi II. 174., apelacijas sudzības
i n t e s t a t m. I. 11., 58.,
m. I. 49., sprieduma m. II. 147., 153.
n e a p e j a m s m. I. 30.
t i e s a s m. I. 42., 49., 50.
M a n t o j u m s I. 9., 11., 30., 31., 57., 58.,
Muiža I. 23., 35., 36., II. 49., 51.,
II. 165., 188., 191.,
m. a t k l ā š a n a s II. 188.,
70., 107.
m. dala I. 30., m. dalīšana I. 58.,
Muitas komisionars II. 178.,
II. 62., 66.,
m. lieta II. 178.,
m. no doklis I. 57., 58., II. 188.,
m. pilnvarnieks II. 178.
m. nodošana I. 57., 58.,
Mūža r e n t e s līgums II. 47.,
m. pienemšana I. 11., П. 22., 23.,
m. u z t u r a līgums II. 47.
82., 85.,
Mutisks līgums II. 26., 75.,
m. p r a s ī b a I. 10.,
m. t e s t a m e n t s II. 20., 63.
m. s a r a k s t s II. 163.
M a n t o t s nekustams īpašums I. 29.,
II. 19.
N.
Mantošana — m. obligatoriska
dala II. 24.,
Nabadzības tiesības I. 39., 52m . ' p ē c likuma II. 17., 18., 22., 23.,
Nacionalizacija I. 6., 26.
61., 66., 73., 79., 81., 85., 86., 87.,
N a m s I. 8., 23., 28., II. 97.,
m. lieta I. 54., 57.,
n. pārvaldīšanas līgum® I. 34.
m. m a s a I. 10.,
N a m s a i m n i e k s I. 33., 34., II. 95., 99.,
m. m a s a s aizgādnis I. 11., II. 165.,
100., 102., 103., 104., 105., 106.,
m. noteikumi I. 1.,
n. dzīvoklis I. 33., 34.,
m. p r a s ī j u m a pieteikums I. 10.,
n. ērtība I. 34.
m. pēc t e s t a m e n t a II. 17., 19., 20.,,
N a t i v i t a t e I. 10.
21., 22., 23., 24., 63., 66., 70.,
N a u d a I. 54., 55., II. 171.,
78., 86.,
a t k ā p š a n ā s n. I. 16., 17.,
m. tiesības I. 10., 52., 55., 57.,
drošības n. I. 43., 51., II. 35.,
II. 165., 166.,
ī r e s n. I. 25., 26., II. 100., 101., 104,
a p s t i p r i n ā š a n a m. tieslbās II. 22.,
n. k u r s s II. 31., 41.,
23., 73., 82., 85., 163.,
L a t v i j a s n. I. 63., II. 171.,
m. tiesibu pieteikums I. 57.
n. m a i ņ a s operacija I. 61.,
M a r k a I. 65.
obroka n. II. 191.,
M a r š r u t s I. 69.
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ost n. I. 62., rokas п. I. 16., 17.,
п. sadalīšana I. 55.,
s k a i d r a n. I. 62, 69.,
п. sods II. 177.
N ä v e I. 2., 11., 28., 30., 40., II. 98.
N e a p e j a m s mantinieks I. 30.,
II. 24., 66., 67.
N e a t k a r ī g s apstāklis I. 26.,
п. iemesls I. 43.
N e a t k l ā t s pilnvarnieks I. 51., 60.
N e a t n e m a m a m a n t o š a n a s dala I. 11.,
II. '66., 67.
N e a t s a v i n a m a daļa II. 183.,
n. p r i e k š m e t s I. 54.
N e d a l a m s p r i e k š m e t s II. 119.
Neesošie torgi I. 53.
Neformels līgums I. 27.
N e g a t i v a l ī g u m a interese II. 27.,
n. darbi II. 60.
N e g a t o r i j a s prasība I. 6.
N e g o t i o r u m gestio I. 32., 47.,
II. 76., 168.
Neizpiklīts līgums П. 171.
Neizpildīšana I. 25.
Neizsniegšana aicinājuma I. 43., 50.,
II. 109., 135.
N e j a u š s gadījums I. 17., 26., 60.
N e k u s t a m s īpašums I. 29.,
n. m a n t a I. 4„ 67.
Nelaimes gadījums I. 64.
Nelikumīgs līgums II. 88.
Nenotikušie t o r g i I. 55..
Nenoskaklrots apstāklis I. 46.
N e n o v ē r š a m s apstāklis I. 60.,
n. gadījums I. 26., 60.
N e p a s t ā v o š s pienākums I. 22.
Nepateicība II. 47., 60., 149..
Nepieņemšana kasacijas sūdzības
I. 50., p r e t p r a s ī b a s n. I. 40., 50.
Nepilngadība I. 13.
* N e p i m g a d ī g a i s I. 3., 9., 57., II. 165.
Nespējnieks II. 167.
N e t i e š a novacija I. 20.
Netiešo nodoklu d e p a r t a m e n t s I. 69.,
II. 158.
N e u z m a n ī b a I. 16., 22., II. 50.
Nodaļa I. 53., tirdzniecības n. I. 27.
Nodevas I. 24.
Nodevējs g l a b ā š a n ā I. 22.
Nodoklis I. 24., 59., 67., II. 171, 188.,
n. d e p a r t a m e n t s I. 69., II. 158.,
krepost n. I. 67., lokšņu n. I. 39.,
m a n t o j u m a n. I. 57., 58., II., 188.,
zīmogn. I. 67., II. 188.,
tiesu n. I. 39., II. 123., 152.
Nodoms ļauns I. 3.
Nodošana I. 24., lietas n. I. 39.
preču n. II. 43., n. veidi I. 4.
Nodrošināšana pierādījumu II. 113.,
prasības n. I. 50.
Nofrachtētājs I. 27.

