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Viet. lik. kiv III. d. 

XII. 
Priv. lik. 597. p. (1864. g. red.) paredzēja z e m e s m u i ž u 

iedalīšanu 5. k a t e g o r i j ā s . pie kam sekojošie panti parē-
dzēja noteikumus par katru atsevisķu zemes muižu kategoriju 
(598.-622. р. р.). Tomēr ar agr. ref. lik. 1. d. 2. p. 2. pkt. vis'ās 
pievestā 597.(613.) p. uzskaitītās zemes un muižas ieskaitāmas 
valsts zemes fondā un ar minēto likumu ir atsavinātas. Saka-
rā ar šo, „pēc agr. ref. lik. jzdošanas, kurš nepazīst starpību 
starp muižu, kvotu un zemmeku zemēm daudz novmu par mui-
žām Vidzemē un Kurzemē (597.—622. p. p.) izrādījās par ne-
dzīvām" (sk. Bukovski. Pie likuma par pārzgrozījumiem Vietējo 
civillikumu 2. un 4. grāmatā: Tiesl. Min. Vēstn. 1925. g. 11./12.. 
burtn. 919. sek. lpp.). Taisni tāpēc 597.-622. p. p. tika ar 27. 
oktobra 1925. g. noteik. atcelti. Pēc lik. par nekust. Ipaš. korob. 
sakai'ā aragr.ref.Kk. 3. p.^atsavmāticnekustamieīpašumi l ī d z 
a r n e a t i s a v i n ā t ā m d a ļ ā m . . . ir pārvedami uz valsts 
vārdu", tāpēc nekāda starpība starp atsevišķām iepriekšējām 
zemes muižu kategorijām vairs nepastāv un runā stāvošais ze-
mes gabals pilnīgi xm galīgi zaudējis savu agrāko raksturu, ka 
muižas zeme, neskatoties uz to. ka viņš bija pieskaitāms pie mui-
žas neatsavinamās daļas, Latvijā nepastāv к ā r t a s; tādas nav 
savienojamas ar Latvijas valsts iekārtu: sk. 1922. g. 13. jan-
vāra noteik. C. L: „27. pantā strīpot norādījumu uz kārtas tie-
sīb'ām"; lik. krāj. 23. Nv- un Sodu lik. 636. p. paskaidroj. 1. Nr. 
Tiesl. min. sev. kom. 1923. g. izd.: „Ar kārtu atcelšanu (sal. 
1922. g. 13. janv. С I.) atkrīt arī aizrādījums uz lauku vai maz-
pilsoņu pārvaldi" (sk. arī Bukovskis. Piezīmes pie jautājuma par 
kārtu atcelšanu Latvijā: Tiesl. Min. Vēstn. 1920. g. 1. Nr. 10. 
sekk. lpp.). Tagad par z e m n i e к u uzskatāms katrs uz laukiem 
pagasta robežās dzīvojošs pilsonis (1922. g. 6. jūnija lik. 1. p. 
beigās; lik. krāj. 119.). kas aroda veidā apsaimnieko kādu uz 
laukiem esošu lauksaimniecībai derīgu gabalu. Tamdeļ jautā-
jums par to, vai minētam zemes gabalam piemērojamas z e m e s 
vai z e m n i e k u t i e s ī b a s , atkarājas tagad tikai no tā. vai 
tas tiek izlietots lauksaimniecībai zemniekos pieņemtā kārtībā 
un viņa īpašnieks nodarbojas pie tam ar lauksaimniecību aroda 
veidā. Tāpēc Tiesu Palatai, piemērojot Hetā zemes (bet ne zem-
nieku) tiesību noteikumus, bija noteikti jānodibina. ka runā 
stāvošais zemes gabals netiek izlietots lauksaimniecibai zemnie-
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kos pieņemtā kārtībā un ka viņa, tagad mirušais īpašnieks, 
mantudevējs Hugo D., nav nodarbojies ar lauksaimnieclbu aroda 
veidā. 

(1930. g. 12. dec. / 30. janv. spr. Draumaņa L, Nr. 29.) 

8 
Apgabaltiesa uz a b u prāvinieku paskaidrojumu pamata 

konstatējusi, ka parti k o p ā n e d z ī v o ; tādos apstākļos Apga-
baltiesa, izliekot atbildētāju, prasītājas vīru, no prasītājai pie-
deroša nekustaraa īpašuma, nav pārtraukusi — vairs nepastā-
vošo — prāvinieku laulības kopdzīvi un tādā kārtā ar savu sprie-
dumu arī nav pārkāpusi priv. lik. 7. pantu. pēc kura laulātiem 
jādzīvo kopā; no vīra tiesības noteikt sievas dzlves vietu, 
nemaz neizriet, itkā viņam būtu tiesība. pret sievas gribu, dzīvot 
sievas nekustamā mantā, kura — kā tas konstatējams konkre-
tā gadījumā, sastāda viņas a t s e v i š ķ u m a n t u, ar kuru viņa 
var rlkoties pēc savas gribas (priv. lik. 27. p.); prasītāja arī ne-
apstrld, ka viņas vīram, atbildētājam, tiesība prasīt, lai viņa 
dzīvotu kopā ar viņu tādā mājā, kur atbildētājs sev izvēlēs dzī-
vokli. bet prasīt, lai par tādu dzīvokli būtu taisni prasltājas at-
sevišķa manta, atbildētājam nav likumīga pamata. 

(1931. g. 2Г. marta spr. Rācenjs pr. I. pr. Rāceni, Nr. N72.) 

9. 
Pēc priv. Hk. 9. p. satura un izpratnes, vīra pienākums dot 

sievai u z t u r u nav liekams atkarībā no sievas mantas stā-
vokļa, bet uzturas apmērs ir noteicams pēc vīra manta& stā-
vokļa; tā tad u z t o apstā.kli, ka šinī gadījumā prasītāja pelnī-
jusi sevim uzturu kā kalpone. tiesa nevarēja pamatot uzturas 
apmēra noteikšanu. 

(1930. g. 21. maija spr. Spalveter pr. 1. pr. Spalvēteri, Nr. 737.) 

12. 
No priv. lik. 8.. 11. un 12. pantiem, uz kuriem Apgabaltiesa 

pamatojusi savu spriedumu, nemaz neizriet, ka sievai būtu tie-
slba apstrīdēt saistību, kuru viņa uzņēmusies bez vīra piekriša-
r.as; izņemot likuma paredzētos gadījumus (sk. piem. priv. lik. 
29. p.) precēta s i e v i e t e nav ierobežota savā personīgā г ī c ! -
b a s s p ē j ā , kādēļ vina patstāvīgi var slēgt juridiskus darī-
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juimus; ja šādi darijumi aizskar vīra pārvaldīšanas un lietoša-
nas tiesības, tad tikai v ī r s , bet nevis arī sieva, kura darījumu 
noslēgusi, to varētu apstrīdēt (sk. arī Sen. civ. kas. dep. spried. 
1927. g. Nr. 42.). 

(1930. g. 12. dec. spr. Yiksnos pr. 1. pr. Biteniek, Nr. 1381.) 

56. 
Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu. apmie-

rinājusi prasību aiz tā iemesla: a) ka atbildētājs G. lūdzis по 
prasītāja veikala izsniegt viņa strādniekiem produktus un tādi 
strādniekiem izsniegti; b) ka atbildētājs G. apņēmies par iz-
sniegtiem produktiem samaksāt un atzinis samaksas summu 
-18.000 a-ubļ. apmērā; c) ka prasītāja sievas kvitējums par 
galīgu izrēķināšanos ar atbildētāju G. un 17.767 rbļ. saņerašanu 
prasītājam nav saistošs uz priv. lik. 8488. p. pamata. Konsta-
tējot iz nopratināto liecinieku liecībām, ka sarunas par preču iz-
sniegšanu strādniekiem uz kredita un to samaksu atbildētājs G. 
vedis ar prasītāja sievu, un nodibinot, ka sievas rīcība veika'iā 
ir radījusi parāda attieclbas starp prasītāju un atbildetāju par 
izsniegtiem produktiem, tiesa ir piešķīrusi s i e v a s r ī c ī b a i 
veikala juridisku nozīmi; nepiešķirot šādu nozīmi sievas tāļā-
kai rīcībai pde n о r ē ķ i n ā š a n a s un naudas summas saņem-
šanas vienīgi aiz tā iemesla. ka nav nodibināts sievas formels 
1' i 1 n v а г о j u m s, tiesa ir pielaidusi nekonsekvenci savos slē-
dzienos; likums taisni piešķir sievas rīcībai zināmos gadījumos 
juridiskas sekas priekš vīra arī bez formela pilnvarojuma (priv. 
lik. 31. р.. 56. р. 2. punkts)-; bez tam konkrstā gadījumā sieva 
varēja atvietot principālu veikalā uz vispāvēja prezumptiv piln-
varojuma pamata. ka persona, ka& pielaista rīkoties veikala lie-
tās; nenodibinot sievas rīcības īsto juridisko pamatu un nepa-
skaidrojot. tuvāk, kāpēc vienā gadljumā sievas rīcībai ir, bet 
otrā nav juridiskas sekas, tiesa ir pielaidusi lietas apstākļu no-
skaidrošanas un motivēšanas nepilnību. 

(1930. g. 26. īiov. spr. Valnera pr. 1. pr. Ozolu un Galilejevii, 
\ i . 1267.) 

84. 
Tas apstāklis vien, ka zināms i m о b i 1 s skaitās pēc zsmes 

grāmatām uz viena по 1 a u 1 ā t i e m vārda. pēc Vidz. pils. tiesī-
bām. nepieškir imobiļam a t s e v i š ķ a s m a n t a g īpašību 
(Senata civ.'kas. dep. spried. 23 177, 27417. 28 458); priv. lik. 
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82.. 84. pp.. kuri dod vlram tiesību par imobiļiem. kas zemes grā-
matās apstiprmāti iiz viņa vārdu, rīkoties pēc viņa ieskata, at-
tiecas vienīgi uz laulības pastāvēšanas laiku; jo minētās vīra 
rīkošana& tiesības izriet no v I r a m piederošās a i z g ā d n ī-
b a s t i e s ī b a s (eheliche M u n d i а 1 g e w а 11, priv. lik. 12. p.; 
Giirgens. Die Lehre von der ehfiKČhen Gūtergemcinschaft naeh 
Livl. Stadtrecht 28. § 94. lp. pie 2. piez.); tā tad vīra tiesība. 
par apstiprinātiem uz viņa vārda imobiļiem rīkoties vienīgi 
starp dzīvajiem, nekad nav attiecināma uz viņa rīkojumiem uz 
nāves gadljumu; ar vīra nāvi dabiski izbeidzās viņa. kā vīra, 
aizgādnlba (Gtirgens 1. с 177. lp. pie 3. piez.); tādēļ vīra rīcī-
bas tiesība uz nāves gadījumu. t. i. vīra t e s t ē š a n a s t i e s ī -
b a par laulāto mantu kopību. apspriežama vispirms uz vispārēja 
pamata, t. i. pēc priv. lik. 1993. р., kas piešķir brīvas testēšanas 
tieslbas vienīgi par testātoram piederošām mantām; ja nu imo-
bils. kaut tas arī tiktu apstiprināts uz vīra vārda, tomēr iegā-
jis laulāto m a n t u k o p ī b ā , tad vīrs, laulībai izbeidzoties, ne-
var par šo imobilu, kas nepiederēja viņam vien, rīkoties uz nā-
ves gadījumu. Tāpēc mantudevējam runā stāvcšā gadījumā 
nebija tiesības par minēto imobilu rīkoties uz naves gadījumu 
vienīgi vienam pašam bērnam (t. i. atbildētajam) par labu, ar 
kuru viņš. tāpat kā ar pārējiem saviem bērniem, dzīvoja t u r -
p i n ā t ā m a n t u k o p ī b ā (Senata civ. kas. dep. spried. 27/417, 
27.863). No tā, ka (tagad vairs spēkā neesošais) priv. lik. 967. 
p. nepiešķir tai paredzētiem imobiliem mantotu imobilu īpašību. 
nemaz neizriet, ka par tādiem viņu formalais (pēc zemes grā-
niatām) īpašnieks varētu brīvi rīkoties uz nāves gadījumu tikai 
vienam pašam bērnam par labvi. pastāvot turpinātai mantu ko-
pībai starp pārdzīvojošo tēvu im viņa bērniem (sk. Senata civ. 
kas. dep. spried. 27/863). Tā tad atbildētājam nav tiesības uz 
minētā mantošanas līguma pamata iegūt visu imobilu, bet gan 
tikai tai daļā. kuyā raantudevējs varētu rīkoties brīivi par šo 
imobilu. t. i. t a i d a ļ ā. kurā pašam mantdevēj am imobils pie-
derējis kā pārdzīvoju'šam laulātam pēc priv. lik. 1831. p. un bez 
tā vēl, saprotams. bērna daļā. kurā atbildētājam, līdzīgi pārē-
jiem bērniem (cik tāļu tie nebija piekrituši mantošanas līgu-
mam). jau pienākas iz turpinošas mantojuma masas. 

(1930. g. J^. o-fct. spr. Reitbral un с pr. I. pr. Fūrmani, Nr. 128.) 

165. 

Tiesu Palata, konstatējot. ka jau ar agrāki notikušo liku-
mlgā spēkā gājušo Rīgas Apgabaltiesas 1926. g. 5. marta sprie-
dumu atbildētājs ir ticis atzīts par prasītājas bērna tēvu, pa-
reizi atzinusi. ka jautājums par atbildētāja p a t e г n i t ā t i. kā 
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jau gafigi izšķirts ar aprādīto prasītājas pret atbildētāju celto 
prasibu par a l i m e n t u piespriešanu по atbildētāja, uz civ. 
proc. lik. 895. p. pamata nav vairs по jauna pārbaudams (sk. 
Sen. civ. kas. dep. 1925. g. 26. febr. spriedumu Aksenška pr. 
1. pr. Pusuli Nr. 41.); aiz šī iemesla šinī gadījumā tiesai nebija 
nekādas vajadzības по jauna konstatēt. ka atbildētājs ir prasī-
tājas dzimoŠā bērna tēvs. 

(1950. g. 21. maija эрг. Kazimiras S. pr. 1. pr. š., \'r. 103.) 

578. 
Konstatējot to apstākli, ka paši atbildētāji neapstrīd pra-

slbā minēto darbu izvešanu taisni pie kūts, gubeņa un dzīvoja-
mās ēkas, tiesa, ņemot vērā šo ē'ku lauksaimniecisko raksturu. 
varēja nākt pie slēdziena. ka izvestie remonti pieskaitāmi ne-
p i e c i e š a m i e m i z d e v u m i e m priv. lik. 578. p. nozīmē; 
tiesas slēdziens šai ziņā altiecas uz lietas faktisko pusi, kura 
kasacijas kārtībā nav pārbaudama. 

(19*51. g'. 29. janv. spr. JurevsKa pr. 1. pr. Frišvaldai н. с, Nr. 4-95.) 

666. 
Tiesu Palata nākusi pie kasacijas kārtībā nepārbaudama 

slēdziena par to, ka prasītāji nav atteikušies по mir. Kristapa K. 
m a n t o j u m a , bet to p i e ņ ē m u š i priv. lik. 2630. un 2631. 
pantu kārtībā; tādos apstākļos Tiesu Palatai nebija sevišķi jā-
apspriež atbildētāju apgalvojums, ka prasītāji strīdū stāvošās 
mājas atstājuši un tās nav lietojuši, nemaksājot par tām arī 
obroku un citus maksājumus; ja tas tā arl būtu bijis, šim ap-
stāklim tomēr nebūtu izšķiroša nozīme un tas nevarētu satri-
cināt prasītāju tiesības uz mājām, kamēr nebūtu pierādīts. ka 
viņu nodoms atteikties по māju valdīšanas izrādījies vēl по 
citiem apstākļiem (priv. lik. 665., 666. pp.). 

(1931. g. 21. mai.ja spr. Kussiņ im Karzuma pr. I. pr. Dābolu, Nr. 78.) 

680. 
Tiesu Palata. apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu. apmie-

rinājusi prasību daļā . . . starp citu aiz tā iemesla: a) ka atbil-
dētājs atzīstams par labticīgu valdītāju */в daļās по „L. — A." 
mājām. jo šaīs daļās viņš ticis apstiprināts mantošanas tiesībās 
по kompetentas ti'esu iestādes resp. pagasta tiesas; b) ka Vidz. 
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zemn. Hk. 994. p. nepareiza piemērošana по pagasta tiesas pati 
par sevi vien nevarēja atsaukties uz atbildētāja labo ticību, jo 
iikuma nepareiza piemērošana konkretam gadījumam varēja no-
vest atbildētāju vienīgi pie faktiskas maldības, kura kā tāda. 
pretēji juridiskai maldībai, nevarēja satricināt atbildētāja bona 
fides pārņemtā īpašuma valdīšanā. Saskaņā ar priv. lik. 680. p. 
par v a l ' d ī t ā j u l a b ā t i c ī b ā uzsikatānis tas, kurš pāiideci-
nāts. ka nevienam nav lielāku tiesību uz lietas valdīšanu; par 
izšķirošu likumdevējs domājis taisni iekšējo. subjektīvo (kaut 
arl maldīgu) pārliecību par savām tiesībām, cik tālu šāda pār-
liecība nedibinās uz neattaisno.jamu likuma nezināšanu ( j u r i -
d i s к u m а 1 d ī b u ) ; turpretī par v a l d ī t ā j a m a l a f i d e 
būtu uzskatāms katrs, kurš kaut mazākā mērā š a u b ī t о s par 
savas valdīšanas pareizību, vai kuram konkretos apstākļos b i j а 
p i e t i e k o š s p a m a t s šaubīties, vai pie parastās uzmanības 
un rūplbas b i j a j ā г e d z maberiālā netaisnība, kas guļ viņa 
valdīšanas pamatā (sal. Cvingmaņa L, 46.; V., 717.). Tomēr 
prasītāja nav pievedusi nevienu apstākli, по kura būtu redzams, 
ka atbildētājs būtu šaubījies par savas valdīšanas likumību; 
prasītāja atsaucas vienīgi uz to, ka pie mantinieku apstiprinā-
šanas pagasttiesa nepareizi piemērojusi Vidz. zemn. lik. 994. р., 
kura saturs arī atbildētājam nevarējis būt nezināms; pretēji 
prasītājas domām, atbildētājam tomēv nebjja pienākuma pār-
baudīt tiesas lēmuma sa&kaņu ai* likumu, jo jura novit curia un 
tiesa pieniēro likumu ex oficio; pagasttiesa netikvien apstiprina 
mantiniekus mantošanas tiesībās, bet arī nodcd tiem manto-
jumu (pag. tiesu proc. lik. 234. p . ) ; saņemot mantojumu uz pa-
gasta tiesas lēmuma pamata, atbiīdētājam nebija iemesla šau-
bīties par mantojuma iegūšanas pareizību; konstatējot, ka 11-
kuma normas nepareiza pismērošana faktiskiera apstākļiem по 
pagasta tiesas pus-es varēja radlt prieikš atbildētāja attaisno-
jamu f а к t i s к u m а 1 d ī b u, Tiesn Palata varēja nākt pie slē-
dziena, ka atbildētaja subjektīva pārliecība по šīs nepareizības 
nav iespaidota; ar to atkrīt visi apcerējumi kasācajas sūd'zlbā. 
kas pievesti Tiesu Palatas slēdziena atspēkošanai. 

(1931. g. 22. aprīļa spr. Kaminskis pr. I. pr. Kauiinski. Nr. 486.) 

688. 
Apgabaltiesa, atceļot miertiesneša spriedumu, apmierinājusi 

prasību starp citu aiz tā iemesla: a) ka strīdū stāvošais zemes 
gabals atradies prasītāja valdīšanā un 1929. g. pavasarī atbilde-
tājs prasītāja valdīšanu traucējis. iesējot uz zemes gabala savas 
auzas; b) ka jautājums par t r a u c ē t a s v a l d ī š a n a s a t -
j a u по š a n u izšķirams neatkailgi по jautājmna par kaut kā-
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dām atbildētāja prasībām uz zemes gabalu, kādēļ pēdējā uzdotie 
liecinieki nav pratināmi; c) ka ja arl būtu patiess atbildētāja 
apgalvojums. ka prasītājs pats agrāk zemi viņam patvarīgi at-
ņēmis, tad atbildētājam pašam vajadzējis savlaicīgi celt praslbu 
par traucētas valdīšanas atjaunošanu, bst tagad' šāds iebildums 
atkrīt. Savā prasībā prasītājs taisni lūdz pārtraukt viņa val-
dīšanā esošās zemes patvarīgu apstrādāšanu no atbildētāja pu-
ses; n<o tā iizriet, ka prasītājs lūdz nevis z a u d ē t a s v a l d ī -
š a n a s a t j a u n o s a n u , bet prasa pēc pastāvošas valdīša-
nas aizsardzības; izejot no šā viedokļa, tiesai bija jāņem vērā 
priv. lik. 688. p. nosacījums, pēc kura prasība nebūtu apmieri-
nāma, ja atbildētājs pierādītu, ka pats prasītājs valdīšanu iegu-
vis no viņa vardarbīgi; atbildētājs taisni ir atsaucies uz to, ka 
strīdus zernes gabalu viņš valdījis pēc līguma ar Jāni V. un ka 
pats prasītājs to vardarbīgi viņam atņēmis, uzkraujot tur kokus, 
un par šiem apstākļiem atbildētājs bija uzdevis lieciniekus; no 
pierādāma fakta konstatēšanas taisni atkarājas priv. lik. 688. p. 
piemērošana, kā no apstākļa, kas izšķirošs priekš prasības; kon-
statējot savā spriedumā atbildētāja ierunu. bet nenopratinot 
ierunas pierādīšanai uzdotos lieciniekti*, kā arl neapsverot šīs 
ierimas īsto nozīmi priekš lietas, tiesa ir pielaidusi lietas ap-
stākļu noskaidrošanas nepilnību UTL motivēšanas nepareizību. 

(1951. g. 26. febr. spr. \irliulii pr. I. pr. l.cvaiiu. Xr. 612.) 

691. 
Zemn. priv. lik. 691. p. minētās vardarbības ( d e j e c t i o , 

s p o l i u m ) , ar-kupu valdītājs izstumts no lietas valdīšanas. sa-
protama vispāiigi katra p a t v a r ī g a rīcība, ar kuru v а 1 d ī-
š a n a atņemta pret valdītāja gribu, pie kam šī rīcība nezaudē 
patvarībasraksturu tikaitād'ēļ, katāizdarī ta ar a m a t p e r s o -
n a s palīdzību, ja pēdējā rīkojusies, pārkāpjot savas kompeten-
ces robežas, t. i. nelikumīgi (sk. C. G. Brūns, Die Besitzklagsn 
des vomischen und heutigen Rechts Ipp. 254.. 258.. 259.) ; tādēļ 
Apgabaltiesa, konstatējot, ka automobilis ticis atņemts prasītā-
jai p r e t v i ņ a s g r i b u ar policijas (t. i. šinī gadījumā ne -
k o m p e t e n t a s varas) palīdzību. nav pretēji atbildētāja do-
mām, priv. lik. 691. pantu pārkāpusi, atzīstot šinī lietā prasība.s 
dēļ zaudētas valdīšanas priekšnoteikumus. 

(1931. g. 27. marta spr. Kalnii.iš pr. 1. pr. šūniaiii. Nr. 484.) 

file:///irliulii
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693. 
693. pants nebūt neattiecas vienīgi uz nekustamu mantu. 

im atbildētāju pilnvarnieka atsaukšanās uz prof. Erdmaņa do-
mām šai ziņā jr nevietā. jo panta saturs no Latvijas likumde-
vēja 1925. g. ir grozlts tādējādi, ka tas attiecas uz katras lietas 
vai tiesības valdīšanu. 

(1930. к. 26; QOV. spr. Kausnieka pr. i. pr. Cērpiem, Nr. 1257.) 

845. 
Savfi 1927. g. 15. oktobrī iesniegtā iesūdzības rakstā prasī-

tāji paskaidrojuši. ka 1902. ģadā miris Jēkabs R. un ka uz šīs 
prasības iesniegšanas momentu viņa maņtmieki bijuši prasltāji 
šajā lietā. Mir. Jēkaba R. mantojuifis (pēc zemes grāmatām) 
sastāvējis по Ча ideālās daļas no U. mājām . . .; U. māju otrā 
ideālā puse 1889. gadā tikusi apstiprināta mir. Jēkaba R. brālim 
Antonam R. Pēdējais miris 1900. gadā un par viņa mantinie-
kiem tikuši apstiprināti Jēka-bs R. un atbildētāji šajā lietā. 
Priekš savas nāves (starp 1900. un 1902. gg.) Jēkabs R. ar sa-
viem līdzmantiniekiem uz brāļa Antona R. mantojumu pagasta 
tiesā noslēdzis izdallšanas līgumu, pēc kura U. māju otru ideālu 
pusi paturējis Jēkabs R. pret zināmu sumrau izmaksu līdzman-
tiniekiem. Pēc šī dalīšanas līguma noslēgšanas Jēkabs R. sa-
ņēmis visu māju savā apsaimniekošanā, bet рёс viņa nāves tur-
pinājuši saimniekot prasītāji. kuri tādā kārtā ieguvuši īpašuma 
tiesības uz visu māju uz ie s ē d ē j u m a pamata. šo tiesību at-
zīšana sastāda šīs prasības priekšmetu. 

Rīgas Apgabaltiesa, nakot pie slēdziena, ka prasītājjai Eizai-
Marijai P. neesot tiesības celt šo prasību, atradusi prasību par 
apmierināmu attiecībā uz pārējiem prasītājiem, kuviem arī at-
zinusi īpašuma tiesības uz II. māju ,.-. domātām daļām. 

Uz atbildētāja iesniegtās apelācijas sūdzības pamata Tlssu 
Palata Apgabaltiesas spriedumu atcēlusi, atraiuot prasību vi-
sumā. Tiesu Palata atzinusi, a) ka pēc Jēkaba R. nāves U. mā-
jas apsaimniekojuvši prasītāji Ernests un Oskars R., bet pārējo 
mantinieku valdīšanas pazīmes lietā neesot konstatējamas un 
b) ka cik tālu prasītāji savā praslbā savu apgalvoto possessio 
vēršot katrs uz lk ideālās daļas iesēdēšanu visā imobilā, pra-
sība neesot apmierināma, j o i d e ā l u d a ļ u i e s ē d ē t neva-
rot, nesaiiemot visu objektu savā possessio; varot gan iedomā-
ties ideālas daļas iesēdēšanu pie diviem līdzīpašniekiem. kad 
viens saņēmis savā possesio v i s u objektu un ar šādu v i s a 
objekta valdīšanu iznīcinājis līdzīpašnieka juridisko un faktisko 
līdzvaldīšanu. U'Z kuru katru kcpējas mantas reālu daliņu. pa-
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kiaujot visu mantu vienīgi savai varai, valdot iesēdējuma ob-
jektu visās viņa reālās daļās; par tādu gadljumu tomēr kon-
kretā lietā neesot runas. 

Par šo spriedumu iesniegtā prasītāju kasācijas sūdzība 
pelna ievērību. cik tālu tā attiecas uz prasītājiem Ernestu un 
Oskaru R. 

šī lieta apspriežama uz p r i v. 1 i k. noteikumu pamata. No 
priv. lik. 846. p. redzaras. ka īpašuma iegūšanai uz iesēdējuma 
pamata vajadzīga iepriekšēja nepārtraukta un netraucēta iegū-
stamā prieksmeta valdīšana (625. p.) par visu likumā noteikto 
laiku un rīkošanās ai' to kā īpašniekam. No šā panta atsauk-
smes uz 625. pantu izriet, ka pie iesēdējuma var novest tikai 
(ķermeniskas) lietas (ne tiesību) valdīšatfa. Tomēr 633. pants 
tieši nosaka, ka v a i г ā к a s personas var valdīt kopīgi vienu un 
to pašu 1 i e t u tādā kārtā, ka katrs no viņām, šo lietu faktiski 
nesadalot, valda domājamu daļu no tās. Tā tad pēc priv. lik. ne-
apšaubāmi iespējams valdīt. taisni kā 1 i e t u, zināma nekustarna 
Ipašuma i d e ā l o (domājamo) daļu; bet ja tas tā. tad šāau 
daļu, saskaņā ar 846. pantu, var arī iegūt iesēdējuma ceļā. No 
633. panta viedckļa. кита nozīml Tiesu Paiata rxemaz nav ap-
spriedusi, atzīstams par irrelevantu, vai lietu valdījuši divi vai 
vairāki līdzīpašnieki. kādēļ arī nevar piekrist Tiesu Palatas do-
mām. itkā ideālās daļas iesēdēšanu varētu iedomāties tikai pie 
d i v i e m līdzīpašniekiem. Pievestā uzskata pareizību apsti-
prina arī priv. lik. 845. pants, kas tieši paredz zināmās lietas 
d a ļ a s iegūšanu iesēdējuma ceļā, pie к а т по a v o t i e m , uz 
kuriem šis pants atsaucas. redzams, ka tas domā netikvien 
r e ā l a s . bet taisni arī i d e ā l a s daļas (sk. L. 43. pr. D. de 
acquiir. vel amitt. poss.. XLL, 2.; L. 4. D. pro emtore XLL. 4.); 
tālāk arī 633. panta avots (L. 26. D. de acquirr. vel amitt. poss. 
XLL, 2.) tieši nosaka, ka iesēdējunia ceļā var iegūt arl noteiktu. 
lai gan n e d а 1 ī t и nekustama īpašuma daļu un ka nevar iegūt 
tikai īpašuma nenoteiktu daļu. 

Beigās jāaizrāda arī uz to, ka arī teorijā nav šaubu par to, 
ka ideālas dalas iegūšana iesēdējuma cejā pilnīgi iespējaraa 
(Dernburg. Pvem. Recht, § 182. 1.; Arndts Pandekten 9. izd., 
lp.248.; Windscheid-Kipp, Lehrb. des Pandektsnrechts 8. izd. 
1. sēj., § 152, lp. 665 un § 175a. lp. 808.; Гриммъ, Лекцш по дог-
м-b римского права, 1р. 219.). Tādā kārtā Tiesu Palatas sprie-
dums atceļams priv. lik. 633., 845. pantu pārkāpuma dēļ attiecābā 
uz prasītājiem Ernestu un Oskavu R., attiecībā uz kuriem Tiesu 
Palata konstatējusi. ka viņi apsaimniekojuši U. mājas, nenolie-
dzot attiecībā uz viņiem pārējo iesēdējuma rekvizītu esa.mību. 
Attiecībā uz pārējiem prasītājiem kasacijas sūdzība turpretim 
atstājama bez ievērības, jo kasacijas sūdzības iesniedzēji pat 
nemēģina atspēkot Tiesu Palatas konstatēju.niu: ka viņu valdī-
šanas pazīmes nav konstatējamas, kādēļ viņi uz.iesēdējumu pro-
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tams atsaukties nevar. Sen. civ. kas. dep. spried. 1928. g. Nr. 59 
Gadušēviča lietā. uz kuru atsaucas atbildētāji, konkrētā gadī-
jumā nav piemērojams, jo tas attiecas vienīgi uz Latgali. 

(1951. g. 24. apr. / 21. inaija spr. Raudiņa un с pr. 1. pr. Rau-
diņu un c , Nr. 545.) 

847. 
Pēc priv. lik. 843. panta. lai iegūtu īpašumu uz iesēdējuma 

pamata, nepietiek ar to vien, ka valdītājam bijusi labticība iesā-
kot savu valdišanu, bet i r vajadzīgs, lai viņš paliktu labticībā 
aiī par visu iesēdēj.umam notei.kto laiku, tā kā pa šo īaiku atklā-
jusies ļaunticība izbeidz iesēdējuma spēku; tā tad pēc minētā 
likuma ptetim romiešu tiesībām m a l a f i d e s superveniens 
nocet; pēc priv. lik. 839. panta tiešā satura un izpratnes ļaun-
ticība ir šķēršļu zināšana. kuri kavē īpašuma iegūšanu. 

Tiesu Palata atsaucas uz atbildētāja notārielo paziņojumu 
prasītājai taisni tāpēc, lai nodibinātu, ka prasītājai ar to ticis 
z-ināms, ka atbildētājs vēlas dalīt māju vi&umā, atzīstot prasī-
tājai tikai tiesību ш mā.ju ideālo daļu, tā kā mājas jau ti-
kušas apstiprinātas abiem partiem zemes grāmatās, tā tad no-
liedzot prasītājas tiesības uz kādu r e ā l u d a ļ u un viņas val-
dīšanas tiesības šajā reālā daļā; ar to atbildētājs taisni cēlis 
protestu, t. i. tiesību rezervāciju sev caur attiecīgo iestādi priv. 
lik. 847. p. 3. pkta nozīmē. pie kam tiesas vietā pēc 1889. g. jū-
sticreformas ievešanas stājies notārs. Saņemot šādu paziņo-
jumu prasitāja nevarēja nešaubīties par savām v а 1 d ī š a n a s 
t i e s ī b ā m, kuras atbildētājs apstrīdējis paziņojumā (priv. lik. 
841. р.), tamdēļ. pvetēji prasltājas pilnvarnieka kasācijas sū-
dzībā pievestam uzskatam. Tiesu Palatai bija pietiekošs iemesls 
piegri'ezt vērību minētam notārielam paziņojumam. nemaz ne-
pārkāpjot priv. lik. 847. panta 3. pktu. 

(1930. g. 27. marta spr. J.iunbērziņ pr. 1. or. O/.olii.ui. Nr. 50.) 

859. 
Jautājumā par iesēdējuma laika pārtraukšanu ar prasītāja 

i e s a u k š a n u k a r ā . Tiesu Palatai bija pietiekošs pamats 
atzīt, ka pēe 1914. g. 13. septembra likuma, noilguma laiks uz< 
skatāms par pārti'auktu tikai ar patieso, katras atsevišķas per-
sonas iesaukšanu karā. bet nevis jau ar šī likuma izsludināšanu; 
tāpat Tiesu Palata varēja atzīt, ka noilguma pārtraukšana uz 
pievestā likuma pamata pati par sevi i-zbeidzas ar iesauktās per-
sonas pilnīgii atvaļināšanu. t. i. atsvabināšanu no kara dienesta; 



ar šo pedējo momentu, attieclbā uz šādu personu, atkristu vis-
pār tas racionālais pamats, aiz kura likums bija apturējis noil-
guma tecēšanu, jo tagad šī persona nostādīta taī pašā stāvoklff, 
kurā tā bija atradusies pirms viņas iesaukšanas karā. 

(1951. g. 23. apr. spr. Začesta pr. 1. pr. Začestiem, Nr. 57.) 

874. 

Atzīstot prasību par a c t i o q u a s i n e g a t o r i a Ap-
gabaltiesa varēja atzīt prasītājai patstāvīgu tiesību celt pra-
sību, jo civ. lik. 874. p. neizslēdz iespējamību celt šādu prasību 
aii vienam no l ī d z ī p a š n i e k i e m , kā to pareizi atzinis sprie-
dums Cvingmaņa krāj. VT., 983. (L. Sen. Nr. 241. — 24. g ) ; 
šādu tiesību neierobežo civ. lik. 929. pants, kujš runā tikai par 
rīcības tiesībām kopīpašumā un nestāv tiešā sakarā ar civ. lik. 
874. pantu; tādēļ atkrīt atbildētāju aizrādījums kasācijas sū-
dzībā par to, ka Apgabaltiesa, piemērojot civ. lik. 874. pantu, 
nav ievērojusi civ. lik. 929. pantā paredzēto līdzīpašnielca sepa-
rātas rīcības aizliegumu. 

(1930. g. 24 sept. spr. Karnit pr. 1. pr. Krieviem, Nr. 907.) 

929. 
Prasltājs pret atbildētāju cēlis prasību, kurā lūdzis no-

teikt atbildētāja namā ieņemtā dzīvokļa viena mēneša īres 
maksu; atbildētājs pret šo prasību cēlis iebildumu, ka naras 
piederot 6 īpašniekiem, kādēļ prasība bijusi ceļama pret visiem 
nama kopīpašniekiem; Apgabaltiesa prasību izspriedusi pēc bū-
tības, neievērojot minēto atbildētāja ierunu, pie kam Apgabal-
tiesa sava uzskata pastiprināšanai atsauku&ies uz Sen. civ. kas. 
dep. spried. 1929. g. Nr. 84, komanditsabiednbas „Augļu Kon-
zums A. Rubens un biedri" praslbā pret Beilinsonu; Senāts 
minētā spriedumā gan paskaidrojis, ka atbildētājs — naraa kop-
īpašnieks, kas viens pats noslēdzis ī r e s l ī g u m u ar prasītāju 
— īrnieku. nevar aizstāvēties pret prasību par īres maksas 
normēšanu ar formelu ierunu, ka prasība bijusi vēršama 
arī pret pārējiem nama 1 ī d z ī p a š n i e к i e m, kuri ī r € ® 
l ī g u m a noslēgšanā n a v p i e d a l ī j u š i e s; jāpiezīmē, 
ka šādsi Senāta uzskats izriet no tā, ka gadījumā. ja ar 
Ivopīpašumu faktiski rīkojas tikai viens kopīpašnieks, viens 
pats noalēdzot ī-res līgumus ar īrniekism. tad̂ _ jāprezumē, 
ka pārējie līdzīpašnieki tādai rīcībai ir piekrituši (priv. lik. 



929. р.), kādēļ — kamēr šā prezumcija nav apgāzta — at-
bildētājs, kas kā kontrahents noslēdzis līgumu ar prasītāju 
— nevar izvairīties no viņa paša noslēgtā līguma un tā sekām, 
vienkārši atsaucoties uz pārejo līdzīpašnieku nepiedalīšanos 
iesniegtā praslbā; minētā lietā Senāts izgājis no tā, ka īres 
līgums noslēgts no viena paša atbildētāja k o p ī p a š u m a m 
j a u p a s t ā v о t, t. i. pēc tās lietas apstākļiem apskatījis takai 
gadījumu, kad līgums noslēgts tikai no viena līdzīpašnieka, bet 
pārējie līdzīpašnieki līgumā nav piedalījušies, lai gan viņi, kā 
k o p ī p a š n i e k i , tānī būtu v а г ē j u š i ņemt dalību; kon-
kretā lietā turpretim īres līgumu noslēdzis nama v i e n I g a i s 
īpašnieks un jau p ē c šā līguma noslēgšanas nodibinājies kop-
Ipašums ar to, ka īpašnieks zināmas nekustama īpašuma ideā-
lās daļas pārdevis citām personām, uz kuvām ipso jure pārgājis 
īres Hgums, saskaņā ar lik. par telpu īri 27. р.; tādos apstākjos 
no pārējo līdzīpašnieku nepiedalīšanos īres līguma noslēgšanā 
gan nevar izrietināt prezumciju, par kuru tika runāts augšā 
(t. i. ka viņi būtu devuši tiesību rīkoties ar narau vienam līdz-
Ipašniekam), jo šinī līgumā viņi, nebūdami vēl līdzīpašnieki, pro-
tams, piedalīties nevarēja; tādā kārtā augšā minētais Senāta 
spriedums, pretēji Apgabalbiesas domām, tieši konkrētā Hetā 
nav piemērojams; tomēr arī konkretā lietā prasītājs varēja uz-
skatīt atbildētāju par i z ī r ē t ā j u lik. par telpu īri nozīmē, 
pret kuru viņš bija tiesisks celt īres maksas normēšanas prasību, 
jo arī apspriežamā gadījumā prasāms, lai jaunie nama līdzlpaš-
nieki vismaz p a z i ņ о īrniekam, ka viņi ieguvuši namā zināmas 
daļa um ševi uzskata — īrniekiem pretlm — kā i z ī r ē t ā j i; 
likums īrniekam neuzliek par pienākumu pārliecināties zemes 
grāmatās par to, vai izīrētāja personā notikušas kādas pārmai-
ņas un viņš tādēļ par izīrētāju var uzskatīt to personu, kura 
ar viņu noslēgusi Hgumu. kamēr viņš nav saņēmis attiecīgo pa-
ziņojumu par notikušo pārmaiņu; tādēļ un ņemot vērā, ka ka-
sā'cijas sūdzības iesniedzējs pa't neapgalvo, ka viņš būtu pisrā-
dījis savu apgalvojumu, ka prasītājs par pārējo līdzīpašnieku 
tiesību zinājis, kādu apgalvojumu prasTtājs nav atzinis, paskai-
drojot, ka viņš par pārmaiņu īpašnieku personās nevarējis 
zināt un ka pārējie līdzīpašnieki arī faktiski neesot ņēmuši da-
lību nama pārvaldīšanā, — jānāk pie slēdziena, ka prasītājs tā-
dos apstākļos varēja iesniegt šo prasību pret atbildētāju vien, 
ar kuru vien viņš savā laikā bija noslēdzis īres līgumu; tādā 
kārtā' Apgabaltiesa, neievērojot atbildētāja pret prasību celto 
formēlo iebildumu, nav — gala slēdziena ziņā — likumu pār-
kāpusi. 

(1931. g. 31. janv. spr. Lohaka pr. 1. pr. Alcksojcvn, Nr. 516.) 
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960.—978. 
Pareizs gan prasītājas aizrādījums, ka ar priv. lik. 

960.—976. p. p. atcelšanu 1925. g. h- atcelts mantota nekustama 
īpašuma institūts privātlikumā un ar to pašu pēdējais vispār 
vairs nepazīst m a n t o t a s m a n t a s jēdzienu; bet taisni pra-
sītājas tiesību izcelšanās momentā un vēl līdz prasības iesnieg-
šanai 1924. g. šis mstitūts pastāvēja, un noteica mantinieku sav-
starpējās attiecības un tiesības mantojumā; dažādu laiku li-
kumu kolizijā uzturams spēkā princips par ag'rāk i e g ū t o 
t i e s I b u (iura quaesdta) stabilitāti, cik tālu pats likums nepie-
Šķir normai atpakaļejošu spēku; aiz šī iemesla Tiesu Palata 
varēja sevišķi arī neapsvērt aprādīto Senāta spriedumu 
(28.Z789.), kurā Senāts izgājis no mantotas mantas institūta 
atcelšanas fakta privātlikumā, kā arī varēja neapstāties atss-
višķi pie jautājuma, vai a r šī institūta atcelšanu privātlikumā, 
tas atcelts arī zemnieku likumos. 

(1931. g. 25. marta spr. Beklau pr. 1. pr. Beldau, Nr. 704 

1016. 
Saskaņā ar priv. lik. 1016. pantu zaudējumi, kādi no plū-

dināšanas kuģojamās upes varētu rasti.es piekrastu IpašniekieTn. 
jāatlīdzina plūdinātājiem; zem p l ū d i n ā t ā j i e m minētā 
panta nozīmē gan saprotami — kā to jau paskaidrojis Kr. Sen. 
civ. kas. dep. savā spriedumā Turka Hetā (1902. g. Nr. 74) ■— 
plūdinamā kcku materiāla ī p a š n i e k i , kuriem, kā to Kr. Se-
nāts uzsver, jāatlīdzina i k k a t r s ar plūdināŠanu izsauktaie 
zaudējums, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai materiālu īpašnieki pie 
tam pielaiduši kādu n e u z m a n ī b u vai n o l a i d ī b u , jo viņi 
iegūst plūdināšanas operācijas peļņu. kādēļ viņiem jānes arī ar 
šo operāciju saistītie, citām personām nodarītie zaudējumi; no 
pievestā principa tomēr, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja 
domām, nemaz neizriet, ka par cēlušamies zaudējumiem pie koku 
pjūdināšanas atbildētu v i e n ī g i koku materiālu fpašnieki; pēc 
vispārēja principa atbildība par zaudējumu atlīdzību gulstas uz 
katru, kas to izdarījis ar savu d a r b ī b u vai n о 1 a i d ī b u 
i'priv. lik. 3444. p.) un nav nekāda pamata pieņemt, ka šis prin-
cips nebūtu piemērojams priv. lik. 1016. p. paredzētā gadījumā 
(pie koku plūdināšanas); koku materiālu ī p a š n i e k u atbil-
(lības atzīšanu par v i s i e m zaudējumiem. kuri cēlušies no plū-
dināšanas, likums atradis par vajadzīgu, lai pilnīgi nodrošinātu 
piekrastu Ipašniekus, kuri bieži nesaņemtu atlīdzību par zaudē-
jiimiem, ja par tie.m atbildētu tikai materiālu plūdinātāji šā 

• 
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vārda šaurā nozīmē, kuri techniski kdara plūdināšanu; koku ma-
teriālu īpašnieku v a i n a šinī jautājumā tādēļ aiī nespēlē lomu 
un viņiem tādēļ arī jāatlīdzina visi zaudējumi, ja arī viņi paši 
nemaz nebūtu vaiņojami neuzmanībā vai nolaidībā, bet tādu 
būtu pielaidušas citas personas, to starpā plūdinātāji šaurā 
vārda nozīmē; bet p ē d ē j о atbildība tādos gadījumos protams 
neatkrīt, bet viņiem uz vispārēja pamata jāatbild b 1 а к u s 
materiālu I p a š n i e k i em, ja tikai pierādīts, ka tieši viņu 
darbība vai nolaidība izsaukusi zaudējumus; nekāds cits prin-
cips nav izlobāms arī no Satiksmes mdnistra 1921. g. 21. fe-
bruārī izdotiem plūdināšanas noteikumiem par Gaujas upi un 
viņas ietekām (V. V. Nr. 46.), kas tikai atkārto priv. lik. 
1016. pantā minēto koku materiālu īpašnieku atbildību par no-
darītiem pie plūdināšanas plostos (16. §); attiecībā uz v a ļ ē j u 
koku plūdināšanu (par kuru iet runa konkrētā gadījumā) minē-
tie noteikumi, kā to aizrāda pati kasācijas sūdzības iesniedzēja. 
nesatur nekādas normas. 

(1930. g. 28. noverabļa spr. Elsliņa pr. I. pr. Rīgas ostas- knģnie-
Cibas biedrlbas enkurnieku sekciju, Nr. 1290.) 

1327. 

P i r m p i r k š a n a s t i e s ī b a s (priv. lik 1327. p.) 
piemērojamais arī izsolē (civ. proc. lik. 1878. р.). Priv. lik. 
1327. p. paredzētās pirmpirkšanas tiesības izlietojamas pēc at-
savināšanas pieteikšanas o b r o k k u n g a m (1327. p. 1. teik.); 
ja tāpēc 1327. p. 2. teik. paredz preklusīvu termiņu pirmpirk-
šanas tiesību izlietošanai 2 mēnešu laikā, tad šāds laiks. prin-
cipā, pie brīvprātīgas atsavināšanas, skaitāms taisni no atsavi-
nāšanas pieteikšanas obrokkungam; pieteicot atsavināšanu. 
pieteicējam — saprotams — jāuzrāda obrokkungam pats atsa-
vināšanas akts galīgā formā. Izsoles gadījumā pieteikšana par 
atsavināšanu atvietojama ar izsoli kā tādu, pie kam 2 mēnsšu 
laiks pirmpirkšanas izlietošanai skaitāms no iz&ales dienas (sk. 
Bukovska komment. pie 1327. p.); ja nu izsote tika atzīta par 
nenotikušu, t. i. kad atsavināšana izsoles ceļā nav bijusi, kā 
tas bija runā stāvošā gadJjumā, tad 2 mēnešu laiks (priv. lik. 
1327. p. 2. teik.) arī nebūtu skaitāms no tās dienas, uz kādu 
izsole iepriekš tika nolikta, bet obrokkunga pirmpirkšanas tie-
sības un to izlietošana atkarātos no tā, vai vispār atsavināšana 
ir notikusi kādā citā ceļā, un proti kad im ar kādu juridisku 
aktu. Bez izsoles, par piespiedu atsavināšanas aktu uzskatāms 
arī civ. proc. lik. 1880. p. paredzētā nekustamas mantas pārēja 
kreditoram, kas p a t u r nskustasmo mantu sev taī summā, ar 
kuru izsole bija iesākusies; ari pēdējā gadījumā imobiļa pārēja 
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uz paturējošo kreditoru var dibināties tikai uz tiesas lēmumu 
(civ. proc. lik. 1173., 1882. p. p . ) ; bet, pretēji izsoles dienai, tā 
diena, kurā notiktu paturētā imobila pāieja uz paturējušo kre-
ditoru (proti tiesas lāimims par paturēšanas tiesību atzīšanu 
attiecīgam kreditoram), nav publiski izsludināma; tāpēc obrok-
kungam nav iespējams pirmpirkšanas tiesības izlietot noteiktā 
laokā skaitot no kāda objektīvi — ar sludinājumu — noteicama 
termiņa, bet gan viņam jānogaida, kad imobilu paturējušais 
kreditors pieteiks obrokkungam par notikušo imobila pārejui, uz-
rādct obrokkungam attiecīgo tiesas lēmumu ar uzrakstu par tā 
spēkā nākšanu; tāpēc šai civ. proc. lik. 1880. p. paredzētā gadī-
jumā, priv. lik. 1327. p. 2. teik. •būtu piemērojams tai nczīm.ē, ka 
tai paredzētais 2 mēnešu teiminš skaitāms nevis no tiesas lēmu-
ma par imobila apstiprināšanu kreditoram uz civ. proc. lik. 1880. 
p. pamata, bet gan no š ā d a s p ā r ē j a s , k ā a t s a v i n ā š a -
n a s a k t a , p i e t e i k š a n a s o b r o k k u n g a m . . . Pretēji 
Tiesu Falatas domām, tagadējā p>rasība taisni bija vēršama pret 
Iciga L. mantošanas masu, jo Icigs L. — juridiski - - bijis imo-
bila pārdevējs (Sen. civ. kas. dep. spried. 1924. g. 452. Nr.; 1929. 
g. 1043. Nr.; Kr. Sen. civ. kas. dep. spried. 1894. g. 81. Nr.) im 
uz viņa vārda imobils vēl skaitās zemes grāmatās; otrķārt, pra-
sība p&reizi vērsta arī pret K. kā imobila ieguvējiem, kuri paši 
bija par to paziņojuši prasītājai, bet kuri tomēr bija prasītājas 
tiesības apstrīdējuši; tam apstāklim, ka pirkšanas-pārdošanas 
līguma projektā arī K. ir apzīmēti kā pārdevēji, uz ко gan pati 
Tiesu Palata nemaz neaizrāda itkā uz prasības neapmierināša-
nas iemeslu, nav izšķirošas nozīmes tāpēc. ka prasītājas pirm-
pirkšanas tiesības uz visu imobilu ir nedalāms objekts, kādēļ 
abu at'bildētāju s a i s t ī b a s ir s o l i d ā r a s un negrozītos ar 
to, ka viens vai otrs no viņiem atkristu kā līguma aprādītais ob-
jskta pārdevējs. Aiz tiem pašiem iemesliem nav no svara, vai 
p i r k š a n a s n a u d a tiktu iemaksāta tiesas depozitā uz abu 
atbildētāju vārda kopā jeb uz viena no tiem atsevišķi; Tiesu 
Palata neapgalvo, ka būtu domāts iema'ksāto naudu itkā sadalīt 
starp abiem atbildētājiem divās ideālās daļās; ja Tiesu Palata 
šai ziņā aizrāda, ka Iciga L. mantošanas masai nekas nepienā-
koties, tad Tiesu Palatai jo mazāk tiesību pārroest prasītājai, 
ka tā nepareizi esot prasību vērsusi pret K. 

(1930. g. 27. febr. spr. Rīgas i)ils. pr. !. pr. Knoppingiem uii Levita 
iiiiint. nva.su. Nr. 972.) 

1466. 

Atbildētāja atzīst, ka runā esošās о b 1 i g ā с i j a s tikušas 
ūodota-s prasītājai ar atbildētājas piekrišanu kā n o d r o š i n ā -
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j u m s trešās personas, ķ ī1 a s d e v ē j a, parādiem prasītājai 
par labu; atbildētāja vienigi apgalvo, ka minētās obligācijas va-
rot prasītajas, kā ķ ī 1 u ņ ē m ē j a s, rokās noderēt kā nodroši-
nājums nodrošinamā parāda rabežās; šis pēdējais apģalvojums 
atzīstams par pareizu tikai tai ziņā, ka gadījumā, ja pēc ķīlas 
realizācijas un parāda pilnīgas segšanas izrādītos atlikums' tas 
izdodams ieķīlatājam; bet ar to neanaz nav izslēgts, ka tomēr 
ķīluņēmējs nevarētu pilnā mērā realizēt savu ķīlu un ka, ja ķīla 
pastāv no parāda dokumenta. šāds ķīlu veids nebūtu realizējams 
taisni iesūdzības ceļā (L. с 1. 1490., 1466. р. р.) ; pie tam, pretēji 
atbildētājas domām, ķīju ņēmējs nav piespiests ieķīlāto parāda 
dokumentu iesūdzēt taisni tikai nodrošinātā parāda summas ro-
bežās, bet gan viņam tiesība rīkoties itkā šī paša parāddokumen-
ta kreditoram; pievestais 1466. p. netikvien neparedz šai ziņā 
nekādus ierobēžojumus, bet pafc tieši piešķir ķlluņēmējam tie-
sību, ieķīlāto prasījumu (t. i. ja par to ir parā-da dokuments) 
resp. pašu dokumentu pāi'dot tieši ar cssiju, t. i. pat no brīvām 
rokām, kas varētu notikt saprotams tikai šī prasījuma p i l n ā 
sastāvā; vienīgais pienākums, kas šai gadījumā gulstas uz ķīlu-
ņēmēja, ir, ka viņam jānodod norēķins ieķīlātajam par ķīlas 
realizāciju un varbūtējais atlikums jāizdod tam (L. с 1. 1455. 

- р.) ; tāpēc, ja nu, kā atzīst pati a.tbildētāja. minētās obligācijas 
var noderēt kā nodrošinājums prasītājai, tad jau ar to vien vi-
ņas nav bezvalutīgas un atbildētāja, kura n&apstrīd, ka obligā-
cijas tika nodotas prasītājai ar atbildētājas piekrišanu, nevar 
pretoties obligāciju realizācijai prasības ceļā taisni tā parāda 
segšanai, kura nodrošināšanai tās savā laikā tika nodotas prasī-
tājai; šai ziņā nemaz nekrīt svarā, ka viena no tām obligācijām 
vēl palikusi uz pašas prasītājas vārdu un ka atbildētājas vīrs 
ieķīlājis to bez kādas b 1 a n к ос e s i j а * un ka tā tad viņš пэ-
varējis uzstāties kā šīs obligācijas formēlais īpašnieks vai 
rīkotājs; vispirms likums tieši paredz iespēju ieķīlāt arī svešu 
ma.ntu ar šīs pēdejās īpašnieka piekrišanu (L. с 1. 1364. р.); šai 
gadījumā, kur ieķīlātā ogbligācija skaitās tieši uz ķīluņēmējas 
vārda, notika ieķīlāšana fiducijas veidā,. t. i. pārnesot uz ķīlu-
ņēmēju īpašuma tiesības, saprotāms neatsvabinot viņu ar to no 
parastiem ķīluņēmēja pienākumiem pret ieķīlātāju. kura stā-
voklis pēc būtības netiek ar to grozīts; tā tad prasītājas stā-
voklis pret nupat minēto obligāciju (kas skaitās uz prasītājas 
vārda), ir pilnīgi tas pats, kāds pastāv pret pārējām obligāci-
jām, uz kurām ir blankocesijas. Tiesu Palata gan konstatē. ka 
saskaņā ar ekspertīzi ieķīlātāja p a r ā d s ir lielāks par minētās 
vārda'obligācijas summu; bet ar šādu konstatējumu ir at-
taisnots tikai ta&, ka prasītājai bijusi tiesība iesūdzēt. bez šādas 
obligācijas, vēl vienu vai vairākas no ieķīlātām obligacijam; 
tomēr, nekonstatējot, ka ieķīlātāja parāds sniegtos taisni līdz 
pārējo ieķīlāto obligāciju summām, vai līdz vismaz kādu no pā-



— 23 — Viet'. lik. kr, III. d. 

rējām obligācijām summām, Tiesu Palata nevarēja nākt pie 
noteikta slēdziena par to, ka prasītājai esot tiesības, ieķīlātāja 
parāda segšanai iesūdzēt taisni v i s a s о obligācijas; saskaņā 
ar L. с 1. 1344. р. „ja prasījums, kas nodrošināts ar ķīlu tiesī-
bām uz vairākām lietām, apmierināts tikai pa daļai, kreditors 
patur savas ķīlu tiesības uz visam viņām ieķīlātām lietām, tā ka 
katra no tām atbild par vis-u prasījumu pilnīgi," bet no ' tā izriet 
tikai tas, ka ķlluņēmējam nav jāizsniedz pārējās viņam ieķīlā-
tās lietas un ka viņam atliek vēl tiesības realizēt šādas pārējās 
lietas, ja vien viņa prasījums netiktu nokotnē apmierināts; to-
mēr no pievestā 1344. p. nemaz neizriet, ka ķīluņēmējam būtu 
tiesības uz reiz realizēt v i s a s viņam ieķīlātās lietas neatkarīgi 
no tā, vai prasījums būtu vai nebūtu jau sedzams kaut arī ar 
vienu' jeb dažām no ieķīlātām lietām; šai ziņā ķīluņēmējam jā-
ievēro paša parādnieka intereses un viņam nav tiesības realizēt 
ķīlu tiesības pāri par tiešo vajadzību (sk. L. с 1. 1484. р.) ; ķīlu 
ņēmējs, kā svešās lietas valdītājs, atbild par levis cupla un 
custodia (1478., 3300. p. p.) ; piešķirt viņam tiesību realizēt ķīlu 
tiesības p i r m s jautājuma noskaidrošanas par to, vai nodro-
šināmais parāds nebūtu jau segts ar vienas pašas ieķīlātas lietas 
realizāciju, nozīmētu atzīt viņam tiesību rīkoties vienīgi ar no-
lūku nodarīt parādniekam zaudējumus neizvelkot no šādas rīcī-
bas kaut kādu labumu sevim; tamlīdzīgu izturēšanos likums 
noteikti aizliedz (L. с 1. 3444. р. 2. teik.); sekojot tani pašam 
principaim, likuros atļauj parādniekam t. s. beneficium 
excussionis realis (c. p. 1. 977., 1873. р. р.). Tādā kārtā Tiesu 
Palata, pielaižot v i s u prasītājai ieķīlāto obligāciju realizāciju 
un nenodibinot pie tām, ka nodrošināmais parāds patiesi snieg-
tos līdz p ē d ē j ā s obligācijas surhmai, pārkāpusi L. с 1. 1490., 
1344., 1484. р. р. un с. р. 1. 339., 711. р. р., kādēļ viņas sprie-
dums atceļams. 

(1931. g 22. apr. spr. Latvijas bankas pr. 1. pr. Opeškin. Nr. 1271.) 

1770. 
Atbildētāja aizrādījums kasācijas sūdzībā, ka Tiesu Pa-

lata nepareizi ieskaitījusi pirkšanas summas segšanā 500 rubļus, 
ко saņēmusi nelaiķa O. atraitns no pircēja pēc kvītes 1920. g. 
21. janvārī, tas ir nepilna gada laikā pēc pārdevēja, vecā O. 
liāves, kurš miriis 1919. g. 18. maijā, nepelna ievērību aiz tā 
iemesla, ka a t r a i t n e i ar bēraiem pēc Priv. lik. 1770. panta 
j)ieder arī mantojuma p ā r v a l d ī š a n a s tiesības viena gada 
l.iikā (sal. 1770. pantu ar 1774. un 1775. pantiem; sk. Erdman 
11Г. § 203; 55—56 lpp.) ; tāpēc atraitne varēja saņemt pirkšar 
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nas eenas atlikumu; atbildetājs neapgalvo, ka atraitne šo sura-
mu būtu piesavinājusies, vai ka tā būtu tikusi atstādināta по 
parvaldīšanas. 

(1950. g. 27. febr. spr. Oste|a pr. I. pr. (Meli. Nr. 531.) 

1834. 
Pēc p a r e n s b i n u b u s nāves nenotiek mantas kopības 

turpināšanās techniska nozīmē, bet gan tikai pagaidu faktiska 
turpināšanās, jo priv. lik. 1834. pants tādā gadījumā paredz ko-
pējās mantas sabrukumu — sadalīšanos atsevišķās (ne ideālās) 
daļās, kamdēļ, ja p i г m 1 a u 1 ī b a s b ē r n s mirst pēc parens 
binubus nāves, šī bērna mantojuma tiesības ir apsprisžaimas, 
pretēji kasācijas sūdzībā pievestam uzskatam, nevis pēc priv. 
lik. 1826. р., bet gan pēc tā paša Hkuma 1834. panta. Tādā kārtā 
Tiesu Palata, konstatējot, ka mantas devēja, mir. Ivana V., 
meita по pirmās laulības, Aleksandra В., mirusi pēc sava tēva 
nāves, pareizi atzinusi Aleksandras B. mantcjuma masu par 
nelaiķa Ivana V. mantinieci по Apgabaltiesas piespriestā daļā. 

(1931. g. 27. febr. spr. Vasijeva ].. Nr. 56.) 

2348. 
Prdv. lik. 2348. p. runājot par n o v ē l ē m par labu l a b -

d a r ī g a m , humanitārām un sabiedriskām i e s t ā d ē m domā 
šās iestādes (Stiftungen) plašākā nozīmē (Erdman, Sy&tem, 3. 
sēj. lp. 309.), zem kurām jāsaprot noteiktam mērķim kalpojoša 
organizācija ar j u r i d i s к a s p e r s о n a s tiesībām (priv. lik. 
713. р.; sk. Ennecerus, Kipp un Wollf, Lehrbuch d. burgerl. 
Rechts. I. sēj. 1. sadaļa, lp. 274.); pie tādām iestādēm, pieder 
ari d z i m t a s l e g a t s kā organizācija, kuras mērķis ir kalpot 
zināmas dzimtas interesēm, pie kam šāds legāts, (saskaņā ar 
priv. lik. 2351. p.) iegūst juridiskas personas tiesības. pēc tā 
apstiprināšanas по valdības puses; Ed. С džimtas legāts, kas 
šajā lietā uzstājas kā prasītājs, apstiprināts, pēc Apgabaltiesas 
konstatējuma. 1896. gadā 12. janvārī по likumīgas valdības va-
ras un ar to pašn ieguvis juridiskas personas tiesības; pretēji 
atbildētājas domām šis legāts nav zaudējis juridiskas personas 
tiesības ar to, ka viņš savus statūtus nav pārreģistrejis Latvi-
jas valdības laikā, jo nav tāda Hkuma noteikuma, kas viņaro 
tādu p ā r r e g i s t r ē š a n ā s pienākumu būtu uzlicis; iekšlietu 
ministra 1923. g. 23. jūlija un 1924. g. 17. maija rīkojumi (Vald. 
Vē&tn. 1923. g. Nr. 158. un 1924. g. Nr. 113.) konkretā lietā nav 
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piemērojami jau tādēļ, kā viņos iet rima par biedribu, savie-
nību im polītisku organizāciju pārreģistrēšanu un tā tad uz 
dzimtas legātiem nemaz neattiecas, tādā kārtā С. dzimtas legāts-, 
kā juridiska persona, varēja uzstāties kā prasītāja tiesā sava 
priekšstāvja (valdes locekļu) personā, kādēļ no šiem priekšstāv-
jiem izdotā pilnvara atzīstama par pilnīgi pietiekošu. 

(1929. g. 25. okiobļa spr. Ed. Citenuina dzimtas lcgata pr. 1. pr. 
Tiaiifnuin, Nr. 545.) 

2583. 
Kā nenolisdz Nodokļu departaments. Apgabaltiesa ar savu 

1927. g. 13. janvāra lēmumu atzinusi mantudevēju par mirušu 
1922. g. 19. martā. Saskaņā ar priv. lik. 2583. (sk. arī 2582.), 
526. p. p. kad tiesa izsludinājusi b e z v ē s t s p r o m e s o š u pair 
minišu, viņa manta uz 523. p. pamata nododama tiem, kas viņa 
70 g. vecuma sasniegšanas dienā bijuši viņa tuvākie m a n t i-
n i e к i. Tā tad mantošana atklājās tikai ar tiesas lēmumu par 
mantudevēja atzīšanu par mirušu (Bukovska komentārs pie 
priv. lik. 2583. p.) u.n tikai ar šo momentu vispār būtu- iespē-
jams pieņemt mantojumu un valdīt mantu „pro herede" un 
līdz ar to noteikt mantu sastāvu un vērtību un stāties pie jau-
tājuma izšķiršanas par to, kas konkretā gadījumā būtu atzī-
stams par mantinieku; pirms tiesas lēmuma dēļ bezvēsts prom-
esošā atzīšanas par mirušu gan varētu aprēldnāt dienu, kad 
nākošais raantudevējs sasniegtu savu 70. g. vecumu, bet toimēr 
neviens nevarētu vēl uizskatīt sevi par mantinieku un pārņemt 
vai pat pieņemt viņa mantību itkā mantojumu. bet gan dēļ mi-
nētās mantības pā.rzināšanas būtu tikai jānodibina a i z g ā d -
n ī b a civ. proc. lik. 1940. sek. p, p. paredzētā kārtībā. Tā tad 
arī irunā stāvošā gadījumā mantiniece būtu varējusi vai nu 
gi-iezties pie tiesas dēļ viņas apstiprināšanas mantošanas tiesī-
bās un sakarā ar to iesniegt arī p i e t e i k u m u par m a n t о -
j u m a s a s t ā. v u ш vērtību, vai arī tieši griezties pie Nodokļu 
departamenta ж lūgumu aprēķināt m a n t c . š a i n a s nļo-
d о к ļ u s un šai nolūkā iesniegt viņam pdeteikumu par manto-
.juma'sastāvu un vērtību. Tāpēc, pretēji Nodokļu departamenta 
domām. minēto pieteikumu mantiniece runā stāvošā gadījumā 
būtu vārējusi iesniegt nekad ne agrāk par Apgabaltiesas lēmu-
ma notikšanu, ar kuru Ādams L. ticis atzīts par mirušu, t. i. 
ne agrāk par 1927. g. 13. janvāri. 

(1930. g. 10. dec. spr. Lc/evska 1.,'Nr. 142.) 
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2599. 

Prasītāja. . . lūgusi atzīt viņu par mantinieci uz pusi no 
Kārļa R. atstātā mantojuma un starp to arī uz pusi по „C" mā-
jas, L. pagastā. Pretēji Tiesu Palatas domām, konkrētā prasība 
nav raksturojama kā priv. lik. 2599. sek. p. p. paredzētā m a n -
t o j u m a p r a s ī b a ; mantojuma prasības mērķis nav vis tikai 
mantošanas tiesību atzīšana ķā tāda, bet arī visa mantojuma, 
vai no tā pienākošās daļas, vai arī atbildētāja valdīšanā atro-
došos un pie mantojuma piederīgo priekšmetu i z d o š a n a 
(priv. lik. 2602. p.); šās prasības priekšnoteikums tā tad nav 
vis tikai prasītāja mantošanas tiesību neatzīšana no atbildē-
tāja puses, bet arī no prasītāja pieprasītā mantojuma (vai tā 
daļu) n e i z d o š a n a no atbildētāja puses, sakarā ar ко tad arī 
vajadzīgs, lai mantojums (vai tā daļas) prasības celšanas laikā 
atrastos atbildētāja v a l d l š a n ā , izņemot f i c t a p o s s e s s i o 
gadījumu (priv. Ш. 2600., 2602., 2603. р. р.; sk. arī Erdman, 
System, IV. sēj., lp. 437. sek.); konkrētā gadījumā minētie 
h e r e d i t a t i s p e t i t i o priekšnoteikurad pēc prasības sūdzī-
bas saturu nav konstatējami, neviens na prāvniekiem to esa-
mību neapgalvo un arī Tiesu Palata tos nav nodibinājusi, kādos 
apstākļos Tiesu Palatai nebija pamata šo prasību kvalificēt kā 
hereditatis petitio. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aiz-
rādījumam, celtā prasība nav uzskatāma ari par civ. proc. lik. 
2069. p. paredzēto prasību, kuras mēi'ķis ir p r o k l a m a s laikā 
nepieteikto pretenziju atzīšana par iznīcinātām; šādu praslbu 
prasītāja konkretā gadījuraā nav cēlusi un arī nevarēja celt jau 
aiz tā vienkārša iemesla, ka apgabaltiesa ar savu apsardzības 
kārtībā taisīto 1924. g. 20. maija lēmumu, ar kuru par vienigo 
Kārļa R. mantinieci apstiprināta atbildētāja, nekādas proklam.as 
Iaikā nepietsiktas prasības n a v atzinusi par iznīcinātām. īste-
nībā konkretā prasība raksturojama kā civ. proc. ļik. 3. (1801.) 
pantā paredzētā pi*e j u d i c i ā l a p r a s ī b a , kuras rnērķis ir 
prāvnieku starpā attiecībā uz Kārļa R. mantojumu pastāvošo 
attiecību rrodibināšanu, atzīstot, ka prasītājai (līd'Zīgi atbildē-
tājai) ir mantošanas tiesības uz minetā mantojuma vienu pusi. 
Ar sacīto atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas 
sūdzībā, kuros viņa cenšas pierādīt, ka a) šī prasība uzskatāma 
pai* noilgušu, kā celta pēc civ. proc. lik. 2070. p. aprādītā termiņa 
un b) ka tā tāpat būtu atzīstama par noilgušu arī no Tiesu Pa-
latas viedokļa, kura prasību raksturojusi kā hereditatis pstitio. 
īstenībā par n o i l g u m a termiņu piemērošanu, par kuru atbil-
dētāja runā savā kasācijas sūdzībā, nevar būt runas attiecībā 
uz konkreto prasību, kura, kā prejudiciāla prasība, padota v i s -
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p ā r ē j a m noilguma termiņam, kura notecēšanu kasācijas sū-
dzības iesniedzēja neapgalvo. 

(1930. g. 26. sept. / 30. okt. spr. Rtiksa īvumt. niasas pr. 1. pr. 
Ru-ks, Nr. 139.) 

2677. 
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, Tissu 

Palata nākusi pie pareiza slēdziena, ka pie raantojumada-
U š a n a s jāņem vērā tas stāvoklis, kas bija mantošanas tie-
sību iegūšanas momentā, un ka nav no svara tas apstāklis, ka 
kasācijas sūdzības iesneidzējs vēlākd ir piepircis no māsāra viņu 
ideālā daļas un tās nokca'otorējis uz aava vārda; tāds slē-
dziens tieši izriet no mantojuma dallšanas institūta, jo m a n -
t o j u m s ir tas, ко mantinieki mantojuši, bet nevis tass par 
ко šis mantojums varēja pārvērsties саш* dažādām vēlākām 
transakcijām mantinieku starpā; tādā kārtā Tiesu Palata nav 
pārkāpuai likumu, sadalot mājas starp brāļiem Teodoru un Vol-
demāru L. līdzīgās daļās, lai gan Voldemārs L. (pateicoties ar 
māsām noslēgtiem pirkuma līgumiem) skaitās zemes grāmatās 
par māju' 3U daļu Ipašnieku; Tiesu Palata arī rlkojusies sa&kaņā 
ar pastāvošu likumu garu, jo, kā to atzīst pats kasācijas sūdzl-
bas iesniedzējs, zem agr. ref. lik. iespaida īpašuma sadalīšana 
dabā starp vīiiešu kārtas mantiniekiem pielaižama plašākos ap-
mēros kā agrāk. 

(1934). g. 31. janv. spr. Līicii.ia 1.. Nr. 51.) 

2738. 
Priv. lik. 2738. p. ir vienīgi tā nozīme, ka noteikumi pa.r 

pirkuma līgumu piemērojami vienīgi līd'zmantinieku s a v s t a r -
p ē j ā s a 11 i e с ī b ā s, kad tie m a n t o j u m a d a l ī š a n ā 
viens otram kaut ко по mantojuma atvēl (ūbsrlassen), piem. 
okvivalenta jautājumā par savstarpīgi nodotām lietām iz man-
tojuma, par atbildības pienākumu nodotā lietā (priv. Hk. 8215. 
p.) un t. t., bet šim pantam nav šīs nozlmes, ka objektīvā ziņā 
lldzmantiniekam uz dalīšanas līguma pamata pārgājusa lieta, 
tamlīdz arī mantots neku&tām īpašums, būtu zaudējusi m a n t o-
t a s M e t a s raksturu (Erdmaim II, 4>97 lp.); konstatējot, ka 
mantošanas dalīšana nenotiek īpašuma tiesību pāvejā по viena 
mantinieka uz otru, Tiesu Palata nav sagrozījusi priv. lik. 2738. 
li. tiešo nozīmi. 

(1931. g. 2-5. marta spr. Bcldau pr. 1. pr. BeUIau. Nr. 704-.) 
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2788. 
Tiesu Palatai, konstatējot, saskaņā ar atbildētājas ierunu, 

ka mir. Andreja V. t e s t a m e n s satur nepareizību priv. lik. 
2788. panta nozīmē, šā neparaizība b i j a j ā i z 1 a b о saskaņā 
ar šā likuma izprafaii, kāds pienākums — kā pareizi aizrāda 
Tiesu PaJata — viņai būtu bijis pat tad, ja atbildētāja minēto 
ierunu nebūtu cēlusi, jo kā tas sevišķi izriet no likuma vācu 
teksta („es m u s s das Fehlerhafte imd Widergesetzliche nach 
dem Gesetz€ z u г е с h t g e s t e 1 \t werden"), šāda n e p a r e i -
z ī b a s l a b o š a n ā izdarāma no tiesas puses ex officio, ja 
viņa tādu konstatējusi; prasītāju aizrādījums, itkā atbildētāja 
pirmā instancē būtu vienīgi lūgusi prasību atraidlt, nesaskan 
ar lietas apstākļiem, jo pēdējā Apgabaltiesas sēdē atbildētāja 
lūgusi prasību atraidrt tikai daļa, kurā kļūdaini iet runa par 
40.000 Ls izmaksu katrai prasītājai, jo patiesībā testators do-
mājis' un gribējis novēlēt katrai prasltājai minētās summas 
Latv. rubļos; konstatējot šās atbildētājas ierunas pareizību, 
Tiesu Palata, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēju aizrādīju-
raam, rīkojusies pilnīgi saskaņā ar priv. lik. 2788. pantu, izla-
bojot („zuTeehtstellen") pielaiato k ļ ū d u ; tikai tādā ceļā šinī 
lietā var ievērat priv. lik. 1981. pantu, pēc kura par testainsntu 
sauc pēdējās g v i b a s izteikumu. 

(1951. g. 14. apr. špr. Cradovskij ни Lo>ii,i pr. I. pr. Voskis, Nr. 55.) 

2922. 
Apgabaltiesa konstatējusi, ka 1928. g. 24. a.prilī prasītājs 

uzsācis s t r e i к u, pie kam viņam no darba dlevēja Ā./.S. „ī." 
ticis uzteikts darbs uz 14 dienām, bet velāk iestājies atkal dar-
bā uz jauniem noteikumiem un nostrādājis vairākas nedēļas. 
1928. g. 28. maijā prasītājs, sastāivēdams līguma attiecībās ar 
A./S.„r."a<tkal pievienojies streikotājiem un noslēdzis ar viiņiem 
vienošanos par to, ka atjaunošot darbus pie A.IS. „I." tikai tad, 
ja pēdējā pieņemišot darba tarifu, norunāto starp Latvijas grā-
matrūpnieku biedrību un Latvijas grāmatrūpniecības arodu sa-
vienību. Kā garantiju minētam solījumam prasītājs izdsvis 
vekseli par Ls 500 un tā kā prasītajs savu solījumu neesot ietu-
rējis, bet iepriekš tarifa pieņemšanas no A./S. „I." puses atgrie-
zies darba pie pēdējā&, tad vekselis ticis nodots atbildētājai pie-
dzīšanai un uz atbildētājas lūgumu Rīgas 2. iec. miertiesnesis 
ar 1928. g. 7. jūlija spriedumu piespniedis no prasltāja vekseļa 
summu. 

1928. g. 12. septembri pa-asītājs cēlis prasību pret atbildē-
tāju, lūdzot atzīt minēto miertiesneša spriedumu par atceltu at-
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tiecībā uz prasītāju im atzīt pēdējo par svabādu ш saistlbas 
pēc šl vekseļa, kā beznaudas veksela un runājoša pretim priv. 
lik. 2922., 3214. p. p. 

Rigas Apgabaltiesa ar 1929. g\ 20. anarta spriedumu lo pra-
sību apmiermājusi, nākot pie slēdziena, ka vienošanās, kura noti-
kusi starp prasītājiem im pārējiem streikotājiem, atzīstams par 
darljumu pret l a b i e m t i k u m i e m , kāds slēdziens nebūtu 
groaāms arī tanī gadījumā, ja vēl būtu spēkā Latvijas valsts 
iekārtas pagaidu noteikumu 9. pants (L. кг. 1920. g. Nr. 183.), 
kādi noteikuimi, pēc Apgabaltiesas a,tzinuma, tomēr esot atvie-
toti ar Latvijas Republikas Satversmi, kurā s t r e i k a b r ī -
v ī b a vispār neesot mmēta. 

Atbildētājas par šo sprieduimu iesniegtā kasācijas sūdzība 
nepelna ievēnbas. 

Valstīs, kurās atzīta streika biivība, strādniekiem d'ota 
iespēja izlietot s'treiku, kā cīņas līd'zekli ar darba devēju, nene-
sot par to kriminalatbildibu, kāda pastāv valstīs, kuras streika 
l)iīvību neatzīst. Tomēr no tā apstākļa, ka valstī, kura atzīst 
streika brīvību. strādniekiem par streik'u nedraud kriminalatbil-
dība, neizriet, ka strādnieki, pārtraucot kopīgi darbu un neieve-
rojot pie tam uzteikšanas termiņu, nepielaistu nelikumību ino 
p r i v. 1 i k. viedokļa; sitreika brlvība nenozīmē priekš strādnie-
kiem priv' Hk. 3209. sek. p. p. atcelšanu, kas katram llguma sJē-
dzējam uzliek par pienākumai cieši izpildlt noslegto līgumu. 
Tādēļ ja streika dalībnieks, to pārtraucot, aftgriežas atpakaļ pie 
darba, tad viņš rīkojas tikai l i k u m ī g i , t. i. saskaņā ar no-
slēgto llgmmu, kādēļ jāatzīst par pareizu Apgabaltiesas uzskats, 
ka ir jāatzīst par pretim runājošu priv. lik. 2922., 3214. p. p. 
tādā vienošanās' streikotāju starpā, ar kuru individuelam strād-
niekam ņemta tiesība atgriezties pie darba, t. i. izpildīt taisni 
to, kas viņam saskaņā ar līgumu jādara; atzī&tot tādēļ arī kon-
kretā lietā arī prasītāja doto solījumu neatgriezties pie darba 
A./S. „I.", ja tā nebūs pieņēmusi kolektīva līguma noteikumus, 
par nederīgu kopā ar savienoto ar šo зкхЙз'ишш — vekseli, Apgai-
k-iltiesa nav likwmu pārkāpusi. Tā tad pat atzīstot par pareizu 
ntbildētājas uzskatu, ka L a t v i j ā pastāv streika brīvība atbil-
dētājas kasadjas sūdzība būtu atraidama, kādos apstākļos Se-
tiats neatrad par vajadzīgu apspriest kasacijas sūdzības iesnie-
dzējas pasikaidrojumus, kuros viņš apsitrīd pretējo Apgabaltiesas 
liMlzienu, pēc kura Latvijā tāda brīvlba nepastāvot. 

(1950. g. 26. sept. spr. Rcimaņa pr. 1. p'r. Latvijas grāmati-ūpnio-
I [bas (larhinieku krāj-aizdevu sab.. Nr. 686.) 
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2947. 
K o m i j a m gan na,v tiesiības ņemt preces uz к г e d i t а 

sava principala vārdā (Cvingmaņa spried. krāj. 1. sēj. 153. Nr . ) ; 
bet tomēr gadījumā, kad principāls noteikti vai klus.u ciešot ko-
mija īīcību ratihabējis, tad komija rīcībā līdz ar to kļūst prin-
cipālam saistoša (priv. Hk. 2947, 3113 р. р.). Apgabaltiesa kon-
statējusi, ka, pēc liecinieku R. un N. liecībām, atbildētāja komijs 
preces ņēniis taisni p r i e к š a t b i l d ē t ā j a veikala; по otras 
puses Apgabaltiesa na.v nodibnājusi, ka atbildētājs по preču pie-
ņemšanas būtu atteicies, jo ja nodibināts. ka preces patiesi iegā-
jušas atbildētāja veikalā. tad nemaz — pretēji Apgabaltiesas do-
mām, — nekrīt svarā vai un kādā veidā atbildētājs būtu ar šā-
dām precēm tālāk rīkojies un sevišķi vai viņš tās būtu izlietojis 
sev „par labu". Tādā kārtā pēc pašas Apig-abaltiesas konstatētiem 
lietas apstākļiem. prasītājam gan bija pamats atzīt, ka atbildē-
tājs r a t i h a b ē j i s sava komija rīcību. ņemot preces uz kâ e-
dita по prasītāja, un ka tāpēc atbildētājs ir atbildīgs par preču 
samaksu arī uz i n rem v e r s i o pamata (Sen. civ. kas. dep. 
spried. krāj. 1921. g. 40. Ni\). Tādā kārtā Apgabaltiesa tomēr 
atraidot pie šādiem apstākļiem prasību, pielaidusi spneduma 
motīvu nepareizībU'. 

(1928. g'. 13. dec. spr. Jansoua pr. 1. pr. Pazariņu. Nr. 566.) 

2952. 
Prasītājs lūdz: atzīt par neMkumlgu, spēkā neesošu im 

dzēšam.u z-emes grāmatāS' — pirkšanas-pārdošanas līgumu, ar 
kui'u atbildētājs M. pārdevis atbildētājad, Finansu ministrijai, 
imobilu Rīgā. Savu pirasību prasītājs pamato uz to, 1) ka 
viņš 1912. g. 9. martā ar M. noslēdzis f i d u c i ā r u l i g u m u , 
sakarā ar kuru M. nopircis, ar prasītāja naudu un uz prasītāja 
rēķina, bet savā vārdā, minēto imobilu, kas arī ticis isvests uz 
M. vārdu zemes grāmatās, 2) ka M. bez prasītāja piekrišanas 
imobilu nelikumīgi 1921. g. 5. jīmijā pārdevis Finansu mini-
strijai, uz kuras vārdu imoblls pārvests 1924. g. 29. oktobrī, 
3) ka šī pēdējā zinājusi par noslēgto starp prasītāju un M. fi-
duciāro līgumu, t. t. par to, ka M. hnobils — juridisiki — ne-
niedsr, kādēl. seviški Finansu nrinistrija. rīkojusies m a l a 
f i d e . 