Noilgums I. 8., 10., 15., 20., 21., 59.,
II. 23., 33., 40., 53., 65., 74., 78.,
160., 166., 174.
Noīrētājs I. 24., 25.
Nokavējums I. 15., 16., 18., 19., 25.,
26., 62., II. 30., 31., 32., 44., 53.
Nokiīāšana lopu II. 35.
Nolaidība I. 16., 28., II. 151.
Nolūks I. 33.
N o m a k s a I. 19., 23.
Nomas devējs I. 23., 24., 25., 26.,
II. 193., 196.,
n. lieta II. 98.,
n. līgums I. 3., 18 , 25., 27., 29.,
II. 25., 33., 39., 41., 47., 48., 49.,
50., 51., 52., 53., 55., 61., 68., 69.,
75., 88., 89., 90., 91., 116., 119.,
155., 195.,
k u ģ a n. līgums I. 27.,
n. m a k s a I. 25., 26., II. 40., 193 ,
n. n o r m a II. 193.,
n. priekšmets I. 18 , 24., 2o., 26 ,
II. 193.,
n. termiņš II. 51., 52., 69., 91.
N o m e n k l a t u r a II. 177.
Nomnieks I. 18., 23., 24., 25., 26., 28.,
II. 50., 51., 52., 53., 61., 193., 196.
Nomuitošana II. 177.
N o r a k s t s I. 42., II. 182., 188.,
dokumenta n. I. 42., II. 188.
Noraidījums I. 47., II. 124., 144., 145.
Noraidīšana liecinieka II. 129., 142.
Norēkināšanos I. 11., 26., 39.
Norēķins II. 165.
Nosacījums I. 67.
Nosaukums, preču II. 177.,
sabiedrības n. I. 61.
Noskaidrots apstāklis I. 45.
Nosūtīšanas stacija I. 65.
NoBŪtītājs I. 65.
Nošķirta zeme I. 39.
Noziegums I. 7.
Nozīme — deklatarī.ta n. I. 69.,
konstitutiva n. I. 69.,
pierādījuma II. 182.,
subsidiara I. 13.
Nozīmīgs apstāklis I. 46.
Notariels dokuments II. 182.,
n. funkcija I. 57., 58.,
n. iestāde I. 57.
N o t a r s I. 46., 57., II. 63., 182., 195.
Noteikums I. 51.,
a p k u r i n ā š a n a s n. II. 105., 106.,
n. iztulkošana I. 51.,
kopdzīves n. II. 100., 101.,
:nanto š a n a s п. I. 1.,
pozitivs п. I. 67.,
potestativs п. I. 14., 67.,
zuspenzivs I. 67.

Notfrist I. 20.
Notikums I. 49.
Notoritate fakta I. 49., II. 44., 130.
Novacija I. 20., II. 40., 46., 49.,
kumulativa n. I. 20.,
netieša n. I. 20.
Novērojums tiesneša I. 49.
Novērtējums apdrošinājuma II. 188.
Novērtēšana I. 18., 41., 47.,
ekspertizes n. I. 47.,
paskaidrojuma n. I. 47.,
prasības n. I. 45., II., 123., 137.,
138., 148., 160.,
zaudējumu n. II. 45., 77.
O.

Obligacija I. 18., 19., 56.,
blanko cedeta o. I. 19.,
o. ekvivalents I. 21.,
o. mortifikacija I. 53.,
vārdu obl. I. 19.
Obligatio judicata I. 20.
Obligatoriski-juridiska attiecība I. 7.
Obligatoriska mantošanas dala II.
24., 66., 67.
Obligatoriska tiesība I. 3., 8., 21.,
II. 11., 122.,
o. prasība I. 7.
Objekts nomas I. 24., (sk. arl „priekšmets") II. 53.
Obroka līgums II. 16.,
о. nauda П. 191.,
о. tiesību pārdošana II. 16.
Offerendi jus I. 55.
Okupacijas vara I. 5., 32., II. 12.
Onus probandi II. 45., 102., 127.
140., 141.
Operacija, naudas maiņas I. 61.
Operatora (ārsta) atbildība II. 38, 54.
Orders izdošanas II. 43.
Originals akta I. 57.,
o. izpildu raksta II. 161.
Ostnauda I. 62.
Otra laulība II. 79.
P.
Paaugstināšana prasības I. 44.
Pactum de contrahendo I. 14., 63.
Padome, baznicas II. 196.,
draudzes II. 196.,
pagasta II. 167.
Pagarināšana I. 25.
Pagasts II. 167., p. loceklis II. 168.,
p. padome II. 167.,
p. sabiedrība II. 167.,
p. valde II. 72.
Pagasta pašvaldiba I. 59.
Pagasta tiesa II. 8., 17., 20., 22., 23.,

63., 68., p. t. likums I. 10., II. 165.,
p. t. notarielas funkcijas II. 63.
Paju sabiedrība II. 170.
Pakalpojuma līgums I. 26., 38., 60.,
II. 38., 55., 56., 67.
Pamats I. 17., 57., bez p-ta I. 21., 22.,
koroboracijas p. I. 57.,
prasības p. I. 39., 53., II. 123., 136.,
(sk. arī prasības grozišana).
Pamatprasība I.. 17., 24., 39., 40.
Pamesto mantu savākšana II. 80.
Pants, likuma I. 49.
Papildināšana- apelacijas sūdzības
I. 49., kasacijas sūdzības I. 49.
Papildu ekspertize I. 47.
Parādnieks I. 12., 16., 17., 18., 19.,
21., 53., 54., 55., II. 172., 194.,
p-a ieskats II. 172., p-a manta I.
8., p-a nokavējume II. 30., 31., 32.,
44., (sk. mora, nokavējums).
Parāds I. 4., 9., 19., 23., 53., 55., 63.,
p-u raksts II. 194., p. sievas II.. 9.
Paradums I. 1., 25., 27.
Parakstīšana, apelacijas sūdzības
II. 137., p. dokumenta II. 26.
Paraksts I. 40., 53., II. 189.
Pärbaudams nav kasacijas kārtībā
I. 39., 40., 41., 45., 47., 50., 51.,
52., 55., II. 98. 182., (sk. kasacijas
iemesli).
Pārdevējs I. 7., 12., 14., 15., 16., 18.,
31., 54., 67., II. 43., 48.
PārdO'šana I. 17., 18., II. 11., 16., 18.,
19., 21., 29., 88., 97..
Pārdotas mantas trūkumi II. 29., 43.
Pārdzīvojošais vecākais I. 9.
Pārkāpums II. 60.
Pārmaiņa dzīves vietas I. 40.
Pārmaksa II. 178.
Pārpratināšana liecinieka I. 46.
Pārspriešana sprieduma II. 109.,
135., 149., 150.
Pārti I. 38., 41., 43., 57., 62.
Partikularas tiesības I., 2.
Pārtraukšana I. 20.
Pārvadājama prece I. 65.
Pārvadāšana gabalos I. 65.
Pārvadāšanas līgums I. 27., II. 33.,
57., 157,
p. maksa I. 65., II. 178., 180.
p. takse I. 69.,
p. veids I. 65.
Pārvalde I. 53.
Pārvaldīšanas līgums, nama I. 34.
Pāi*valdnieks I. 34.
Pase, zirgu I, 69., II. 197.
Paskaidrojums I. 40., 44., 47., 50.,
p. novērtēšana I. 47.,
rakstisks p. I. 50.,
Senata p. I. 51.,
р., uz apelacijas sūdzību II. 134.
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Pasludināšana sprieduma I. 43.
Pasts I. 51., 52.,
vietējais p. I. 52.
Pasūtījuma līgums I. 26.,
p. nienēmējs I. 26.
Pašvaldība I. 59., II. 16., 70., 111.
112., 159., pilsētas p. I. 59.,
pag-asta I. 59.
Patstāvīga prasība I. 48.
Pazaudēšana I. 22.
Pazudušas lietas atjaunošana II.
124., 143,
Pazīmes preču I. 65., II. 177.
Paziņojums tiesas I. 42.
Pavē'ste I. 40.,
p. izsniegšanas vieta I. 40.
Pejus, reformatio in I. 69.
Peļņa I.. 4., 28.
Penzija I. 64.
Periodisks maksājums I. 44.,
II. 154., 160.,
Persona juridiska I. 33., 35., II. 57.,
58., 80., 96., 157., 158., 169., 175.
prekludeta р. I. 55., privata p. I. 59,
promesoša I. 51., 52., П. 167.
treša р. I. 3., 7., 12., 14., 15., 18.,
19., 21., 42., 43., 48., 53., 55., 67.,
И. 52., 98., 117., 140., 145., 146.,
151., 168.
Personīga lietošana I. 33., 34., П. 95.,
102.
Petitio hereditatis I. 10.
Petitum I 39., 49., 51., II. 139., 149.
Pflichtteilsberechtigte I. 11.
Piedāvāšana īres naudas I. 79., 81.
Piederums I. 25., 33., II. 51., 73., 99.,
107.
Piedzinējs I. 1 8 , 54., 55.
Piedzirmms I. 54.
Piedzīšana prasības I. 9.
Piedzīšanas kārtība II. 154.,
p. vēršana II. 154., 161.
Piedzīvojumi dzīves I. 45.
Piekrītība I. 39., 50.,
p. īres valdei II. 98.,
p. lietas II. 119., 120., 121., 137.,
153., 163.,
teritoriala I. 39.
Piekrišana I. 25., 57., II. 15., 27.
Pielīdzināšanas līgums I. 10.
Pielikums II. 189.
Pienākums I. 13., 14., 17., 18., 19.,.
bernu p. I. 2.,
nepastāvošs p. I. 22.,
pircēja p. II. 43., 44.,
publisks I. 59., II. 167.
Pienemšana, apsolījuma I. 14.,
mantojuma I. 10., II. 22., 23., 82.,
85.,
preces II. 43.

Pierādījums I. 2., 40., 42., 43., 46., 47.,
p. dzimšanas un krustības II. 9.,
jauns p. I. 44.,
p. nodrošināšana II. 113.,
p. nozīme dokumenta I. 42., II. 182.,
p. pārbaudīšana II. 128.,
p. radniecības II. 129.,
p. rakstisks II. 129., 130., 143.,
p. smagums II. 45., 102., 127., 140.,
141., p. spēks II. 140.,
p. temats I. 46., tiesas aizrādījums
uz p. II. 141.
Piespiedu izpildīšana pēc aktiem I.
39., II. 161.
Piespriestas mantas piespiedu nodošana II. 156.
Piešķirta zieme II. 73., 74., 87., 120..
121.
Pieteikšana I. 17., 27.
Pieteikums I. 21.,
p. mantošanas prasījuma I. 10.,
mantošanas tiesību p. I. 57.
Pievienāšana, zemes pilsētai II. 70.
Pilna vērtība I. 16.
Pilnas sapu'ces- akciju biedrības,
sasaukšana II. 170.
Pilngadlba I. 3., 9., 13.
Pilnība ekspertizes I. 47.
Pilnvara I. 3., 40., 46., 53., II. 25., 27.,
123., 126., 128., 139., 145., 159., 188.,
р. klusa II. 27.,
р. līgums I. 14., 26., 60.
Pilnvardevējs I. 40.
Pilnvarnieks I. 3. 13., 26., 53., 60.,
II. 188., 197.,
ģeneralp. I. 50.,
muitas p. II. 177.,
neatklāts I. 51., 60.
Pilsēta I, 2., 59., II. 70., 175.,
p. pašvaldība I. 59.,
p. slimnica I. 59.,
p. valde II. 159.
Pilsonis Latvijas I. 35.
Pircējs I. 5., 12., 14.,, 15., 16., 18.,
22., 23., 24., 53., 54., 55., 67.,
labticīgs p. I. 23.,
p-ja pienākums II. 43., 49.
Pirkšanas-pārdošanas cena I. 4., 5.,
16., 23., 62., II. 43., 44., 45., 46.,
p.-p. līgums I. 1., 4., 7., 11., 12.,
13., 14., 15., 16., 23., 45., 60.,
II. 11., 16., 18., 21., 28., 29., 39.,
42., 43., 44., 45., 46., 48., 52.,
56., 88., 89., 90., 121., 149.,. 171.,
186.,
p.-p. uz nomaksu I. 23.,
p. prasība I. 23.,
p. priekškontrakts I. 31.,
р. по rokas I. 60.
Platsliežu linija I. 65.
Phidmāšana II. 16.