Atbildētāja, Finansu ministrija, noliedzot, ka viņa būtu 
rīkojusies mala fide, prasību nav atzinusi, un paskaidrcjusi, 
1) ka līdz 1921. g. 14. jūnijam viņai par namu nekādi raksti 
vai lūgumi neeso.t ienākuši, ka izšķirošs esot ka līguma noslēg-
šanas laikā ar M. imobils bijis uz šī pēdējā vārda un ka tā-
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pēc viņai bijusi tiesība, sa&kaņā ar priv. lik. 813. p. llgumu slēgt 
ar zemes grāmatās ievesto imobila īpašnieku, 2) ka viņas 
rīcība. nopērkot imobilu по M., nee&ot tikusi vēnsta uz kādu 
kopīgu — ar M. — darbību, lai kaitētu prasītāju (dolus malus) 
un ka tādēļ prasītājs būtu varējis pretenziju (aiz fiduciārā da-
rījuma neizpildīšanas) celt vienīgi pret savu kontrahentu, t. i. 
pret M., un pis tam tikai o b 1 i g a t o r i s k u , по līguma izrie-
tošu p r a s ī b u par zaudējumiem, bet ne prasību. kurā viņš 
domātu panākt lietišķas sekas, t. i. starp M. un Finansu mini-
striju noslēgtā pirkšanas līguma atcelšanu. 

Apgabaltiesa prasību atraidījusi; Tiesu Palata apstipri-
nājusi Apgabaltiesas spriedumu. 

Prasītāja kasācijas sūdziba nepelna ievērlbu 
Starp pairtiem nav strīdu par to. ka prasītājs a r M. no-

slēdzis fiduciāru līgumu ar to, ka prasītājs licis imobilu ierak-
stīt uz M. vārdu. Fiduciārs līgums pēc savas būtības par&dz 
ka tai nodibinātāS' juridisikās sekas ietu pāri par viņa ekono-
misko nolūku (sk. paša prasītāja iesniegto — norakstā — Se-
nāta spried. 23./175.). Pretēji f i k t ī v a m un pat s i m u l a -
t ī v a m d a r ī j u m a m , fiduciārā līgumā nodibināmās sekas 
patiesi tika nodomātas. Ja tāpēc fiduciārā līgumā paredzēts, 
ka fiduciāram jāiegūst īpašuma tiesības uz runā stāvošo iroo-
bilu, tad jādomā, ka kontrahentu griba patiesi bija, piešķirt 
fiduciāram īpašuma tiesības ar visām по tā izrietošām sekām. 
atsevišķi tur, кит fideikomitents (fiduciants) по vienas puses 
nodrošinājis sevi ar obligācijn imobila pilnā pretvērtībā (kā 
to konstatējusi Tiesu Palata), un по otrās puses nav ierobežojis 
fiduciāru ar zeme& grāmatās ievedamu atsavināšanas aizlie-
gumu. Kā īsts īpašnieks. M. varēja, uz fiduciāra līguma pa-
mata, imobilu atsavināt по sevis, un likumīgi pārnest īpašuma 
tiesības uz savu pircēju, pilnīgi neatkarīgi по tā. vai fiduciāra 
(trešais)'kontrahents (Finansu ministrija) zinājis par fiduciāro 
līgumu (starp prasītāju un M.) jeb ne. Šāds kontrahsntu stā-
voklis kļūst skaidrs, ja izietu по tipiskā fiduciārā līguma. proti 
по romiešu tiesību „fiducia". pēc kura parādnieks nodrošina 
savu kreditoru ar mantas ķīlu, nododot mantu kreditoram īpa-
šumā ar norunu, ka, parāda summas samaksas gadījumā. kre-
ditoram. manta janodod atpakaļ bi.iušā parādnieka Ipašumā, bet 
pretējā gadijuimā, kreditoram tiesība nz vispārēja pamata 
mantu pārdot un pie tam savā vārdā; ja ari mantas pircējs 
zinātu par to. ka manta tikusi ieķīlāta pārdodošam kr&ditoram 
ar fiducijas līgumu, tomēr pircējs likumīgi iegūtu īpašuma tie-
sības uz šo mantu. Tās pašas sekas — saprotams — iesitā.ias 
arī visos pārējos fidueiāros darijnmos. Fiduciārus līgumus jau 
sen atzinusi tiesu prakse. tā piem. Kr. Senāts atzinis par sai-
stošu fiduciāru līgumu abiem šī līguma kontrahentiem un pie-
šķīra katram šī līguma kontrahentam tiesību prasīt tā izpildī-
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šanu (Kr. Senāta spried. 1912. g. Nr. 33., Meringa lietā; par šo 
sprieduniu sk. Vinavera rakstu йигпаШ.ЕНзстникъ гражд. права" 
1913. g. 2. Nr., 86. sek. lpip.). Ja nu fiduciārs pārkāpis savus 
pienākumus attieclbā pret savu fiduciantu, piem. pretim Hgu-
mam pārdodot imobilu kādai svešai personai, tad viņš gan at-
bild fiduciantam, bet pēdējam nekad nebūtu tiesības pārdoša-
nas līgumiu apstrīdēt attiecībā uz pircēju, ipat ja pircējam par 
fiduciāra līguma esamību būtu zināms, ja vien по paša fiduciārā 
līguma nebūtu pircējam redzams, ka fiduciāram pārdošanas- tie-
sības nav piešķirtas un ja par tādu ierobežojumu būtu attiecīgā 
atzīme zemes grāmatās. Šādai atzīmei trūkstot, trešam pircē-
jam nav jārēķinājas ar fiduciāru līgumu . . . (priv. lik. 3115. 
pants). Ja arī pats fiduciants būtu par fiduciāro līgumu pazi-
ņojis pircējam phims pirkšanas-pārdošanas lāguma noslēgšanas, 
tad tas tomēr nenostādītu pircējiu itkā m а 1 a f i d e, tai ziņā 
ka fiduciantam būtu tiesības apstrīdēt pirkšanas-pārdošanas 
llgumu, līdz kamēr nav pierādīts, ka par fiduciāra rīcības iero-
bežojumiem būtu pirms tā atzīmēts — kā apirādīts — zemes 
grāmatu reģistrā uz runā stāvošo imobilu, vai nu tieši uz 
fiduciārā līguma, vai uz tiesas lēmuma pamata. Tā tad fidu-
ciāra pielaists fiduciārā līguma pārkāpums katrā ziņā izrāda 
sekas tikai starp viņu un fiduciantu, bet nekad neaizskar fidu-
ciāo*a trešo kontrahentu (sk. arī Ennecerrus, Lehrbuch des būr-
gerlichen Rechts, 1. sēj. 139 § 1. d. pie 10. piez.). Tāpēc. kā 
pareizi pieved Tiesu Palata, по fiduciāra vai fiducianta izejošs 
vienkāršs paziņojums par fiduciārā lrgumiā itkā paredzētiemi fi-
duciāra tiesību ierobežojumiem nav pie tagadējās Hetas apstā-
kļiem saistošs Finansu ministrijai, sevišķi ievērojot priv. Hk. 
noteikumus par zemes grāmatu ierakstu nozāmi attiecībā pret 
trešām personām (812., 813. р. р.). Aiz pievestiem iemesliem 
pilnīgi atkrit visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sū-
dzībā par to, ka Tiesu Palata nav ņēmusi vērā lietā esošos 
datus un ziņas, по kuriem esot redzams, ka Finansu ministrijai 
bijis zināme par fiduciārā līguma esamību starp prasītāju un 
M., un tai itkā paredzētiem ierobežojumiem, kā arī atkrīt pra-
sītāja aizrādījumi uz to, ka Tiesu Palata nspareizi nav izteikusi 
civ. proc. lik. 444. p. sankciju sakarā ar Finansu ministrijas at-
teikšanos izsnfegt visu viņas rīcībā esošo materiāk par nupat 
minēto jautājumu. Tāpat aiz tiem pašiem iemesliem Tissu 
Palatai bija pietiekošs pamats neievērot prasītāja aizrādījumii 
uz paša M. paskaidrojumiem šai lietā un arl atstāt bez ievērības 
prasītāja lūgurnu dēļ liecinielca B. nopratināšanas. 

(1931. g. 31. janv. spr. Abrama pr. 1. pr. Nulovcu mant. masu 
и. с, Nr. 15.) 



2963. 
Apgabaltiesa, konstatejot по liecinieces izsacījuma un 

по pašas atbildētājas izturēšanās Apgabaltiesas sēdē, ka at-
bildētājas attīstības pakāpe ir tik zema, ka viņa pat neprot 
atšķirt parastās naudas vienības, varēja, izejot по šī konstatē-
juma, nākt pie slēdziena, ka parakstot līgumu ar prasītāju, at-
baldētāja nav apzinājusēs saistību attiecībā uz īīgumā pare-
dzēto līgumsodu; šis Apgabaltiesas slēdziens ir dibināts uz lie-
tas faiktisko apstākļu iztirzāšanu pēc būtības, kādēļ viņš pēc 
tiesu iek. lik. 5. p. noteikumiean nav pārbaudāms Senātā, un pa-
matojoties uz šo slēdzienu Apgabaltiesa, saskanā ar priv. lik. 
2963. panta izpratni, varēja noraidīt prasību. 

(1931 g. 31. janv. spr. Āboltiņa pr . 1. pr. Kārklis, Nr. 520.) 

3015. 
Saskaņā ar priv. lik. 3620., 3618. p. p. v i s i prasījumi, kuri 

ar likumu (priv. lik. 3695. sek. p. p.) nav noteikti izņemti по п o-
i 1 g u m a iespaida un kuru izveŠanai nav noteikti īsāki teraniņi, 
^'zdziest, kad tas, kam tiesība uz viņiem, neizved tos desmit gadu 
laikā (resp. Kurzemē, pēc noteikumiem, kuri bijuši spēkā līdz 
1924. g. 28. augusta likuma spēkā nākšanai — piecu gadu laikā 
— priv. lik. 3621. p.) ; tādēļ, kā to jau paskaidrojis Кг. Sen. civ. 
kas. dep. (1901. g. spr. Nr. 33), arī personlga p r a s ī b a p a r 
d a r ī j u m a i e t ē r p š a n u a t t i e c ī g ā f o r m ā (3015., 
3030. p. p.) — kāda prasība konkrētā gadījumā по prasītāja 
celta — ne ar kādu likumu по noilguma iespaida nav izņemta, 
kādēļ tā a n uzskatāma par noilgušu, ja viņa nav celta augšā 
aprādītos likumā noteiktos noilg-uma termiņos; pie tam, pretēji 
kasācijas sūdzības aizrādījumam, pārdotā nekustamā Ipašuma 
nodošana parcēja valdīšanā šai ziņā nespēlē lomu un neiespaido 
termiņu, kurā ceļamā prasība par pirkšanas-pārdošanas līguma 
ietērpšanu attiecīgā formā, bet šādai imobila tradicijai varētu 
būt nozīme tikai jautājumā par imobila iegūšanu по pircēja 
uz i e s ē d ē j u m a pamata . . . Ar sacīto atkrīt visi prasītāja 
paskaidrojumi . . ., kuros viņš apstrīd Tiesu Palatas slēdzienu, 
ka šī prasība par prāvnieku starpā noslēgtā pirkšanas-pārdo-
šanas līguma (attiecībā uz strīdū stāvošā nekustamā īpašuma) 
ietērpšanu attiecīgā formā, padota vispārējiem noteikumiem par 
pra&lbu noilgšanu. Tāpat Tiesu Palata pareizi atzinusi, ka šis 
p r a s ī b a s n a t i v i t ā t e s m o m e n t s skaitāms по līguma 
noslēgšanas dienas, jo prasītājs jau tad varēja pi-asīt по at-
bildētāja formela līguma parakstīšanu (priv. lik. 3623. р.). 
Kurz. zemn. lik. 95. pants, pēc kura (kā tas a*edzams по panta ч 

vācu teksta) ir spēkā desmit gadu'noilgnma termiņš „priekš un 
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pret zemniekiem" („ftir imd gegen die Bauern"). konkrētā lietā 
nav piemērojams, jo prasītājs, kas, kā konstatējusi Tiesu Pa-
lata, pastāvīgi dzīvo Tukumā, vispār par z e m n i e k u nav at-
zīstams, jo tikai pagasta robežās dzīvojošas personas var t ikt 
pieskaitītas pie zemniekiem, saskaņā a.r Latvijā spēkā esošiem 
iikumiem (1922. g. 21. jūn. lik. par pagastu pašvaldību (lik.kr. 
11,9.) 1. р.). 

(1929. g. 22. febr. / 22. niarta spr. Gnnbcrga pr. 1. pr. Zalma-
uovič, Nr. 54.) 

3034. 
Pretēji prasītāju domām, Tiesu Palata nav pielaidusi pret-

nmu itkā ar to, ka viņa no v i e n a s puses atzinusi rimā stā-
vošo l l g u m u par g а 11g u, bet по о t r a s puses atradusi par 
■noslēdzamu vēl kādu f o r m ā l u l ī g u m u : pretstats f ormslam 
līgumam ir nevis negalbgs līgums (priv. lik. 3140. р.), bet gaai 
n e f o r m e l s l l g u m s (priv. lik. 3030., 3034. p. p.) pie kam 
neformels līgums tomēr varētu būt arī galīgs līgirms (Sen. civ. 
kas. dep. spried. krāj. 1922. g. 11 Nr.; 1923. g. 1., 2. NNr.). 
Tomēr ar to nav izšķirts jautājums par to, vai runā stāvošais 
līgums būtu pēc savas juridiskās nozīmes uzakatāms par 
p r i e k š l ī g u m u jeb par galīgu līgumu; Tiesu Palata minēto 
līgumu atzīst par galīgu (punktācijas ziņā: priv. lik. 3034. р.), 
atrodot, ka būtu bijis jāizdara tikai „daži priekšdarbi", lai for-
meli atdalītu mir. Annai B. piederējušo mantojuma daļu uin ka 
tā tad būtu bijis jāceļ vienīgi priv. lik. 3014., 3015. p. p. pare-
dzētā prasība dēj minētā Hguma i e t ē r p š a n a s a t t i e c ī g ā 
f o r m ā . šāds tiesu Palatas uziskats gan nav par pareizu uz-
skatāms; galīgs pirkšanas līgums paredz, ka pirkšanas priekš-
mets būtu skaidri noteikts (priv. lik. 3835. p.) ; ja tiktui pār-
dota „viena 4* daļa no nekustama īpašuma ar visām tām ēkām 
un piederumiem, tiesībām un pienākumdem, kādi pārdodamai 
daļai varētu piekrist p ē с d а 1 ī š a n a s а к t a, n о s 1 ē d z a m а 
n ā k a m ī b ā " starp pārdevēju un tā līdzmantiniekiem, tad 
pārdotā ir vai nu 4* ideālā daļa, kā to raksturo paši prasītāji 
savā prasības rakstā (priv. lik. 927. p.), vai pat kāda reāla daļa 
(priv. lik. 927. p. 1. piez.), tomēr nenoteicot tās reālās robsžas; 
ar to katrā ziņā paīiktu atklāts, kas faktiski tika pārdots un 
nodots; tā tad' pirkšanas-pārdošanas īstais objekts būtu jāno-
teic tikai p ē c dalīšanas līguma noslēgšanas, sadalot visu da-
lāmo hipotēkārisko vienību attiecīgās reālās daļās (zemes ga-
balos') un noteicot katra atsevišķa zemes gabala robežas pec 

, plāna (priv. lik. 2706. р.: sk. Sen. civ. kas. dep. spried. 1929. g. 
61. Nr . ) ; Tiesu Palatai, nenodibinot, ka dalīšanas līgums aprā-
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dītā nozīmē jau būtu noticis, nebija pamata, minēto līgumu atzīt 
par „galīgu". Tomēr, по tā, ka, pretēji Tiesu Palatas domām, 
minētais līgums nav galīgs, bet tikai priekšllgums, nemaz neiz-
riet, ka ar to nebūtu nodifoinājušās starp kontrahentiem, resp. 
to mantiniekiem saistošas juridiskas attiecības un ka minētais 
līgums būtu zaudējis savu spēku tikai vai ar sevišķu vienošanos 
starp kontrahentiem, vai ar tiesas spriedumu; šai ziņā Tiesu Pa-
lata nodibinājusi по vienas'puses, ka pretēji prasītāja domām, ar 
pirmo Tiesu Palataa 1924. g. 9. okt. spriedumu atbildētājas* pra-
sība dēļ „formela līguma parakstīšanas" tikusi atraidīta nevis 
pēc būtības, bet tikai „formelu trūkumu dēļ", un по otras puses, 
ka tagadējo prasītāju pretprasība dēļ minētā līguma atzīšanas 
par fiktīvu un nederīgu tikusi atraidīta pēc būtības; tāpēc 
Tiesu Palatai bija pietiekošs pamats atzīt, ka minētais līgums 
tagad uzskatāms par spēkā esošu. Tādā kā/rtā, pastāvot vēl 
saistošam Hgumam, kaut arī priekšlīguma veidā, prasītājiem 
jau tādēļ vien nav tiesības prasīt Ipašuma atzīšanu uz prasības 
rakstā aprādītām ēkām, t. i. uz tādiem objektiem:, kuri ar mi-
nēto līgumu tikuši aizpārdoti atbildētājai, un kuri vēl līdz 
šim nav reālā veidā atdalīti по nedalītās kopējās hipotēku 
vienības. 

(1929. g. 12. dcc. spr. Ligzdiņ u. с. рг. 1. pr. Grosbard, Nr. 593.) 

3106. 
Nodibnot lietā, ka prāvnieku starpā notikusi n o r ē ķ i -

n ā š a n ā s, kura novedusi pie atbildētāja s о 11 j u m a samak-
sāt 25.263 rub. prasītājam kā parādu, un konstatējot, ka prasība 
taisni iziet uz s o l ī j u m a realizēšanu resp. по solījuma izrie-
tošas vēl nesamaksātas parāda daļas pieprasīšanu, tiesa varēja 
arī nepiegriezt sevišķu vērību tiem atsevišķiem posteņiem. kas 
bija prāvnieku norēķināšanās pamatā. 

(1930. g. 28. okt. spr. Skopina pr. 1. pr. Kubulnieku, Nr. 1063.) 

3213. 
_ 1) Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, ap-

mierinājusi prasību aiz tā iemesla: а) ка по partu līguma iz-
rietošie prasītāja pienākumi par zemes gabala nodošanu atbil-
dētājas īpašumā ar formelu koroborāciju ir izpildlti, bet atbil-
dētājas pienākums samaksāt pirkumcenas atlikumu1 . . . palicis 
neizpildīts; b) ka atbildētāja nevarēja aizturēt pirkumcenas 
atlikumu uz tā paimata, ka prasītājs kādu laiku lietojiš %uma 
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objekta dalu un ar to nodarījis atbildētājai zaudējumus, jo par 
tādiem, viņai bija jācej prasība. Nodibinot, ka prasītāja līgu-
iniskie pienāķumi ir izpildīti, tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka 
atbildētājai jāsedz pirkumcenas atlikums; atsaucoties savā ka-
sācijas sūdzībā uz e x c e p t i o n o n a d i m p l e t i c o n t r a c -
t u s (priv. lik. 3213. р.), atbildētāja š ā d u atspēkojumu prasī-
bai nav pievedusi pie lietas izspriešanas pēc būtības; īstembā 
atbildētāja prasības atspēkošanai ir izgājusi vienīgi iz pretpra-
sījuma par zaudējumiem, un tiesa arī ir paskaidrojusi, kāpēc 
viņas zaudejumi nedod pamata ieturēt pinkumcenas atlikumu; 
atbildētāja vispār sajauc priv. Mk. 3213. p. paredzēto noraidī-
jumu (exceptio dilatoria) ar pretprasību: pirmais satur norā-
dījumu uz tādu apstāldi, kas pagaidām paralize prasītāja tie-
sību prasīt līguma izpildīšanu, bet pretpi-asība ierunas veidā 
uzstāda vienīgi pretprasījumu, kurš izšķij-ams parallēli ar pa-
matprasībā uzstādīto pretenziju; nodibinot, ka atbildētāja savā 
iebildumā pret prasību ir izgājusi no pretprasījuma par zaudē-
jumiem, tiesai nebija pienākuma š ā d u iebildumu apsvērt kā 
iebildumu par Hguma neizpildīšanu no paša prasītāja puses priv. 
lik. 3213. p. nozlmē. 

(1930. g. 28. okt. spr. Dravnieka pr. 1. pr. Lutcrsi. Nr. 1096.) 

2) Pretēji atbildētāja domām, un pec pareiza tiesas aiz-
rādljuma, tas vien, ka kontrahents nepilda līgumu, nevai' būt 
par iemeslu atlikt līguma izpildīšaiiu (priv. lik. 3210. p.) ; priv. 
lik. 3213. p. paredzētā izpildījuma atlikšana (e х с e p t i о d i 1 a-
t o r i a ) nav piemērojama tur, kur izpildītājam rodas pret kon-
tvahentu patstāvīgs p r e t p r a s ī j u m s, kuram nav tieša sa-
kara ar pamatizpildījumu; konstatējot, ka atbildētāja aizrādī-
jumam uz statūtu nepildīšanu no pašas sabiedrības puses nav 
tādas nozīmes, ka ar to tiktu paralizēta pati sabiedrības tiesība 
pieprasīt soda naudu no atbildētāja, tiesa varēja arī neievērot 
atbildētāja atsaukšanos uz priv. lik. 3213. p. 

(1931. g. 26. febr. spr. Ivandes pieii'-aimniokii sabio<liīlms pr. 1. pi\ 
Grlntālu. Nr. 527.) 

3) Atzīstot prasītāja tiesītou uz atlldzību par darbu. ne-
skatoties uz maziem defektiem skārdā, kuri konstatēti pie 
jumta apskatīšanas un kuru izlabošana, pec ekspertu atzinuma, 
izmaksās Ls 10. Apgabaltiesa, pretēji atbildētāju domām, nav 
pārkāpusi priv. lik. 3213. pantu, jo — kā tas atzīts ar konstantu 
tiesu praksi (sk. Cving-maņa spried. krāj. I. sēj. Nr. 78.? 80. un 
c.) — gadījimiā, ja pasūtītājs d a r b u s p i e ņ ē m i s (kas, pēc 
Apgabaltiesas konstatējuma, konkrētā lietā noticis), viņš nevar 
pavisam atteikties samaksāt par izpildītiem darbiem, ja tanīs 
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tiktu konstatēti kādi trūkumi, bet var prasīt tikai attiecīgo at-
līdzības samazināšanu; tas konkrētā gadījumā jau noticis, jo 
Apgabaltiesa augšā minētos Ls 10 atvilkusi no prasītājam pie-
nākošas atlīdzības. 

(1931. g. 24. apr. spr. Golclšnmlta pr. 1. pr. lluugam. Nr. 701.) 

3252. 
Praslba par z i r g a pārdošanas atcelšanu gan nav celta 

priv. lik. 3252. p. paredzētā termiņā, bet taisni nemot vērā at-
bildētāja īpašu apņemeanos zirgu ņemt atpakaļ, tiesa varēja arī 
nerēķināties ar minēto termiņu. 

(1931. jr. 25. iiuirlii spr. Mfi/.ii.ia pr. 1. pr. Zeligsonu. Nr. 662.) 

3257. 
1) Priv. lik. 3257. p. 2. teik. runā par īsto a c t i o r e d h i -

b i t o r i a. kura. pēc 3257. p. 2. teik. ļaunprātī.bu ncmaz neprasa; 
pēdējā prasāma vienīgi dēļ v i s p ā r ē j ā s р г * a & ī b a s p a r 
p i 1 n о i n t e r e s i, par kādu prasību runā 3257. p. 1. teik. 

(I9>(). g'. 28. oktobra spr. Gīzc pr. 1. pr. šniii.škiiiu, Nr. 1067.) 

2) Reiz konstatēti priv. lik. 3257. panta priekšnoteikumi, 
arī prasība par zirga pārdošanas līguma atcel.šanu un par zirga 
atpakaļņemšanu' nenoilgst pdv. lik. 3257. pantā paredzētā n o-
i l g u m a termiņā (Sen. civ. kas. dep. spried. 1925. g. Nr. 88); 
kasācijas sūdzības iesniedzēja nepamatoti aizrāda. itkā 1925. g. 
27. okt. noteikumi (lik. kr. 188.) šo tiesisko stāvokli būtu gro-
zījuši, jo minētie noteikumi grozījuši tikai līdzšinējos priv. lik. 
3 2 7 1. p a n t ā paredzētos noilguma termiņus (ievērojot šinī 
parttā aprādītos noteikumus attiecībā uz prasības noilguma par 
zirgu atpakaļņemšanu pi'iv. Hk. 3252. pantā un noteicot šo ter-
miņu uz 14 dienām), bet nemaz neaizskar priv. lik. 3 2 5 7. 
p a n t u im no šā likuma izrietošās pi'aslbas un to noilguma 
termiņu; pretēji atbildētājas aizrādījumam, Apgabaltiesas slē-
dziens par atbildētājas atbildlbu nerunā pretim arī agrākai at-
bildētājas citētai tiesu praksei (Cvingmans V. Nr. 769; Zeiferta 
ark. XXX. Nr. 130), kura tāpat atzīst pārdevēja atbildlbu, ja 
viņš ar n о d om u noklusējis pārotās mantas d e f e k t u s . 

(1951. g. 27. marta spr. Krieva pr. I. pf, Veichman, Xr. 676.) 
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3812. 
Ap>gabaltiesa noraidījusi prasības daļu attiecībā uz īres 

naudas piedzīšanu par 1928. marta, apriļa, maija un jūnija mē» 
nešiem uz tā pamata, ka pēc Apgabaltiesas konstatējuma atbil-
dētājs Ires naudu par minētiem mēnešiem p i e d ā v ā j i s pra-
sītājam. bet pēdējais to nav ņēmis pretim. Apgabaltiesa pie 
tam nav ievērojusi, ka tamlīdzīga prasītāja pielaista „ m o r a 
c r e d i t o r i s " nevar atņemt izīrētājam-prasītājam uz visiem 
laikiem tiesību prasīt tiesas ceļā no atbildētāja-īmieka īres pa-
rāda piedzīšanu, kuru atbildētājs gan piedāvājis prasītājam, bet 
tomēr pimis prasības celšanas prasītājam nav samaksājis'. 

(1930. g. 4. jūnija spr. Ožoļiņa pr. I. pr. Klarku. Nr. 779.) 

3336. 
K ' O r e s p o n d e n t r e d e r s kā tāds vispār personīgi ne-

atbild par kuģa līdzsaimniecības parādiem (Cvingm. VIII. 
1658.); ja viņš līdz a-r to būtu arī līdzsaimnieks, viņš neatbild so-
lidāri, bet tikai samērā ar savu daļu, jo šai lietā nav runas par 
lietišķu atbildību; nodibinot atbildētāja kā к u ģ а 1 ī d z ī p a š-
n i e к a atbildību pēc priv. lik. 3336. p. Apgabaltiesa nav tuvāki 
paskaidrojusi, kādā kārtā no šī panta satura izriet atbildētāja 
nedalīta atbildība par prasītāja piegādātiem produktiem; Iste-
nībā šis pants paredz s o l i d ā r a s attiecības nodibināšanos uz 
paša likuma pamata gadījumos. kad izpildljuma priekšmets pec 
savas būtības ir nedalāms; šāds noteikums par nedalītu atbil-
dību taisni nav piemērojams līdzīpašuma (kopīpašuma) gadīju-
mos, kā tas tieši izriet no priv. lik. 929. un tāl. p.p. satura. 

(1930. g. 24. sept. spr. Megi pr. I. pr. Lielkalmi, Nr. 901.1 

3366. 
Prasītājs pret atbildētāju celto prasību par dubultu ro-

k a s n a u d a s atdošanu pamato uz to, ka atbildētaja ar no-
slēgto caur viņas pilnvarnieku a i z p ā r d o š a n a s l ī g u m u 
aizpāi'devusi viņam sūdzībā aprādīto. . . nekustamu īpašurnu, 
bet pēc tam atteikusies uz minētā aizpārdcšanas līguma pamata 
noslēgt galīgu pirkšanas-pārdošanas līgumu. Tiesu Palata, ko.n-
statējot, ka atbildētāja pretēji viņas apgalvojumam: ir gan rati-
habējusi no viņas pilnvaraieka noslēgto aizpārdošanas līgumu, 
bet atrodot, ka minētam līgumam trūkst likumīga paraata, jo 
atbildētāja aizpārdievusi namu. kurš pieder viņai ne vienai ра
за!, bet kopīgi ar viņas meitu . . ., kāds darījums uz priv. lik. 
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929. un 930. p. p. atzīstams' par nesaistošu, nākusi pie slēdziema, 
ka tādā gadījumā prasītājs nevarot prasīt dubultrokas naudas 
atdošanu, foet gan varētu vienīgi pieprasīt no atbildētājas jeb 
viņas pilnvarnieka zaudējumus, kuri būtu viņam oēlušies caur 
minēto personu rīcību, kāda prasība pēc Tiesu Palatas ieskata 
neesot celta; aiz šī ieimesla Tiesu Pailata atcēlusi Apgabaltiesas 
prasību apmierinošo spriedumu im prasību atraidījusi kā ne-
dibinātu savā pamatā. Tiesu Palatas pievestais gala slēdziens 
nav pareizs: pēc priv. lik. 930. p. līdzīpašniekam nav tiesības 
bez visu pārējo piekrišanas rīkoties par kopējo mantu; tāpec 
atbildētājai nebija tiesības pārdot visu kopējo imobilu un no-
slēgtais aizpārdošanas Tīgums nav saistošs atbildētājas mi&itai; 
bet ar to nav izišķirts jautājumsi par to, vai līgums nebūtu sai-
stošs pašai kontrahentei — atbildētājai, vismaz tai ziņā, ka viņa 
atbild savam kontrahentam par zaudējumiem uz tā pamata, ka 
līgums visumā nebija noslēdzams par visu imobilu kā tādu; 
Tiesu Palata arī pati atzīst, ka atbildētājai jāatbild par zaudē-
jumiem, bet neievēro, ka tagadējā prasība pēc būtības ir tai&ni 
vērsta uz atlldzību par zaudējumiem, jo prasot rokas naudas 
atdošanu d i v k ā r t ī g ā apmērā, prasītājs ar to pieprasa 
t i к t ā 1 u atlīdzību par saviem zaudējumiem (priv. lik. 3366. p.) ; 
kā arī divkārtīga rokas nauda var „nepilnīgi" segt zaudējumus 
(sk. 3366. p. 2. teik.). nenozīmē, ka ar divkārtējo rokas naudu 
netiktu segta vismaz zaudējumu daļa; tāpat tagadējā lietas 
stāvoklī neknt svarā un nav izšķirams jautājums par to, va i ' 
prasītājs varētu vēl papildus prasīt „pilnīgu" zaudējuma atlī-
dzibu ar kādu jaunu prasību; pietiek ar to, ka prasītājs pareizi 
pieprasa divkārtējas rokas naudas atdošanu taisni no tās per-
sonas. kura rokas naudu savā laikā bija saņēmui sava pilnvar-
nieka personā. 

(1,930. g. 27. nov. spr. Rota pr. 1. pr. Jorban, Nr. 162.) 

3381. 

Tiesu Palata apmierinājusi prasību uz tā pamata, ka pra-
sītājas a i z t u r ē š a n a s t d e s ī b a s ^tāpat, kā rokas ķīlu 
tiesības, izslēdzot citu kreditoru- tiesību pieprasīt mantas likvi-
dēšanu spaidu kārtā torgos." šāds Tiesu Palatas uzskats atzī-
stams par maldīgu; Senāts savos spriedumos 22./5., 209; 23.285. 
noteikti uzsver, ka aizturēšanas tiesībām nav lietišķa rakstura. 
bet tās ir un paliek obligatoriskas tiesības un ka tāpēc 
aizturētājaim', kuram nepieder ķīlu tiesības, trūkst arī tiesība, 
aizliegt aizturēto mantu pārdošanu ш parādnieka kreditoru pie-
prasījumu. Tiesu Palata nav ievērojusi, ka priv. lik. 1404. p. 
uzskatāms par pārgrozītu lldz ar 1403. pantu. jo 1404. p. ir tikai 
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— sistēmas ziņā — 1403. р. turpinājums: 1403. р. sākas ar 
vārdiem: „Likumīga aizturēšanas tiesība pieder: 1 . . .". — 
Pie tam tiek runāts par iznomātāju. Sekojošais, 1404. p. sākas 
ar „2. Tam, kas izīrē . . .". — Tā tad 1404. p. nekad vairs ne-
var runāt par ,/ein stillschweigendes Pfandrecht", kā nepareizi 
vēl pieved prof. šillinga izdevums. Vienīgi pareizais teksts ir 
pievests Tieslietu ministrijas sevišķas komisijas izdevumā, kurā 
1404. p. savests sakarā ar 1403. p. un kur taisni izlaisti vārdi 
„ein stillschweigendes Pfandrecht". Ja pašos 1925. g. 27. ok-
tobra noteikumos 1404. p. nav pievests kā grozīts, tad tā ir tikai 
redakcijas kļūda, jo abu pantu ievads ir kopējs un proti vārdi 
„Likumiga aizturēšanas tiesība", ar kādiem vārdiem tika taisni 
atvietoti 1403. p. iepriekšējie ievada vārdi: „Ein besonderes 
stillschweigendes Pfaindrecht (eine stillschweigende Spezialhy-
pothek) hat . . .". 

(1930. g. 27. nov. spi\ Zemkopībus muiietrijas pi. I. pr. Zemgrītl-
Dicmaui un Haagensonu, Nr. 143.) 

3412. 
Saskaņā ar priv. lik. 3412. p. k o n t o k o r e n t a t t i e -

c ī b ā s starp t i r g о t ā j i e m taisni atļauts ņemt p г о с 2 n-
t u s no katrreizīgā, pie konta noslēgšanas izvedamā, s а 1 d o, 
kāds saldo ietver sevī tieši iepriekšējās kapitālu summas u n 
procentus; no šls kopējās sumraas tā tad atļauts ņemt'atkal 
iaimus procentus, kā to noteikti nosaka pievestais 3412. p. 

(1951. р. 29. janv. sļir. Bcrlina iui Aksolroda I. pr. Rīgas starp-
taulisko bankii. i\r. 444.) 

3436. 
Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ke šajā lietā neiet runa par 

z a u d ē j u m i e m , kuri tikai vēl stāv priekšā un kuri prasītā-
jam dotu tikai tiesību prasīt nodrošinājumu, bet gan par tādiem, 
kuri jau notikuši un tādēļ prasītājam dod tiesību uz atlīdzību 
(priv. lik. 3436. р.); šinl gadījumā, kā pareizi atzinusi Apga-
baltiesa, prasītāja mājas krasts i r j a u izpostīts un zaudē-
jumi jau nodarīti, kādēļ prasītāja tieslba uz atlīdzību nav no-
liedzaraa; šo slēdzienu nevar grozīt tas apstāklis, ka prasītājs 
šinī gadijumā prasa no atbildētāja tādu summu, kādu izmaksās 
nopostītā krasta daļas atjaunošana, jo caur to prasība — šajā 
daļā — pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, nepār-
vēršas par prasību dēļ n a k o t n ē sagaidāmo zaudējumu atlī-
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dzības; šā nākotnē по prasītāja izmaksājamā naudas summa 
nosaka tikai tā zaudējumu apmēru, kas j a u n o t i c i s , jo 
konkrētā gadījumā caur krasta un ceļa sabojāšanu neapšaubāmi 
jau samazināta cietušā skaidrā manta, kādēļ prasītāja zaudē-
jums kvalificējams kā damnum emergens priv. lik. 3437. panta 
nozīmē. 

(1930. g. 2S. nov. spr. Elstiņa pr. 1. pr. Rīgas osi&s kiiģūiecībae 
biedrības eīikurnieku sekciju, Nr. 1290.) 

3441. 
Pie priv. lik. 3441. p. izpratnĢS tas nav attiecināms uz ga-

dījumu, kad ■zaudējumu nodarījusi persona īīkojusies ļ a u n -
p r ā t ī g i. 

(1931. g.. 21. maija spr. RonnimoiSa ļ>r. I. pr. Bērziņus Nr. 1115.) 

3447. 
No krimināltiesas sprieduma satura Apgabaltiesa varēja 

nākt pie slēdziena, ka lokomobiles vadltāja Leonarda Z. rīcība 
bijusi nemākulīga; konstatējot to apstākli, ka atbildētājs taisni 
šādu personu, un pie tam vēl nepilngadīgu. izvēlējies par savas 
lokomobiles vadītāju. tiesa varēja nākt pie slēdziena. ka saskaņā 
ar priv. lik. 3447. p. atbildētājs atbild par sava darbinieka noda-
rltiem. zaudējumiem uz c u l p a i n e l i g e n d o pamata; šāds 
tiesas slēdziens iz lietas apstākļiem attiecas uiz lietas faktisko 
pusi, kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma (Sen. spried. 
23./12.); pretēji atbildētāja domām. tiesa varēja krimināltiesas 
spriedumu izlietot ka pierādījumu kalpotāja nespējai nest iz-
pildāmos pienākumus; tas vien, ka atbildētājs nav bijis līdz-
apsūdzētais ki'imināllietā. nevar noliegt civīltiesai nodibnāt pat-
stāvīgus pamatus atbildētāja atbildībai ņemot vērā, starp citu, 
arī krimināltiesas konstatējumus. Priv. lik. 3447. p. nodibinātai 
atbildlbai uz culpa in eligendo pamata ir patstāvīgas atbildības 
nozīme; priv. lik. 3447. p. nebūt -ne&tāda saimnieku atbildību 
par zaudējumiem, kuņis nodarījuši viņu k a l p o t ā j i, atkarībā 
по pēdējo m a k s ā t n e s p ē j a s . 

(1931. g. 23. marta spi. Crāvclsina pr. 1. pi. ('iruli. Xr. 692.) 

3468. 
Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības blakus sūdzību aiz tā 

iemesla: a) ka ar 1930. g. 29. aprīļa с e s i j a s uzrakstu par Z. 



Dz. piederoša iz p i 1 d г а к s t a tālākdošanu Jānim. A., Z. Dz. 
cedējusi pēdējam savu a l i m e n t u p r a s ī b u pret M. Fi\, 
kāda prasība nevar būt par tālākdošanas priekšmetu saskaņā ar 
priv. lik. 3468. р.; b) ka tiesas spriedums šo prasību nav pār-
vērtis par „abstraktu" prasījumu, resp. nav pārvērtis alimentu 
prasību par kailu naudas prasījumu, kurš foutu brīvi cedējams; 
c) ka tādēļ zemes grāmatu nodaļas prieki&niekam bija pamats 
noraidīt lūgumu par tiesu hipotēkas ievešanu ua parādnieces 
imobiļa uz runā esoša izpildraksta pamata; konstatējot to ap-
stākli, ka 1930. g. 29. aprīlī, kad notika cesijas akts, izpild-
raksts saturēja vienīg'i parāda atlikumu Ls 5500.37 apmērā par 
n o t e c ē j и в ā . m alimentu izmaksām, tiesai nebija pamata at-
zīt, ka šāds atlikums pēc izpildraksta ir saistīts ar kreditora 
personu priv. lik. 3468. p. nozīmē; ar spriedunra gan partu ma-
terieli-tiesiskais stāvoklis negrozās, jo romiešu tiesību princips 
par „ p r o c e s u ā l o k o n s u m p c i j u " modernā procesā nav 
atzīts (Cvingmaņa spried. krāj. I. 166.; Senāta spried. krāj. 
20.'27.), tāpēc tas apstāklis vien, ka alimentācijas prasījums 
tika piespriests ar tiesas spriedumu, pats par sevi vēl nenodi-
bina alimentācijas prasījuma n o v ā c i j u i ; tomēr izšķirošs ir 
tas, ka lieta grozās nevis ap alimentācijas prasījuma ateīšanu. 
kā tādu (it kā uz nākotni). bet a,p piespriesto a l i m e n t u 
p a r ā d u p а г n о t e i к t i e m. j a u p a g ā j u š i e m t e r -
m i ņ i e m ; likums tieši šķiro, sukcesijas ziņā, alimentācijas 
tiesību (pretenziju, Anspruch) no vienas pus.es un alimentu vai 
tam līdzīgo periodisko izpildljumu parādus, no otras puses; šai 
ziņā priv. lik. 2645. p. 2. beigu teikums noteikti pastrīpo, ka 
mantinieks gan var prasīt algas etc. (tā tad arl alimentu) pa-
rāda („die riickstāndigan . . .") izmaksu viņam; tāpēc Apga-
baltiesa, atraidot sūdzētāja blakus sūdzību, nav ievērojusi, ka 
cesijas prieksmets ir bijis alimentu parāds, ar ko^pārkāpusi 
priv. lik. 3468. р., jo tas bija jāiztulko sakarā ar 2645. p. 2. teik. 
kā arī notār. nolik. 352 p. 4. pktu. 

(1930. g. 26. nov. spr. Abrama ]., Nr. 599.) 