Policija I. 7., 15.
Posesoriska prasība I. 4., 24.
Pozitivs noteikums I. 67.
Potestativs noteikums I. 14., 67.
Prakse, tiesu I. 7., II. 136.
Praslba I. 18., 39., algas pr. II. 67.,
112., alimentu pr. I. 2., 44., 48.,
II. 7., 10., 25., 37., 40., 108., 125.,
127., 138., 140., 159., altexnativa
pr. II. 25., 33., pr. apmērs I. 45.,
II. 123., 137., 138., 140., 159., pr.
apvienošana II. 10., pr. par aresta
ateelšanu II. 154., pr. p. atlīdzības
mazināšanu II. 29., pr. dēļ atlīdzības par vešellbas sabojāšanu II.
77., pr. atzīšana I. 42., pr. dēļ atzīšanas par šķirtu sievu II. 10.,
pr. bez caurskatīšanas atstāšana
II. 152., pr. cedešana II. 39., 117.,
civiltiesiska pr. I. 38., pr. par dā~
vināšanas līguma atcelšanu II.
59., evikcijas pr. II. 29., pr. dēļ
formela līguma noslēgšanas II.
26., 42., 139., pr. formulējums II.
139., 149., pr. grozīšana I. 45., 53.,
II. 123., 136., 139., 149., 152., pr.
par ienākumiem I. 48., II. 15., pr.
iesniegšanas laiks II. 116., interdikta pr. II. 75., īpašuma tiesību
pr. I. 5., 6., 7., 8., 18., 20., II. 7.,
14., 39., 49., 74.,'78., 89., 118., 120.,
121., 124., 141., pr. par īres (nomas) līguma atcelšanu I. 24., 33.,
II. 25., 33., 39., 48., 52., 5*3., 61.,
68., 75., 115., 116., 119., 138., pr.
par izdevumu atlīdzināšanu II.
49.., 50., pr. par izpildu uzraksta
atcelšanu II. 160., pr. par laulības
šķiršanu I. 10., 37., II. 107., 108., pr.
ex legato II. 21., lietišķa pr. I. 7.,
20., 21.., pr. par līguma iznīcināšanu
II. 29., mantojuma pr. I. 10., negatorias pr. I. 6., pr. nodrošināšana
I. 50., pr. par norēķināšanu I. 26.,
obligatoriska pr. I. 7., pr. par
obligatoriskas daļas piespriešanu
II. 24., pr. par obligatoriskas daļas
izdošanu II. 24., 66., 67., pr. paaugstināšana I. 44., pamatprasība
I. 17., 39., 40., pr. pamats I. 38.,
II. 123., 136., pr. pamata grozīšana I. 53., patstāvīga pr. I. 48., pr.
piedzīšana I. 9., pirkšanas pr. I.
23., II. 44., 45., 46., 121., 149.,
171., posesoriska pr. I. 4., 24.,
II. 120., (sk. traucētas valdīšanas pr.), pr. dēļ pi-ecēšanās
II. 10., prejucliciala pr. II. 79.,
113., 146., priekšlaicīga pr. I. 68.,
II. 115., pr. priekšmets I. 44., 59.,
II. 148., pr. priekšmeta sadalīšana

I. 44., pr. raksts I. 44., pr. par rekvizētām mantām II. 13., pr. dēļ
rokas naudas atdošanas П. 34.^
pr. samazināšana I. 45., pr. skaldīšana II. 138., pr. par testamentu
I. 11., II. 24., 63., pr. tiesība I. 12.,
pr. dēļ traucētas valdīšanas atjaunošanas II., 74., 119., 120., 123.,
(sk. posesoriska pr.), pr. par zaudējumiem I. 2., П. 15., 27., 29., 31.,
35., 38., 39., 45., 49., 50., 52., 60.,
76., 77., 118., 157., vindekacijas pr.
sk. īpašuma tiesību pr., pr. vēsturiskā daļa II. 123. pr. vērtība sk.
pr. apmērs.
Precarium I. 22., actio de pr. I. 22.
Prece I. 60., pr. apzīmējums II. 177.,
komisijas pr. I. 60., pr. nosaukuras
II. 177., pārvadājamā pr. I.. 65.,
pr. pazīmes I. 65., II. 146., pr. saturs II. 177., preču zīme I. 65., II.
177., preču pārdošanas aģents I. 26.
Prejudiciala prasība II. 79., 113., 147.
Prejudiciala sprieduma nozīmie II.
125.
Prekludeta persona I. 55.
Prekluzija II. 120.
Prekluzivs lēmums I. 55., II. 166.,
pr.. termiņš I. 8., 10., 20.
Prezumcija I. 12., 45., 46., pr. par
liecinieka pielaišanu I. 46.,
faktiska pr. I. 5., 45.
Pretenzija I. 17., 18.
Pretkontrahents I.. 3., 63.
Pretlikumīgs līg-ums II. 184.
Pretprasība I. 5., 24., 29., 39., 40., 48.,
II. 34., 108., pretprasības atdalīšana II. 34., pr. nepienemšana I. 40.,
50.
Pretprasītājs I. 39.
Pretpretenzija I. 17., II. 34.
Pretruna I. 41., 44. II. 180.,
pr. liecmiieku liecibas II. 136.
pr. likumos II. 63.
Priekšlaicīga prasība II. 115.
Priekšlīgums I. 54., 62., 67.,
II. 42., 88., 89., 90., 139.
Priekškontrakts pirkšanas I. 31.
Priekšmets I. 11., 12., 14., 16., 18.,
21., 31., 54., īres pr. I. 24., 25., 33.,
nomas pr. I. 18., 24., 25., 26., II.
198., neatsavinams pr. I. 54., nedalams pr. II. 119., pirkšanas pr. I.
31., prasības I. 44., 59., II. 148.
Priekšnieks, resora I. 53., zemes grāmatn nodalas pr. I. 66., II. 183.,
184., 185., 194.
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Priekšnoteikums I. 16.
Priekšpirkšanas tiesības virsīpašnieka II. 16,
Priekšrabsts I. 54.
Priekšrocība I. 8., 55.,
pr. liecinieka I. 40., 51.
Priekšstāvība I. 47.
Priekštiesība I. 55.
Princips leģitimacijas I. 66.,
publicitates I. 66.,
tiesāšanas I. 38.
Privāt dienests I. 69., pr. iestāde
I. 74., pr. persona I. 59., pr. vēstule
II. 139.
Privattestaments I. 30.,
rakstisks pr. I. 30.
Probandi onus II. 45., 102., 127.,
140., 141.
Procenti I. 4., 16., 17., 19., II. 44.
Procesa forma I. 43., pr. papīrs II.
189., pr. saimnieks I. 38.
Procesualas darbības ratihabitio II.
145.
Proessuais līdzeklis I. 44.
Procesualo likumu niemērošana II.
118., 152.
Procesuala tiesiska vienlīdzība I. 38.
Procestiesiska spēja I. 53.
Projekts I. 45., 57.,
līguma pr. I. 45., II. 139.,
dalīšanas līguma pr. I. 57.
Proklama I. 10., 20., II. 23., 166.
Prombūtne i 13.
Promesošais I. 3., II. 23.,
pr. mantas kurators I. 47.,
pr. persona I. 51., 52., II. 167.
Promisars I. 14.
Promitents I. 14., 67.
Protokolls I. 42., 65., II. 132., 134.,
160., pr. izlabošana I. 42.
Provizija I. 26.
Publiska attiecība I. 38.,
p. dokuments I. 5.,
p. iestāde II. 96.,
p. interese I. 27.,
р., pienākums I. 59., II. 167.,
p. ticamība I. 66.,
p. tiesība I. 38., 54., 64., II. 112.
Punktacija I. 12., 63., 68.
Pusbūve II. 97.
Puse, lietas faktiska I. 16., 39., 40.,
41.
Pusstacija II. 178.
R.
Radinieki I. 9., r. noslēgtais dāvīnāšanas līgums II. 28.
Radnieciba, liecinieku ar partiem II.
129., r pierādīšana II. 129.