"3483. 
V e к s e ļ a izdošaua pati par sevi vien vēl nav raaksā-

j u m s „ i n s o l u t u m". bet gain „solvendi causa", vai kā „a t -
1 i к t a" s a m а к s a, iekams nav galīgi noskaidrots. ka vekse-
lis attadsno prezumēto maksāšanas vērtību (sal. Cvingmaņa. 
VII, 1355.; Senata spried. 26.,477.); konstatējot, ka par pieciem 
tei*miņiem izdotie vekseļi atgTiezti atpakaļ protestēti un nesa-
mļaksāti, tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka izdotie vekseļi nav 
maksājums „in solutum", un ka tādēļ. neieturot maksāšanas 
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termiņus, atbildētājs saskaņā ar Hguma 4. pktu ir dsvis pra-
sītājaim tiesību atprasīt pārdotās mantas; tas vien, ka prasī-
tajs runā stāvošos vekseļus ir protestējis un panācis tiesas 
sprieduma uzrakstu uz tiem par vekseļsummas piedzīšanu, ne-. 
varēja spiest tiesu atzīt, ka vekseļi ir d'oti g а 1 ī g a i & a m a k -
s a i ; atbildētāja pienākums ^samaksāt vekseļus radās. jau pro-
testa laikā pie vekseļu uzrādīšanas viņam caur notaru; piestā-
dot šos vekseļus tiesai kā nesamaksātus uin nepiedzītus, prasī-
tājs ir pierādījis, ka pēc vakseļiem maksājums nav ienācis; pie 
tādiem apstākļiem, tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka partu 
kauzalās attiecības p€c līguma nav izbeigušās un nav atvie-
totas ar vekseļsaistlbu attiecībām. 

(1931. g. 4-. jūnija spr. Kraveca pr. 1. pr. Glasmāni, Nr. S81.) 

3537. 
Senata civ. kas. dep-ts savā spriedumā Bandenieka lietā 

(1928. g. Nr. 826.), uiz kuru Tiesu Palata savā spriedumā at-
saucas, gan paskaidrojis, ka solījums „ n e c e l t v a i r ā k n e -
k ā d a s p r a s ī b a s " pats par sevi nav a b s o l ū t i saistošs, 
sevišķi tad, kad lieta grozās starp s t r ā d n i e к u, t i. saim-
nieciski vājāku, u n u z ņ ē m ē j u , kā saiimnieciski stiprāku per-
sonu; bet Senats tanl spriedumā nemaz niav noliedzis ģ e n e -
r ā l k v ī t e s nozīmi (priv. lik. 3537. p.) arī strādnieka un iiz-
ņēmēja starpā, kā tas tieši izriet no minētā sprieduma motī-
viem; tādēļ ģ e n e l r ā l k v ī t e s izdošanai arī no strādniska 
puses noved pie priv. lik. 3537. panta aprādītām sekām, t. i. visi 
maksājumi, kuriem līdz kvītes izdošanas laikam iestājies ter-
miņš, atzīstami par izpildītiem (kāds noteikums nav attieci-
nām» uz posteņdem, par kuriem pierādīts, ka kvīti izdodot. tās 
izdevējs par viņiem nav zinājis). Konkretā lietā prāvnieku 
starpā nav strīda par to, ka pie prasītāja atlaišanas no darba 
viņs izdevis atbildētājai fovīti, kurā teikts, ka prasitājs saņē-
mis no atbildētājas uz g a l ī g a a p r ē ķ i n a pamata kvītē mi-
nētās summas im ka viņam pret atbildētāju vairs nekādu p r e -
t e n z д j u n a v un nebūs; bez tam prāvnieku starpā nav arī 
strlda par to, ka prasītājs kvītas izdošanas laikā zinājis par 
maksājumiemi (virsstundu darba atlīdzību), kuri sastāda šīs 
prasības priekšmetu. Tiesu Palata, apmierinot prasību, minētai 
prasītāja izdotai kvītei nav pieaķīrusi ģenerālkvītes raksturu 
priv, lik. 3537. panta nozīmē, nākot pie slēdziena, ka šāds rak-
sturs no kvītes teksta neizrietot; šai ziņā Tiesu Palata pielai-
dusi sprieduma motīvu nepilnību, jo, ievērojat augšā pievesto 
kvītes saturu, Tiesu Palatai bija noteikti un konkreti jākon-
statē to ģenerālkvītes paizīmju trūkum's, kas nepielaistu šīs 
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kvītes kvalifikāciju kā ģenerālkvīti. Tādā kārtā Tiesu Palatas 
spriedums atceļams civ. proc. lik. 339., 711. pantu pārkā-
pumu dēļ. 

(1931. g. 31. janv. spr. Ivauovska pr. 1. ])r. «Sebosdjuz» Ltd Rīgas 
nodaļu, pārstāvja Kosoiotova pcrsonā, Nr. 664) 

3700. 
1) Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu,. at-

raidījusi prasību aiz tā iemesla: a) ka saskaņā ar priv. lik. 3700. 
p. prasltājs nav pierādījis, ka viņš maksājumus Ls 670.— ар-
тега būtu izdarījis bez jeb kādas saistības; b) ka savas pre-
tenzijas daļai par Ls 580.— prasītājs nav piestādījis pierādī-
jumus, bet daļā par Ls 90.— atprasāmās īres par 1928. g. ok-
tobra—decembra mēnešiem nav konstatēts, ka īres valdes pie-
spriestā īre, no 1928. g\ 1. noverabra līdz izlikšanai, būtu pie-
dzīta. No prasības lūguma iz.riet, ka prasītājs savu praslbu 
taisni dibina uz atbildētājas grāmatu saturu, atrodot, ka sum-
mu sabalansējums izdarīts nepareizi, kādēļ viņam pienākoties 
Ls 670.—; ja prasātā.js domājis prasību celt kā k o n d i k c i j u, 
tad viņam tā būtu jāforamle kā prasība par ieīn a k s u atpa-
kaļdošanu viņam (debetposteņu apmērā); bet nekad prasītājs 
nevarētu tieši prasīt. lai atbildetāja viņam samaksā debet-
posteņu summas; bez tara oaļot kondikcijas prasību, prasītājam 
būtu jāpierāda, ka: a) viņš kdārījis &amaksu b e z pamata 
(priv. lik. 3700. p.) un b) ka bez pamata samaksa notikusi aiz 
atvainojamas k ļ ū d a s (priv. lik. 3686. р.). Tai gadījum'ā, 
ja prasītājs domājis atspēkot dabstposteņus itkā ar patstāvīgu 
prasībn, &ī prasība būtu jāformulē nevis kā а с t i о с u m c o n -
d e m n a t i o n e , bet gan tikai kā p r e j u d i с i ā 1 а р г a s īi b а 
(ex lege diffamari); šāda prasība konkretā g-adījumā taisni 
nav celta. Tādā kārtā, kvalificējot celto praslbu kā kondik-
ciju, Apgabaltiesa taisni varēja onus probandi uzlikt prasītā-
jam; atrodot, ka prasītājs nekādus pierādījumus nav sniedzis. 
tiesa varēja nākt pie prasību noraidoša slēdziena; ar to atkrīt 
visi prasītāja apcerējiiTni, kas pievesti viņa kasacijas sūdzībā. 

(1930. .g. 10. dcc. spr. Lindes pr. I. pr. Yontspils rūpnieclbas bio-
di'ibu, Nr. 156S.) 

2) Prasītājs lūdz piedzīt viņam par labu no atbildētāja 
Ls 120, kurus viņš, prasītājs, pēc viņa mātes nāves, kā pēdējās 
mantinieks, samaksājis atbildētājam par izdarītrem kalēja dar-
biem, vēlāk tomlēr izrādijies, ka pati prasītāja māte atbildētā-
jam visu darbu algu jau bijusi samaksājusi, pilnīgi ar viņu no-
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rēķinājoties. Tādā kārtā ptrasltājs konkretā gadījumā cēlis 
priv. lik. 3680.—3702. p. p. paredzēto с о n d i с t i о i n d eb i t i , 
kādēļ jāatzīst, ka Apgabaltiiesa izspriežot šo lietu m priv. lik. 
3734. panta pamata, šo likumu pārkāpusi, jo — noteikumi par 
tā atprasījumu, ar ко otrs iedzīvojies, piemērojami tikai subsi^ 
diāri, ja nevar celt nevienu no priv. lik. 3680.—3733. p. p. aprā-
dltām prasībām (sk. Cvingmana spried. krāj. III. Nr. 382; 
Erdman, System, IV. § 360, piez. 4). Tādēļ Apgabaltiesai jautā-
jumā par pderādījuma smaguma sadalīšanu bija jāvadās no 
priv. lik. 3700. panta īioteikumiam, pēc kuri'em pierādīt, ka iz-
pildījums i'zdarīts bez Kkumīga pamata-, piekrīt p r a s ī t ā -
j am; šis likuma noteikums, no kura izņemti tikai 3701. p. mi-
nētie gadījumi, pamato-jas nz pi'ezumicijas, ka vispārigi neviens 
nemaksā neeksistējošus parādus (kā tas izteikts 3701. p. avotā 
— L. 25 pr. D. de probat., XXII., 3) kādēļ arī prasītājami katrā 
atsevišķā gadījumā šī prezuimcija j ā a p g ā ž . Konkretā lietā 
Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka prasītājs būtu izpiddījis 
3700. pantā noteikumus, bet, pilnīgi pretrunā ar šo likumu, uz-
likusi a t b i l d ē t ā j a m pienākumu pieradīt viņa iebildumu, ka 
minētos Ls 120 viņš saņēmis par kalēja darbiem, kurus viņš 
izdarījis priekš paša p r a s l t ā j a , bet nevis priekš viņa m ā -
t e s ; tādā kārtā Apgabaltiesa konkretā lietā nepareizi sadalī-
jusi starp prāvnrekiem p i e r ā ' d i j u m u s m a g u m u, ar to 
pārkāpjot priv. lik. 3700., civ. proc. lik. 102 (81.) pantu. 

(1930. g. 12. dcc. spr. Čačes pr. 1. pr. lātnieku, Nr. J388.) 

3870. 

Apgabaltiesas uzskats par to, ka prasītājas vienīgās tie-
sības uz imobilu (vasarnīcas) i e n ā k u m i e m radušās tikai 
ar imobila k o r o b o i r ē š a n u uz viņas vārda, nav par paneizu 
atzistams; saskaņā ar priv. lik. 3870. pantu visos gadījumos, 
kuros r i sk u nes pircējs (izņemot priv. lik. 3864.—3869. p. p. pa-
redzētos gadījumos), viņam par labu.nāk arī visi labumi no pirk-
tās lietas, starp citu arī ш p i г к u m a n о s 1 ē g š a n a s 1 a i к ā 
v ē l n e i e v ā k t i e m a u g ļ i e m ; tādā kārtā Apgabaltiesa, 
nekonstatējot priv. lik. 3864.—3869. p. p. priekšnoteikumus, ne-
varēja nākt pie slēdziena, ka tiesībā uz visiem pārdotā objekta 
ienākumiem prasītājai pieder tikai no tā koroborēšanas, bet 
nevis jau no pirkšanas-pārdošanas l l g u m a s l ē g š a n a s 
1 a i к а. 

(1930: g. 12. dec. spr. Grosbard pr. 1. pr. Ligzdiņ u. c , Nr. 1352.) 



Vict. lik. кг. III. d. — 46 — 

4075. 
Saskaņā ar priv. lik. 4075. p. 4. pktu pienākums maksāt 

nomas naudu atkrīt un jau samaksātie maksājumi jādod at-
pakaļ — viens un otrs pilnīgi vai pa dāļai — kad. nomājot zemi, 
nomnieks caur ā r k ā r t ī g i e m n o t i k u m i e m , kā plūdiem, 
krusu, salnu, vētru. ugimsgrēku, izpostījumu kara laikā, ш t. t., 
pilnīgi vai vismaz ievērojamā mļērā zaudējis a u g ļ u s . Prstēji 
Apgabaltiesas domām, zem ārkārtīgiem notikumiem priv. lik. 
4075. p. 4. pkta nozīmē, kuri, kā tas redzams no šā likuma pan-
ta, tanī nav uzskaitīti izsmeļoši, saprotams arī caur lietu :iz-
sauktais p ā r m ē r ī g s slapjums, ja tas pilnīgi vai ievērojamā 
nnērā iznlcinājis zemes noTimieka r a ž u ; viens no priv. lik. 4075. 
p. 4. pkta avotiem (L. 15 § 2 D., locati, XIX, 2) pie tādiem ār-
kārtīgiem notikumiem pieskaita. piemēr. arī pārmērīgo s a u -
s u m u , kas iznīcinājis ražu, un nav nekāda pamata pretējo 
stāvokli, t. i. pārmērīgo slapjumu, neuzskatīt par ārkārtīgu no-
tikumu 4075. p. 4. pkta nozīmē. Apgabaltiesa konkretā gadī-
juniā nspareizi piemērojusi arī priv. lik. 4076. p. 3. pktu atzīstot, 
ka nomas līgums prāvnieku starpā noslēgts 1927. gadā uz 6 ga-
diem, kāds apstāklis dodot apelatoram iespēju pārējos 4 gados 
caur bagatīgu ražu atgūt 1928./29. g. zaudēto; šinī pantā pa-
redzētā kompensacija acimredzot piemērojama tikai tad, ja vie-
na gada neraža tiek bagātīgi segta ar i e p r i e k š ē j o gadu 
pārpalikumu; nākotnē iespējama varbūtēja bagata raža tur-
pretim nevar paralizēt priv. lik. 4075. p. 4. pktā paredzētās 
nomnieka tiesības, jo nevienam nav zināms, vai tāda bagāta ra-
ža nākotnē vispār iestāsies; j a vēlāk izrādītos, ka turpmākie 
gadi bagātīgi segU'ši n o m n i e k a iepriekšējos gados ciestos 
zaudējumus. tad iznomātājam gan būtiv tiesība atprasīt no 
nomnieka viņam atlaisto nomas naudu. 

(1930. g. 30. okt. spr. Slolca pr. I. pr. Vagaru, Nr. 1121.) 

4106. 
Prasītājas atbildētājai caur notāru 1929. g'. 18. decembrī 

izdarltais paziņojums, ka atbildētājai s ā k o t a r 1929. g a d u 
10. decemibri jāmaksā par istabām 80 Ls, satur sevī netikai 
ī r e s m a k s a s p a a u g s t i n ā j u m u par p a g ā j u š o laiku, 
bet arī par laiku uz p r i e к š u ; tādēl, ja .arī atzītu, ka šim 
paziņojumam nebija nozīmes attiecībā uz pagājušo laiku, ne-
būtu tomēr nekāda iemesla neatzīt viņa spēku uz nākotni; 
pati atbildētāja atzīst, ka konkretā gadījumā šādu paziņojumu 
varēja dod miēneša laikā uz priekšu, no kā izriet, ka paaugsti-
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nājums' atbildētājai bija saistošs sākot по 1930. g. 18. j a n -
v ā г а. 

(1931. g. 27. mar ta spr. Kravecs pr. 1. pr. Morics, Nr. 1155.) 

4112. 
Apgabaltiesa atraidījusi prasītāja pret atbildētāju celto 

prasību par pēdēja izlikšanu iz ieņemtā prasītāja namā dzl-
vokļa, kurš bijis izīrēts kādam A. B. uz tā pamata, ka lai gan 
A. B. ir miris, bet ka tomēr pēc priv. lik. 4112. panta īres at-
tiecības starp prasītāju un A. B. a r pēdējā n ā v i neesot Izbei-
g'Uišās, kamdēļ arī atbildētājs, kā А. В. a p a k š ī r n i e k s , ieņe-
mot dzīvokli ne bez pamata. šāds Apgabaltiesas uzskats nav 
atzīstams par pareizu; j a pēc priv. lik. 4112. panta īres līg-ums 
ar viena n,o līguraa partiem nāvi neizbeidzas, tad tas attiecas 
uz partu pēcnācējiem-mantiniekiem, attiecībā uz kuriem gap 
līgums paliek spēkā', bet tādu pēcnācēja stāvokli nevar ieņeimt 
persona, kura bija tikai mirušā īrnieka apakšīrnieks, kurš ne-
kādās juridiskās attiecībās ar izīrētāju nesastāv. 

(1929. g. 28. febr. Lučeka pr. 1. pr. Gutkimi. Nr. 125.) 

4173. p. 1. piez. 
Apgabailtiesa, piemērojot pirasītājam, kā l a u i k s t r ā d -

n i e к a m p e г s о n i s к ā d a r b a H g u m u (bet nevis к а 1 -
p o t ā j u l ī g u m a ) noteikumus, rlkojusies pilnīgi saskaņā ar 
priv. lik. 4173. p. 1. piezīmi. 

(1931. g. 2. jūnija spr. ВГм/iņa pr. 1. pr. Jurkovski, Nr. 897.) 

4244. 
Apgabaltiesas apcerējiuini par to, ka d a r b u z ņ ē m u m i a 

1 ī g u m s , neizslēdzot d a r b a a l g a s p r a s ī b u , pali par sevi 
nav pareizi; gan piriv. lik. 4244. p. un sek. p. p. ranā par „mak-
sa/y (Lohn), bet tā nav „algay/ (Dienstlohn, Gehalt) kuru paredz 
priv. lik. 4174. р.; analoģija ar p a k a l p o j u m a l ī g u m u 
(4227. p.) nenozīmē, ka visi pakalpojuma līguma institūti būtu 
vienkārši piemērojami uzņēmunia līgumam, bet tikai tik tālu, 
kā tas savienojams ar uzņēmuma līguma būtību (piem. izbeig-
šanās ieme&li, izņemot uzteikšanu. e tc) . 

(1951. g. 26. fcbr. spr. VcilaiKla pr. 1. pr. Kaplanu. Nr. 1216.) 
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4314. 
Apgabaltiesa apmierinājusi prasību aiz tā iemesla; a) ka 

prasītājs, ka atklātās sabiedrības bij. pilnais biedris. ir bijis 
spiests samaksāt sabiedrības kreditoram J. Ls 1635 sabiedri-
bas parāda, kurš izcēlies partiem vēl sastāvot par minētās sa-
biedrības pilniem biedriem; b) ka saskaņā ar priv. lik. 4314. p. 
prasītājs var pieprasīt no atbildētāja, kā bij. sabiedrības l ī d z -
b i e d r a , daļu no samaksatā parāda samērā ar atbildētāja pie-
dalīšanos sabiedrības peļņā un zaudējumos; c) ka biedru izstā-
šanās iz sabiedi'ības un viņu savstarpīga vienošanās atbildības 
ziņā par sabiedrības parādiem nevar aizskārt sabiedrības kre-
ditoru tiesības, Apgabaltiesa toimiēr nav ņēmusi vērā, ka lieta 
grozās nevis ap partu, kā atklātas sabiedrības biedru, solidāru 
un tiešu atbildību sabiedribas kreditoru priekšā, bet ap partu, 
kā bijušo līdzbiedru, savstarpīgiem pienākumiem un tieslbām, 
un kreditoram eamiaksajusa bij. biedra r e g r e s a t i e s ī b u 
pret bijušo Hdzbiedri; šai ziņā Apgabaltiesa ir aprobezojusi-es 
ar atsaukšanos uz priv. lik. 4314. р., kaut gan šis pants paredz 
biedru attiecības pašā sabiediībā, bet ne pēc viņu izstāšanās 
no sabiednbas; taisni apsverot, kāda nozīme šai ziņā piešķira-
ma bijušo biedru slēgtiem līgumiem, uz kuriem atsaucas Apga-
baltiesa, pēdējā būtu varējusi nākt pie pareiza slēdziena par 
bijušo biedru savstarpīgi uzņemtiem pienākumiem sabiedrības 
parādu segšanā; no tā vien, ka pilnas sabiedrības biedrs pri-
miari; tieši un solidāri atbild par s a b i e d r ī b a s p a r ā d i e m 
kreditoru priekšā, vēl neizriet, ka izstājušies biedri savās sav-
starpīgās attieGībās atrastos līdzīgā stāvoklī, sevišķi, ja biedri 
atsevišķi vienojušies par sabiedrības, parādu segšanu; apro-
bežojoties šai ziņā ar vienkāršu aiarādījumu, ka biedru no-
slēgtiem līgumiem nav nozīmes tādēļ, ka tie nevar ierobežot 
kreditoru intereses, Apgabaltiesa ir pielaidusi savā sprieduma 
motivēšanā nepareizītou un niepilnību; izejot no tā maldīgi pie-
ņemtā stāvokļa, ka līdzbiedru savstarpīgās attiecibas ir ap-
spriežamas pēc viņu atbildlbas •kreditoru priekšā, Apgabaltiesa 
ir noraidījusi atbildētāja uzdotā liec. K. nopratināšanu; ar uz-
doto liecinieku atbildētājs taisni bija domājis pierādīt, ka sa-
biedrības dalībnieki savstarpīgi vienojušies par atbildības s-ma-
guma sadalīšanu savā starpā; nenopratinot šo liecinieku Apga-
baltiesa ir pārkāpusi savā spriedumā civ. proc. lik. 102. p. 

(1951. g. 22. aprlļa spr. Ābola pr. 1. pr. Drciinani, Nr. 747.) 
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114. 
Nepelna ievērību atbildētāja aizrādījums, itkā d ā vi п а 

з а n a s l ī g u m s esot niederīgs uz Vidz. zemn, lik. 114. p. pa-
mata tādēļ, ka prasītājai atstātas, 9 pūrvietas nesasniedzot pēc 
vērtības 10 dalderas. Kā to Senata civ. kas. dep. jau paskai-
drojis (1922. g. spried. Nr. 300 Putniņa lietā), vērtība dālderos 
jāattiecina nevis uz kādu agrāku (līguma slēgšanas) laiku, bet 
tikai uz to laiku, kad apspriež jautājumu par lmnki-etās z e -
m e s d a l ī š a n u ; tā tad jautājums par to, vai mājas uizska-
tāmas par dalamām atkarībā mo to vērtības d ā l d e r o s , jāap-
spriež pēc to vērtlbas1 taiani tai laikā, kad patiesībā būtu jā-
notiek šādai dalīšanai. No šī viedokļa konkretā lietā vēi'tīiba 
dālderos vispār nespēlē lomu, jo prasības iesniegšanas laikā 
(1924. g. 24. septembrī) Vidz. zerrm. lik. 114. p. jau bija atcelts 
(Lik. kr. 1923. g. Nr. 61). 

(1930. g. 28. febr. spr. Krievau pr. 1. pr. Āboliņu. Nr. 49.) 

938. 
Vidz. гещп. lik. 938. p. noteikuimam par to, ka gadījumos, 

par kuriem nav minēts šai likumā, jāvadās pēc agrākām nodibi-
nājušamās p a r a š ā m u n vietējiem um vispārējiem valsts liku-
miem, nemaz nav tādas nozīmes, itkā eventusli būtu jāpiemēro 
Krievu civ. lik. un ka uz šī pamata runā stāvošais gadījuims 
būtu jāizsķir uiz Кг. civ. lik. 1152. p. p. pamiata; ja arī Vidz. 
zemn. lik. 1860. g. sastādīšanas laikā tagad spēkā eso&ais priv. 
lik. vēl nebija izdots, tomēr p:riv. lik. ievada XII. p. neatstaj 
šaubas, ka taisni šai likuimā parsdzētās z e m e s t i e s ī b a s 
uzsikatāmas par zemnieku tiesību sufcsidiārām tiesībām (sk. 
bij. Vidzemes gu'b. valdes 1869. g. 6. jūnija pavēli Nr. 61). Tā-
pēc, pretēji atbildētāju domām, Krievu civ. lik. 1152. p. nekad 
nav piem.ērojams šai lietā; tāpat no atbildētāju pievestiem 
Vidz. zemm. lik. 985, 989, p. p. nevar nākt pie slēdziena, itkā 
pašas b e z b ē r n u a t r a i t n e s nepieprasītā mantojuma daļa 
nepārejot uz v i ņ a s m a n t i n i e k i e m ; 985. p. runā, par kā-
du speciālu gaidījumu, kad atraitne nepaliktu u>z iepriekšējās 
vietas un nosaka, ka viņas bērau daļa pēc viņas nāves atkal 
pāriet uz viņas b ē r n i e m ; tā tad 985. p. taisni paredz gadī-
jumu, kad atraitne palikusi ar bērniem; 989. p. vispār nenosaka, 
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ka bezbērnu atraitnes m a n t o š a n a s d a ļ a pēc viņas nāves 
nevarētu pāriet uz viņas mantiniekiem. 

(1930. g. 29. okt. spr. Bucen pr. 1. pr. Ābol u. C, Nr. 115.) 

945. 
1) Kasācijas iesniedzēji neapstrīd Tiesu Palatas slēdziena 

pareizību par to, ka abi 1 a u l ā t i e 0. — juridiski — būtu uz-
skatāmi par nomirušiem vienā pašā momentā, un ka tāpēc jā-
piemēro priv. lik. 2584. p. noteikumi par t. s. k o m m o r i e n -
t i e m. Tāpēc Tiesu Palata. varēja nāfct pie sava tālākā slē-
dziena, ka neviens no laulātiem nav atzīstams par otro laulāto 
pārdzīvogušu, kas ir katras mantošanas tiesības priekšnotei-
kums (priv. lik. 2621. p. sk. arī 1695., 1697. р. р.). Tāpēc arī 
jāatkrīt Jāņa 0. t e s t a m e n t a m , kurā tas bija par savu vie-
nīg-o maintinieku iecēlis savu sievui, kādā testamentā nav рагэ-
dzēta substitucija vai legati (priv. lik. 2132. 2191. p. 2 piez.); 
katrā ziņā testam.ents zaudējis spēku attiecībā uz testatora 
sievu; tāpēc sievas m a n t i n i e k i , paši par sevi nevar kādas 
tiesības uz Jāņa 0. atstāto mantību vai mantojumu atvasināt 
no tā, ka viņa sieva kļuvusi par viņa mantinieci. Pēc Tiesu 
Palatas aizrādījumā, ar Vidzemes zemnieka nāvi laulāto „ко
рена" mantība sadalās savās pirmatnējās sastāvdaļās (Vidz. 
zemn. lik. 945. р.; sk. Кг. Sen. civ. kas. dep. spried. 1900. g-. 59 
Nr. un Кг. Senata, civ. kas. dep. nodal., un Pēterpils Tiesii Pa-
latas praksi: Bukovskijs, Гражд. зак губ. Прибалт, съ раз-
яснениями 1909. g. 789. un sek. Ipp.). Ja nu neviens no laulā-
tiem 0. nav otrā laulātā mantinieks, tad pēc abu laulātu nāves 
palikušai m a n t u kopībai jāpāriet uz katra no laulātiem atse-
višķiem miantiniekiem; tāpēc šāda mantu kopība ir jāatceļ un 
tā jāsadala pēc piederības, atsevišķās sastāvdaļās, starp mirušā 
Jāņa 0. mantiniekiem no vienas puses im mirušās Jūles 0. man-
tiniekiem no otras puses. Tomēr ar to, ka pēc viena no laulā-
tiem nāves, kopējā masa sadalās savās iepriekšējās sastavdaļās, 
vēl nemaz nav izšķirts tas jautājums, kādā veidā būtu jasadala 
tās, kopējā masā iegājušās mantas. kuras tika pievienotas ко
ре] ai masai laullbas pastāvēšanas laikā; šai ziņā izšķirošis ir 
tas, k ā d a m a n t u k o p ī b a nodibinājās starp Vidzemes 
zemniekiem laulībai pastāvot, t. i. vai mi f o r m e l a , ā r ē j a , 
vai m a t e r i ā 1 a. i e к š ē j a. Pie materiālās iekšējās mantu: 
kopības (piem. pēc Vidzemes pilsētas tiesībām; Sen. civ. kas. 
dep. spried. 1923. g'. 177. Nr.; 1927. g. 345., 417. NNr.),_kad iz-
ņēmuma veidā, mantu kopība atceļama, tp sadalot savās iepriek-
žējās saistāivdalās (piem. priv. lik. i26., 1834. р. р.), tad gan katrs 
no laulātiem s'anem savas ienestās vai atsevišķi iegūtās vai vi-
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ņam piekritušās mantas. bet pārējās mamtas, sevišķi abu laulātu 
kopā iegūtās mantas, s a d а 1 ā m a s s t a r p a b i e r a 1 a u 1 ā-
t i e m l ī d z ī g ā s d a ļ ā s ; šai pēdējā sadalīšanā l ī d z ī g ā s 
daļās taisni izteicas materiālās, iekšējās mantu kopības pazīme 
im funkcija; pie tam, ja laulSbai pastāvot, tiktu iegūts kāds 
i m O'bi 1 s, un tas tiktu koroborēts uz viena no laulātiem vārda, 
tad tāds imobils pats par sevi vēl nav uzskatāms par šī laulātā 
a t s e v i š ķ u i r i i an tu (Sen. civ. kas. dep. spried. 1923. g. 
177. Nr.; 1927. g. g. 417. Ni\; 1928. g. 458. Nr . ) ; tāpēc imobils, 
ja netiktu pierādīts, ka tas laufibai pastāvot ticis iegūts atse-
višķi no attiecīgā laulātā, būtu sadalāms — mantu kopības at-
celšanas gadī jumā— starp laulātiem gan l ī d z ī g ā s daļās. 
Turpretim, ja pieņemtu, ka starp Vidzemes zemniekiem laulībā 
pastāv im nodibnājas tikai f o r m e l a , ā r ē j a m a n t u k o -
p ī b a (kā pēc Vidz. z e m . e s tiesībām), tad mantu kopība sa-
dalāma absolūti un galīgi — bez atlikuma — neatstājot kādu 
sastāvu, kas būtu sadalām'S starp laulātiem. kvotatīvās (līdzi-
g'ās) daļās, jo sadalīšana notiktu viscauri vienkārši pec mantu 
koplbas г e ā 1 ā m daļām, pēc piederības vienam un otram. lau-
lātiem; šai gadījumā mantu koplba, kura līdz tam. bija tikai 
ārēji, ar vīram piederošo raundiālo v a r u , apvienota vīra 
rokās, mechaniski. ipso fakto. ar mantu kopības atcelšanu, sa-
dalās viscauri savās iepriekšējās sastāvdaļās bez kaut kāda at-
liknma. kas itkā būtu vēl jāizdala kādās līdzīgās daļās; no šī 
viedokļa imobils, kas tika koroborēts uz viena vai o-tra laulāta 
vārdu, nekad nav sadalāms kvotatīvās daļās pēe noteiku,miem 
par laulāto mantu tiesībām (nach ehelichem Giiterrecht), bet 
gan būtu jāatstāj un jāpiešķir attiecigam laulātam, kā viņa 
vienīgais, iepa'iekšējais īpašums (sk. priv. lik. 121. р.), Nevar 
būt šaubas, ka starp Vidz. zemniekiem, laulībai pastavot, nodi-
binājās tikai f o r m e l a , ā r ē j a raantu k o p ī b a ; pēc Vidz. 
zerri'n. lik. 946. p. sieva atbild par vīra parādiem ar s a v u 
p ū r u; 946. p. tieši runā par vīra mantību, par sievas kustamu 
mantu un kapitāliem; vīra nāves gadījumā sieva var saņemt 
s a v u ienesto mantlbu, tā tad viņa n e saņem kādu k v o t a -
t ī v u daļu itkā no kādas k o p ē j a s masas (989., 994. р. р.) ; 
šāda sadalīšanas kārtība nav doniājama, ja starp laulātiem līdz 
tam būtu materiālā iekšejā mantu kopība; 945. p. lietotā termi-
noloģija. kur tiek runāts netikvien par mantu kopfbu (^Giiter-
gemeinschaft": 945. р.), bet arī par kopēja Ipašuma tiesībām 
(„Gemeischaftliches Eigentumsrecht": 946. р.), nav izšķi}-ošas 
nozīmes; Vidz. zemnieku liknms tika sastādīts un rediģēts 
p i r m s 1864. g. vispārējā privātliknma izdošanas, un tāpēc ne-
varēja pieturēties pie noteiktas, tai pieņemtās terminoloģijas; 
946. pantā paredzētā atbildība par parādiem bija par iemeslu 
iiieņemt itkā „mantu kopību" vai „kopējā īpašuma tiesības", ka-
inēr pārējie zemin. lik. noteikumi nemaz nepiespiež atzīt mantu 
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kopību par materiālu, iekšēju (Erdman, System I. sej. 455. век. 
lpp.); tā tad starp Vidz. zeroniekiem pastāv tikai formela, ārēja 
mantu kopiba (Sen. civ. kas. dep. spried. 1924. g. 125. Nr.; Kr. 
Sen. civ. kas. dep. spried. 1900. g. 59 Nr.). Konkrētā gadījumā 
atbildētāji zemākās instancēs nebija apgalvojuši, un pat nav 
mēģinājuši nodibināt, ka runā stāvošais imobils, kas zemes grā-
matās skaitās uz mirušā Jura 0. vārda, būtu ticis iegūts taisni 
ar abu laulātu kopā, vai mirušai Jūlei 0. vien, piederējušiem 
līdzekļiem un butu ticis ierakstīts uz Jura 0. vārda pēc sevišķas 
vienošanās .starp laulātiem, itkā uz starp viņiem notikušā fidu-
ciāra līg'uma pamata; atbildētāji nenoliedz, ka visinaz pēc zem-
nieku laulības izbeigšanās kopmantība starp laulātiem nspa-
stāv; tāpēc, lai atzītu runā stāvošo imobilu— šaubu gadījumā — 
par piederējušu Jurim 0. un tā tad pie v i ņ a mantojuma, nemaz 
nav prasārms, ka imobilam būtu „atsevišķas mantas" raksturs: 
pietiek šai ziņā, ka ar imobila apstiprināšanu Jurim 0. zemes 
grāmatās, ir nodibināta prszumpcija par to, ka tas ir Jura 0. 
Ipašums; šo prezumpciju atbildētāji nav atspekojuši; ar to at-
krīt atbildētāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzībā, kurā 
viņi iziet no tā, ka runā stāvošais imobils ieejot itkā 
kādā starp laulātiem 0. pastāvējušā mantu kopībā, un ka 
imobila apstipTināšanas fakts, mirušam Jurim 0. mnodi-
bina vismaz prezumpciju par šī imobila piederību taisni 
pie v i ņ a mantojuma. Tāpat, pretēji kasācijas iesniedzēju do-
mām. Кг. Sen. civ. kas. dep. spriedums 1900. g. 59. Nr. tieši pie-
mērojams runā stāvošā lietā jautājumā par to, k ā d a mantu 
kopība pastāv starp Vidzemies zemniekiem. Tāpēc Tiesu Palata. 
tāpat atzīstot imobilu par pārgājušu visumā vienīgi uz mirušā 
Jāņa 0. mantiniekiem, gaila slēdziena ziņā, rīkojusies pilnā sa-
skaņā ar likumiem. Ja starp laulātiem 0. pastāvēja tikai for-
mela ārēja mantu kopība, tad, pretēji kasācijas iesniedzēju do-
mām, dēļ imobila koroborēšanas uz mirušā 0. vārdu, viņa sievas 
piekrišana nemaz nebija vajadzīga, nerunājot nemaz par to, ka. 
pat pastāvot materiālai. iekšējai mantu kopībai, koroborēts uz 
v i e n a laulāta vārdu imobils pat's par sevi neskaitās> par tā 
atsevišķu mantu (sk. augstāki). Tāpēc nav nekāda pamata, 
konkrētā lietā, pēc mirnšā Jāņa 0. atstāto, uz viņa vārdu koro-
borēto imobilu atzīt par sadalāmu kvotatīvās Hdzīg-ās pusdaļās 
starp viņa mantiniekieiri по vienas pus.es un viņa mirušās sie-
vas mantiniekiem по otras puses; bet gan minētais imobils, kā 
personīgi piederošs mirušam Jānim; 0., pieder pie viņa personīgā 
mantojuma un tāpēc tam nesadalāmi (ungeteilt) jāpāriet vie-
nīgi uz v i ņ a mantiniekiem vien. 

(1928. g. 22. nov. / 13. dec. 1928. g., 7. februāra 1929. g. spr. Lapi^ 
u. с pr. 1. pr. Skuju u. е., Nr. 208.) 
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2) Apgabaltiesa gan pareizi atzinusi, ka laulībai starp 
Vidzemes zemniekiem pastāvot, starp laulātiem nodibinājas 
ā r ē j a (f o r m e l a ) , bet nevis iekšēja (materiāla), mantu ko-
pība (Kr. Senāta spried. 1900. 59.; Senāta spried. 24./125.) un 
ka tāpēc Latv. civ. lik. 126. p. nav, pats par sevi, šai lietā pie-
mērojams; tomēr по tāda mantu koplbas juridiskā stāvokļa 
nemaz neizriet ka gadījumā, kad zināma manta tiktu iegūta n о 
a b i e m l a u l ā t i e m k o p ā , šī „kopīga" manta piederetu 
tikai vīram vien un nebūtu sadalāma starp abiem ieguvējiem, 
itkā uz Latv. civ. lik. 121.—126. p.p. pamata, kuri gan nerunā 
im nevar n m ā t par kādas kopējas mantas sadalīšanu; šai gadī-
.iumā jautājumis izšķirams gan ne uz likumu pamata par lau-
lāto mantīibu (eheliches Giiterrecht), bet pēc noteikumu analo-
ģijas par s a b i e d r i s k o l l g u m u (Latv. civ. lik. 928., 4272., 
4335. p. p.) ; pēc 933., 4309. p. p. 2. teik. peļņa sadalāma — šaubu 
gadījumā — līdzīgās daļās; tāpēc šis pats princips piemērojams 
arī runā stāvošām laulāto kopīgi iegūtām mantām. 

(1929. g. 30. maija / ,6. jūn. spr. Avotiņ pr. 1. pr. Avotiņu, Nr. 112.) 

989. 

989. р. по vienas puses nešķiro k u s t a m u u n n e k u -
s t a m u m a n t u runājot vispār par „ им-feHie" („Vermogen" 
(pretēji piem. 994., 995. р. р., kur sevišķi minēts par „недви
жимое" ,das Unbewegliche), bet, по otras puses, gan šķiro man-
tību pēc tā, vai mantība tikusi iegūta laulībā (t. i. otrā laulībā) 
jeb pirms tās. Tādā kārtā tagadējā lietā — principā — nekrlt 
svarā, vai runā stāvošais zemes gabals, juridiski, būtu uzska-
tāms par kustamu vai nekustamu mantu; tomēr Senāts atrod 
par vajadzīgu uzsvērt, ka, pretēji Tiesu Palatas domām, mantu-
devēja attiecības pret minēto ziemes gabalu apspriežamas pēc 
noteikumiem par k u s t a m u mantu ; līdz kamēr zemes gabals 
nav apstiprināts uz obroktiesību pamata vai pilnā Ipašumā ze-
mes gabala lietotājam zemes grāmatās, lietotājs nekad nevar 
iegūt l i e t i š k a s t i e s ī b a s uz šo objektu (Senāta spr. кг. 
22./94., Senāta spried. 29./1787.) ; tāpēc līdz tam laikam lietotā-
jam pieder vienīgi personlgas o b l i g ā c i j a s t i e s ī b a s , ku-
ras attiecināmas uz kustamām, bet ne uz nekustamām mantām 
(priv. lik. 537. р.). Tā tad saskaņā ar pievesto 989. p. Tiesu 
Palatai būtu jāizšķir tikai vēl jautājumis par to, vai mantude-
vējs savas tiesības uz runā stāvošo zemes gabalu bija ieguvis 
savā otrā laulībā (ar savu tagadējo atraitni) vai pirms tās ; 
ja pēc lietas apetākļiem šis jautājums būtu jāizšķir apstipri-
noši, tad atraitnei gan pienāktos lU daļa по aprādītām mantu-
devēja tiesībām uz zemes gabalu, kādu daļu Tiesu Palata arī 
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atzinusi viņai; bet pretējā gadījumā atraitne saņemtu tikai at-
pakaļ savu laulībā ienesto p ū r u. 

(1951. g. 27. fcbr. spr. Cnlīša 1.. Nr. 1028.) 

1006. 
Tiesu Palata apmierinājusi praslbu aiz tā iemesla: a) ka 

saskaņā ar Vidz. zemn. Hk. 1010. p. Vidzemes zem-nieks ar testa-
mentu nevar bez sevišķiem likumīgiem iemeslfem atņemt savai 
b e z b ē r n u a t r a i t n e i tai pēc likuma (V. Z. L. 994. p.) pie-
nākošos mantojuma daļu; b) ka V. Z. L. 1006. p. gan nemin 
par atraitni kā n e a p e j a m u m a n t i n i e c i , bet pēc būtības 
atraitne ir neapejama mantiniece un pie tanr sevišķi priviliģēta, 
jo neapejamism mantiniekiem — a s i n s r a d i n i e k i e m ir 
aizbruņota tikai zināma daļa no mantojuma. bet atraitne saņem 
savu „portio statutaria" visā visumā bez kādiem iercbežoju-
miem; šādu viņas stāvokli nodrošina V. Z. L .1010. р., kura pa-
reizam iztulkajnmam jāpieved 1009. un 989 р. р.; с) ка atbildē-
tāju iebildums. itkā prasība bija vēršama arī pret l e g a t ā -
r i e m , nav dibināts, jo testamiente tiek apstrīdēts tikai daļā. 
bet legetāru intereses un tiesības netiek aizskārtas. Pretēji 
Tiesu Palatas domām, nav vedama parallēle starp bezbērnu at-
raitnes stāvokli pēc Vidz. pils. tiesībām (priv. lik. 1819. p.) un 
Vidz. zemn. lik. (994. p.): pēc Vidz. pils. tiesībām atraitne taisni 
n a v sava vīra mantiniece un saņem paušalu atlīdzību par ko-
pējā masā ienesto mantu (Senāta spried. 29./7Б4.), kurpretim 
pēc Vidz. zenm. lik. starp laulātiem nepastāv mantas kopība 
(Kr. Senāta spried. 1900./59.; Senāta spr. 24./125.: pastāv tikai 
f o r m - e l a mantu kopība) un bez-bērnu atraitne. saņemot at-
pakaļ savu pūru. uz pārējo vīra mantu (izņemot mantotu neku-
stamu īpašumu) ir l i k u m ī g ā mantiniece. kura tomēr n a v 
ieskaitīta n e a p e j a m o s mantiniekos (V. Z .L. 1006. p.) un 
kurai tā tad n a v aizbruņota likumīga puse no mantojuma pēc 
V. Z. L. 994. р.; priv. lik. 2022. p. nav piemērojams Vidzemes 
zemniekiem, jo šis pants atsaucas uz laulātā mantošanas tiesī-
bām, par kurām min priv. lik. 1709.—1868. р. р.. un šī panta pie-
mērošana Vidzemes zemniekiem neattaisno arī V. Z. L. 1010. р . : 
pēdēji minētais pants paredz n e a p e j a m o mantinieku at-
stumšanu no pienākuma d a ļ a s , jo pie citas šī panta izpratnes 
1006. pantam. nebūtu nekādas nozimes; atrodot, ka V .Z. L. 
994. pantā paredzētā bezbērnu atraitnes likumīgās mantošanas 
daļa ir viņai aizbruņota neatkarīgi no 1006. p. ar 1010. p. notei-
ku'mu, Tiesu Palata ir nepareizi iztulkojusi V. Z. L. 994., 1006. un 
1010. p. p. Savā 1922. g. spried. Nr. 8. Senāts ir proklamējis vispā-
rējo principu, ka Vidz. zemnieki var brīvi rīkoties par savu iegūto 
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un iemantoto īpašumu uz nāves gadījumu, izņemot tikai neat-
ņemamo daļu (указная часть) asinsradniekiem; neatņemama 
daļa nav paredzēta atraitnei un tā varēja pastāvēt tikai likumi-
skās mantošanas daļas d a ļ ā (sk. 1006., 1007. p. p . ) ; Vidz. 
zemes' tiesību (2022., 1750., 1751. p. p.) noteikumi par neatņe-
mamo daļu bezbērnu atraitnei nav piemērojami zemnieku tiesī-
bām; priv. lik. ievada XII. p. paredz tikai s u b s i d ā r u i pie-
mērojamību, šāds princips iztulkojams šaurākā nazīmē . . . 
Par pareizu atzīstam-s kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādī-
jumis uz to, ka prasība bija jāvērš arī pret legatāriem . . .; pē-
dējo tiesības iz testamenta taisni var atrasties kolizijā ar pra-
sījumu atzīt testamentu par spēkā neesošu, kau,t arī tikai vienā 
daļā; neievērojot šādu atbildētāju aizrādījumu, Tiesu Palata ir 
pārkāpusi civ. proc. lik. 6. (4.) pantu. 

(1951. g. 22. apr. / 19. nuiija Spr. Jakobsons pr. 1. jir. Tilliniem. 
Nr. 1267.) 

1013. 

Tiesu Palata, apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu, ir at-
radusi par pierādītu, ka nelaiķa Jāņa S. testaments sastādīts 
formeli pareizi saskaņā ar Vidz. zemn. lik. 1013. p. pēdējo tei-
cienu, jo testamenta sastādītājs K. esot persona, kurai pēc ie-
ņemtiem a m a t i e m esot tiesība uz v i s p ā г ē j u u z t i с ī b u. 
Nodibinot iz lietas apstākļiem, ka rakstiskais testaments šai 
o-adījumā ir taisīts no rakstīt nepratējas personas, Tiesu Palatai 
bij jāņem vērā 1013. p. nosacījums, ka šādi testamenti var palikt 
spēkā vienīgi tad, ja faktiskais testamenta sastādītājs ir per-
sona. kurai pēc amata ir tiesība uz vispārīgu uzticību; 1013. p. 
3. teikums iztulkojams strikti, jo testamenta noi'mālais veids ir 
mutisks, kamēr r a k s t i s k i t e s t a m e n t i paredzēti tikai kā 
izņēmums (Sen. spried. 30./232.), pie kam analfabēta rakstisks 
testamients vispār atzīstams tikai ārkārtīgos apstākļos, t. i. kad 
tas sastādīts no personas, kura. pēc amata, kuru viņa (testa-
menta sastādīšanas momfentā) ieņem, bauda fides publica: tā 
tad nepietiek, kad šī persona bauda publisiku uzticam-ību pēc sa-
vām personīgām morāliskām īpašībām, bet viņai jāieņem s a-
b i e d r i s k s a m a t s , un proti tāds, kuram kā tādam piekrīt 
fides publica (Кг. Sen. spried. 1900./28.). Nodibinot to apstākli, 
ka testamentu uzrakstījis un testātora vietā parakstījis Juris 
R., kurš gan agrāk ieņēmis dažādus amatus. kuriem pēc tiesas 
slēdziena varēja piešķirt fides publica. bet kurš testamenta sa-
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stādīšanas laikā bija privātpersona, kas nestāv nekādā dieneetā, 
Tiesu Palata nevarēja atzīt, ka šāds testamenta sastādītājs pie-
līdzināmis 1013. p. beigu daļā minētām personām; aiz šā iemesla 
tiesa ari nevarēja atzīt, ka testaments' sastādīts formeli pareizi, 
saskaņā ar 1013. p. pēdējo teicienu. Konstatējot lietā to ap-
stākli, ka testamenta lieciniekiem A. un P. testātora gribas sa-
turs nav izpausts un tie tā saturu visā pilnībā nezi>n, tiesa ne-
varētu piešķirt runā stāvošam aktam arī mutiska testamenta 
nozīmi (Kr. Sen. spried. 1901./3.). 

(1950. g. 24 sept. Shivcna pr. 1. pr. Slavcnu u c , Nr. 113.) 

' 
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Kurz. zemn. lik. 

122. 
Tiesu Palata atstājusi bez ievērības Artūra R. blakussū-

dzību, starp citu, aiz tā iemesila: a) ka Kurz. zemn. lik. 122. p. 
paredzētā privilēģija nav attiecināma uz aizemniekiem, kuri 
nevar iegūt īpašuma tiesības uz lauku mājām pēc paša likuma 
(Lik. krāj. Nr. 92. — 27. g., 1. p.) ; b) ka šī privilēģija nav domāta 
kā zināmas personas priekšrocība, bet vienīgi kā tautsaimnie-
cisks atvieglinājums mājas pārņemšanā dabā. Senāts jau vai-
rākkārt ir paskaidrojis (Sen. spried. 28./1061; 30. 523.), ka Kurz. 
zemn. lik. 122. un 123. p. p. izteic vispārējo principu par vīriešu 
kārtas m a n t i n i e k u ( a s i n & r a d i n i e k u ) priekšrocību 
paturēt mantojumā ietilpstošo n e k u s t a m u m a n t u dabā, 
kāds noteikums izskaidrojams <ar likumdevēja vēlēšanos, lai šī 
manta paliktu mantojuma devēja ciltī (Sen. spried. 28./1061.); 
tas mantinieks, kuram kā mājsaimniekam pienākas pašas mā-
jas, saņem kā „praecipuum" ēkas, neierēķinot tās māju no-
v ē r t ē j u m ā , kuram bez tam jābūt m ē r e n a m (Sen. spried. 
25. 21 . ; 26./355-); vispāri šo noteikumu mērķis ir nodibināt, no 
vienas puses, mantinieku rindu (Rangfolge) mājas pārņem-
šanai dabā (Naturalbesitz), no otras puses, tādu stāvokli, lai 
7nāju pārņemšana nebūtu saistīta ar lielām grūtībām (sal. Erd-
mann III , 487., 493. lpp.; Sen. spried. 30./523.); konstatējot, ka 
Kurz. zemn. lik. 122., 123. p. p. paredzētās priekšroclbas saistās 
nevis ar vecāko vīriešu kārtas mantinieku kā tādu, bet ar mā-
jas saņēmēju dabā, Tiesu Palata ir pareizi izpratusi minēto li-
kumu saturu. Izejot no tā, ka ar speciālu likumu (lik.. kr. 
Nr. 92. — 27. g.) ārvalstu pilsoņiem ir aizliegts iegūt uz lau-
kiem nekustamu mantu, bet ja tāda uz viņiem pāriet manto-
šanas ceļā, tad tā jālikvidē labprātīgi vai piespiedu kārtā pus-
otra gados, un atrodot, ka likvidēšanas nolūkam ārvalstniekam 
pielaistās provizoriskās valdīšanas tiesības nav pielīdzināmas tai 
v a l d ī š a n a i (Naturalbesitz), kas domāta Kurz. zemn. lik. 
122. un 123. р. р., Tiesu Palata pareizi nākusi pie slēdziena, ka 
šo pantu kārtībā par mājas ieguvēju dabā var būt vienīgl Lat-
vijas pilsonis, un ka tādēļ Artūrs R. kā ārvalstnieks no manti-
nieku — mājas pārņēmēju — rindas atkrī t ; pretēji sūdzētāju 
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do<mām, runa nevar būt par sūdzētāja. kā vecākā vīriešu kārtas 
mantinieka, itkā j a u pastāvošām priekšrocībām, jo vispāri 
priekšrocības, par kurām runā kasācijas sūdzības iesniedzējs, 
pieņem reālo formu (jeb reālizējas) tikai pašā dallšanas mo-
mentā kā atvieglojums mājas pārņēmējam dabā, jo saskaņā ar 
priv. lik. 3215. p. m a n t o j u m a d a l ī š a n a attiecinānia uz 
atlīdzināmiem atsavināšanas līgumiem. Ārvalstu pilsoņiem gan 
ir vispārīgā mantošanas spēja, bet tiem ar speciālu likumu at-
ņemta tā speciālā iegūšanas spēja (Erwerbsfahigkeit) uz lauku 
nekustamiem īpašumiem, kuru prezumē Kurz. zemn. lik. 122. un 
123. р. р.; sūdzētājs gan atsaucas uz savu īpažu stāvokli, salī-
dzinot ar citiem ārzerrmiekiem. un aizrāda uz konvencijas 12. 
pantu (Lik. krāj. Nr. 121. — 21. g.), pēc kura L i e t u v a s pil-
soņi pielīdzināti Latvijas teritorijā Latvijas pilsoņiem civīltie-
sību un tiesas palīdzības ziņā; pēc tiesas pareiza apsvēruma arī 
pēc Latvijas-Lietuvas k o n v e n c i j a s noslēgšanas ir palikusi 
spēkā katras valsts sevišķie noteikumi un rīkojumi attieclbā uz 
nekustamas mantas iegūšanu (konvenc. XII. р., § 4.), kādēļ ari 
Lietuvas pilsonim var būt tikai provizoriska valdīšanas tiasība 
līdz likvidācijai. kura neatbilst Kurz. zemn. lik. 122. un 123. p. p. 
prezumējamai iegūšanas tiesībai; ar to atkrīt visi sūdzētāja ap-
cerējumi, kas pievesti kasācijas sūdzībā. 

(t931. g. 19. maija spr. Ribbes 1.. Nr. 6S6.) 

126. 

Saskaņā ar Kurz. zemn. lik. 126.. 130. p. p. m ā s a uzska-
tāma par n e a p j a m u m a n t i ni eс i , par kādu māsa tieši 
nosaukta 126. p. līdzīgi a s c e n d e n t i e m un d e s c e n d e n -
t i e m. Tāpēc Tiesu Palatai nav bijusi tiesība uz šī pamata ne-
atzīt prasītājai Kristīnei G. n e a t ņ e m a m o d a ļ u un nākt 
pie tā slēdziena, ka dēļ māsas izsl'ēgšanas no mantošanas tiesī-
bām neesot obligatoriski jāaizrāda uz pamatiem . . . Tiesu Pa-
latas pievestais priv. lik. 2019. p. nav subsidiāri piemērojams, 
jo Kurz. zemn. lik. 126. р.. sakarā ar 130. р., satur sevl pilnīgi 
noteikumus, kuri sistēmas ziņā nesaietas un pēc būtrbas nav 
savienojami ar priv. likumā šai ziņā paredzēto principu, iztsiktu 
2019. p. attiecībā uz māsas stāvokli. 

(1930. g. 29. okt. spr. Gertsons u. с pr. 1, pr. Gertson. Nr. 87i.) 



132. 
Tiesu Palata konstatējusi, uz viņas aprādīto datu pamata 

un aiz viņas pievestiem iemesliem. ka pie mutiska testamenta 
taisīšanas testātors, mirušais Jānis Jura d. S., kā lieciniekus pie-
aicinājis 2 lieciniekus, bet ka testātora sieva bijusi klāt pie 
testamenta taisīšanas tikai, tā sakot, informācijas dēļ, lai iz-
kiausītu testātora gribu par to, ka dēlam, Jānim Jāņa d. S., jā-
uztur testātora sieva. šāds Tiesu Palatas konstatējums attie-
cas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasācijas 
kārtībā; ar to tā tad atkrīt atbildētājas paskaidrojumi. ar ku-
riem tā apstrīd pievestā konstatējuma pareizību pēc būtības. 
No šī sava konstatējuma Tiesu Palata varēja nākt pie slēdziena. 
ka runā stāvošais mutiskais testaments, kā taisīts tikai 2 aici-
nātu liecinieku klātbūtnē, nav uz Kurz. zemn. lik. 132. p. pamata 
uzskatāms par spēkā esošu. 

(1930. g. 27. nov. spr. Terman pr. 1. pī. Siliiju. Nr. IIOS.) 

133. 
Kurz. zemn. lik. 133. р., lietojot izteicienn „prata rakstīt", 

tuvāk nepaskaidro. vai a r šo apzīmējumu domāts tāds zemnieks 
— testātors, kas tiktāl rakstīt spējīgs, ka pats var sa.vu testa-
mentu uzrakstīt, jeb tāds. kurš prot parakstīt tikai savu vārdu. 
Kurz. zemn. lik. 133. p. gramatiskais saturs pats par sevi nedod 
ļiamata pieņemt, ka par г а к s t ī t p r a t ē j u uzskatām® arī 
tāds, kurš prot t i к a i savu vārdu rakstīt. Pēc sava loģ-iska 
satura 133. p. nosaka i e r o b e ž o j u m u testam&nta formas 
brīvā izvēlē, kādēļ ierobežojošie izteicieni iztulkojami šaurā no-
/īmē, un tādēļ vien nav pamata izteicienn „prot rakstīt" iztul-
kot tik plaši, ka zem tā paietu personas, kas faktiski rakstīt 
neprot. Zemnieku t e s t a m e n t u s likumdevējs vispāri ir no-
stādljis priviliģētā stāvoklī. Priekš šādu testamentu atzīšanas 
par derīgiem likums pēc gara un mērķa prasa tikai pilnu pār-
liecību par to, ka testaments visās szvās daļās iziet no testātora 
un noteikti satur pēdējā gribu (Sen. spried. 23./81.). Likumā 
pai'edzētās farmalitātes nepieder pie testamenta e s e n c i ā -
1 ā m sastāvdaļām, bet tām ir vienīgi testamenta autsnticitātes 
I > i c r ā d ī j u m a nozīme. Kurz. zemn. lik. 126.—139. p. p. pa-
ri'dzētās formalitātes ir domātas ne kā solemnitātes forma, bet 
Likai kā pierādījumi tara, ka testaments satur testātora pēdējo 
r.ribu. (Sen. spried. 28./386.; bij. Kr. Ssn. spried. 05./36.) Tā-
dē] likumu interpretējot. šaubu gadljumā saudzīgākai un taisnī-
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gākai vārda nozīmei dodama p г i e к š г о к а pret bārgāko (fa-
vor testamenti); sakaņā ar šo iztulkojumu, pēc kura testa-
ments tiek uzturēts spēkā, dodama priekšroka pret pretēju iz-
tulkojumu (Sen. spried. 29./498.). No pievestiem apcerējumiem 
izriet, ka 133. p. interpretācijā jāietur viedoklis, kurš būtu vi s-
s a u d z ī g ā k a i s pret zemnieka t e s t ē š a n a s b i ' ī v ī b u 
un nenostādītu zem atcelšanas draudiem plašu aprindu mutiskos 
testamentus ar to, ka testātoru ieskaita 133. pantā paredzētos 
„rakstīt pratējos" tādēļ vien, ka viņš ar lielām pūlēm kaut kur 
un kaut kad ir parakstījis savu vārdu. Tādēļ 133. p. minētie 
vārdi „prot rakstīt" ir iztulkojami šaurākā nozīmē. pievedot 
zem rakstītpratējiem vienīgi personas, kuras tiešām rakstiski 
prot izteikt savas domas. Pretēji atbildētāja domām. 134. p. 
pats paa* sevi nav izšķlrošs, jo no viņa nemaz neizriet, ka tas 
attiektos arī uz to gad'ījumu, kad testātors prot rakstīt vie-
nīgi savu vārdu, t. i. neprot rakstīt vairāk par savu vārdu vai 
lasīt rakstīto. Taisni otrādi, 134. p. iziet no tā, ka testātors 
tomēr rakstīt un lasīt rakstisko prot, 'im tikai attiecībā uz lie-
c i n i e k i e m 134. p. rēķinājas ar iespējamlbu, ka tie rakstīt 
neprot, uz šo gadījumu paredzot, ka testaments jānolasa viņiem 
priekšā. 

(1931. g. 20. maija spr. Vīnstein pr. 1. pr. Liskopu. Nr. 65.) 
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Kriev. lik. кор. X. s. I. d. 

424. 
Apgabaltiesa kā prasibas atraidīšanas pamatu pieved arī 

to, ka prasība pēc sava procesualā rakstura kvalificējama kā 
„а с t i о q Ui a'S i n e g a t о r i a", pie kam prasītājs tomēr nav 
nodibinājis savas ī p a š u m a t i e s ī b a s un pat neapgalvo, ka 
tādas viņam jau būtu tikušas atzītas vai nu ar attiecīgiem 
aktiem vai ar tieaas. spriedumu; šai ziņā prasītājs savā kasāci-
jas sūdcībā pilnīgi pārpratis Apgabaltiesas motīvus šai jautā-
jumā, jo Apgabaltiesa nemaz neapgalvo, kadēļ mantojuma 
iegūšanas būtu prasama mantinieka apstiprināšana mantoša-
nas tiesībās, bet gan uzsver, ka prasītāja Ipašuma tiesībām jā-
būt nodibinātām un bez strīdu jau p i r m s minētās „actio" cel-
šanas un nekad nevarētu prasītāja īpašuma tiesības būt par šādā 
„aetio" ieejošu stildus objcktu, kā tam bija jānotiek tagadējā 
prasības lietā, kur taisni prasītājs mēģinājis vēl nodibināt — 
kaut arī bez panākuma — savas Ipašuma tiesības; savā kasā-
cijas sūdzīibā prasītājs pats tieši pastrīpo, ka viņš neesot lūdzis 
atzīt viņam Tpasuina tiesības, t. i. ar citiem vārdiem, ka viņš 
esot cēlis taisni minēto,.,actio//,vienkārši prasīdams, zemi izņemt 
no atbildētājas v a l d ī š a n a s ; pie šādiem ap&tākļiem Apga-
baltiesai bija pietiekošs pamats, tagadējo prasību, tā kā tāda 
likusi celta, atraidlt arī tāpēc, ka p r a s ī b a s c e l š a n a s 
l a i k ā prasītājs nav varējis atsaukties uz bszstrīdīgi atzītām 
Tpašuma tiesībām. 

(1931. g. 29. janv. spr. Žcgņevsku. pr. 1. pr. Akušrvn. Nr. 442.) 

694, p. pielik. 1. p. 

Spriedums, kas noticis pret to personu, kas uz to atsaucas 
lai nodibinātu pretinieka iesēdējuma pārtraukšanu, šādu efektu 
nouzrāda, ja ar šo spriedumu prasība atraidīta. 

(1931. g. 20. maija spr. Jurčcnko pr. 1. pr. Averčonko. Nr. 857.) 
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1424. 

Tiesu Palata apmierinājusi prasību aiz tā iemesla: а) ка 
prasītāja īpašuma tiesības uz strīdus zemes gabalu. . . ir pie-
rādītas ar 1910. g. 21. janvāra pirkšainas-pārdošanas līgumu, 
1907. g. plānu un 1926. g. 11. oktobra apskates protokolu; b) ka 
k r e p o s t a k t s Кг. civ. lik. 1424. p. paredzētā temiiņā nav 
apstrīdēts, kādēļ atkrītot visi tagad pret šo krepostakta derī-
gumu vērstie iebildumi. Pēc atbildētāju pilnvarnieka pareiza 
aizrādījuma kasācijas sūdzībā, Kr. civ. lik. 1424. pants, pēc 
sava satura un nozīmes, nav attiecināms uz atbildētāju, kā trešo 
personu, pret krepostaktu vērstiem iebildumiem tiesas ceļā; 
tādēļ konstatējot sprieduma vēsturiskā daļā, ka pēc paša pra-
sītāja paskaidrojuma strīdus pļavas gabalu atbildētāji 1906. g. 
apmainījusi ar F. muižas īpašnieku, no kura prasītājs to iegu-
vis pēc 1910. g. 21. janvāra līguma resp. 1910. g. 2. augusta 
krepostakta, tiesai bija jāapspriež, kādu iespaidu uz lietu atstāj 
atbildētāju iebildumi par to, ka strīdus pļavas gabals maiņas 
ceļā 1906. gadā nevarēja pāriet F. muižas īpašnieka V. īpašu-
mā, un ka pēdējais ar 1910. g. 21. janvāra darījumu nevarēja 
atsavināt to prasītājam; neapsverot šos apstākļus vienīgi aiz 
tā ieme&la, ka iebildumi par krepostakta nedeiīgumu vairs nav 
pielaižami, kā nokavēti Kr. civ. lik. 1424. p. nozīmē, Tiesu Palata 
ir pārkāpusi Kr. civ. lik. 1424. p. un civ. proc. lik. 711. p. 

(1950. g. 24. scpt. spr. Kadcļa pr. 1. pr. Rižijiem u. c, Xr. 110.) 

1700. 

Apgmbaltiesai nebija iemesla sevišķi vēl apsvērt prasītāju 
lūgumu nopratināt viņa Apgabaltiesas sēdē uzdoto liecinieku 
par t o ; . . . itkā starp partiem esot 1926. g. 1. novembrī noticis 
j a u n s n o m a s l ī g u m s uz v i e n u gadu, jo ja pastāvošais 
nomas lāguins tika noslēgts uz 36 gadiem, t. i. līdz 1936. g. un 
šis pats nonias līgum-s cesijas ceļā pārgājis uz atbildētāju kā 
nonmieku, tad ta saucaraā „jaunā nomas līguma noslēgšana" 
pēc būtības būtu nekas cits, kā vienošanās par pastāvošā līgu-
ma izbeigšanos p i r m s i e p r i e k š n o r u n ā t ā termiņia, kā 
pareizi atzinusi Apgabaltiesa, aizrādot, ka arī šādai normai (par 
rakstiska līguma priekšlaicīgo izbeigšanos) būtu bijis jānotiek 
tāpat г а к s t i s к i. 

(1931. g. 29. janv. spr. Rusa un Vilciinu pr. 1. pr. Zondaru, Nr. 435.) 
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1703. 

Nedz 1924. g. 19. jūnija noteikumi (lik. krāj. 107.), nsdz 
ari 1927. g. 2. jūnija likums (lik. krāj . 92.) nepiešķir sev atpa-
kaļejošu spebu. Pievestie noteikumi un likums neparedz arī 
nosacījumus par i n t e r tie m|pо r a La m t i e s ī b ā m jautā-
jumā par n o r a a s l ī g u m i e m , kuri noslēgti un resp. paga-
rināti pi r m s pievesto noteikumu im Hkuma spēkā nākšanas. 
Tāpēc, pretēji prasītāja domām, runā esošais nomas līgums 
vispār nav padots pievestiem noteikumiem un likumā pare-
dzētai sankcijai (8. resp. 6. р. р.). A i z p ā r d o š a n a s I I -
g u m s nenodibina nedz īpašuma tiesību pāreju, nedz riska un 
tiesības uz augļiemi pāreju uz aizpircēju, bet dod šim pēdējam 
vienīgi tiesību, prasīt aizpārdošanas līguma izpildīšanu un pie 
tam vēl nekad ne piespiedu kārtībā. Tāpēc tam apstāklim, ka 
atbildētājs paziņojis prasītājam par noslēgto ar trešo personu, 
M., nomas līgumu, jau pēc prasītāja ar to pašu M. noslēgtā aiz-
pārdošanas līguma, nepadara par piemērojamu Kr. civ. lik. 1708. 
р., pēc kura gan nomas līgumus, kurā iznomātājs saņēmas по
т а й naudu par laiku pāri par 1 gadu uz priekšu, nav saistošs 
nomas objekta vēlākam ieguvējam, ja vien tāds līgums nebūtu 
ticis noslēgts krepostkārtībā; runā stāvošā gadījumā vēlākam 
nomas objekta ieguvējam, prasītājam, par nomas' līguma no-
slēgšanu ticis paziņots taisni jau p i r m s p i r k š a n a s -
p ā r d o š a n a s l ī g u m a n o s l ē g š a n a s , kādā gadījumā 
pēc Кг. Senata prakses . . . 1703. p. nav piemērojams. Neatka-
rīgi по visa tā, tas pats M., ar kuru prasītājs noslēdzis 1928. g. 
20. marta galīgo pirkšanas-pārdošanas līgumu, vēl 1927. g. 11. 
apiīlī bija cēlis prasību pret tagadēio atbildētāju dēļ strīdū 
osošā 1924. g. 8. marta nomas līguma atzīšanas par spēkā ne-
("sošu un par nomaš objekta izņemšanu по tā paša atbildētāja 
valdīšanas un Metošanas; a r Latgales Apgabaltiesas 1927. g. 30. 
sept. spriedumu nupat minētā prasība tikusi atraidīta; sprie-
duma norakstu atbildētājs iesniedzis Apgabaltiesas 1928. g. 21. 
decembra sēdē; prasītājs nav aizrādījis, ka sprdedums būtu ti-
cis atcelts; minētais spriedums ir saistošs arī tagadējam prasī-
tājam, ka toreizējā zemes gabala pircējam, t. i. kā toreizējā pra-
sītāja s i n g u l a r s u k c e s o r a m (sk. Isačenko, Гражд. про-
цессъ, 3. sēj., 2. dzd.. lp. 264. im tur piev. Kr. Senata spried.), 
tā tad ar tiesas spriedumu jau ir nodibināts, ka runā stāvo-
8ais n o m a s l ī g u m s i r s a i s t o š s n o m a s o b j e k t a 
p ā r d e v ē j a m un 1 ī d z а г t о a r ī р i г с ē j а т , t. i. tagadē-
j.iiii prasītājam. 

(1951. g. 27. fcbr. spr. Baikova pr. 1. pr. Blaubriku" Nr. 539.) 
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1705. 

Prasītājs lūdiz izlikt atbildētāju no runā stāvošās zemes; 
savu prasību prasītāja pamato uz to, ka atbildētāja aizbildnībā 
tikusi nodota uz n o r a a s l ī g u m a pamata šņо г е s zeme, ka 
nomas līgums ticis noslēgts uz 12 gadiem, ka pēc līguma 3. p. 
gadījumā, ja pēc nomas termiņa notecēšanas nomnieks vēlētos 
zemes gabalu nonomāt, tad tas gan bijis jāiznamā viņam vēl 
uz 12 gadiem nepaaugstinot nomas maksu, bet ka nomas llguma 
termiņš notecējis 1926. g. 23. aprīlī, bez tā ka atbildētājs būtu 
prasītāju uzaicinājis nomas līgumu atjaimot. Atbildētājs, 
savu aizbildņu personā, prasību nav atzinis uz tā pamata, ka 
nomas līgums esot uzskatāms par atjaunotu jau pats par sevi 
uz tālākiem 12 gadiem, jo r/tai pašā 3. pantā jau ietilpst ari 
nākošo 12. gadu rentes līguma noteikumi" un ka tāpēc pēc jauna 
līg'uma noslēg&anas neesot bijis vajadzības... Kr. civ. lik. ne-
atzīst relocatio tacita (Semata sprkd. 22./41., 30.1126.); pre-
tēji atbildētāja domām, viņam tāpēc taisni bija jānoslēdz jauns 
līgums ar prasītāju par iepriekšējā līguma pagarināšanu uz 
turpmākiem 12 gadiem; šai ziņā Kr. Senats noteikti paskaidro-
jis, ka gadījumā, ja nomas līgums tiktu noslēgts uz 12 gadiem 
un nomas liguma nomniekam tiktu piešķirta tiesība, pēc 12 gadu 
notecēšanas zemi paturēt vēl pat m 12 gadiem, šāds līgums 
nav uzskatams par noslēgtu uz 24 gadiem (kr. Ssnāta sprisd. 
73./1328., 75./181., 84.Z2.); tāpēc arī runā stāvošais nomas lī-
gurriis nav atzīstams itkā par ipso jure pagarinātu uz turpmā-
kiem 12 gadiem; pat ja atbildētājs būtu laikā pieprasījis līguma 
pag-arināšanu, tad šāda pagarināšana būtu varējusi notikt tikai 
slēdzot jaunu llgumu (kaut arī papildīnājuma veidā) starp 
abiem iepriekšējiem kontrahentiem; un. ja prasītāja uz atb'l-
dētāja pieprasījum.a būtu atteikusies noslēgt minēto papildu 
līgumu. atbildētājam tomēr — no kr. civ. lik. visdckļa — пэ-
būtu pat tiesības, prasības ceļā piespiest prasītāju tādu papildu 
līgumu noslēgt itkā ar tādu komināciju, ka papildu līguma r.1-
noslēgšanas gadījumā, tie^as spriedums atvietotu zemss ipaš-
nieka (šī jaunā proceeā atbildētāja) parakstu, bet gan tādā 
gadījumā nomnieks būfcu varējis tikai prasīt no īpašnieka atiī-
dzlbu par zaudējumiiem, kā pareizi pieved arī Apgabaltiesa (kr. 
civ. lik. 1682., 1687.—1689. р. р.). Та tad Apgabaltiesa šai jau-
tājumā nav likumu pārkāpusi. 

(1951. g. 26. febr. spr. Timenieku im Keise|a pr. 1. pr. Oplucanu 
un Kanti, Nr. 472.) 
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Liki. p. telpu Ы. 

1. p. 1. piez. 
1) Prasītājs savā iesniegtā kasācijas sūdzībā neapstrid 

Apgabaltiesas uz lieeinieku liecību pamata taisīto konstatēj 11-
т и , nedz par nama b i j u š o f a k t i s k o s t ā v o k l i , nedz par 
vēlāki tanī izdarītiem i z b ū v e s darbiem; ja tiesa atrada, ka 
apstākļi ir pietiekoši noskaidroti ar liecinieku liecībām, eksper-
tīzei tādā gadījumā vairs nebija izšķirošas nozīmes un tiesa 
varēja aiz viņas pievestiern iemesliem atzīt ekspertīzi par lieku; 
šāds tiesas slēdziens, ka izrietošs no lietas apstākļu iztirzāša-
nas pēc būtības nav pārbaudāms kasācijas kārtībā; ar to atkrīt 
vienīgais kasācijas sūdzībā sprieduma atcelšanai par iemeslu 
pievestais prasītāja uzskats itkā jautājumu par izbūves darbu 
raksturu tiesā vispāri nevarētu izšķirt bez ekspertu atzinuma 
izprasīšanas un ka tamdēļ tiesa arl nevarējusi ats tāt bez ievē-
rības viņa lūgumu par ekspertīzes pielaišanu. 

(1928. g. 22. пол', spr. Kiršcntala pr. 1. pr. Simšonu и. с , Nr. 479.) 

2) Apgabaltiesas uzskats, ka pie likuma par telpu Iri 1. 
panta piezīmes tulkošanas jēdziens „neapdzīvoti nami" jāsa-
prot nevis kā šo namu f а к t i s к a neapdzīvošana, bet gan к ā 
n e i e s p ē j a m ī b a n o r m a l i š o s n a m u s a p d z ī v o t , 
pēc likuma par telpu īri gaj'a un mērķa izpratnes ir atzlstams 
par pareizu; sakarā ar to konkretā lietā, kur pēc Apgabaltiesas 
Senātā nepārbaudamā konstatējuma atbildētāja nama daļu, ku-
rā dzīvo prasātājs, caur k a p i t a l r e m o n t и ir pārvērsta no 
n e a p d z ī v о j a m a apdzīvojamā stāvoklī. Apgabaltiesa va-
rēja nākt pie sava gala slēdziena, ka uz prasītāja dzīvokli nav 
aUiecināmi likuma par tslpu īri noteikumi par īres maksas nor-
mēšanu un līdz ar to noraidīt prasību; Apgabaltiesa sakarā ar 
savu virsminēto konstatējumu, ka atbildētāja nama daļa, kurā 
ilzīvo prasītājs, pirms. kapitalremonta atradās n e a p d z ī v o -
j a m ā s t ā v о к 1 i, varēja atzīt par nenozīmīgism un nenopra-
tināt prasitāja uzdotos Heciniekus, kuri рас paša prasītāja aiz-
r.ulījuma kasācijas sūdzībā varēja tikai apliecināt. ka nams 
lii.jis visu laiku f a k t i & k i apdzīvots; pēc Apgabaltiesas Se-
nātā nepārbaudamā konstatējuma eksperti ir noteikuši izda-
rīLo remontu vērtību uz 25% no nama vērtības, t. i. tanl ap-
rtlērā, kurš paredzēts likumā par tslpu īri 1. panta piezīme; 

• 
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taradēļ Apgabailtiesa, atzīstot papildu ekspertīzi par lieku, va-
rēja uz Civ. proc. lik. 103. (81-1). p. pamata noraidīt lūgumu 
par papildu ekspertīzes izdarišanu. 

(1930. g. 31. janv. spr. Grlnberga pr. 1. pr. Bērziņu, Nr. 335.) 

3) Eksperti novērtējuši nama vērtību, konstatējot nevis 
tā t i r g u s , 'bet gan b ū v v ē r t ī b u , šai ziņā kasācijas sūdzī-
bas iesniedzēja uzskats, ka lik. par telpu īri 1. p. piez. paredz 
taisni nama tirgus vērtību (priv. Hk. 586. p.) atzīstam,s par pa-
reizu saskaņā ar priv. lik. 589. pantu; tādā kārtā Apgabaltiesai, 
ja viņa nav konstatējusi, ka pašreizējos apstākļos imobiļiem 
Rīgā na<v noteiktas t irgus vērtības, bija pie lik. par telpu Iri 
1. p. piez. piemērošamas jāiziet taisni no atbildētāja nama tirgus 
vērtības. 

(1У30. g. 30. okt. spr. Čiča pr. 1. pr. Šviedri, Nr. 1613.) 

8. 
Atbildētāja cēlusi iebildumu par lietas n e p i e к г i t ī b u 

īres valdes kompetencei, jo nams, no kura prasītāja lūdzot iz-
likt atbildētāju, atrodoties Mangaļu pagasta pašvaldības robe-
žās; Apgabaltiesa šo atbildētājas iebildumu atstājusi bez ievē-
rības, atrodot. ka tas bijis jācsļ p i r m ā t i e s a s s ē d ē ; sa-
skaņā ar lik. par telpu īri 8. pantu īres valdēm pi-ekrīt tikai 
strīda izšķiršana starp izīrētājiem un īrniekiem p i l s ē t u , bet 
nevis arī pagsatu pašvaldibu robežās; šāda īres valžu kompe-
tence atzīstama par t. s. objektīvu kompetenci (competentia ra-
tione matieriale, Sachliche Zustāndigkeit, родовая подсудность) 
kura paredzēta civ. proc. lik. 584. pantā un kura jāievēro tiesai 
et officio katra lietas stāvoklī, pilnīgi neatkarīgi no partu no-
rādījumiem; tādā kār tā Apgabaltiesa, neizšķirot pacelto kom-
petences strldu tikai uz tā pamata, ka to atbildētāja nav pacē-
lusi pirmā tiesas sēdē, pārkāpusi civ. proc. Hk. 584. pantu. 

(1930. g. 12. dec. spr. .Amatiiieks pr. 1. pr. Zebelii.iš. Nr. 113S.) 

22. 
Gan ltr. civ. lik. neatzīst r e 1 о с a t i о t а с i t a (Senāta 

spried. 22./41.), tomēr pēc 1924. g. īres likuma netikvien atzī-
stama relocatio tacita arī Latgalē, toet.vispār izīrētājam nav 
tiesības prasīt telpu atbrīvošanu pat pēc īres līgumā paredzētā 
t e r m i i ņ a n o t e c ē š a n a s , ja vien īmieka vēlas turpināt 
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īres attiecības (īres lik. 22. 26. р. р . ) ; vispār īres Iikums пэра-
redz īres līguma attiecību izbeigšanos ar īres termiņanotecēšanu. 
īrnieka vēlēšanās turpināt īres līguma attiecības ieraugama 
jau iekš tā, ka tas paliek īres telpās un lieto tās arī. pēc i'res 
līguma tenmiņa notecēšanas. Tāpēc arī runā stāvošais īres lī-
gums uzskatāms par klusu ciešot turpinājušos p ē c 1928. g. 31. 
maija, kad, pēc Apgabaltiesas konstatējuma. notecējis līgumā 
paredzētais termiņš. Arī Apgabaltiesa nemaz nenoliedz īres at-
tiecību pastāvēšanu starp partiem arī pēc 1928. g. 31. maija, bet 
atrod, tikai, ka pēc minētā termiņa īrnieks neesot vairs saistīts 
ar iepriekšējiem m a k s a s t e r m i ņ i e m . šāds Apgabaltiesas 
uzskats tieši runā pretī viņas pašas atzītai tāzei par to, ka Ires 
līguma attiecības vēJ turpinājās arī pēc iepi'iekš norunātā ter-
miņa, jo ja līgums nav izbeidzies attiecībā uz vienu īres līguma 
sastāvdaļu, proti uz līguma priekšmetu (telpām), tad nav nekā-
da loģiska pamata neattiecināt līguma turpmāšanos arī uz otro 
īres līguma sastāvdaļu, proti uz īres maksas termiņiem; jo būtu 
acīmredzot absurd's no vienas pus€s atņemt izīrētājam tiesī-
bas prasīt īres priekšmeta atdošanu viņam pēc īres līguma ter-
miņa notecēšanas, ja īrnieks vēlās tās turpināt, un tomēr no 
otrās puses ats tāt īrniekam tiesības pēc sava ieskata tagad no-
teikt kādus citus īres. nnaksas termiņus, t. i. paņākt īres līguma 
vienpusīgo n o v a e i j u . Tā tad Apgabaltiesai nebija likumīga 
pamata atzīt, ka atbildētājs varējis īres maksu izdarīt nevis 
katra mēneša pirmā dātumā uz priekšu, kā atbildētājam, tas 
bija jādara (pēc Apgabaltiesas konstatējuma) iepnekšējam 
līgumam pastāvot, bet "kurā katrā citā datumā. 

(1930. g. 27. nov. spr. Petaša pr. 1. pr. Kuru, Nr. 1126.) 

27. 
1) Saskaņā ar priv. lik. 812., 813., p. p. par nekustamas 

mantas īpašnieku — trešām personām pretim — skaitās tā p«r-
sona, uz kuras vārda nekustama manta atzīmiēta z e m e s g r ā -
m a t ā s ; tādēļ arī lik. par telpu īri 27. pants, nosakot, ka na-
niam pārejot cita īpašumā, uz jauno īpašnieku pāriet agrākā 
niašnieka noslēgtie īres līgnmi, par šādas pārejas momentu va-
rf'ja uzskatīt tikai to dienu, kad imobils jaunam ieguvējam ap-

i.rināts zemes grāmatās; šis princips piemērojams arl tad, ja 
i ibils iegūts p u b 1 i s к ā ū t г u p ē, pie k'am, ka pareizu at-

niisi Apgabaltiesa, priv. lik. 3964, panta pēdējā daļa regulē 
kai pārdevēja un ieguvēja savstarpējās tiesības uz imobila 

. n i g ļ i e m un citiem labumiem, nosakot, ka tie jaunamiegu-
iam pieder jau no imobilu nosolīŠanas dienas, tādā kārtā Ap-

iltiesa atzīstot, ka atbildētājam, kāīrniekam, bijusi tiesība,— 
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līdz imobila apstiprināšanai zemes grāmatās uz tā nosolītāja. 
prasltāja, vārda — maksāt īres naudu agrākam nama Ipašnie-
kam, kas par tādu vēl skaitījās zemes grāmatās, nav prasītāja 
pievestos likumus pārkāpusi. 

(1950. g. 30. okt. spr. Maizeja pr. 1. pr. Puriiii. Nr. 1107.) 