Rakstāma kļūda I. 66.
Rakstisks akts-1. 46., r. līgums I. 27.,
II. 59., 68., 89., 93.
r. paskaidrojums I. 50.,
r. pierādījums II. 129., 130, 143.
r. testaments I. 30., II. 63.
Raksts ieķīlāšanas II. 194.
parāda r. II 194., prasības r. I. 44.
Raksturs dokumenta I. 57.
mantas r. I. 1., lietišks r. I 8., 17.
Raža II. 11., 50.
Ražotāju sabiedriba II. 57.
Ratihabitio II. 25., 27., 145.
Reala daļa I. 9.
Recadentiae jus. I. 7.*
Redhibitoria actio I. 15., II. 30.
Reformatio in pejus I. 69.
Reģistrēšana T. 27.
Reģistrs I. 66.
Regress II. 140., 145., 146.
r. prasības starrj valsts iestādēm
II. 145.
Regulacija I. 2., r. akts II. 191.
Rei vindicatio I. 6., 7., 18., 20.
Rēkins svešs i., 3., 4.
Rekvizicija I. 5., 6., 32, 69., II. 11.,
12., 13.
Relokatio tacita I. 25., II.. 91.
Remonts I. 33., II. 97.
Rente I. 29 , II. 11. r. graudā I. 29.,
r. līgums I. 24., 29., 44., II. 165.,
mūža r. līgums II. 47., r. naudā I.
29., r. turētājs I. 7 (sk. nomas
līgums).
Rentnieks I. 24.
Reparticijas kāi^tība I. 61.
Represijas kara laikā II. 12.
Res judicata II. 75., 153.
Reservatum dominium I. 23.
Resors valsts II. 103., 157., 167.,
r. pi'iekšnieks I. 53.
Restaurēšana testamenta II. 22.
Restitucija I. 13.
Restorans I. 33., II. 95., 96.
Retentio gordiana I. 17.
Reti-ahents I. 8.
Retrakta tiesība I. 8., II. 16., 163.
Rezolucijas grozīšana II. 152.
r. saturs II. 135.
Reugelet I. 16., 17.
Revizijas lieta II. 72.
Rīcība I. 9., 11., 22., ļaunpiātīga I.
22., II. 28., 29, 35., 39, 59., 77.,
149.
Rīkoļ'ums I. 5., r. starp dzīviem I. 29.,
II. 19., mutisks I. 59.
r. uz nāves gadījumu II. 19., tiesas r. I. 50.
Ripojošs sastāvs II. 179.
Risks I. 26., II. 31., 45.
Robeža II. 179.

Robežstacija II. 179.
Rokas nauda I. 16., 17., II. 34.
Rūpīgs sainmieks I. 60.
Rupja neuzmanība I. 22.
Rūpniecības zīme II. 97., 104.
Rūpniecisks uzņēmums II. 97.
S.
Sabiedrlba I. 27., 61., akciju s. I. 61.,
II. 58., 93., 170., a'tklāta s. II. 57.,
169., apdrošināšanas s. II. 174.,
s. ar aprobežotu atbildību II. 58.,
ārvalstu s. I. 35., civiltiesiska s. II.
57 ,'58., 59., 93., komandit. s. II. 58.,
s-s līgums I. 27., II. 57., 58., 59.,
93., 169., s-s nosaukums I. 61.,
pagasta s. II. 168., paju s. II. 170.,
tirdzniecības s. I. 27., 61., II. 57.,
169., s. tips I. 60.
Sabiedriska iekārta I. 1., 53., s. iestāde I. 59., s. tiesība II. 192.
Sadalīšana, naudas I. 55.
sumas s. I. 55.
Sādža I. 39., II. 70., 192.
Sagāstā veidā I. 65.
Saimniecība I. 35.
Saimnieks II. 81., 91., procesa s. I.
38., rūpīgs s. I. 60.
Saistība I. 53., s-bu tiesības I. 3.,
II. 11., 99., 121.
Sakarība I. 24.
Sakars I. 39.
Salmi II. 51., 53.
Samaksa I. 6., 18., 19.
Samazināšana, prasības I. 45.
Sankcija I. 63.
Saraksts, mantojuma II. 163.
Sarkanā Krusta Biedrība II. 196.
Sastāvs, ripojošs II. 179.
Satiksmes līdzeklis I. 69., s-s ministrija II. 157., tieša I. 65.
Saturs, akta II. 148., līguma s. II.
148., sprieduma s. II. 148., preču
s. II. 177.
Savākšana pamesto mantu II. 80.
Sēkla iesētā II. 11.
Sekvestrs II. 195.
Senata paskaidrojums I. 51.
s. spriedums I. 51.
Separacijas tiesība I. 8.
Sērga, trakuma I. 28.
Servituts I. 7.
Sēta I. 8.
Sētnieks II. 103.
Sieva I. 9., s. alimentu prasība II.
• 7., 108., 125., 127., s. asistents II.
8., s, atsevišķa manta II. 8., s.
manta II. 8., s. parādi II. 9.,
šķirta s. II. 10.