2) 1929. g. 7. maijā miertiesnesim iesniegtā prasības lū-
gumā prasītājs paskaidrojis, ka 1927. g. 13. jūlijā Rīgas poli-
cija izlikusi prasītāju no viņa ieņemtā dzīvokļa; šī izlikšana no-
tikusi uz sprieduma iepriskšējas izpildīšanas pamata, kura ti-
kusi pielaista ar Rīgas pils. 2. rajona īres valdes 1927. g. 24. 
maija spriedumu, ar kuru tikusi apmierināta nama īpašnieka 
K. B. prasība pret tagadējo prasītāju par izlikšanu no minētā 
dzīvokja uz lik. par feelpm īri 32. p. 7. pkta pamata. Pie listas 
caurskatīšanas Rīgas Apgabaltiesā īres valdes spriedums ticis 
atcelts un prasība atraidīta. Tomēr tagadējais prasītājs savu 
agrāko dzīvokli jau nevarējis Uetot, jo nama Ipašnieks B. pārde-
vis namu tagadējam atbildētājam J., kurš atteicies dzīvokli lab-
prātīgi nodot tagadējam prasītājam. Pēdējais bijis spiests celt 
prasibu par izpildītā s p r i e d u m a a t g r i e š a n u un 1928. 
g. 28. septembrī Rīgas Apgabaltiesa apstiprināj usi īres valdes 
1928. g. 18. jūlija spriedumu, ar kuru ticis nospriests: „pielai-
žot izpildītā sprieduma atgriešanu, ielikt V. K. ar visām man-
tām un no viņa atkarīgām personam atpakaļ dzīvoklī Nn 1, 
atbildētāja J. namā". Tomēr aiī pēc šā sprieduma tagadējām 
prasītājam neizdevies savu dzīvokli dabut atpakaļ, jo dzīvoklis 
bijis izīrēts kādai tre&ai personai. Aiz pievestiem iemesliem 
tagadējais prasītājs bez jebkāda pamata zaudējis savu agTāko 
dzīvokli un tā kā īres llgums par minēto dzīvokli lauzts atbil-
dētāja vainas dēļ, tad pēdējam jāatlīdzina prasītājam visi noda-
rītie z a u d ē j u m i , kuri šinī gadījurnā prasītājam esot cēlu-
šies Ls 907,50 apmērā. šo summu prasītājs tādēļ arī lūdzis 
piespriest viņam par labu no abbildētā.ja. 

Miertiesnesis prasību atraidījis, bet Apgabaltiesa ar savu 
1929. g. 21. novembra spriedumu, atceļot miertiesnesa sprie-
d-umu, prasību apmierinājusi Ls 208 apmērā; savu spriadumu 
Apgabaltiesa paimatojusi uz to faktu. ka atbildētājs neesot iz-
piMījis Apgabaltiesas 1928. g. 18. jūlija spriedumu. ar kuru vi-
ņam uzlikts par pienākumu i e l i k t prasītāju a t p a k a ļ dzī-
voklī. 

Atbildētāja par spriedumu iesniegtā kasācijas sūdzība 
pelna ievērību. 

Prasītājs savu prasību. pamatojis uz lik. par telpu īri 27. 
pantu, kurā Izteikts, pretēji līdz tam pastāvošam principam, ka 
„ K a u f b r i c h t n i c h t M i e t e " , atoeļot tādā kārtā attiecī-
bā uz ī r e s 'līgumiem priv. lik. 4126. p. noteikumii, pēc kura 
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agrākā namsaimnieka noslēgtie īres Hgumi, ja tie nebija koro-
borēti, jaunam namsaimniekam nebija saistoši. Bet no pisve-
stā 27. panta nevar taisīt slēdzienu. ka gadījumā, ja agrākais 
namīpašnieks nepareizā kārtībā panācis kāda īrnieka izli'kšanu 
(dotā gadījumā uz vēlāk atceltā īres valdes sprieduma, kas bijis 
padots iepriekšējai' izpildīšanai) jaunam, labticīgam namīpaš-
niekam būtu jāatlīdzina z a u d ē j u m i , kuri šim īrniekam cē-
lušies pateicoties izlikšanai; tāds slēdziens runātu pretim priv. 
lik. 3444. р., pēc kura katram jāatbild tikai par savu darbību 
vai nolaidību, pie kam pienākums atlīdzināt zaudējumus pār-
iet tikai uz vainīgā m a n t i n i e k i e m (priv. lik. 3448. p.). 
Tādā kārtā apspriežamā gadījumā 27. pantam attiecībā uz jau-
no namsaimnieku ir tā nozīme, ka viņam jārēķinājas ar tā īr-
nieka īres līgumu. kurš imobila pārejas laikā ieņem strīdū esošo 
dzīvokli; šo īrnieku aizsargā lik. par telpu īri un jaunais nam-
saimnieks viņus varētu izlikt tikai lik. par telpu īri paredzētos 
gadījumos. Bet viņam nevar uzlikt par pienākumu ievērot tanī 
pašā laikā arī agrākā namsaimnieka īres līgumu ar nepareizi 
i z l i k t o īrnieku, jo ievērot abus līgumus jaunais namsaim-
nieks acīmredzot nevar; agrākais īrnieks tādēļ var vienīgi 
griezties ar zaudējumu prasību pret agrāko namsaimnieku, kas 
viņam ar savu nepareizo rlcību šādus zaudējumus izdarījis: 
Sakarā ar izteikto Apgabaltiesas lēmumam par tagadējā prasī-
tāja atpakaļielikšanu, kāds lēmums taislts arī pret tagadējo 
atbildētāju, pret pēdējo ir tikai tā nozīme, ka viņam jāierāda šis 
dzīvoklis tagadējam prasītājam.1, ja to jaunais dzīvokļa īrnieks 
būtu atbrīvojis. Tāds stāvoklis konkretā gadljumā nav iestā-
jies. pie kam prasītājs pat neapgalvo, ka atbildētājam būtu bi-
j'usi kaut kāda iespēja no savas puses atbrīvot dzīvokli priekš 
prasītāja, kuru tagad ieņem trešā persona ar visām likumā par 
tclpu īri paredzētām tiesībām im garantijām. 

Tādā kārtā Apgabaltiesa, uzliekat atbildētājam pienāku-
mu atlīdzināt zaudēj:umus, kuri prasiītājam cēlušies pateicoties 
viņa izlikšanai uz a g r ā k ā namsaimnieka celtās prasības pa-
mata, pārkāpusi priv. lik. 3444. р., lik. par telpu īri 27. pantu, 
kādēļ viņas spriedumiS nav atstājams spēkā aiz pievestiem 
iemesliem. 

(1930. g. 12. dec. sprl Kustikova pr. ]. pr. Jo/.Ļ Nr. 1393.) 

28. 
Paši kasācijas sūdzības iesniedzēji atzīst. ka viņi saskaņā 

ir lik. par telpu īri 28. pantu nevarēja pretoties tam, ka dzī-
vokļa īrniece Ch. izīrēja atbildētājam, kā a p a k š ī r n i e k a m , 
dzīvokļa daļu kā kantori; ja tas tā un ja apakšīrnieks lieto 
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dzīvokli kā kantori uz likumīgā pamata, tad pēc Apgabal-
tiesas pareizām domām, šis apakšīrnieks varēja arī izlikt i z -
k ā r t n i, ко viņš pat bija spiests darīt uz likuma par tirdzniecī-
bas-rūpniecīibas nodokļa (lik. krāj. 1924. g. Nr. ldŠ.) 63. panta 
pamata; tādā kā-rtā Apgabaltiesa atraidot prasību, kurā prasī-
tāji, kā nama īpašnieki, lūdz atjaunot viņa v a l d ī š a n u uz 
namu atņemot atbildētāja izkārtni no šī nama, nav likumu pār-
kāpusi. 

(1950. g. 28. febr. spr. A.rmittsteadu pr. I. pr. Birgeru, Nr. 457.) 

31. 
1) Apgabaltiesa izlikusi atbildētāju no prasītāja namā 

ieņemtām telpām uz lik. par telpu īri 31. p. 3. pkta pamata. 
atzīstot, ka atbildētājs pārkāpis kopdzīvei prasītāja namā ne-
pieciešamos noteikumus ar to, ka viņš, pretēji līgumam, natīrot 
īrnieku koplietoŠanā esošās telpas (trepes; prasītājs savu tie-
sību prasīt no atbildētāja šāda pienākuma izpildīšanu nepamato 
uz ar atbildētāj'U itkā noslēgto p e r s o n i s k o d a r b a l ī g u -
m u; bet gan tikai uz prāvnieku starpā pastāvošo ī r e s līgumu 
(sk. Apgabaltiesas 1930. g. 4. jūnija sedes protokolu); pēc pa-
reiza kasācijas sūdzība.s iesnisdzēja aizrādījuma. izīrētājs pēc 
lik. par telpu īri 37. panta izpratnes par īrnieka lietošanā nodo-
tām telpām var prasīt šinī likuma pantā aprādīto ī r ' e s m a k -
s u, kādēļ īres līguma noteikuma, ar kuru īrniekam uzlikts par 
pienākumu arī vēl tīrīt nama trepes, atzlstairis par neesošu sa-
skaņā ar tā paša likuma 2. pantu; Apgabaltiesa šāda nelikumī-
ga un neesoša īres līguma noteikuma neizpildīšanu no atbildē-
tāja puses nekādā ziņā nevarēja uzskatīt par lik. par telpu 
īri 31. p. 3. pkta paredzēto kopdzīvei vienā namā nepieciešamo 
noteikumu pārkāpšanu un uz šā pamata izlikt atbildētāju no 
viņa ieņemtām telpām. 

(1950. g. 12. dec. spr. Zeidmaņa pr. I. pr. Gelbergu, Nr. 1979.) 

2) Pretēji kasācijas sūdzības iesmedzēja domām, atbildē-
tājs nav atsvabināms no atbildības par viņa v i e s u darbību. 
jo pēc likuma par telpu īri 31. p. 3. pkta izpratnes ielūdzējs 
atbild par tādu viesu izturēšanos, ar kimi šis likuma pants tiek 
pārkāpts. 

(1951. g. 21. maija spr. Kalnbņa pr. I. pr. Puškarevu, Nr. 760.) 

3) īres valde un Apgabaltiesa noteikti konstatējusi, ka at-
bildetāja rīcība traucējusi vismaz divus nama l ī d z i e d z ī v o -
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t ā j u s , kas pilnīgi pietiek lik. par telpu īri 31.p. 3. pkta pie-
mērošanai, jo likums, runājot par „pārējiem""" iedzīvotājiem. 
protams nav domājis tikai gadījumus, kad īrnieka uzvešanās 
traucē v i s u s pārējos nama iedzīvotājus, tādos apstākļos ne-
spēlē lomu atbildētāja iekustinātais jautājums par to. vai pati 
prasītāja, kurā, pēc atbildētāja apgalvojuma. dzlvo c i t ā namā, 
būtu pieskaitama pie likuma par telpu īri 31. p. 3. pktā minē-
tām personām. 

(1931. g. 28. febr. spr. Lielzeltiņš pr. 1. pr. Joffe, Nr. 575.) 

32. 
1) Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādljumam. 

lūgums atcelt īres līgivmu nav i z l i k š a n a s p r a s ī b a s pe-
tituma nspieciešama daļa, jo šis lūgums jau ietilpst lūgumā par 
īrnieka izlikšanu, kādēļ nav vajadzlgs to vēl izteikt expressis 
verbis. 

(1930. g. 12. dec. spr. Kronbuša pr. 1. pr. Freimaai, Nr. 1597.) 

2) Lik. par telpu īri 32. pantā paredzētais a t g ā d i -
n ā j u m s var tikt uzskatrts p-ar likumīgi izdarītu arī tad, ja 
trešā persona, kura izīrētāja vārdā izdarījusi atgādinājumu, 
resp. parakstījusi lik. par telpu īri 32. p. 1. piez. paredzēto ierak-
stīto karti. nav paziņojuma izdarīšanas momentā uzrādījusi at-
tiecīgu. no izīrētāja izdoto p i l n v a r u ; no svara ir vienīgi tas, 
vai minetā personā tanī laikā faktiski bija pilnvarota izdarīt 
atgādinājumu par īres naudas samaksu. 

(1950. g. 28. nov. spr. Nesterovs' u. с pr. 1. pr. Bojarsku-šleifers, 
\r . 1191.) 

3) Nemaz nav vajadzīgs atgādinājumā expressis verbis 
minēt taisni īres samaksas dātumu un summu, bet pilnīgi pie-
tiek, ja no atgādinājuma satura redzams, ka tas attiecās uz 
strīdu esošo termiūu. 

(1930. g. 30. okt. spr. Sarku pr. 1. pr. Johansonu. Nr. 1833.) 

4) Nav nekāida pamata atzīt, ka lik. par telpu !ri 32. p. 
1 piezīmē norādītā kārtīibā izdaiitais atgādinājums. par ires 
naudas samaksāšanu (paziņojot par to īrniekam ierakstītā 
kartē), būtu noticis jau kad izīrētājs ierakstīto karti nodevis 
p a s t ā ; pēc vispārējā pa-incipa (priv. lik. 3307. 3308. p. p.) par 

ķirošu šai ziņā uzskatāms atgādinājuma saņamšanas laiks 
io parādnieka pnses. pie kam lik. par telpu īri 32. p. 1. piez. no 
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ša principa pielaiž tikai to izņēmumu, ka viņa uz Irnieka adresi 
adresēto atgādinājumu (karti) atzīst par saņemtu arī tad, kad 
Irnieks faktiski šai dzīvoklī neatrodas vai arī kad atgādinājums 
netiktu īrnieka dzīvoklī vai istabā ņsmts pretim; šis noteikums 
tā tad nemaz neatbalsta augšā pievesto prasītāja uzskatu attie-
cībā uz a t g ā d i n ā j u m a s a ņ e m š a n a s l a i k u , bet sa&ka-
ņā ar šo noteikumu jānāk tikai pie tā sJēdziena, ka atgādinā-
jums uzskatāms par izdarītu jau t ā p i e g ā d ā š a n a s laikā 
gadījumā, ja īrnieks karti nepieņem vai dzīvoklī, resp. istabā 
nav atrodams; civ. proc. lik. 828. pants (agrākā redakcijā), kā 
speciāls processuals noteikums konkretā jautājumā pēc anologi-
jas protams vispār nav piemērojams un bēz tam — tagadejā 
viņu redakcijā — arī pēc būtības nesaskan ar prasītāja ieņemto 
viedokli. 

(1951. g. 21. maija spr. Golta pr. I. pr. Naguini, Nir. 853.) 

5) Nepelna ievērību kasācijas iesniedzēja aizrādījumi, ka 
prasītājai esot bijusi jāpierāda ne tikai nama r e h i o n t a ne-
pieciešamība, bet jāpierāda arī tas apstāklis, ka prasītāja pa-
tiesi vēlas tadsīt remontu, am ka Apgabaltiesa nepareizā kāilā 
neesot noskaidrojusi, vai konkrētā lietā esot reroontējams arī 
atbildētāja dzīvoklis', jo pretēji kasācijas iesniedzēja uzskatam 
pietiek ar to, ka Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka remonts ir 
nepieciešams, jo remonta nepieciešamība pati par sevi ir tāds 
apstāklis, kas spiež namsaimnieku izdarīt šo remontu, un Apga-
baltiesa axī pievedot sava sprieduma motīvos, ka pie „glābšanas 
remonta" izdarīšanas dzīvoklis esot atbrīvojams ar to pašu bez 
šaubām ir domājusi atbil'dētāja. dzīvokli, рат kiuru vienīgi iet 
strīdus šinī lietā. 

(1930. g. 26. sept. spr. A-S. «Emolip» pr. 1. pr. Kalniņu. Nr. 977.) 

6) Zem lik. par telpu īri 32. p. 5. pktā paredzētā jēdzienā 
„ ģ i m e n e" jāsaprot „ģimene" nevis plašākā nozīmē (pēc priv. 
lik. 261. р.), bet parastā, šaurākā nozīmē (pēc priv. lik. 262 p . ) ; 
tas apstāklis, ka 32. p. 5. pktā netiek tieši aizrādīts uz priv. 
lik. 262. р., kā tas paredzēts 32. p. 7. pktā, izskaidrojams tikai 
ar redakcijas kļūdu; īstenībā priv. lik. 261. p. paredz ģimend ne-
parastā nozīmē, t. i. tikai ka agnatu kopību, kuri cēlušies no ko-
pēja ciltstēva; par a g n a t i e m var būt vienīgi v ī r i e š a kār-
tas personas, t. i. personas, kuras savukārt var būt par cilts-
tēviem, kā tas nepārprotami izriet no priv. lik. 261. p. 

(192S. g. 29. marta spr. Kadiša pr. ]. pr. Kalniņu, Nr. 549.) 

7) Prasītāji cēluši prasību par atbildētājas izlikšanu no 
prasītāju nama nomātā dzīvokļa uz tā pamata, ka atbildētājas 
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dzīvoklis esot vajadzīgs vienai no nama līdzīpašniekiem, pra-
sītājai Genijai R.; Apgabaltiesa šo prasību atraidījusi, atzīstot 
par nepierādītu, ka prasītāja Genija R. sastāvētu ar atbildētāju 
īres līgumu attiecībās, kuras neesot nodibinājušās. ar noslēgto 
starp prasītāju Hiršu G. un Geniju R d ā v i n ā š a n a s l ī-
g u m u, pēc kura pēdējai neesot piešķirta tiesība lietot namu, 
jo Hiršs G. esot paturējis tiesību savā dzīves laikā saņemt vi&us 
ienākumus no nama. Vispārīgi gan nekustama īpašuma ideālās 
daļas ieguvējs līdz ar līdzīpašnieka tiesību iegūšanu kļūst par 
izīrētāju arī attiecībā uz visiem nama īrniekiem, kas izriet no 
lik. par telpu īri 27. panta, pēc kura namam pārejot citā īpa-
šumā, uz jauno īpašnieku pāriet agrākā īpašnieka noslēgtie īres 
ilgumi (sk. Sen. civ. kas. dep. spr. 1927. g. Nr. 495.) ; tomēr 
Apgabaltiesas slēdziens, par to, ka к о n к r e t ā g a d ī j u m ā 
prasītāja Genija R. ar nama ideālās daļas iegūšanu īpašumā 
tcxm.ēr neesot ieguvusi izīrētājas tieslbas, atzīstams par pareizu, 
jo Apgabaltiesa, kā jau aizrādīts — Hdz ar to konstatējusi. ka 
prasītājai neesot piešķirta tiesība saņemt no nama ienākumus; 
trūkstot šādai prasītājas tiesībai, augšā pievestais visparejais 
princips attieclbā uz viņu nav piemērojaras. jo par izīrētāju 
nevar atzīt personu, kura (lai gan viņa zem»s grāmatās skai-
tītos par nama līdzīpašnieku) aprobežota aprādītā ziņā nama 
l i e t o š a n ā ; tāda persona faktiski īres līgumu noslēgt nevar, 
t. i. piešķirt otrai personai kādas mantas l i e t o š a n u p a r 
z i n ā m u ī r e s m a k s u (priv. lik. 4025. p.). 

(1429. g. 22. nov. s p t Gordona. Ilalbcs u. c. pi. 1. pr. Mneller, 
Nr. 864.) 

8) Apgabaltiesa apmierinājusi prasību, kurā prasītāji lūdz 
izlikt atbildētāju no prasītāju namā ieņemtām telpām (dzīvokļa 
ar veikala un blakus telpām) uz lik. par telpu īri Ш. p. 7. pkta 
pamata, apgalvojot, ka šās telpas esot vajadizīgas prasītājam 
šaja B. kā dzīvoklis. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aiz-
vādījumam, par pareizu atzīstams Apgabaltiesas uzskats, ka ga-
dljumā, ja d z ī v o k l i s īpašniekam paša namā vajadzīgs, tad 
nekrīt vairs svarā, k ā d a m n о 1 ū к a m īrnieks atbrīivojamās 
telpas lietojis: dzīvoklim, vai veikalam, vai aibām vajadzībām 
kopīgi; izīrētājs tādā gadījumā var prasīt v i&u īrnieka ie-
ņemto telpu atbrīvošanu priekš izīrētāja d z ī v o k ļ a neatka-
rīgi no šo telpu lietošanas veida no īrnieka puses. 

(1950. g. 28. marta spr. Blnmenau pr. 1. pr. Kattami, Nr. 567.) 

9) Apgabaltiesa dzīvokļa va.jadzību prasītājam Š. varēja 
uzskatīt par nodibinātu jau ar to faktu, ka atbildētājs prasītāja 
apgalvojumu par dzīvokļa f a k t i s k o vajadzīibu Š. pie lietas 
caurskatīšanas otrā instancē nav apstrīdējis un arī nav uztu-
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rējis spēkā savu pirmā instancē pacelto iebildumu, ka prasl-
tājam jau esot savs dzīvoklis namā, jo dzlvokli Nr. 4 patiesībā 
ieņemot viņš, prasītājs, bet nevis viņa brālis Pēteris š., kas 
faktiski tikai dzīvojot pie brāļa, pi-asītāja Jāņa Š.; ar to atkrīt 
visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā par to, ka 
Apgabaltiesa itkā esot konstatējusi tikai dzīvokļa f o r m i e l u 
vajadzību š., bet nemaz neesot apsverusi jautājumu par to, vai 
dzīvoklis viņam arī f a k t i s k i vajadzīgs; šis jautājums pre-
tēji atbildētāja domām, Apgabaltiesai sevišķi netoija jāapspriež, 
trūkstot attiecīgam strīdam no atbildētāja puses. 

(1950. g. 30. okt. spr. Bērziņa im šnorcs pr. 1. pr. Smolianu Nr. 1340.) 

10) Namsaimniekam ir tiesība p ē c s a v a s i z v ē l e s 
pieprasīt kādu no nama dzīvokļiem. ja viņam pašam dzīvoklis ir 
vajadzīgs (Sen. civ. kas. dep. spr. 1926. g. Nr. 131.); tādēļ arl 
Apgabaltiesa varēja atzīt par nenozīmīgu to apstākli, ka atbil-
dētājs daļu no sava dzīvokļa piedāvājis prasītājam, jo pēdējam 
ir tiesība pieprasīt, pēc savas izvēles, v i s a atbildētāja ieņemtā 
dzlvokļa atbrīvošanu, ja tas viņam pašam vajadzīgs; tāpat no 
pievestā viedokļa* nevar krist svarā jautājums par to, vai pra-
sītāja namā bijis atbrīvojies kāds cits dzīvoklis, kuru prasītājs 
būtu varējis ieņemt; to apstākli, ka prasītājs priekš prasības 
celšanas būtu mēģinājis atbildētājam paaugstināt īres maksu, 
i^pgabaltiesa, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādīju-
mam gan apspriedusi, bet to atzinusi par irrelevantu. 

(1950. g. 30. okt. spr. Jakobsona pr. 1. pr. Tomsonu, Nr. 101)9.) 

11) Pēc priv. lik. 1825. panta b ē r n i e m , kamēr t u r -
p i n a s m a n t a s k o p l b a ar pārdzīvojušo laulāto. gan pie-
der domājamā dala kopējā masā. bet visa tā atrodas pārdzīvo-
jušā laulātā pārvaldīšanā un lietošanā, kuram bērni tikai jā-
uztur un jāaudzina; no pievestā likuma izrist, ka bērni 
turpināmās mantas kopības pastāvēsanas laikā nekad nav UE-
skatāmi par i z ī r ē t ā j i e m lik. par telpu Iri 32. p. 7. pkta 
nozīmē attiecībā uz telpām, kuras atrodas kopējā masā ietilp-
stošā nekustamā īpašumā; kā pareizi atzinusi īres valde. par 
izīrētāju nevar būt persona. kurai nepieder izīrētā& man.tas 
l i e t o š a n a s t i e s ī b a s - (priv. lik. 4029. p.). 

(1931. g\ 24. apr. spr. Л п о рг. I. pr. Bērs. Nr. 1419.) 

12) Apgabaltiesas uzskats, ka pie jautājuma izšķiršanas 
vai atbildētāja ir izliekama no dzīvokļa aiz tā iemesla, ka viņa 
pārkāpusi likuma par telpu Iri 32. p. 9. pktu. ir jāņem vērā 
vienīgi tie apstākļi, kādi pastāvēja litis contistatio laikā. t. j . 
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1928. g. 4. jūlijā, kad tika iesniegta prasība, i r atzīstams par 
pareizu. Sakarā ar to Apgabaltiesai nemaz nebija jārēķinās ar 
.jautājumu par to, vai atbildētāja ārpus litis contestatio laika, 
laikā по 1928. g. 10. februāra līdz 1. aprīlim, ir ņēmusi no 
a p a k š ī r n i e k a lielāku Iri nekā to pielaiž likums par telpu 
Tri 40. paiits. 

(1930. g. 28. febr. spr. Bēr/iņu pr. 1. pr. Urč, Nr. 513.) 

13) Prasītājs lūdz izlikt atbildētaju no prasītāja namā 
icņemtā dzīvokļa Nr. 9, jo šis dzīvoklis esot vajadzīgs prasī-
tājam, lai tanī ievietotu s ē t n i e k u ; Apgabaltiesa šo prasību 
atraidījusi, nākot pie slēdziena, ka agrākie nama sētnieki dzī-
vojuši dzīvokll Nr. 11, kādēļ prasītājam sētnieka vajadzībām 
esot jāpieprasa šis, bet ne atbildētāja dzīvoklis, kur sētnieks 
nekad neesot dzīvojis (lik. par telpu īri 32. p. 2. piez.) ; nākot 
pie Šāda slēdzi-ena, Apgabaltiesa tomēr nemaz nav apspriedusi 
prasitāja aizrādījumu uz to, ka dzlvoklī Nr. 11 bijusi prasītājam 
n o l i k t a v a , bet sētnieks dzīvojis tikai vienā istabā, kamēr 
tagad dzīvoklī Nr. 11 esot 4 istabas ar virtuvi; šim prasītāja 
apgalvo.jumam var būt nozīime priekš lietas, jo saskaņā ar Jik. 
par telpu īri 32. p. 2. piez. pēdējo teikumu, jaunam sētniekam 
ierādāmas t ā & p a š a s t e 1 p a s, kuras ieņēmis agrākais1 sēt-
nieks; šis likuma pants tādēļ nebūtu piemērojams. ja izrādītos. 
ka šās telpas tik plašā mērā p ā r t a i s ī t a s, ka tās pēc pra-
sītāja apgalvojuma noticis konkretā gadījumā; ja tās pašae 
telpas. kuras ieņēmis agrākais sētnieks, d a b ā vairs vispar 
n e e k s i s t ē , tad, protams, arī nevar būt runas par šo telpu 
ierādīšanu jaunam sētniekam un izīrētājam tādā gadījumā ne-
varētu noliegt tiesību pieprasīt pēc savas izvēles citu sētnieka 
A'ajadzībām, piemērotu dzīvokli. 

(1930. g. 30. okt. spr. Kamarina pr. 1. pr. Ulimini Nr. 1977.) 

14) Apgabaftiesa noraidījusi prasību par atbildētāja iz-
likšanu aiz tā iemesla: a) ka prasības celšanas laikā prasītāja 
namā bijis biīvs s ē t n i e k a vajadzībām piemērots dzīvoklis, 
kuru prasītājs varējis izlietot sētnieka vajadzībām; b) ka tādēļ 
nav pierādīts, ka taisni atbildētāja dzīvoklis bijis vajadzīgs 
• ētnieka dzīvoklim. No lik. par telpu īri 32. p. 8. pkt. un 2. pie-
zīmes pie 32. p. gan izriet, ka namsaimmieks ir ap>robežots dzī-
vokļa izvēlē sētniekam tai ziņā, ka viņš sētnieka vajadzībām 
nevar izlikt īrnieku no dzīvokļa, ja tai pašā namā sētnieks kād-
reiz jau ir ieņēmis ci t u dzīvokli (Sen. spr. 25. 554), bet likums 
neierobežo namsaimnieku telpu brīvā izvēlē, ja namā nav kon-
kreti fiksēts sētnieka dzīvoklis im nepadod tiesas pārbaudīšanai 
jautājumu par to, kādas telpas namā ir piemērotas sētnieka 
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vajadzībām; по tā apstākļa vien, ka prasības celšanas laikā 
prasītāja namā foijis brīvs cits sētnieka vajadzībām it kā pie-
mērots dzivoklis. tiesa nevarēja nākt pie prasību noraidoša 
slēdziena, ja viņa pie tam nav nodibinājusi, ka namā ir bijis 
konkreti fiksēts sētnieka dzīvoklis. 

(1931. g. 19. maija spr. Čapas pr. 1. pr. Kepki. Nr. 131-t.) 

15) No lik. par telpu īri 32. p. 2. piez. neizriet, ka gadījum?.. 
ja izīrētāja namā agrāk vairāki dzīvokļi bijuši sētnieka lieto-
Šanā, izīrētājam būtu sevišķi jāpierāda, ka tas dzīvoklis, kuru 
viņš pieprasa priekš jauna sētnieka, būtu šai ziņā piemērotāks, 
nekā citi dzīvokļi, kuros a g r ā k a r ī dzīvojuši sētnieki; par 
pareizu turpretim atzīstamis Apgabaltiesas uzskats. ka izīrētā-
jam tādā gadījnmā pieder izvēles tiesības un tādēļ viņš vav 
pieprasīt to dzīvokli, kurš pēc viņa domām vairāk piemērots 
sētnieka vajadzībām. 

(1931. g. 21. maija spr. Gordomi u. с pr. 1. pr. Klēlnicku. Xr. 1293.) 

34. 
Apgabaltiesa tam apstāklim. ka atbildētājs caur n о t ā r u 

piedāvājis pirasītājam a p k u r i n ā š a n a s n a u d u , nav pie-
šķīrusi nozīmi, vispirms tādeļ. ka likumam par telpu Iri tāds 
maksāšanas veids neatbilstot; šāds Apgabaltiesas atzinums uz-
skatāme par nepamatotu, jo īres likums neprasa, lai īrnieks 
katrā ziņā p e r s o n ī g i īri piedāvātu izīrētājam, kādēļ tās 
piedāvāšana uz vispārēja pamata pielaižama arī caur citām per-
sonām; šai ziņā Apgabaltiesa tā tad pielaidusi sprieduma mo-
tīvu nepareizību. 

(1951. g. 2. jūnija spr. Aleksejeva u. c. pr. 1. pr. Lohaku, Nr. 849.) 

36. 

Lik. par telpu īri 36. p. attiecas vienīgi uz īres valdi, bet 
nevis arī uz Apgabaltiesu; tādēļ Apgabaltiesa, dodot atbildētā-
jam 36. p. minēto vienu m,ēnesi pārsniedzošu termiņu telpu- lab-
prātīgai atbrīvošanai, nav šo likumu pārkāpusi. 

(1931. g. 2. jūnija spr. Dvolaicku u. c. pr. 1. pr. Lēmani. Nr. 1681.) 
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37. 
1) Saskaņā ar Senāta šai lietā doto spriedumu un tai pie-

vestam spriedumam (28.21), gan nav izšķiroša nozīme piešķi-
rama īres līguma nosacījumiem v i e n par izīrēto telpu lieto-
šana^ veidiem, vai izhēšan&s mērķiem v i e n, bet gan no svara 
a r ī telpu faktiskais lietošanas veids un telpu raks turs ; tomēr, 
kā paireizi aizrāida atbildētāji savā kasācijas sūdzlbā, Senāts ar 
to nemaz nav noliedzis juridisko nozīmi arī līguma noisacījumam 
un citiem datiem un arī izīrēšanas mērķim; tāpēc Apgabaltiesai 
r.ebija pietiekoša iemesla atzīt par pilnīgi nenozīmīgiem īres 
līguma saturu, īres kvītes, tirdzniecības zīmju izdošanu uz pra-
sītāja vārda, etc.; īstenība, Apgabaltiesai bija jāņem vērā visi 
lietā esošie dati, tā tad ne vienīgi tikai telpu faktiskā lietošana 
vien; tāpēc jārīkojas pēc apstākļiem; piem., ja telpas, pēc to 
būtības, varētu kalpot vienīgi veikala mērķim, im par viņu lie-
tošanu nekas sevišķi netiktu norunāts, tad izīrētājam tiesība 
prasīt īres naudu pēc normām par veikalu Iri, pat j a īrnieks 
lieto veikalu kā dzīvokli; bet arī taid, ja šādas veikala telpas 
t iktu izīrētas (kas tomēr maz ticams) kā dzīvoklis, bet faktiski 
tiktu Jietotas kā veikals, tad arī nevairetu liegt izīrētājam īr-as 
naudu prasīt pēc veikala īres normām; ja, tālāk izīvētās telpas. 
piem., dzīvoklis, būtu piemērots а г ī veikala vai kantora va-
jadzībām, un būtu tieši norunāts, ka tas ir izlrēts veikalam vai 
kantorim, bet tomēr faktiski tiek lietots vienīgi kā dzīvoklis. 
tad šādam Metošanas veidam vien vēl nav izšķirošas nozīm-зз 
un izīrētājam tomēi" būtu tiesība prasīt Ires naudu saiskaņā ar 
īres līgumu, jo īres līguma izpildīšana (lietojot telpas ka vei-
kalu vai kantori) šai gadījumā nebūtu faktiski izslēgta; tur-
pretim, ja kā veikals vai kantoris tiktu izīrēts tāds dzīvoklis, 
kas piem. pēc tā situācijas augstākā stāvā un grūti pieejamā 
vietā vai pēc istabu iekārtojuma) nekad nav piemērots vei-
kalam vai kantorim, un sakarā ar to šāds dzīvoklis arī faktiski 
tiek (pretēji līgumam) lietots taisni kā dzīvoklis, tad izīrētājam 
nekad nebūtu tiesības prasīt Ires naudu pēc veikala vai kantora 
īres normas; tā tad, izšķiroši ir nedz vienīgi Ires līguma nosa-
cījumi, nedz arī vienīgi faktiska [ietošana, bet gan jautājums 
par īres normu izšķirams taisni tikai sakarā ar konkn-ētās lietas 
apstākļiem, ņem.ot pie tam vērā arī blakus apstākļus, kā: telpu 
īpašību un to lietojamību pēc kontrahentu nodomātiem mēr-
ķiem un taml. 

(1931. g. 26. imirla spr. Duchovnika pr. 1. pr. Alkšņiem, Nr. 576.) 

2) Apgabaltiesa, konstatējot, ka viena prasītājam izīrētā 
telpu daļa tiekot lietota kā dzīvoklis, bet otra kā veikals, no-
teikusi īres maksu atsevišķi par katru no šam daļām un pie-
mērojot katrai daļai dažādu multiplikatoru. Pēc pareiza atbil-
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dētāju aizrādījuma viņu kasādjas sūdzības 1. pktā, Apgabal-
tiesa pie jautājuma izšķiršanas par to, kāda rakstura telpas 
prasītājam izīrētas un kāds multiplikatois šajā lietā piemēro-
jams, bija jāvadas no prāvnieku rakstiski noslēgtā ī r e s lī-
guma, pēc kura prasītājam izīrēta t ē j n ī c a , t. i. veikals 
(jo prasītā'js n>eapgalvo, ka viņam telpas būtu izīrētas tāda tipa 
tejnīcai. kurā — izņēmuma veidā — par veikalu nebūtu ииэка-
Шша; pie tāda tipa tējnīcām — kā to Sen. civ. kas. dep. jau 
paskaidrojis (1926. g. spr. Nr. 390) — piemēram, pieder tēj-
nīca, kura par lētām cenām sniedz tikai tēju un maizi un kura 
tāpēc nemaz neprasa un neparedz attiecīgo tirdzniecisko ie-
kārtu, plašākās, attiecīgi ierīkotās telpās, bet kura savienota ar 
kādu citu ietaisi, iebraucamu sētu, un kura ievietota nevis pa-
rastās veikala telpās, bet kādās mazās istabiņās). Pretēji Ap-
gabaJtiesas domām, konkretā gadījumā nevar būt nozlmes tam 
apstāklim, ka prasītājs vienu telpu daļu faktiski izlieto kā dzi-
vokli, jo noīrējot visas telpas veikala vajadzībām (par kuru 
jāmaksā lielāka īres nauda nekā par dzīvokli), īrnieks nevai' 
vienpusīgi grozlt šādu noslēgto īres līgumu izīrētājam par 
ļaunu tikai ar to, ka viņš telpas sāk lietot nesaskaņā ar līgumu, 
t. i. kā dzīvokli (par kuru būtu jāmaksā mazāka īres maksa); 
telpu izlietošanas veidam būtu nozīme tikai pretējos apstākļos, 
piemēram tad, ja īrnieks, noīrējot telpas kā dzīvokli, tās fak-
tiski sāktu izlietot kā veikalu, tādā kārtā mēģinot netaisni 
iedzīvoties uz izīrētāja rēķina. Noteicot konkrētā gadījumā 
īres maksu par prasītāja ieņemtām telpām atkai'igi no to izJie-
tošanas vieda un sakarā ar to piemērojot vienai telpu daļai vei-
kala multiplikātoru, bet otrai dzīvokļa multiplikātoru, Apgabal-
tiesa pārkāpusi Kk. par telpu īri 37. p. 

(1930. g. 26. sept. spr. Turčanskapr. 1. pr. Apteriem, Nr. 985.) 

42. 

Kasācijas sūdzlba&iesniedzēja uzskats, ka lik. par telpu īri 
42. p. nerunā par i s t a b a s I r e s apmēru, bet vienīgi par se-
višķu maksu ш vienošanās pamata par mēbelēm, noīrētām virs 
minētā likuma 41. pantā noteiktās normas, uzskatāms par 
pareizu. 

(1930. g. 28. nov. spr. Pekka pr. I. pr. Ievii,iš, Nr. 1341.) 
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Lik. par laulību. \ 

49. 
Tiesu Palata, konstatējot, ka prasītājs 1927. g. sācis uz-

turēt intimus sakarus ar svešu sievieti, kuru prasītājs saviem 
kolēģiem pat stādījis priekšā par savu līgavu un kura vēlāk pat 
pārgājusi dzīvot pie prasītāja, vadot arī prasltāja saimniecību, 
varēja nākt pie slēdziena, ka par vainīgu prāvnieku laulības iz-
ārdīšanā atzīstams pats prasītājs, kuram tādēļ neesot tiesības 
praslt laulības šķiršanu; pie tam Tiesu Palata varēja arī atzīt, 
ka. pie aprādītiem lietas apstākļiem nav piedodama izšķiroša 
nozīme atbildētājas lietā konstatētā uzvešanās, jo paša prasī-
tāja izturēšanās bija novedusi viņu līdz tādam stāvoklim, ka 
viņa sākusi celt strīdus un lamāt vīru, aclmredzamā u z b u d i-
ii ā j u m ā , pat runājot par vīra noģiftēšanu. Kasācijas sūdzī-
bas iesniedzējs nepamatoti atsaucies uz Sen. civ. kas. dep. spried. 
1927. g-. Nr. 414 Dobberta lietā, jo citētās un tagadējās lietas 
apstākļi nav pilnīgi analogi; konkrētā lietā prasītājs, pēc Tissu 
Palatas atzinuma, nav vis uzskatāms tikai par laulības kopdzī-
ves iziršanas pirmcēloni (par ко iet runa citētā lietā), bet viņa 
dzīve pastāvīgi ir bijusi par iemeslu atbildētājas u z b u d i n ā -
j u m i e m ar tā sekām, ievērojot kādus lietas apstākļus Tiesu 
Palata varēja nākt pie augšā pievestā gala slēdziena par prasī-
tāja vainīgumu laulībais izārdīšanā, un arī par to, ka viņš tādēļ 
nevar prasīt laulības šķiršanu uz lik. par laulību 49. (vai arī 
43.) p. p. pamata. 

(1931. g. 3i. jauv. spr. Eglītes pr. 1. pr. Eglīt, Nr. 730.) 

63. 
Atbildētājs savas ierimas pret tagadējo a l i m e n t ā c i j a s 

p r a s ī b u pamato uz viņa iesniegto Smoīenskas apriņķa 4. iec. 
tautas tiesneša apliecību, no kuras esot redzams, ka partui laulība 
csot tikusi šķirta. Pretēji atbildētāja paskaidrojumiem, minē-
tai apliecībai nav izšķirošas nozīmes šai lietā; atbildētāja pae-
vestie lik. par laulību 24. p. piez. un 41. p. runā par L a t v i j ā 
iadarītu laulības šķiršanu (kaut arī lklinieku laikā), tā tad пе
тая neparedz un neizšķir jautājumu par to, ciktālu būtu atzī-
stami par spēkā esošiem Latvijā—Padomju Krievijā, pēc tur 
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spēkā esošiem laulības likumiem, taisībie spriedumi laulības 
šķiršanas lietās; šai ziņā Latvijas likums par laulību 63. p. no-
saka, ka lietas par laulības Šķiršanu iztiesā Apgabaltiesa pra-
sības kārtībā pēc vispārējiem civīlprocesa likumu noteikumiem, 
ar likumā par laulību sevišķi aprādītiem izņēmumiem; jautā-
jumā par ā г v а 1 s t u t i e . s u s p г i e d u m u atzīšanu vai iz-
pildīšanu likums par laulību nekādus sevišķus noteikumus ne-
paredz; tā tad jāpiemēro šai jautājumā civ. proc. lik. 1273. 
sek. p. p. noteikumi par ārvalstu tiesu spriedumu izpildīšanu; 
starp Latviju un Padomju Krieviju nav konvencijas par sprie-
dumu savstai'pēj'U atzīšanu, resp. izpildīšanu, kādēļ jautājum's 
par laulības likumīgu pastāvēšanu Latvijā ir Latvijas tiesām 
jāizišķir patstāvīgi pēc būtības, ievērojot pie tam vēl to, vai un 
čik tālu ārvalstu tiesas spriedums saskan ar Latvijas sabie-
diusko iekārtu un Latvijas likumiem (civ. proc. lik. 1279. p.) ; 
šai ziņā Tiesu Palata pareizi uzsvērusi. ka spriedums laulības 
šķiršanas lietā, kurā pretējā puse netika izaicināta un kurā 
nav izšķirts jautājums par viena vai otra parta vainu, nesa-
sikan ar Latvijā pieņemto „ordre public" un ar Latvijas liku-
miem vispār. Tāpēc atkrīt visas, atbildētāja uz minēto aplie-
cību pamatotās ierunas pret tagadējo alimentācijas prasību un 
visa, šo ieremu apetiprināšanai pievestā argumentācija, ar kuru 
izsimeļas visa pārējā kasācijas sūdzības daļa. Tā tad Ticsu 
Palata, atraidot atbildētāja pret tagadējo prasību celtās isru-
nas, nav atbildētāja pievestas likumus pārkāpusi. 