Simulēts līgums I. 12,, 13., 51.
Sine causa, condictio I. 21.
Skaidra nauda I. 62., 69.
Skaldīšana, atzīšanās II. 131.,
prasības sk. II. 138.,
Skolas valde I. 69.
Slēdziens, tiesas I. 41., 47., 51.
Slimnica I. 59., pilsētas sl. I. 59.
Sludinājums I. 55.,sl. par akciju biedrības pilnas sapulces sasaukšanu
II. 170.
Sods, naudas II 177., zīmogs I.
69., II. 150., 189.
Solidara atbildība I. 24., 44., II.
33., 169.
Solī,ļums I. 15.
Specialsukcesors I. 20.
Speditors II. 43., 178.
Spēja, iegūšanas I. 1., procestiesiska
I. 53.
Speks I. 12., 57., 58., atpakaļejošs I.
11., deklaretivs sp. I. 20., kai;a sp.
I. 69., konstitutivs sp. I. 20. 58.,
sprieduma sp. I. 52.
Spekulacija II. 45.
Spriedums I, 5., 14., 15., 20., 38., 43.,
52., 53., aizmugurisks sp. П. 133.,
146., aizmuguriska spr. forma II.
133., sp. atcelšana I. 43., II. 151.,
spr. caurskatīšana no jauna II.
109., 135., 149., 150., spr. galīgā
formā I. 43., II. 132., galīgs spr. II.
135., 160., spr. interpretacija II.
152., 154., spr. izpildīšana I. 38.,
II. 39., 117., 161., spr. jauna caurlūkošana I. 43., 51., spr. kasacija
I. 43., kriminaltiesas spr. II. 118.,
spr. motivi II. 147., 153., spr. neizpildīšana II. 156., spr. noraksta izsūtīšana II., 132., spr. noraksts
pie hipotekas ingrosēšanas II. 161.,
spr. pārspriešana II. 109., 135.,
149., 150., spr. pasludināšana I. 43.,
spr. prejudiciala nozīme II. 125.,
spr. saturs II. 149., Senata spr. I.
51., spr. spēkā nākšana II. 119.,
153., Tiesu Palatas spr. II. 147.,
spr. vēsturiska daļa II. 134.,
Stacija I. 65., gala st. I. 65., nosūtīšanas st. I. 65., pusst. II. 178.,
robežst. II. 179., šaursliežu st. I.
65., tarifa st. II. 178.
Stallis II. 100.
Starpnieka līgums II. 56.
Starptautiska konvencija I. 53.
Starpvaldītājs, ļaunprātīgs I. 7.,
Statuti I. 54.
Stāvoklis, gara I. 3.
Strādnieks II. 174., 190., str. apdrošināšana I. 64., II. 174.,
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Strīdus par civiltiesībām II. 112.,
114., 163., str. pret testamentu II.
22., 24., 70., 78., viltojuma str. II.
131.
Subcertepartija I. 27.
Subfrachtslīgums I. 27.
Subizfrachtētājs I. 27.
Submandatars I. 13.
Subnofrachtētājs I. 27.
Subsidiara nozime I. 13., s. tiesības
I. 10.
Substance imobiļa I. 7.
Sūdzība, apelacijas, sk. apelacijas
sūdzība, s. blakus, sk. blakus s.
s. kasacijas sk. kasacijas s., s. uzraudzības kārtība, sk. uzraudzības
kārtība.
Sukcesors, Specials I. 20., s. univer
sal« I. 20.
Suņi I. 18., 28.
Sūtijums, tranzit II. 178.
Sveša manta I. 23., s. valsts I. 53.
Svināmās dienas I, 51.
Š.

šaursliežu linija I. 65., š. stacija I. 65.
šikane II. 35.
škiršana, laulības I. 10., 37., II.
'107., 108.
П., 107., 108.
Škirta dzīve, laulāto II. 7., 10., 107.,
'127.
Z.

Zādzība I. 25., 26., 28., II. 30.
Zaudējumi I. 1>6., 18., 24., 25., 69.,
II. 9., 12., 13., 16., 27., 29., 31.,
32., 33., 36., 38., 39., 44., 45., 49.,
50., 52., 53.; 57.; 59.; 60.; 76., 77.,
118., 157., 180., z. apmērs I. 25.,
40., z. atlīdzība I. 24., 25., kara z.
I. 69., II. 13., z. krasta īpašnieka
II. 15. z. svešu lopu nodarīti II.
36., 37., 38., 39.
Zelta franks I. 63., z. naudas aizdošana II. 40., z. valuta II. 40.
Zeme I. 3., 35., II. 192., z. banka,
valsts II. 194., z. bankas aizdevums
II. 194., z. fonds, valsts I. 35., 36.,
II. 107., 117., z. gabala pievienošana pilsētai II. 70., z. grāmatas I.
2., 12., 35., 36., 58., 61., 69., II. 49.,
57., 58., 107., 137., 157., 162., 175.,
182., 185., 187., 191., z. grāmatu nodaļas priekšnieks I. 66., II. 183., 184 ,
185., 194., z. ierīcības komiteja I.
35., II. 122., z. ierīcības lieta II.
75., z. īpašnieks I. 3., 24., z. iz-

mantošana II. 74., z_, lielums II.
193., z. lietojama, vērtība I. 25.,
z. nomāta I. 25., z. noškirta I. 39.,
z. piešķirtā II. 73., 74., 87., 120.,
121., z. zemnieku I. 35., 36., 39.,
II. 183.,
Zemkopības ministrija I. 35., II. 21.,
80., 116., 183., 196.
Zemnieces procesualās tiesības II. 8.
Zemnieks I. 29., 30., 39., II. 183.,
191., 193., z. mājas I. 8., 29., 35.,
II. 107.
Zīme, ķllu I. 8., preču z. I. 65., II.
177.,'rūpniecības z. II. 97., 104.,
tirdzniecības z. II. 95., 97.
Zīmognodoklis I. 67., II. 188., zīmogsods I. 69., II. 150., 189.
Zingulārs instituts I. 8.
Zirga pārdošana II. 29., z. pase I.
69., II. 197.
Zudums I. 16., II. 179., lietas I. 58.,
preces z. I. 60.
Zuma I. 18., 62., pirkšanas I. 4., 16.,
23., 62., z. sadalīšana I. 55.
Zuspensirs noteikums I. 67.
Zvērests, vienošanās I. 42.
Zvērināts advokats I. 40., II. 110.