(1930. g. 29. okt. spr. Dreimaņa pr. I. pr. Dreimani, Nr, ni.l 
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Agr. ref. lik. 

11. 
Zemkopības ministrija cēlusi prasību pret švarcmuižas 

zemes gabala īpašnieku В. un tā kreditoru A., par p i e d z ī š a-
n a s a t z l m e s dzēšanu, kura, uz A. pieprasljuma, tikusi ie-
vesta zemes grāmatās uz B. piederošo ideālo daļu minētā imo-
bilā. Zemkopības ministrijas prasība tikusi apmierināta, par ко 
'l'iesu Palata, sakaņā ar savu 1928. g\ 19. novembra spriedumu, 
izsniegusi Zemkoplbas ministrijai izpildu rakstu; Zemkopības 
ministrija uz šī izpildu raksta pamata lūgusi zemes grām. nod. 
prekšiiieku, minēto atzīmi dzēst zemes grāmatās; zemes grām» 
nod. priekšnieks lūgumu atstājis bez ievērības uz tā pamata, 
ka aprādītais imobils ticis ieskaitīts Valsts zemes fondā un ka 
pēc agr. ref. lik. I. d. 11. p. (1926. g. red.) līdz imobila pārvešanai 
uz Valsts vārdu visādi citi ieraksti aizliegti; pievesto lēmumu 
Zemkopības ministrija pārsūdzējusi Apgabaltiesai, aizrādot, ka 
Tiesu Palatas spriedums esot saistošs visām pārējām tiesu ie-
stādēm, tā tad arī Zemes grām. nodaļai, un ka pievestais 11. p. 
/.īmējotiies vienīgi uz i e r a k s t i e m , kuri dibināti uz privāt-
tiesi&kiem darījuimiem, un ka runā stāvošā gadījumā Zemkopī-
bas ministrija domājusi taisni panākt atzīmes d z ē š a n u , kura 
nelikumīgi tikusi ierakstīta zemes grāmatās; Apgabalti'esa, ap-
stiprinot pārsūdzēto lēmumu, nav ņēmusi vērā, ka taisni Zera-
Ivopības ministrija ir tā kompetentā iestāde, kura pārzina agrār-
refonnas lietas (sk. agr. ref. lik. I. d. 12. p.) ,un kura arī runā 
stāvoeā lietā, izpildofc šo savu uzdevumu, pieprasījusi minētās 
atzīmes dzēšanu zemes grāmatās; ka konka'ētā gadījumā lieta 
grozās nevis ap kādas jaunas tiesības nodibināšanu, kura ru-
nātu pretim agr. ref. likumam, bet taisni otrādi, ap ieraksta 
dzēšanu, kā pretimrunājoša agr. ref. likumam; tāpēc Zemes 
'ii'ām. nod. priekšniekam nebija pamata atzīt, ka pievestaas- agr. 
ref. Jik. 11. p. izslēgtu minētās atzīmes dzēšanu. 

(1930. g. 28. okt. spr. Zemkopības min.'sfidz. 1., Nr. 950.) 

19. 
Tiesu Palata, apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu, atrai-

dījusi prasību starp citu aiz tā iemesla, ka arl pēc agr. reformas 
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likuma izdošanas partu līguma piuekšmets, L. — E. muižas ne-
atsavināmā daļa, paturējis fideikomisa īpašības, kādēļ 1923. g. 
15. maija pirkuma priekšlīgums, kā noslēgts pirms' 1924. g. 
12. aprīļa likuma (Lik. krāj. Nr. 62.)-izdošanas, ir nederīgs sa-
skaņā ar priv. lik. 2525, un 2554. p. p. noteikumiem. Nodibinot 
lietā, ka L.—E. muiža ir fideikomiss priv. lik. 2525.p. nozīmē, tiesa 
varēja nākt pie slēdziena: a) ka fideikomisa noteikumi palika 
spēkā uz neatsavināmo daļu; b) ka partu līgurns par fideikomisa 
muižas daļas atsavināšanu ir nederīgs; pretēji kasācijas iesnie-
dzēja domām, fideikomisi kā tādi nav atcelti ar agr. ref. lik. I. d. 
19. р., kurš atceļ nevis fideikomisu, bet tikai tos fideikomdsu 
nodibiaiātos ierobežojumus, kuri saskaņā ar not. nolik. 321. p. 
2. pkt. un 317. p. kavē atsavinātās zemes ieskaitīšanu zemes 
fondā; agr. ref. Hk. 19. p. neatceļ priv. lik. 2554. pantu itkā fi-
deikomisa valdītājam par labu, itkā paplašinot viņa rīcības св
ешав (Sen. spried, 22./195.); no Senāta spriedumiem Grīnberga 
lietā (22./63.) im Bēra lietā (24.138.) izriet vienīgi tas, ka fidei-
komiss gan izbeidzies uz atsavinātām muižas daļām, kā tas 
tieši izriet no agr. ref. lik. 19. p. beigu teikuma; par fideikomisa 
valdītāja rīcības paplašināšanu attiecībā uz mantu, kura pāriet 
viiiam agr. ref. lik. noteiktās robežās, nmā tikai 1924. g. 12. ap-
rīļa likums par muižnieku ģimenes fideikomisu atcelšanu un 
fideikomisu mantas nodošanu pēdējā fideikomisa valdītāja 
brīvā rīcībā; ar to atkrīt visi prasītāja apcerējumi, kas pievesti 
viņa kasācijas sūdzībā. 

(1930. g. 28. okt. spr. Gaygurna pr. 1. pr. Iīānu un Vietingliof-
Šeel, Nr. 183.) 

« 
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1923. g. 31. inarta lik. par nekusiamo īpašumu koroborešanu, 
saskaņā ar agr. ref. Hk. (liJk. kr. 41). 

15. 
Nodokļu departaments nenoliedz, ka saskaņā ar Zemkopī-

bas ministrijas 1929. g. 18. decembra rakstu runā stāvošā 
obligācija tikusi izdota un ingrosēta p ē c jaunsaimniecības ko-
roborācijas uz A. K. vārda tikai pašā līgumā pielaistās kļūdas 
izlabcšanai; tā tad Nodokļu departaments pievienojas minētā 
rakstā aprādīto apstākļu attēlojumam; no šī pēdējā izriet, ka 
aiz pārpratuma Valsts zemes banka, iesniedzot obligāciju ingro-
sēšanai Zemes grāmatu nodaļai, nav, preteji Zemkopības depar-
tamenta norādījumam, aizrādījusi, ķa obligācijā minētā sumraa 
ir i z p i r k š a n a s m a k s a s p a p i 1 d i n ā j umis, kāda u-
pjrkšanas maksa līgumā kļūdaini biju&i parādīta mazāka; tā 
tad minētā obligācija taisni attiecas uz tādiem ieķīlāšanas rak-
stieni un to koroborāci'ju, kuri minēti likumā par nekustamu 
īpašumu koroborēšanu sakarā ar agrārās reformas likumu 
(1928. g. 2. jūlija likuma redakcija) un tāpēc, saskaņā ar tā 
paša likuma 15. р., atsvabināmi no visāda veida n о d о к ļ i e m 
un n o d e v ā m ; šai ziņā nekrīt svarā, vai obligācija faktiski, 
sakarā ar šī& lietas savādiem apstākļiem, tikusi ingrosēta p ē с 
jaunsaimniecības koroborācijas uz obligācijas izdevēja vārda 
un vai tas šo obligāciju izdevis labprātīgi, resp. būtu varējis no 
tā atteikties un vai, šai pēdejā gadījumā, tās izdošana būtu bi-
jusi jāpanāk prasības ceļā; no svara ir vienīgi tas, ka obldgā-
cija faktiski bijusi jāizdod kā papildinājuras uz to maksas iz-
i'irkšanas summas daļu, kura, aiz kļūdas, netika ievietota pa-
matobligādjā. 

(1931. g. 22. aprīļa spr. notara Vecpuiša 1., Nr. 800.) 



1925. g. 18. apriļa papildinājums pie 1869. g. 10. marta. lik. 
par bij. kroņa zemn. zemēm. 

(Lik. кг. 72.) 
Pretēji prasltāja domām, 1925. g. 18. aprīļa likuma 1. p. 

paredzētais 10 gadu laiks uzskatāmis nevis kā pa'rasts noilguma 
laiks, bet gan kā prekluzīvs termiņš; tas izriet galvenā kārtā 
no tā, ka pēc pievestā likuma 10 gadu laiks skaitāms nevis no 
momenta, kad prasītāja tiesības būtu kaut kādā veidā tikušas 
pārkāptas no valsts puses, t. i. nevis no tā momenta, kad actio 
nata est (priv. lik. 3623. p. 1. teik.) ; tagadējā prasība vērsta 
uz tiesību atzīŠanu prasītājam iegūt mežsargu mājas uz 1869. g. 
10. marta, 1886. g. 12. jūlija liknma un 1905. g. 3. novembra ma-
nifesta pamata; tā tad prasība nav pamatota uz prasītāja 
priekšgājēja itkā nelikumīgo izlikšanu; tomēr 1925. g. likums 
skaita prasības celšanas laiku pilnīgi absolūti, taisni vai nu no 
izlikšanas, vai no (labprātīgās) atstāšanas laika; sevišķi šis 
pēdējais, 10 g. laika aprēķināšanas veids aizrāda uz to, ka likums 
nemaz nedomā piešķirt kaut kādu nozīmi prasītāja tiesību pār-
kāpsanas momentam („actio nata" momentam), bet gan kādam 
citam, prasītāja tiesību pārkāpšanas ziņā pilnīgi i n d i f e r e n -
t a m momentam (mežsargu māju atstāšanai); ja nu Hkums no-
saka, ka pēc zināma laika notecējuma pilsonis zaudē zināmas 
tiesības un ja likums pie tam laika tecējuma iesākšana& mo-
mentu nepadara atkarīgu TIO pilsoņa tiesību pārkāpšanas, tad 
lieta nevar grozīties ap noilgumu, bet gan vienīgi ap prekluzīvu 
teiTniņu. Ja nu aprādītais 10 g. laiks izrādās par prekluzīvu 
termiņu, tad tāds nedz apturams, nedz pārtraucams, bet izrāda 
absolūtu seku, un proti, kā tieši nosaka tas pats 1925. g. likum© 
(1. p. beigas), mežsargu mājas „ieskaitāmas v a l s t s z e m e s 
f о n d ā". šai ziņā Tie&u Palata, atzīstot minēto 10 g. laiku par 
„noilguma termiņu sui generis" un uz šī pamata ati*aidot kā 
nenozīmīgu hipotēzi pai* bij. Domeņu valdes m a l a f i d e s u n 
tāpat atzīstot runā stāvošo „noilguma termiņu sui generis" par 
neapturamu un nepārtraucamu, pēc būtības pareizi raksturojusi 
to kā „prekluzīvu termiņu"; uzskatot tādeļ prasītāja tiesības 
par dzēstām prasības iesniegšanas momentā un minētās mājas 
par pareizi ieskaitītām. valsts zemes fondā, Tiesu Palata varēja 
atzīt par nenozīmīgiem un sevišķi neapspriest prasītāja tiikai 
tagad viņa kasācijas sūdzībā pievestos dokumentus, uz kuriem 
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lik. par bij. kroņa zem-

nicku zemēm 
tas agrāk vispār nebija tieši atsaucies; aiz tiem pašiem ieme-
sliem Tiesu Palata varēja atstāt bez apspriešanas arī pilnīgi 
indiferento jautājumu par to, vai valsts būtu pa to laiku mež-
s a r g u m ā j a s ieguvusi ar i e - s ē d ē j u m u ; tāpat arī at-
krīt jautājums par to, kādās robežās būtu atzīstams j u s t i -
t i u m vācu okupācijas laikā, jo justitium izrāda iespaidu vie-
nīgi aprēķinot n о i 1 g u m a laiku (priv. lik. 3625. p. 2. pkts). 

(1931. g. 31. janv. spr. Freimaņa pr. 1. pr. Zcnik. min., Nr. 90.) 
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1863. g. 6. sept. lik. par muižas zem. gab. iegūšanu по 
zemniekiem un nomas Kg. Kurz. gub. 

(Piln. lik. krāj. 40034.) 

12. 
Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, apmie-

rinājusi prasību aiz tā iemesla: а) ка 1863. g. 6. septembra no-
teikumi nav attiecināmi uz šo lietu; b) ka prasītājam bijusi 
tiesība pieprasīt „К." māju atbrīvošanu viena mēneša laikā, jo 
ar agrāko īpašnieku noslēgtais nomas līgums priekš prasītāja, 
kā māju ieguvēja, nav saistošs; c)' ka nomas līgums nav ticis 
ierakstīts zemes grāmatās, kādēļ atbildētāja nomai nav 1 i e-
t i š ķ u t i e s ī b u rakstura. Pretēji kasācijas sūdzībaS' iesnie-
dzēja domām, 1863. g. 6. septembra noteikumu 12. pants, uz kuru 
priv. lik. 4127. p. atsaucas tieši, kā uz savu avotu, ir uzskatāms 
par atceltu reizē ar priv. lik. 4127. pantu (1925. g. 27. okt. lik. 
krāj. (188.) I .); tādēļ tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka pie-
vesto noteikumu 12. pante nav attiecināms uz šo lietu; ar to at-
krīt atbildētāja aizrādījums kasācijas sddzlbā 4. punktā. Pre-
tēji atbildētāja domām, tiesai nebija iemesla celto prasību uz-
slkatīt par v i n d i к ā с i j a s p r a s ī b u, jo prasītājs taisni 
atsaucās uz priv. lik. 874. р., un atbildētājs viņa īpašuma tiesī-
bas neapstrīd; negatorijas prasība kā tāda taisni piekrīt mder-
tiesnesim (Sen. spried. 23./102.; 24./241.; 25./343; 29./383; 
29./1948.); ar to atkrīt visi atbildētāja apcerējumi. kas pievesti 
kasācijas sūdzības 2. punktā. Konstatējot to apstākli, ka pra-
sītāja piepraisījums atbrīvot viena mēneša laikā „K." mājas 
stāv sakarā ar šo māju iegūšanu pirkšanas ceļā по agrākā izno-
mātāja. un ka nomas līgums nav levesfcs zemes gi-āmatās, tiesa 
varēja nākt pie slēdziena, ka prāvnieku attiecībās ir saistošs 
nevis priv. lik. 4105. р., bet gan priv. lik. 4126. р.. kurš nekādu 
u z t e i k š a n a s t e r m i ņ u neparedz; ar to atkrīt kasācijas 
sūdzības 3. punkts. 

(1930. g. 10. dec. spr. Šmaliņa pr. 1. pr. Fnrmani. Nr. 1152.) 

i 
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1927. g. 22. marta pārgrozījums likumā par meža likvidSšanu 
uz pie&ķirtās fonda zemes. 

(Lik. krāj. 47.) 

Apgabaltiesa, apsverot runā esošā līguma saturu un no-
zlmi, konstatējusi, ka tas attiecināms uz „izpirkšanas" līgumieim 
techniskā nozīmē. šāds Apgabaltiesas slēdziens, kas nodibinā-
jas uz līguma satura iztulkošanu, attiecas uz lietas fakti&ko 
ousi un nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. Neatkarīgi 
no tā, netikvien pats prasītājs sa-vā apelācijas sūdzībā minēto 
llgumu taiani apzīmē par izpirkšanas līgumu, bet arī pats līgums 
savā ievadā tieši atsaucas uz likumu „par valsts zemes fonda 
pieŠķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu un pārdošanu" (lik. 
krāj. 23./49.) un uz likumu „par nekustamu īpašumu koroborē-
šanu sakarā ar agr. ref. lik." (lik. krāj. 23./43.) un savā pirai-
ļ)usē atzīmēts kā „forma 1it. L." Tādā kārtā nevar būt šaubu, 
ka līgums bijis domāts kā i z p i г к š a n a s līgums techniskā 
nozīmē un tāpēc ir apspriežams nevis pēc vispārējiem civilH-
kumiem, bet gan pēc agrārreformas likuma noteikumiem, t. i. 
pēc p u b l i s k o l i k u m u n o t e i k u m i e m . Uz vispārējā 
pamata p u b l i s k u t i e s ī b u noteikumiem nav dispozitīvu 
normu rakstura un tie tāpēc nav grozāmi vai atceļami ar kon-
trahenta vienošanos. Pēc agr. lik. II. d. 28. p. 1. piez. m e ž u 
var piešķirt tikai 1 ī dz 3 h a; pēc lik. par valsts zemes fonda 
piešķirto un piešķiramo zemju novērtēšanu (lik. krāj. 23./49.) 
2. p. 2, teik. a t s e v i š ķ i n o v ē r t ē j a m s malkas koku mežs, 
ja pēdējais pārsniedz 3 ha platību; pēc noteik. par valsts zemes 
fonda piešķirto zemju izpirkšanas līgumdem (lik. krāj. 26./93.) 
1. p. 1it. „ī" pirkšanas summā ieskaita, t. i. noteicot to, jāaprē-
ķina atsevišķi. starp citu, arī „virsnormas meža vērtība", sa-
protams ja tādā virsmormā mežs paticsi tiktu pārdots; turpre-
iim runā stāvošā gadījumā, kā konstatē Apgabaltiesa, pirkša-
nas summā taisni tikusd ierēķināta v i e n ī g i meža n o r m a s 
v ē г t ī b a, t. i. tikai 3 h a a p m ē r ā ; tā tad virsnormas (pāri 
par 3 ha) mežs n e t i k a pārdots prasītājam, bet atstāts valsts 
īpašumā, un tas bija saskaņā ar lik. par meža likvidēšanu uz 
piešķirtās fonda zeme& (lik. krāj. 25./103.) 1. p. 1927. g. red. 
(27./47.) jālikvidē Hdz 1928. g. 1. jūlijam, kas arī šai gadījumā 
noticis, pārdodot šo virsnormas mežu izsolē tā paša gada 
18. janvārī. Tādā kārtā atkrlt visi prasītāja aizrādījumi uz 
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zemes 
civillikuma noteikumiem par nekustamu mantu piederumiem, 
par pārdošanas līguma rekvizītēm un par līgumu saistību, jo 
visas juridiskās attiecības starp tagadējiem kontrahentiem ap-
spriežamas vienīgi pēc nupat pievestiem p u b l i s k u t i e s ī b u 
n o t e i k u m i e m , kuri līdzīgā mērā saistoši kā valstij tā arī 
valsts kontrahentiem, tā tad arī prasītājam. Tāpēc Apgabal-
tiesa, nepiemērojot kr. civ. lik. noteikumus, bet liekot vadī-
ties vienīgi no viņas pievestiem noteikumiem, nav likumus 
pārkāpusi. 

(1931. g. 29. janv. spr. Mika pr. 1. pr. Zemk. min., Nr. 393.) 

» 



1923. g. 26. marta lik par privāto un piešķir'to valsts 
fonda zemju atsavināšanu. 

Pretēji atbildētāja Z. paskaidrojumiem viņa rakstiskā pa-
skaidrojumā uz kasācijas sūdzību, strīdū esošais zem:es gabate 
nemaz nav uzskatāms par pārgājušu prasītaja lietišķā īpašumā 
jau ar tā p i e š ķ i r š a n u uiz Centrālās zemesierīcības komite-
jas lēmiuma pamata, itkā uz L. с 1. 3004. р. 2. piez. pamata, jo 
saskaņā ar 1923. g. 26. marta likumu (lik. krāj. 32. Nr.) tiesības 
uz piešķirtām zemēm kā tādas brīvi atsavināmas ar Centrālās 
zemes ierīcibas komitejas atļauju tikai pirmis ierabstīšanas 
zemes grāmatās; tā tad likums noteikti šķiro: a) tiesības uz 
piešķirto zeroi, un b) īpašuma tiesības kā lietišķas tiesības uz 
to pašu zemi, kādas pēdējās iegūstamas vienīgi ar zemes apsti-
prināšanu ieguvējam zemes gTāmatās; tā tad zemes piešķiršana 
nekad neatvieto zemes apstiprināšanu zemes grāmatās attieclbā 
pret 3 personāmi; neatkarīgi no visa tā, ja arī piegrieztu no-
zlmi zemes; piešķiršanai prasītājam, tad tomēr jāņem vērā tas, 
ka zeme tikusi piešķirta prasītājam tikai pē с tā, kad uz to jau 
bija gyiezusi piedzlšanas tagadējie atbildētāji; tāpēc vien jau 
zemes piešķiršanas fakts kā tāds nemaz nav izšķirošs un tas 
nevar itkā ar atpakaļejošu spēku padarīt zemes pāreju prasītā-
jam par saistosu atbildētājiem. Tādā kārtā nedz pats līgums,. 
kas netika koroborēts uz prasītāja vārda, nedz zemes piešķir-
šana viņam, nevar nodibināt lietišķas tiesības prasītājam un 
nevar radīt saistošu spēku atbildētājiem, par kuriem Tiesu Pa-
lata nav konstatējusi, ka tie būtu pirms p i e d z ī š a n a s v ē r-
š a n a s uz strīidus objektu zinājuši par runā stāvošo 1925. g. 
30. aprīļa ligumu. 

(1951. g. 22. apr. spr. Seidmaņa pr. 1. pr. taviiigu u. c.? Nr. 4-9.) 
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1928. g. 6. jūn. lik. par nekust. mantas atsavinašami. 

22. 

Saskaņā ar 1928. g. 6. jūn. lik. par nekustamas mantas at-
savināšanu (lik. krāj. 129. Nr.) 19. pantu, nekustamas mantas 
p i e a u g u m a n o d o k l i , jzņemot 18. р. paredzētos gadīju-
mos un lietās, kuras izšķiramas tiesā, aprēķina un iekasē 
n o t ā r i . sastādot vai apliecinot aktus par maiitas pāreju; sa-
skaņā ar 23. pantu u z r a u d z ī b a par pareizu nodokļa aprēķi-
nāšanu un nomaksu piekrīt N o d o k ļ u d e p a r t a m e n t a m ; 
tādā kārtā Zemes grām. nod. priekšniekam attiecībā uz vērtības 
nodokļa aprēķināšanu nekādas uzraudzības funkcijas nepieder, 
bet viņam gan tikai jāpiesūta Nodokļu departamentam 23. pantā 
paredzētais pārskats. Sakarā ar teikto likuma 22. pants, pēc 
kura aktus vai tiesas spriedumus. par kuriem nav samakeāts 
pienācīgs vertības pieauguma nodoklis, neievsd Zeroes grāmatu 
nodaļas reģistrl, iztulkojams tika tai ziņā, ka zeme® grāmatu 
nodajas priekšniekam pie aktu koroborēšanas nav vis jāpār-
bauda notāra taisītais vērtības pieauguma nodokļa aprēķins, bet 
tikai jāpārliecinājas par to, vai nodoklis notāra aprēķinātā ар-
тега samaksāts, resp. par to, vai šis nodoklis, pēc n o t ā r a 
a t z i n u m a, vispār nebija maksājams; visas šai ziņā eventueli 
pielaistās notāra nepareizības jānovērš nevis z e m e s g rā -
m a t u n o d a ļ a s p r i e k š n i e k a m , bet gan tikai Nodokļu 
departamentam, kuram šai ziņā vienīgi piekrīt uzraudzība par 
notāra rīcību. Pretēji Apgabaltiesas. domām. pie cita uzskata 
nevar nākt arī uz notār. nolik. pamata, jo šā nolik. 2851. p. 
(1928. g. 6. jūn. lik. red.) pilnīgi saskan ar augšā pievesto redzes 
stāvokli. Tādā kārtā Apgaibaltiesa, atzīstot, ka zemes grāmatu 
nodaļas priekšniekam piekrīt pārbaudīšanas funkcijas ari jau-
tājumā par to, vai konkrētā gadījnmā vērtības pieauguma no-
doklis no līguma slēdzējiem vispār ņemams, pārkāpusi 1928. g. 
6. jūn. lik. 19.. 22., 28. р. р., notār. nolik. 285'. р., kādēļ viņas 
spriedums a t с е ļ а т s. 

(1930. g. 26. sept. spr. Olscns ни Michelsons I.. Ņr. 1404.) 
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Tiesu iekārt. lik. 

321. р. IV. pielik. 1. р. 

Tiesu Palatai nebija Hkumīga pamata, atstājot atbildētāja 
a p e l ' ā c i j a s s ū d z ī b u bez c a u r s k t ī š a n a ® , uzlikt 
viņam tiesas un lietas vešanas i z d e v u m u s prasītājai par 
labu; vispirms Tiesu Palata nekonstatē, ka prasītāja būtu par 
to lūgusi Tiesu Palatā; Tstenlbā prasītāja par minēto izdevumu 
uzlikšanu atbildētājam bija lūgusi tikai sakarā ar viņas paskai-
drojumiem par lietas būtību, bet nevis sakarā ar viņas lūg-umu 
deļ apelācijas sūdzības atstāšanas bez caurskatīšanas; bez tā, 
Tiesu Palatai nebija tiesības piemērot ties. iek. lik. 321. p. IV. 
piel. 1 р., jo šis pants attiecas uz lietas izspriešanu pēc būtības, 
bet ne uz gadījumu, kad lieta taisni netika caurskatīta pēc bū-
tības aiz tā iemesla, ka apelācija ienākusi tiesā pēc termiņa un 
tā tad lieta vispār nav nonākusi tiesas izspriešanā pēc 
būtības. 

(1930. g. 29. okt. spr. Skultes pr. I. pr. Slillu. Nr. 1711.) 
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1. 
Prasītāgs lūdz atzīt par spēkā neesošu atbildētājas lē-

mumu, ar kuru viņš ticis izslēgts no atbildētājas biedru skaita, 
un atzīt viņu par atbildētājas goda biedru. Prasītājs prasības 
rakstu adresējis un iesniedzis Apgabaltiesas civilnodaļai, kura 
lietu arī pieņēmusi caurskatīšanai, noliekot to uz sēdi; pirms 
lietas caurskatlšanas prasītājs lūdzis lietu nodot 4. nodaļai iz-
tiesāšanai administratīvā kār tā; sakarā ar atbildētājas iebil-
dumu, kas lūdzis lietu izbeigt, Apgabaltiesa nolēmusi lietu iz-
beigt; šo lēmumu prasītājs pārsūdzējis Tiesu Palatai, kura no-
lēmusi Apgabaltiesas lēmumu atcelt un lietu nodot viņai, caur-
skatīšanai 4. nodaļā; Tiesu Palatas lēmumu savukārt pārsūdzē-
jusi atbildētāja kasācijas kārtlbā. Pretēji Apgabaltiesas do-
mām, lieta, kura adresēta un iesniegta pašā A p g a b a l t i e s a s 
vienā nodaļā, nekādā ziņā n^iv, aiz šī iemesla vien „izbeidzama", 
jo Apgabaltiesas sastāva iedalīšana atsevišķās nodaļās ir šīs 
tiesas iekšēja darīšana un atsevišķas nodaļas nemaz nepārvēr-
šas itkā par patstāvlgām tiesām, ar īpašu teritoriālu vai lietišķu 
p i e k r i t ī b u . Tāpēc Apgabaltiesai nebija tiesības lietu iz-
beigt un viņas lēmums uz šī pamata gan atceļams; bet tomēr, 
no otras puses, Tiesu Palatai nebija likumīga pamata lietu nodot 
Apgabaltiesai causkatīšanai taisni administratīvā kārtibā 
(4. nodaļā); sa.vā praslbas rakstā prasītājs lūdzis netikvien at-
celt nelikumīgo atbildētājas lēmumu, bet aii a t z ī t v i ņ u p a r 
a t b i l d ē t ā j a s g о d a b i e d г u; tāda petituma izspriešana 
nekad nepiekrīt caurskatīšanai administratīvā kārtībā, bet gan 
vienīgi civiltiesai; tāpēc Tiesu Palatai nebija tiesības lemt par 
lietas izspriešanu adminstratīvā kārtībā un lietu nodot Apga-
baltiesai izspriešanai šai pēdējā kārtībā. 

(1931. g. 25. marta spr. Jermakova pr. 1. pr. Aleķsandra biivprā-
tlgo ugunsdzēsēju biechibu, Nr. 37.) 

3. (1801.) 
Pretēji kasācijas iesniedzēja uzskatam tas apstāklis, ka 

Apgabaltiesas konstatētais partu nolīgumis par to, ka atbildē-
tājai jānāk pie prasītāja pēc ī r e s n a u d a s , ir tikai papildus 
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nolīgums pie partu īres līguma, nemaz neizslēdz iespējamību, ka 
šl nollguma eksistence var būt par priekšmetu uz civ. proc. lik. 
3. (1801.) panta dibinātai a t z ī š a n a s p r a s ī b a i . Jautā-
jums par to, vai par apkurināšanas un īres m a k s a s v i e t u 
ir uzskatāms prasītāja vai atbildētājas dzīvoklis, ir juridiskas 
dabas jautājums un attiecības, kuras nodibinātas starp partiem 
zlmējoties uz eo jautājumu, ir juridiskas attiecības, jo viņas no-
saka partu tiesības un pienākumus jautājumā par īres līguma 
izpildīšanu un tamdēļ pēc tiešās civ. proc. lik. 3. (1801.) panta 
izpratnes var būt par pamatu uz šo likuma pantu dibinātai 
praslbai. 

(1930. g. 4. jūni ja spr. Sieversa pr. 1. pr. Vīksner, Nr. 775.) 

27. (19.) 
Tam apstāklim, ka lietā nav dalību ņēmis mazgadīgo at-

bildētāju . . . a i z b i l d n i s nav izšķiroŠas nozīmes, jo 
minēto mazgadīgo intereses tiesā ir aizstāvējusi viņu māte . . ., 
bet civ. proc. lik. (27) 19. p. taisni paredz, ka v e c ā k i e m , resp. 
mātei, ir tieslba atbildēt tiesā savu b ē r n u vieta. 

(1931. g. 25. mar t a spr. Stagišs pr. 1. pr. Solimicm, Nr. 673.) 

59. (47a.) 
Apgabaltiesa izbeigusi lietu uz tā pamata: a) ka prasības 

sūdzību iesiniedzis zv. adv. V. uz zv. adv. K. izdotas s u b s t i -
t ū t p i l n v a r a s pamata, nepieliekot klāt pašas prasītājas zv. 
adv. К izdoto p i l n v a r u ; b) ka tādēļ lietā nav pierādījumu 
ka. zv. adv. K. varēja izdarīt tālāk-pilnvarojumu zv. adv. V.; 
c) ka civ. proc. lik. 59. p. ar piezīmi neparedz gadījumu, kad ziv. 
adv. uzstājas par prāvnieka pilnvarnieku un substitūtpilnvaras 
pamata; d) ka tādā kārtā prasības sūdzība uz civ. proc. lik. 
66. p. 2. pkta pamata no miertiesneša bija izsniedzama zv. adv. 
V. atpakaļ, bet lietas tālāka iztiesāšana uz civ. proc. Hk. 100. un 
90. p. p. 5 pkta pamata izbeidzama. Civ. proc. lik. 59. (47a.) p. 
piezīme paredz, ka pilnvara z v ē r i n ā t a m a d v o k ā t a m j ā -
apliecina 59. (47a.) p. kārtībā tikai uz pretējas puses pieprasī-
jumu pirmajā tiesas sēdē; civ. proc. lik. 59. (47a.) p. paredz 
„pilnvaras devēja'' paraksta apliecināšanu, neminot „prāv-
nieku", kā to dara šī panta pirmā daļa; ja ari pieņemtu, ka 
tālāk-piJmvarojamā nepietiktu ar pārpilnvarotāja parakstu ap-
liecināšanu, bet būtu piestādāma pilnvara pēc analoģijas ar civ. 
proc. Hk. 248. p. 1. pkt, tad tomēr jāņem vērā, ka 1920. g. 
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12. marta (Lik. krāj. 168.) likuma atvieglojums zv. advokātiem 
pilnvarojuma ziņā attiecas arl uz tām pilnvarām, kuras paredzē-
tas civ. proc. lik. 248. p. 1. pkt.; tādējādi likums vispār nostāda 
zv. advokāta pilnvarojuma formālu pārbaudīšanu atkarībā по 
pretējas puses iebilduma; paceļot ex officio jautājumu par zv. 
advokāta pilnvarojuma formelo pareizību un piemērojot civ. 
proc. lik. 66. (53.) p. 2 pkt, kaut gan по mājas kārtībā sastādī-
tas pilnvaras bija redzams, ka zv. adv. V. rīkojies taisni prasī-
tājas vārdā, tiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 59. (47a.) p. pkzīmi 
im 66. p. 2. pktu. 

(1931. g'. 4. jūnija sj)r. Eizenarms pr, 1- pr. Plfnui, Nr. 1083.) 

60. (48.) 
• 

Atbildētājs miertiesneša 1928. g'. 16. novembra sēdē mu-
tiski pilnvarojis zv. adv. pal. R. lietas vešanai „abās instancēs"; 
Apgabaltiesa atstājusi atbildētāja pilnvarnieka iesniegto apelā-
cijas sūdzību b e z c a u r & k a t i š a n a s uz tā pamata, ka zv. 
adv. pal. R. gan esot pilnvarots lietas vešanai abās instancēs, 
bet ka pilnvarā neesot tieši Tiorādīts, ka viņam būtu dota tie-
sība iesniegt apelācijas sūdzību; preteji Apgabaltiesas domām, 
civ. proc. lik. 60. (48.) p. noteikums par to, ka pilnvarnieka tie-
sībai. iesniegt apelācijas sūdzību, jābūt pilnvarā tieši norādītai, 
nav jāsaprot burtiski itkā tai nozīmē, ka pilnvaras tekstā (vai 
nu tā būtu izdota rakstiskā dokumentā vai mutiski, ierakstī-
jumā tiesas protokolā) būtu jābūt tieši frazei „iesniegt apelā-
cijas sūdzību", jo minēto tiesību var izteikt arī citiem vārdiem, 
ja vien pilnvardevēja griba dot pilnvarniekam minēto tiesību, 
būtu skaidra (Kr. Senāta spried. 77./301. Ivanova l ietā) ; piln-
varojot advokātu lietas vešanai „abāe instancēs", pilnvardevējs 
skaidri izteic savu gribu lietu. vajadzibas gadījumā. pārvest 
otrā instancē, t. i. iesniegt arī apelācijas sēdzību (Kr. Sen. 
spried. 1877. g. Nr. 301. Ivanovu u. с lietā un tu r pievestie Se-
nāta spriedumi), tāpēc Apgabaltie^ai nebija likumīga pamata 
atbildētāja pilnvarnieka iesniegto apelācijas sūdzību ats tāt bez 
caurskatīšanas itkā uz tā pamata, ka pilnvarnieks neesot uz to 
pilnvarotS'. 

(I9"50. g. 26. nov. spr. Pērķoņa pr. 1. pi". Bcrnsteinu. Nr. 1044.) 

90. (69.) 
1) Ierunu par r e s j u d i c a t a atbildētājs varēja arī 

celt otrā instancē (sk. arī bij. Kr. Sen. spried. 81./35.; 
72./1017.). 

(1930. g. 12. dec. spr. Cinovski pr. 1. pr. Celmiņu, Nr. 1366.) 
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2) Civ. proc. lik. 90. p. 3. pktā paredzēto n о r a i d I j u m u 
atbildētājs nevarēja paeelt pirmo reizi a p e l ā c i j a s sū-
d z ī b ā (Кг. Sen. civ. kas. dep. spried. 1874. g\ Nr. 435; 1877. g. 
Nr. 294.). 

(1930. g. 30. okl. spr. Jakobsona px. 1. pr. Tomsomi. Nr. 10(19.) 

96. (75.) 

1) Pieņemot dienu pirms sedes un pievienojot lietai atbildē-
tāja dēla paziņojumu līdz ar ārsta apliecinājumu par atbildētāja 
smago s 1 i m ī b u. kas tam liedz ierasties tiesas sēdē, Apgabal-
tiesai vajadzēja apspriest atbildētāja lūgumu par l i e t a s a t -
l i k š a n u ; civ. proc. lik. 96. (75.) p. taisni paredz lietas atlik-
šanu ārkārtējos gadījumos uz vienas puses lūgumu; no sprie-
duma motīviem pat nav redzams, vai vispāri tiesa šo lūgumu 
ņēmusi vērā un kādu stāvokli pret to tiesa domājusi ieņemt; 
dibinot savu spriedumu uz prasītāja sniegtiem pierādījumiem, 
Apgabaltiesa nav paskaidrojusi, kādu iespaidu uz tiesas gala 
slēdzienu varēja ats tāt tas apstāklis, ka slimības dēļ atbildētā-
jam bija ņemta iespēja atspēkot prasītāja pierādījumus; ar to 
tiesa i r pārkāpusi civ. proc. lik. 181. (129.) un 196. (142.) p. p. 

(1930. g. 26. nov. spr. Joffes pr. 1. pr. Pufermani, Nr. 1318.) 
2) Apgabaltiesa nebija spiesta atlikt lietas izspriešanu at-

bildētājas H. slimības dēļ, jo prāvnieka slimība vispār nav at-
zīstama par lietas atlikšanas1 iemieslu (Kr. Sen. civ. kas. dep. 
spried. 1872. g. Nr. 818. un c i t ) . 

(1930. g. 50. apr. spr. Borcls pr. 1. pr. Hazanicm, Nr. 684.) 

, 98. (77.) 

Civ. proc. lik. 98. (77.) р., kā arl 681. p. gan nesatur no-
teikumus par l i e t a s a p t u r ē š a n u gadījumā, ja prasības 
liktenis atkarīgs no citā prāvā noskaidrojamā jautājuma par 
jorasītāja tiesību uz prasību, bet kā tas jau paskaidrots Kr. Sen. 
civ. kas. dep. spriedumos (1875. g. Nr. 875, 1911. g. Nr. 81.), tādu 
noteikumu trūkuras apspriežams un līdzīgos gadījumos izskai-
drojams tikai ar to, ka nav iespējams paredzēt visus gadījumus, 
kad lietas apturēšana izrādīsies par vajadzīgu; tas tomiēr ne-
atņem tiesai tiesību, piemērojot civ. proc. lik. 11. (9.) р., pie-
laist lietas apturēšanu arī citos vajadzīgos, lai gan likumā tieši 
neparedzētos gadījumos. 

(1930. g. 30. apr. spr. Ozoiiņu pr. 1. pr. Širmacher, Nr. 1445.) 
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102. (81.) 
1) Prasītājs lūdz uzlikt atbildētājam par pienākumu iz-

sniegt atpakaļ prasltājam 1927. g. 1. oktobri izdotu un 1927. g. 
5. novembrī apmaksāto v e k s e l i par Ls 200, bet pretējā gadī-
jmmā atzīt, ka minētais vekselis no prasītāja apmaksāts un pie-
dzīšana pēc viņa izbeidzama. Atbildētājs, neatzīstot prasību, 
paskaidrojis, ka viņam bijuši vairāki prasītāja vekseļi un ka 
Ls 200 maksājums neattiecoties uz strīdus vekseli, bet gan uz 
citu, kuru prasītājs saņēmis atpakaļ. Apgabaltiesa, pievieno-
joties miertiesneša sprieduma motīviem, prasību apmierinājusi 
atzīstot, ka atbildētājs savu» augšā pievestos apgalvojumus 
neesot pierādījis. Pēc pareiza kasācijas sūdzības iesniedzēja 
aizrādījuma, konkrētā gadījumā, kur Apgabaltiesa neapstrīd 
afebildētāja apgalvojuma pareizību, ka viņam bijuši v a i r ā k i 
vekseļi no prasītāja, nevis atbildētājam bija jāpierāda, ka augšā 
minētais maksājums attiecas uz citu vekseli, bet gan prasītā-
jam, saskaņā ar civ. lik. 102. (81.) pantu bija jāpierāda, ka ar 
š o m a k s ā j u m u ticis dzēsts taisni strīdū stāvošais vekselis. 

(1931. g. 2. junija spr. Kīīla pr. 1. pr. Glikn. Nr. 901.) 

2) Apgabaltiesa pielaidusi nepareizību tai ziņā, ka viņa 
lietu izspriedusi pēc būtības, lai gan prāvnieki tikuši aicināta 
uz sēdi (kā tas redzams no pavēstēm) tikai j a u t ā j u m ā p a r 
l i e t a s i z b e i g s a n u ; saņemot tādu pavēsti un zinot par 
prasītāja lūgumu par prasības atsaukšanu iesniegeanu tiesā, at-
bildētājs. pēc viņa pareiza aizrādījuma kasācijas sūdzibā, varēja 
būt pārliecināts, ka 1930. g. 10. septembra sēdē tiks caurskatīts 
tikai jautājums par lietas izbeigšanu, bet lieta netiks caurlūkota 
pēc būtības, kādos apstākļos atbildētājs nebdja spiests ierasties 
tiesā prasības b ū t ī b a s atspēkošanai; tādā kārtā Apgabal-
tiesa, izspriežot tomēr lietu pēc būtības, ierobežojusi atbildētāja 
aizstāvēšanā pret prasītāju celto prasību, ar kādu rīcību Apga-
baltiesa pārkāpusi civ. proc. lik. 102. (81.) pantu. 