T.

Tacita relocatio I. 25., II. 91.
Takse, pārvadāšanas I. 69.
Tālākvirzīšana I. 39., 40.
Tarifs I. 65., И. 178., atsevišķs nosacīts I. 65.
Tecējums, termiņa I. 59.
Telpas I. 33., II. 95., 96., dzīvokļa t.
I. 33., II. 95., t. izsmeļoši uzskaitītas īres likumā II. 95., tirdzniecības-rūpniecības t. I. 33.
Temats, pierādījuma I. 46.
Teritorija I. 5., 10.
Termins, I. 16., 18., 19., 21., 23., 25.,
26., 33., 49., 50., 55., 66., II. 195.,
apelacijas t. I. 49., 50., П. 132.,
133., 147., 149. t. atjaunošana I.
44., 50., 52., 66., II. 132., 147., 149.,
civilprocesa t. I. 59., gada un die
nas t. I. 10., 58., īres (nomas) līguma t. II. 51., 52., 69., 91., jaukts
t. I. 20., kasacijas t. I. 43., 44., 51.,
līguma izpildīšanas t. II., 43., 45.,
pakalpojuma līguma t. II. 55., pr-ekluzivs t. I. 8., 10., 20 , t. tecejums
I. 59.
Testamentmantošana II. 17., 19.,
20., 21., 22., 23., 24., 63 , 66., 70 ,
78., 86. (sk. testaments).

— 215 —
Testaments I. 2., 9., 10., 12., 29.,
57., 58., П. 166., t. apliecmāsana
II. 70., t. apstiprināšana I. 57.,
58., II. 78., t. apstrīdīšana II. 22.,
24.' 70., 78., t. atcelšana II. 24.,
63., t. atjaunošana II. 22., t. detitutum I. 11-, mutisks t. II. 20.,
63., t-a prasība I. 11., privileģets
t. I. 9., rakstisks t. I. 30., II. 63.,
t-a restaurēšana II. 22.
Testators I. 11., 30.
\ .
Ticamība izteicienu I. 41., liecinieka t. I. 41., II. 130., 141., publisks t. I. 66.
Tiesa, t. akta iznīcināšana I. 48., _
t. apgabals I. 52., t. atrašanās vieta I. 51., 52., bāru t. I. 3., 57., II.
11., 15., 22., t. depozits I. 53., 55.,
t. ieskats I. 25., 37., 41., 45., 46.,
47., t. izdevumi I. 39., 41., II. 114.,
132 , 149., t. kompetence II. 111.,
t. Hetas I. 59., t. motivi I. 42., 49.,
50., И. 147., t. nodoklis I. 39., II.
123., 152., pagasta t. II., 8., 17.,
20., 22., 23., 63., 68., t. paziņojums
I. 42., t. prakse I. 7., II. 1'65., t.
rīkojums I. 50., t. slēdziens I. 41.,
47., 51., t. spriedums I. 5., 14., 15.,38., 42., 43., 53.
Tiesāšanās funkcijas I. 57., t. kartiba I. 43., II. 168., t. princips I. 38.
Tiesība, aizturēšanas I. 8., 17., 55.,
II 34., 50., 91., alternativās t. II.
25., 33., t. apmaiņa II. 87., atkāpšanās t. I. 16., 17., dzimtsrentes
I. 7., ieraduma I. 1., 7., 25., II. 5«.
ieturēšanas I. 25., izpildīšanas t. II.
16., 163., izvēlēšanas t. II. 25., īpašuma t. I. 4., 5., 6., 31., 53., II. 75.,
137., 155., 183., 192., ķīhi t. I. 8., 17.,
19., II. 194., lietiška t. I. 4., 19.,,
66., II. 86., 99., 121., 137., 191.,
mantošanas t. I. 10., 52.., 55., 57.,
II. 17., 23., 24., 165., 166., mazturibas t. I. 39., 52., nabadzības t. I. 39.,
52., obligatoriska t. I. 3., 8., 21.,
II. 11., 121., parādumu t. I. 25.,
partikulara t. I. 2., prasības t. I.
12., publiska t. I. 38., 54., 64., retrakta t. I. 8., II. 16., 163., sabiedriska t. II. 192., saistību t. I. 3.,
II. 99., separacijas t. I. 8., subsidiara t. I. 10., t. testet par mantotu imobilu II. 19., uzrandzības t.
II. 165., 185., t. veidā I. 4., t.-s.
vadīšana t. 4.
Tiesiska iekārta I. 1., 6.
t. procesuala vienlīdzība I. 38.
Tieslietu ministrs I. 67., 68., II. 21.,
186.
Tiesneša novērojums I. 49.

Tiešo nodokļu departaments I. 69.,
t. satiksme I. 65., t. vajadzlba
II. 102.
Tīps, sabiedrības I. 60.
Tīrs ienākums
I. 11.
Tirgotājs T. 54., 60.
Tirgus cena I. 18., II. 44.
Tirdznieclba I. 54., t. darījums I. 60.,
t. Hgums I. 60., t. nodaļa I. 27.,
t. sabiedrība I. 27., 61., II. 57.,
169., t. zīme II. 95., 97.
Tirdznieciska grāmata I. 47., 54.,
II. 151., lik. par t. komisiju I. 60.,
t. uzņēmums II. 95., 97., 175., t.
vārds II. 175.
Tituļus, justus I. 4., 5.., t. zemes grāmatu I. 61., t. valdīšanas II. 176.
Torgi I. 18., 23., 53., 55., 59., II. 11,.,
12., 44., 88., 153., 156.; t. apstiprināšana I. 53., 59., t. liste I. 53.,
neesošie t. I. 53., nenotikušie t.
I. 55.
Tradicija I. 4., II. 43.
Traktiers II. 96.
Trakuma sērga I. 28.»
Transporta līgums I. 27., II. 33.,
57., 157., tr. līdzeklis I. 69.
Tranzitsūtījums II. 178.
Transants II. 61.
Traucēta valdlšana I. 4.
Traucēšana, miera II. 101.
Trešā persona I. 3., 7., 12., 14., 15.,
18., 19., 21., 42., 43., 48., 53., 55-,
57., 67., II. 98., 117., 168., tr. p.
iestāšanās II. 146., līguma izpildīšana caur tr. p. II. 52., līgums par
labu tr. p. II. 33., tr. p. lūgums par
sprieduma atcelšanu II. 151., tr.
pr. pieaicināšana I. 48., II. 140.,
145.
Trokšņošana II. 101.
Trūknmi, atbildība par tr. II. 29.,
43., pārdotās manta tr. II. 29.,
43.
Tulkošana, līguma II. 26.
Turētājs I. 17-, 25., dzimtsrentes t.
I. 7., rentes t. I. 7.
Turpinātā kopmantība I. 9., 1Ъ
Ü.

Ūdeņu Hetošana II. 16.
Universalsuccessor I. 20.
Uzdevuma līg-ums I. 26.
Uzglabāšana I. 22.
Uzglabātājs I. 7.
Uzmanība I. 60.
Uzņēmējs I. 26.

Uznēmuma līgums I. 26. 27., 60.,
II. 56., 104.
Uzņemums' I. 61., rupniecisks uz. II.
97., tirdzniecisks II. 96., 97., 175.
175.
Uzrādīšanas kārtība I. 40., II. 63.
Uzraksts I. 19., 57., II. 182., izpildu
u. II. 161., 182.
Uzraudzības kārtība I. 54., II. 109.,
135., 168., uz. tiesība II. 165., 185.
Uzteikšana'I. 25., II. 51., 69., 115.,
195.
Uztur's I. 2., II. 7., 10., 25., 37., 40.,
108., 125., 127., 138., 140., 159.,
168., (sk. arī aiimenti), u-a mūža,
līgums II. 47.,
Uzufrukts II. 48.
Uzvārds I. 37.
Utile dominium I. 7.
Utrupe I., 8., 17., 18., 23., 53., II. 11.,
12., 44., 88., 153., 156.
V.
Vācijas likumi I; 46.
Vagons I. 65., v. aizturēšana II. 179.
Wahrscheinlichkeit I. 18.
Vaina I. 15., 18., 37., 60., 62.,
Vainīgums I. 28.
Vairākums, īrnieku II. 105., 106.,
Vairāksolīšana I. 8., 17., 18.
Vajadzība I. 28., 33., 34., II. 102.,
103., tieša v. II. 96., 102.
Vājprātīgie I. 3.
Vaīde, baznīcas II. 196., draudzes
v. II. 196., pagasta v. II. 72., pilsētas v. II. 159., skolas v. I. 69.
Valdības vēstnesis I. 55.
Valdītājs I. 20.
labticīgs v. I. 7., 25.
Valdīšana L, 4., 11., 21., 22., 35.,
II. 74., 75., 77., 118., 120., 121., 123.,
lietas v. 1. 4., tiesību v. I. 4., v-s
titulus II. 176., traucēta v. I. 4.,
II. 74., 119., 120., 121., 123.,
Valsts I. 1., 15., 67., v. aizdevums
II. 194., v. ierēdnis I. 38., 54., v.
iestāde I. 38., 53., 54., 59., 69.,
II. 96., 103., 145., 157., 175., v.
interese I. 67., v. kā juridiska persona II. 157., v. kontrole II. 31.,
sveša v. I. 53., v. pārvaldības iestādes II. 80., v. pārvaldes lietas
II. 157., v. zemes bankas aizdevums
II. 194.3 v. zemes fonds I. 35., 36.,
II. 107., 117., v. vara I. 15. •

Valuta I. 62., 63., ārzemes v. I. 62.,
63., II. 40., 42., 171., Krievijas v.
II. 40., 173., v. pirkšanas līgums
II. 42., zelta v. II. 40.
Vara, okupacijas I. 5., 32.
Varbūtība I. 18.
Vārda obligacija I. 19., v. tirdznie
cisks II. 175.
Vecākais I. 2., 10., pārdzīvojošais v.
I. 9.
Vecticībnieku metriku grāmatas II.
71.
Veidā sagāstā T. 65., tiesību v. I. 4.
Veidi, atsavināšanas I. 6., nodošanas
v. I. 4., pārvadāšanas v. I. 65.
Veikals II. 95., 100., 102., v. grāmatas I. 47., 54., II. 151.,
Veksels II. 182., v. klauzula I. 61.,
v. parādnieka atbildība II. 33.
Verjährung I. 20.
Wert gemeiner I. 18.
Vērtība I. 4., 29. augstākā v. I. 16.,
pilnā v. I.. 16., prasības v. II. 123.,
137^.138., zemes lietojamā v. I. 25.
Vērtspapīrs II. 92.
Veselības sabojāšana II. 77.
Vēstule, privata II. 139.
Vēsturiska prasības daļa II. 123.,
v. sprieduma daļa II. 134.
Vidma, kroņa II. 191.
Viegprātība I. 16.
Vienlīdzība procesualā tiesiska I. 38.
Vienošanās zvērests I. 42.
Viensēta I. 39., II. 73., 122.
Viesnica II. 96.
Vieta I. 25., dzīves v. I. 40., izsniegšanas v. I. 40., pārdošanas v. II.
97., tiesas atrašanās v. I. 51., 52.
Vietējā iestāde I. 53., II. 157,
Vietnieks I. 13.
Vilcināšana, lietas I. 50.
Viltojuma strlds II. 131.
Vindikacija I. 5., 6 , 7., 18., 20.,
II. 7., 14., 39., 49., 74., 78., 89.,
118., 120., 121., 125., 141.
Vindikants I. 7., 16., 20.
Vīrs I. 2., 9., 37., v. atbildība par sievas mantu II. 9., v. tiesība uz laulāto
mantību II. 7.
Virsīpašnieka priekšpirkšanas tiesības II. 16.
Virsstunda II. 190.
Virstiesa, bāru I. 57., II. 11.
Virsvalde- dzelzscelu II. 157.
Virzīšana I. 39., 40'., II. 124., 148.,
152.
Vizēšana, akta I. 47.