(1931. g. 24. apr. spr. Jockova pr. 1. pr. Gabiiloviču, Nr. 1158.) 

3) Prasītājs lūdz piedzīt no atbildētājas Ls 200; prasītājs 
esot azdevis atbildētājam 1925. g. Ls 4O0, no kuiiem atbildētājs 
pakāpeniski atmaksājis Ls 200. Atbildētājs, kā'ierakstīts mier-
tiesrieša protokolā, „ p r a s ī b u neatzina un paskaidroja, ka 
t i e š ā m . . . aizņēmis no prasītāja Ls 4O0, bet visu šo suramu 
pi*asītājam nomaksājis gan naudā, gan precēm, pie kam mak-
sājis vairākkārtīgi". Tai pašā miertiesneša sēdē tika nopratd-
nati prasītāja uzdotie 1 i e с i n i e к i, pie kam atbildētajs ne-
kadus iebildumus vai paskaidrojumus sakarā ar liecinieku pra-
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tināšanu лау izteicis; miertiesnesis apmierinājis prasību. Savā 
apelācijas sūdzībā atbildētājs arī по savas puses lūdzis nopra-
tināt viņa tai uzdotos lieciniekus par to, ka viņš visu sumimu 
esot samaksājis, aizrādot, ka vinam esot tiesība atsaukties uz 
lieciniekiem tāpēc, kā arī prasītājs uz lieciniekiem atsaucaes 
aizdevuma pamata ил apmēra pierādīšanai, Apgabaltiesas sēdē 
prasītajs cēlis iebildumu pret atbildētāja liecinieku nopratmā-
šanu uz tā pamata, kā parāda nomaksu lielāku par Ls 30 nevar 
pierādīt ar lieciniekiem; Apgabaltiesa nolēmusi lieciniekus ne-
nopratināt saskaņā ar Kr. civ. lik. 2052., 2054. p. p.; Apgabaltiesa 
apstiprinājusi miertiesneša spriedumu, atrodot, ka atbildētājs 
atzinis prasības pamatu, t. i. aizdevuma faktu un sunimu, bet 
aizdevuma summas atlikuma nomaksu nav pierādījis. Pretēji 
atbildetāja domām, Apgabaltiesai bija pietiekošs pamats atbil-
dētāja paskaidrojumos miertiesneša sēdē un pašā apelācijas sū-
dzībā ieraudzīt aizdevuma fakta ил summas a t z ī š a n u ; Ap-
gabaltiesa šai ziņā nemaz nav sagrozījusi atbildētāja paskaidro-
jumus ил arī pareizi sadalījusi p i e r ā d ī š a n a s n a s t u 
starp partiem; pēc civ. pr. lak. 366. p. 2. teik. (102. p. 2. teik. 
1923. g. izd.) abbildētājam, kurš ceļ ierunas pret prasītāja pra-
sījuniiem, jāpierāda savas ienmas; Apgabaltiesa nemaz neat-
saucas uz to, ka atbildētājs būtu atziuis p r a s ī b и kā tādu, 
bet gan uz to, kā atbildētājs atzdnis zināmu f a k t u , proti, to 
faktu (aiznēmumu ил tā summu), uz kuru prasītājs pamato 
savu prasību (sk. Sen. spr. 21/37); ja ли ar atbildētāja atzīšanu 
aizņēmuma fakts un tā sunima uzskatāmi par pierādītiem, bet 
atbildētājs apgalvo, ka viņš esot aizņēmuma suramas atlikumu 
samaksājis, tad taisni viņam ir jāpierāda šis pēdējaig apstāklis 
ar Kr. civ. lik. 2052., 2054. p. p. paredzētiem līdzekļieni; tiesas 
slēdzien.s par to, ka parts atzinis zināmu faktu, attiecas uz lietas 
faktisko pusi ил лау tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā (Sen. 
spi\ 26/21; 29.268 и. с ) . Tā tad, pretēji atbildētāja domām, 
Apgabaltiesa. nodibinot, ka atbildētājs atzinis aizdevuma faktu 
ил tā summu un uzliekot atbildētājam pierādīšanas nastu par 
to, ka viņš īstenībā nomaksājis aizdevuma summas. atlikumu, 
nemaz nav saskaldījusi atzīšanu. 

(1931. g. 29. janv. spr. Bikova pr. 1. pr. Lacvinsku. Nr. 418.) 

139. (98.) 
Apgabalt iesa. . . atraidījusi prasltāja lūgumu par l i e c i -

n i e k a nopratināšanu; savu lēmumu Apgabaltiesa motīvējusi 
ir to, ka liecinieks bijis klāt pie citu liecinieku pratināšanas uz 
\ iotas šinī lietā; šāds Apgabaltiesas motīvējums atzīstams par 
nepareizu, jo civ. proc. lik. 130. (98.) p. pēc kura liecinieki, kmi 
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liecību vēl nav nodevuši, nedrlkst būt klāt pie citu liecinieku 
nopratināšanas, nesatur nekādu sankciju un tā neievērošana 
nevar novest pie l i e c i n i e k a a t s t ā t ī š a n a s no liecības 
došanas, kas pielaižams tikai civ. proc. lik. 116., 118. (84., 86.) 
pantos paredzētos gadījumos (sk. Kr. Sen. civ. kas. dep. spr. 
1869. g. Nr. 669, 1870. g. Nr. 1085). 

(1930. g. 21. maija spr. Rodes pr. 1. pr. Grasi un Rodi, Nr. 772.) 

168. (123.) 
Nepelna ievērību atbildētāja aizrādījums kasācijas aū-

dzībā uz to, ka Apgabaltiesa nepareizi esot atraidījusi viņa lū-
gumu par e k s p e r t ī z e s izdarīšanu caur t r i m ekspertiem; 
atbildētājs gan tādu lūgumu bija izteicis jau savā paskaidro-
juimā uz apelācijas sūdzību, bet tomēr pret Apgabialtiesas lē-
mumu, ar kuru tikusi pielaista ekspertīze caur d i v i e mi liet-
pratējiem, nav cēlis nekādas ierunas nedz pirms ekspertīzes, 
nedz izdarīšanas laikā; tādos apstākļos Apgabaltiesa nebija 
spiesta ievērot atbildētāja pēc ekspertīzes izdarīšanas izteikto 
lūgumu par trešā eksperta pieaicināšanu (sal. Kr. Sen. civ. kas. 
dep. spr. 1878. g. Nr. 173). 

(1931. g. 24. apr. spr. Blūms pr. 1. pr, Mīlberg-u, Nr. 759.) 

182 (131.) 
Miertiesnesis prasību piespriedis formēli ne s a b i e d r I-

b a i par labu (kā bija lūgusi prasītāja), bet sabiedrības īpas-
niekiem par labu; tomēr atbildētājs uz šā sprieduma formēlo 
nesaskaņu ar prasltājas petitumu otrā instancē nav aizrādījis, 
kādēļ vien Senātā nemaz nav apspriežams atbildētāja kasācijas 
sūdzībā paceltais iebildums, ka Apgabaltiesa, apstiprinot mier-
tiesneša spriedumu, i t kā būtu pārkāpusi civ. proc. lik. 182. 
(131.) pantu. 

(1931. g. 28. febr. spr. f. «H. Pumpianskis un Со.» pr. 1. pr. Kanf-
mani, Nr. 624.) 

184. (133.) 
Civ. proc. lik. 90. p. 3. pkt. piemērojot, nekad nevar prasību 

atraidīt ar tiesas un lietas vešanas i z d e v u m u uzlikšanu zau-
dējušai pusei; Tiesu iek. lik. 321. р., 4. pielik., 5. p. vispār nav 
šai lietā piemērojams jau tāpēc vien, ka tas paredz prasības 



;i и r s k a t ī š a n u pec būtības un neattiecas uz miertiesu 
[nstancēm; tā paŠa pielik. 9. p. tāpat nav piemērojams mier-
tiesu iestādēs. 

(1930. g. 24. sept. spr. Priedīša pr. 1. pr. Satiksmes min„ Nr. 955.) 

214. (155.) 
Noteikums par to, ka mdertiesmešu spriedumi pārsūdzami 

mēneša laikā, no sprieduma p a s l u d i n ā š a n a s (civ. proc. 
lik. 253. (162.) р.), attiecas tikai uz tādiem spriedumiem, kuri 
taislti atbildētāja klātbūtnē, kamēr noteiknmi par a i z m u g u -
r i s k o s p r i e d u m u pārsūdzēšanas kārtību atrodami 214. 
(155.) pantā; šinī pantā aprādītie pārsūdzēšanas kārtība un 
termiņš piemērojami arī personām, kuras ņēmušas dalību lietā 
kā b l a k u s i n t e r v e n i e n t i , jo šo personu piedalīšanos 
lietā neatņem spriedumain aizmugurisko rakstum, un konstatēti 
civ. proc. lik. 198.. 206. (145., 1491.) pantu priekšnoteikumi, 
kādēļ. piemiērojot civ. proc. lik. 11. (9.) pantu, jāatzīst, ka — 
lai gan 214. (155.) pants pašām personām sevišķi nerunā — ta>s 
tomēr attiecinām& arī uz viņām; ar to atkrīt kasācijas sūdzības 
1. pkts, kurā prasītājs aizstāv pretējo viedokli, t. i. kā t r e š a i 
p e r s o n a i a p e l ā c i j a s t e r m i ņ š sācis tecēt jau no 
sprieduma pasludināšanas dienas. 

(1931. g. 24. apr. spr. Levitasa pr. 1. pr. «Neptuu—Brēmenē», 
Nr. 716.) 

225. (161.) 
Apgabaltiesa atstājusi prasītājas b l a k u s s ū d z ī b u 

bez ievērības aiz tā iemesla: a) kā Latvijas bankas 1929. gada 
14. oktobra lūgums niav uzskatāms par lūgumu civ. proe. lik. 
225. (161.) p. krātībā iztulkot, resp. izlabot spriedumu, bet par 
lūgurou grozīt spriedumu; b) ka saskaņā ar civ. proc. lik. 891. p. 
sprieduma grozīšana nav pielaižama; nodibinot lietā to apstākli, 
ka šai gadījumā pats atbildētājs atzīst, ka viņam ir divi vārdi: 
„Ernsts-Hugo", un ka stiidū stāvošo vek&eli viņš ir izdevis, bet 
parakstījis tikai ar vienu vārdu „Hugo", un konstatējot, ka 
1929. g. 14. oktobra lūgumā prasītāja vienīgi lūdz papildināt 
spriedumu, atzīsto't, ka spriedums attiecas uz „Emestu-Hugo 
G.", kurš ir tas pats spriedumā minētais „Hugo G.". tiesai nebija 
pietiekoša iemesla atzīt, ka prasītāja savā 1929. g. 14. oktobra 
lūgumā iziet uz sprieduma grozīšanu pēc būtības; no lūguma 
satura vanēja vienīgi nākt pie slēdziena, ka prasītāja lūdz tiesas 



Civ. proc. lik. — 100 — 

izskaidrojumu spriedumā ievestās atbildētāja personas apzīmē-
jumā; taisni tai gadījumā, ja pie sprieduma izpildīšanas nāktu 
klajā r e z o l ū c i j ā ieviesusies к ļ ū d a, kuras izlabošana ne-
grozītu sprieduma saturu vai būtību, tiesa gan varētu s p r i e-
d u m a i z t u l k o š a n a s kārtlbā (civ. proc. lik. 225. (161.) 
pants, 964. р.), nodibināt rezolūcijas īsto saturu un nozīmi (Sen. 
spr. 22/1.); tādā kārtā. nepareizi kvalificējot prasītājas lūguma 
saturu un nozīmi, Apgabaltiesa savā lēmumā ir pielaidusi civ. 
proc. lik. 225. (161.) un 891, p. p. pārkāpumus. 

(1931. g. 29. janv. špr. Latvijas bankas pr. 1. pr. Grmbergu и. с 
Nr. 519.) 

255. (163.) 
īres valde izlikusi atbildētāju no prasītājas dzīvoklī ie-

ņemtām telpām uz lik. par telpu īri 31. p. 3. pkta pamata, at-
zīstot par pierādītu, ka atbzildētāja traucējusi pārējos iemīt-
niekus: a) ar to, ka viņa piekrāvusi ar savām mantām ķēķi, 
koridoru un pieliekamo istabu im b) ai* to, ka atbildētāja ķēķi 
lietojot arī pēc plkst. 11 vakarā un naktī pārāk bieži lietojot 
klozetu; pārējos prasltājas uzdotos izlikšanas iemeslus (uzbru-
kumus prasītājai ar darbiem un vārdiem, kā arī sistemātisko 
miera traucēšanu no atbildētājas puses, Ires valde savā sprie-
dumā nemaz nav apspriedusi; pretēji Apgabaltiesas domām, no 
civ. proc. lik. 255. (163.) panta, uz kuru viņa atsaucas, nekādā 
ziņā neizriet, it kā pie lietas caurskatīšanas otrā instancē tiesai 
būtu jāpārbauda tikai pirmās instances s p r i e d u m a m o-
t ī v i un, ka tādēļ konkretā lieta esot caurlūkojama tikai augšā 
minēto „a." un „b" pktu robežās, jo tikai šajās robežās piraiās 
instances spriedums esot pārsūdzēts; pievestais likuma pants 
aizliedz a p e l ā t o r a m (konkretā gadījumā a t b i 1 d ē t ā -
j a m ) pievest a p e l ā c i j a s s ū d z ī b ā j a u n u s p r a s ī -
j u m u s (par to dotā gadījumā vispār nav rimas), bet nebūt 
neņem viņa pretiniekam (konkretā lietā — p г а & ī t ā j a m, kas 
lietu pirmā instancē vinnējis un tādēļ. protams, pirmās instances 
spriedumu nevarējis pārsūdzēt) tiesību atsaukties uz visiem 
tiem faktiem un pierādījumiem.', kurus viņš pievedis pirmā in-
stancē, pilnīgi neatkarīgi no tā, vai šā instance tos apspriedusi 
vai nē; tādā kārtā Apgabaltiesai konkretā gadījumā (kur at-
bildētāja pārsūdzējusi visu īres valdes spriedumu) bija lietā 
jāapskata ne tikai minēto „a" un „b" pkta robežās, bet bija 
jāapsver visi no prasītājas, viņas prasības pierādīšanai uzdotie 
pierādījumi un tā tad bija arī jāapspriež, vai un cik tālu pra-
sītāja pierādījusi savus apgalvojumus par to, ka atbildētāja 
viņai uzabrukusi ar darbiem un viņu lamājusi un, ka atbildētāja 
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arī pielaižot sistēmātisku miera traucēšanu; tādēļ tas apstāklis 
vien, ka pēc Apgabaltiesas atzinuma, īres valdes spriedumā pie-
vestie motīvi (aug'šā minētde „a" un „b" pkti) neattaisno at-
bildētājas izlikšanu, nevarēja novest pie prasības atraidīšanas, 
bet tādas sekas varētu iestāties tikai tad, ja arī pārējie prasī-
tājas uzdotie pierādījumi būtu atzīstami par nepietiekošiem. 

(1930. g. 30. apr. spr. Badche pr. 1. pr. .Riskovs, Nr. 698.) 

267. (171.) 
Apelāciju ir iesniedzis prasītāju pilnvarnieks, zv. adv. S., 

tamdēļ uz tiesas sēdi, noliktu uz 21. augustu, bija izsaucams 
m-asītāju pilnvarnieks un tas i r ticis izsaukts un p a v ē s t i 
saņēmis 14. augustā; ar to pašu atkrīt, ka nepareizi iesniegtā 
kasācijas sūdzībā pievestais prasītāju pilnvarnieka zv. adv. S. 
sprieduma atcelšanai iemesls, ka pašiem prasītājiem nav ticis 
paziņots ar pavēsti par apelācijas sūdzības caurlūkošanu. 

(1930. g. 29. okt. spr. Jonichii pi. 1. pr. .šumucheri, Nr. 1060.) 

283. (186.) 
Atbildētāja aizrādījums uz to, ka t i e s n e s i s - r e f e -

r e n t s pie e к s p e r t ī z e s izdarīšanas, esot uzstādījis eks-
pertierrii jautājumu, kas nesaskanot ar Apgabaltiesas lēmumu, 
kasācijas kārtībā nav apspriežams, jo atbildētājs par tiesneša-
i-eferenta rīcību nav iesniedzis civ. proc. lik. 504., 389. p. p. p'a-
vedzēto sūdzību. 

(1930. g. 30. ukt. spr. Čiča pr. 1. pr. šviedri, Nr. 1613.) 

286. (190.) 
1930. g. 1. jūlija likums pārgrozījis 285. p. 1923. g. redak-

cijā vienīgi tai ziņā, ka tas tika saskaņots ar jauno, tai pašā 
1930. g. likumā ievesto, 1811. р., bet tomēr 286. p. palicis negro-
zīts. pēc kura d r o š ī b a s n a u d a s neiesniegšanas gadījumā 
kasācijas termiņā. k a s ā c i j a s s ū d z ī b a izsniedzama at-
pakaļ, bet nemaz nav tikai atstājama b e z tālāk v i r z ī š a n a s ' 
(Sen. spr. krāj. 23/48 u. c ) . 

(1931. g. 4-. jīlnija spr. Treibei'g'a-Godkalna 1., Nr. 1175.) 
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333. 
Pēc 1930. g. 1. jūlija pārgrozījum'iem un papildmājumism 

civilproeesa likumos (Vald. Vēstn. 30./143.; lik krāj. 30./100) 
civ. proc. lik. 333. p. tika pārgrozīts un izteikts šādi, ka nav uz-
skatāmi par p r a s ī b a s g r o z l š a n u gadījumi, kad prasī-
tājs izteic prasījumus noteiktāki vai formeli pareizāki, un avī. 
kad viņš izlabo pielaistās acīmredzot k ļ ū d a s . Pievestie pār-
grozljumi, kā civilprocesnoteikumi, piemērojami arī tagadējā 
lietā, jo tā vēl atrodas tiesu iestādes caurskatīšanā (Senāta 
spried. 21./134, 28./332.). Prasītāja savu iepriekšējo petitumu 
„•atzīt viņai īpašuma tiesības uz prasības rakstā aprāditām 
ēkām, izņemot tās ēkas un sainmiecības būves no atbildētājas 
valdīšanas un lietošanas un izlikt atbildētāju no šīm ēkām un 
saimniecības būvēm", vēlāki, savā apelācijas sūdzībā, atsauco-
ties uz prasības neskaidro formulējumu, izteica tā : „atzīt 
prasītāja Ipašuma tiesības uz (prasības rakstā aprādīto) placi 
li.t. „b" līdz ar uz viņa atrodošos māju" un t. t.; tā tad šādā 
jaunā praisības p e t i t u m a formulējumā nav ieraugāms civ. 
proc. lik. 333. p. pārkāpums, kādēļ, gala slēdziena ziņā, Tiesu 
Palata nav šai ziņā pievesto 333. p. pārkāpusi. 

(1930. g. 25. sept. / 29. okt. spr. biedrlbas «Daugavpils Vecticīb-
nieku Brālība» pr. 1. pr. Pirmo Daugavpil^ Vecticībn. (Iraudzi, Nr. 4"50.) 

367. 

Tiesu Palata prasību. kurā prasītājs lūdz atzlt par atceltu 
atbildētāja nepateicības dēļ pravnieku starpā noslēgto dāvinā-
šanas līgumu attiecībā uz strīdū stāvošo nekustamu īpašumu, 
atraidījusi uz tā pamata, ka patiesībā prāvnieki konkrētā ga-
dījumā neesot noslēguši dāvināšanas līgumu, bet gan — zern 
tā formas — pirkšanas^pārdošanas līgumu. Nākot pie šāda 
slēdziena par prāvnieku Hguma raksturu, Tiesu Palata tomēr 
nav konstatējusi, ka no a t b i 1 d ē t ā j a puaes vispār būtu celta 
i e r u n a par to, ka dotā gadījumā neesot ticis noslēgts d ā v i -
n ā š a n a s (bet gan pirkuma) līgums; pēc pareiza kasācijas 
sūdzības iesniedzēja aizrādījuma, Tiesu Palata pati no sevis ne-
varēja šo jautājumu iekustināt, jo tas runātu pretim civ. proc. 
lik. izteiktam s a c ī k s t e s p r i n c i p a m , pēc kura tiesa var 
savu spriedumu dibināt tikai uz pašu prāvnieku pievestiem ap-
stākļiem un norādījumiem (civ. lik. 367. р.; sk. Kr. Sen. civ. kas. 
dep. 'spr. 1882. g. Nr. 60. u. c.). 

(19>1. g. 2S. febi'. spr. Sbijiņa pr. 1. pr. Lissusu. Nr. 1012.'• 



Civ. proc. lik. 

1) Pretēji atbildētāja domām, prasītājai nav aizliegte 
m e t r i k ā esošo aizrādījurnu uz to, ka viņas māte būtu kāda 
Emilija N., atspēkot ar l i e c i n i e k i e m , jo civ. proc. lik. 
1354. p. vis'pār šai Hetā nav pienlērojams: tagadējā lietā ir pa-
celts jautājums nevis par to, vai prasītāja būtu atzīstama par 
dzimušu likumīgā laullbā, ibet gan tikai par to, kādas jaunavas 
ārlaulības meita viņabūtu; ja nu atbildētāju iesniegtā metrikā 
prasītāja apzīmēta kā minētās Emilijas N. meita, tad prasītājai 
nevar, sevišķi no BaltijaS' priv. lik. viedokļa, atņemt iespēju ar 
visiem p i e r ā d ī š a n a s l ī d z e k ļ i e m nodibināt, ka viņa 
īstenlbā nevis minētās N. meita, bet gan mantudevējas . . . 
raeita; pat grūti domājams, ka prasītāja varētu taisni tikai ar 
r a k s i t i s k i e m p i e r ā d ī j u m i e m nodibnāt, ka viņair 
kādas citas jaunavas ārlaulības meita, nekā tās jaunavas, kura 
apzlmēta metrikā: tāpēc Tiesu Palatai bija. pietiekošs pamats 
«ai lietā pielaist liecinieku liecības. Ja arī Tiesu Palata savā 
blakus lēmumā . . . būtu apsardzības lietā par . . . miantojumu 
aizrādījusi, ka tagadējai prasītājai jāpierāda sava radniecība 
ar minēto mantudevēju, kā viņas meitai, itkā taisni ar „raksti-
skiem" pierādījumiem, tad tomēr šāds Tiesu Palatas blakus Пе
т и т а , kas pie tam vēl noticis citā, apsardzības, lietā, nemaz nav 
saistošs Tiesu Palatai tagadējā prasības lietā . . . Nepelna ievē-
rību arī atbildētāju ieruna par tagadējās prasības n o i l g u m u ; 
inz vispārējā pamata prasība sāk noilgt, kad viņa „nata est", t. i. 
ar to dienu, kurā prasījums atrodas tādā stāvoklī. ka pret kon-
krēto atbildētāju, kurš pārkāpj vai citādi apstrīd prasītāja tie-
sības, nekavējoši var celt prasību. Tādā kārtā tagadējā prasība 
varēja sākt noilgt tikai ar to momentu, kad priekš prasītājas 
cēlušies iemesls un vajadzība tiesas ceļā nodibināt, ka viņa pa-
tlesi ir mantudevējas . . . ārlaulības meita; šis moments, taga-
dējās lietas apstākļos, iestājās un varēja iestātie& tikai ar to, 
ka prasītāja bija piespiesta minētā mantošanas lietā taisni no-
dibināt nupat aprādīto apstākli sakarā ar atbildētāju pieteiktām 
tiesībām uz to pašu mantojumu; ceļot savu tagadējo prasību 
pat vēl gada laika robežās skaitot no mantudevēja nāves, pra-
sītāja bez šaubām ievērojusi noilguma laiku; celt tagadējo pra-
aību jau itkā no prasītājas dzimšanas dienas, kad vēl neviens 
nebija aizskāris viņas tiesības uz tagadējās mantudevējas man-
tību vai apstrīdējis viņas radniecību ar to, prasītājai nebija ne-
kāda pamata un tāda prasība pat būtu uzskatāma par priekš-
laicīgu. 

(1950. g. 25. sept. spr. R. pr. 1. pr. L. Nr. 112.) 

2) Apgabaltiesa pareizi atraidījusi atbildētāja lūgumu dēļ 
liecinieku nopratināšanas; no paša atbildētāja pievestā Кг. Sen. 
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spried. 11./8. (Bacēviču lietā) taisni izriet, ka l i e c i n i e k i 
par apstākļiem, kuri pēc likuma nav ar lieciniekiem pierādāmi, 
nopratināmi vienīgi tad, ja par liecineku nopratināšanu Šai ziņā 
notikusi p o z i t ī v a v i e n o š a n ā s starp partiem; Apgabal-
tiesa turpretim konstatējusi, ka runā stāvošā gadījumā šāda 
vienošanās starp partiem taisni nav notikusi, kād& Apgabaltie-
sas slēdziens attiecasi uz lietas faktisko pusi im nav tāpēc pār-
baudāms kasācijas kārtībā; īstenībā atbildētājs miertiesneša 
sēdē tikai cietis klusu un nekādā veidā nebija vispār izteicies 
sakarā ar prasītāja liecinieku nopratināšanu, un, no otras puses, 
prasītājs savukārt kategoriski cēlis iebildumu pret atbildētāja 
uzdoto liecinieku nopratināšanu aizdevuma summas atlikuma 
nomaksas pierādīšanai (Kr. civ. lik. 2052., 2054. p. p.); atbil-
dētāja pievestā Kr. Senāta spriedumā Senāts kateg-oriski uz-
sver, ka parta vienkārša к 1 u s ē š a n a vai iebildumu necelšana 
pret pretnieka lūgto liecinieku nopratināšanu vien nav iztul-
kojama kā viņa piekrišana; tā tad arī par kādu vienošanos starp 
partiem šai ziņā nevar būt runas, kura itkā piespiestu pret-
nieku savukārt piekrist parta lūg'umam nopratināt arī v i ņ а 
lieciniekus. 

(1931. g. 29. jauv. spr. Bikova pr. 1. pr. Lacvin.sku. Nr. 4-18.) 

476. 
Pretēji atbildētājas aizrādljumam, civ. proc. lik. 475. pan-

tam (uz kuru viņa zemākās instances pat nav aizrādījusi) nav 
tāda nozīme, itkā к v ī t e, kurā nav aizrādīts, uz kādu darījumu 
tā attiecas, nevarētu tikt atzīta par maksājuma pierādījumu; 
par tādu viņu gan var atzīt, ja tiesa — kā konkrētā g'adījumā 
Tiesu Palata — pēc citiem lietas apstākļiem nodibinājusi. ka 
kvīte attiecas taisni uz stridū esošo darījumu (Kr. Sen. civ. kas. 
dep. spried. 1875. g-. Nr. 387, 1876. g. Nr. 159 u. c ) . 

(1931. g\ 28. febr. spr. Ringa pr. 1. pr. Jelgavas Linu им Manufak-
tūras A-S. «L. un J. Hofb, Nr. 981.) 

479. 
Tiesu Palata nav pārkāpusi likumu, nākot pie slēdziena, 

ka mantojuma masas a i z g ā d n i m vispārīgi ir tiesība a t z ī t 
pret masu celto p r a s ī b u ; šādu uzskatu izteicis jau Kr. Se-
nāts civ. kas. dep. (1880. g. spr. Nr. 206 u. c ) , izejot no tā, ka 
aizgādnis pēc likuma ir mantojuma masas pārstāvis tiesas 
priekšā un ka civ. proc. lik. 479., 480. p. p. nekādus izņēmumus 



— 105 — Civ. proe. lik 

attiecībā uz aizgādņiem neparedz; šie Kr. Senāta spriedumi 
piemērojami netikai Latgalē, bet arī pārējā Latvija, jo, pretēji 
kasācijas sūdzības iesniedzēju aizrādījumiem, nedz priv. lik. 
2594. р., nedz kādi citi priv. lik. noteikumi pievestam nzskatam 
nerunā pretim; protams aizgādnim būtu pienākumsi atlīdzināt 
eventuelos zaudējumus, j a izrādītos, ka prasības atzīšana no 
viņa notikusi, nedevērojot to rūpību, kuru likums no viņa prasa. 

(1931. g. 24. apr. spr. Brūna pr. 1. pr. ВгПиа mant. nra«u, Nr. 152.) 

481. 
Civ. proc. lik. 481; р., uz kuru atsaucas prasītāja, nav pie-

mērojams miertiesu iestādēs, jo attiecīgos noteikumos par at-
zīšanu (155.—157. p. p.) tamlīdzīga noteikuma nav; tā tad, 
a t z ī š a n a s a t s a u k š a n a miertiesu iestādēs ņemaz nav 
ierobežota ar 481. p. paredzētiem stingriem nosacījumiem; tā-
pēc Apgabaltiesai bija tiesība pēc sava ieskata notsikt. cik tālu 
bijuši pārliecinoši atbildētāja pievestie iemesli savas atzīšanas 
atsaukžanai; tiesas slēdziens šai jautājumā attiecas uz listas 
faktisko pusi un n a v tāpēc p ā r b a u d ā m s l c a s ā c i j a s 
к ā г t ī b ā. 

(1931. g. 25. marta эрг. Baraševska pr. I. ņi. Kač-eri. Nr. 628.) 

483. 
Apgabaltiesa varēja pat viena paša atbildētāja Donāta B. 

atzīšanos attiecināt arī uz pārējiem atbildētājiem uz tā pamata, 
ka zeme tiek piepraslta iz v i s u atbildētāju nelikuimīgas val-
dīšanas nedalīti un tā tad atbildētāja pienākums, zemi nodot 
prasītājam, attiecībā uz atbildētājiem uzskatāms par nedalītu 
un nedalāmu (solidāru). Tāpēc Apgabaltiesa varēja, saskaņā 
ar civ. proc. lik. 483. р., pēc lietas apstākļiem, atbildētāja Бо
на ta B. atzīšanos uzskatīt par saistošu arī pārējiem at-
bildētājiem. 

(1930. g. 27. nov. spr. Bukovska pr. I. pr. Btikovskiem. Nr. "69.) 

523. 
Civ. proc. lik. 523. p. noteic vienīgi kārtību, kādā iepriekš 

pieprasāma e k s p e r t u a t l ī d z ī b a ; pie sprieduma došanas 
arī ekspertu atlīdzība krīt kopīgos t i e s a s i z d e v u m o s , 
kuri sadalāmi, piemērojoties civ. proc. lik. 870. р. (Кг. Senāta 
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spriect 79J90.; 72./82Э.; 70Л608.); konstatējot, ka praslba 
tikai vienā daļā piespriesta, bet pārējā noraidīta, tiesa. varēja 
piemerot civ. proc. lik. 870. p. 

(1930. g. 10. dec. / 29. janv. 1931. g. spr. Matisona pr. 1. pr. Ap-
sardzības min., Nr. 478.) 

639. 
Tiesu Palata ar to, ka viņa no vienas puses atraidot pra-

sītāja z a u d ē j u m a prasību, bet no otras puses uzliekot at-
bildētājai civ. proc. lik. 639. pantā paredzēto s o d u , uzlikusii 
prasītājai v i s u s t i e s a s un Lietas vešanas izdevumus, nav 
īikumu pārkāpusi; starp prasītāja prasības apmierināšanu vai 
noraidīšanu un soda uzlikšanu par izvairīšanos no a t s a u k -
s m e s d o š a n a s nav nekāda sakara, jo soda uzlikšana notiek 
ex officio un nemaz neietilpst civilprasībā, kādēļ soda uzlikšana 
nepadara prasātāju, kas prāvu pazaudējis, par uzvarētāju vienā 
daļā, kuram pienāktos atlīdzība pēc civ. proc. lik. 870. panta; 
tāpat . . . soda uzlikšana par atsauksmes nedošanu nemaz пе
рге]'udicē praslbas likteni par zaudējumiem, jo tie protamis at-
karājas по tā, vai t r e š ā s p e r s o n a s rokās, по kuras at-
sauksme tika pieprasīta, patiesībā atradās kādas parādnieka 
naudas summas (civ. proc. lik. 640. р.). 

(1950. g. 30. apr. spr. Doķa pr. 1. pr. Rīg'as tirgot. un rūpn. savstarp. 
krcditbioclrlbu. JNTr. 86.) 

7061. 
Par dibinātu atzīstama atbildētājas kasācijas sūdzība, 

ciktālu tā attiecas uz atlīdzību par prasītāja darbdienās nostrā-
dātām virsstundām; Tiesu Palata šai ziņā по vienas. puses at-
zinusi virsstundu s k a i t u par nenodibnātu ar nopratināto lie-
cinieku liecībāmi, по otras puses tomēr, atsaucoties uz civ. proc. 
lik. 7061. р., atzinusi, ka prasītājs pierādījis tikai virsstundu ar 
v i e n u s t u n d u dienā caiuinērā, kādēļ arī piespriedusi viņam 
p u s i по šī prasības posteņa. šai ziņā atbildētāja pamatoti aiz-
rāda uz civ. proc. lik. 706'. p. nepareizu piemērošanu по Tiesu 
Palatas puses, jo — kā Sen. civ. kas. dep. jau paskaidrojis 
(1928. g. spr. Nr. 1099) — 706'. pants piemērojams tikai tad, 
kad zaudējumu resp. ienākumu apmērs, pēc paša p r a s ī b a s 
r a k s t u r a , nav pierādāmis ar parastiem p i e r ā d ī j u m a 
1 ī d z e к ļ i e m, kamēr konkrētā gadījumā iet runa par nostrā-



dāto virsstundu skaitu, kas acīnrredzot . . . ir nodibnāms pa-
rastā civ. proc. lik. aprādītā kārtībā. 

(1931. g. 24. apr. spr. Bumbura pr. 1. pr. Vijcicma piensaimnicku 
sabicdrību cVija», Nr. 332.) 

711. 
Tiesu P&lata, nākot pie kasācijas kārtībā nepārbaudāma 

slēdziena par to, ka 1897. g. 24. decembra papildu llgums, pre-
tēji prasītājas apgalvojumam, nav atzīstams par fiktīvu, tomēr 
atzinusi, ka saskaņā ar šo līgumu prasltājiai lietošanas tiesības 
pieŠķiramas vienīgi l ī d z v i ņ a s n ā v e i . Šo savu slēdzienu 
Tiesu Palata pamato uz to, ka prasītājas Hetošanas tiesības esot 
kvalificējamas kā u z u f r u k t s > kas saskaņā ar priv. Mk. 1293. 
pantu nepāriet uz mantiniekiem. Tomēr Tiesu Palata savu slē-
dzienu par to, itkā prasītāja esot tikai uzufruktuāre, ne ar ко 
nav motivējusi, kādēļ arī nav attaisnojama viņas atsaukšanās 
uz priv. lik. 1293. p. Tiesu Palatai, izškirot jautājumu par pra-
sītājas tieslbu kvalifikāciju, bija jāiziet no līguma noteikumiem, 
pēc kuriem lietošanas tiesības piešķirtas netikai prasītājai, bet 
arī \nņas t i e s ī b u ņ ē m ē j i e m u n m a n t i n i e k i e m . 
Tikai sakarā un atkarībā no šiem līgumia noteikumiem Tiesu 
Palata varēja izšķirt jautājumu par l ī g u m a k v a l i f i k ā -
ci j u, spēku un nozīmi, bet nevis otrādi, izejot no tā, ka kon-
krētā gadījumā itkā esot konstatējams uzufrukta institūts, at-
zīt minētos līguma noteikumus par spēkā neesošiem. kā nesa-
skaņošiem ar uzufrukta institūta būtību. Tādā kārtā Tiesu 
Palata šai ziņā pielaidusi sprieduma motīvu nepareizību, ar to 
pārkāpjot civ. proc. lik. 711. pantu. 

(1930. g. 28. febr. spr. Krievan pr. 1. pr. Āboliņu, Nr. 49.) 

767. 
1) Likums nepazīst nekādus r a k s t i s k u s p a s k a i -

d r o j u m u s par lietas būtību v i r s a p e l ā c i j a s s ū d z ī -
b a s un tiesai tādi rakstiski paskaidrojumi jāizsmiedz paxtam 
atpakaļ (Sen. spried. 22./5.); tādeļ, izsniedzot atpakaļ atbildē-
tāja . . . rakstisko paskaidrojumu p ē c b ū t ī b a s , tiesa ir rī-
koju&ies pilnā sa&kaņā ar civ. proc. lik. 764. uti 767. р. р.; tas 
vien, ka šis paskaidroj.ums, starp citu, saturēja arī lugumu no-
pratināt l i e c i n i e k u s , nedeva pamata tiesai rīkoties citādi; 
atbildētājs savu pa&kaidrojumu un lūgumu varēja izteikt rau-
I iski . . . tiesas sēdē, uz kuru viņš tika aicināts ar pavēsti, kādēl 
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viņam nav pamata apgalvot, ka tiesa ar savu rīcību būtu viņam 
atņēmusi iespēju vēl kaut ко sev par labu pierādīt. 

(19>1. g. 22. apr. spr. Jurisona pi; 1. pr. Ergu, Nr. 47.) 

2) Uz prasītājas pilnvarnieka lūgumu no 19. februāra 
1927. g. Tiesu Palata nolikusi lie.tas izspriešanu uz 24. martu un 
pavēste par to izsniegta prasītājas pilnvarniekam gan tikai lie-
tas izspriešanas dienā, t. i. 24. martā; prasītājas pilnvaniieks 
tiesas sēdē nav ieradies un Tiesu Palata lietu izspriedusi pēc 
būtības. Pēc tam, kad notecējis civ. proc. lik. 767. pantā pare-
dzētais mēneša laiks uz paskaidrojumu iesniegšanu pret ie-
smiegto apelāciju jeb kad aprādītā mēneša laikā tāds paskaidro-
jums iesniegts, saskaņā ar minētā civ. proc. lik. 767. panta iz-
pratni tiesas sēdes dienu iesniegtās apelāeijas sūdzības caur-
skatīšanai noteic priekšsēdētājs pēc sava ieskata, zināms ar 
tādu aprēķinu, ka pavēste uz nolikto tiesas sēdi varēja tikt iz-
sniegta tik laikus. ka partiem būtu bijis iespējams ierasties uz 
tiesu; tā tad attiecībā uz pašas tiesas sēdes dienas noteikšanu 
civ. proc. lik. 767. panta pārkāpums pielaists tikai tādā gadī-
jumā, ka tiek konstatēts, ka aiz vēlas pavēstes izsniegšanas, 
parts nav varējis ierasties- uz t i e s a s s ē d i . Savā par doto 
spriedumu iesniegtā kasācijas sūdzībā prasltājas pilnvarnieks 
par sprieduma atcelšanas iemeslu pieved ns to apstākli. ka aiz 
vēlas pavestes izsniegsanas viņš nav varējis ierasties tiesas 
sēde, bet to, ka Tiesu Palatai attiecībā uz dienas noteikšanu 
būtu bijis jāievēro civ. proc. Hk. 299. panta noteikums, ka tiesas 
sēdes diena ir noteicama ar tādu aprēķinu, ka starp to un 
dienu, kad pavēste tika izsniegta, paietu īie mazāk par 7 dienām 
un ka Tiesu Palatai, stājoties pie lietas caurskatīšanas pēc bū-
tibas bijis, sask'aņā ar civ. proc. lik. 368. pantu. jādod prasītājai 
tei'maņš apelācija aprādīto vestuļu piestādīšanai; šādi prasītā-
jas pilnvarnieka pievestie spiieduma kasācijas iem-esli nav uz-
skatāmi par pareiziem; civ. proc. lik. 299. p. attiecas uz a t b i 1-
d ē t ā j a izsaukšanu uz p i r m o t i e s a s s ē d i un viņa 
nolūks ir dot atbildētājam iespēju iepazīties ar prasību; bet 
299. pants nav piemērojams p a r t u izsaukšanas kārtībai uz 
nākošām sēdēm un jo mazāk otrā instancē; civ. proc. lik. 368. p. 
paredz to gadījumu, kad tiesa atrod k ā d u s n o t e i k t u s 
a p s t ā k ļ u s par nepierādītiem, bet ■ šis pants neattiecas. uz 
gadījumu, kad parts neiesniedz dokumentu, uz kuru viņš bija 
atsaucies apelācijā un tiesas sēdē neierodas. 

(I92S. g. 28. scpt. spr. Zācharjevas p'r. 1-. pr. Odiņu, Nr. 275.) 
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778. 
Apgabaltiesa nenoliedz, ka netikvien к a s ā c i j a s t e r -

m i ņ a pēdējā dienā, 1930. g\ 28. maijā, bet arī 30. maijā, kad . 
ienācis tiesā lūgums par kasācijas termiņa a t j a u n o š a n u , 
s p r i e d u m s vēl nebija izgatavots g а 1 ī g ā v e i d ā. Sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 278., 192., 288 (181\, 139., 192.) p. p. 
kasacijas sūdzības' termiņš skaitās no sprieduma tai-
slšanas dienas, bet (pretēji civ. proc. lik. 714. р.) ne по sprie-
duma galīgās izgatavošanas (195. (141.) р.). Pretēji Apgabal-
tiesas domām, sprieduma izgātavošana galīgā veidā nemaz ne-
atkarājasi no tā, vai parts pieprasījis sprieduma norakstu, un 
tāpat nekrīt svarā, ka lūgums par kasācijas termiņa atjauno-
šanu ienācis tiesā kaut arl pēc kasācijas teiiniņa notecēšanas, 
ja vien tai laikā spriedums vēl nebūtu izgatavots galīgā veidā. 
Tādā kārtā ApgabaJtiesa, atstājot atbildētāja lūgumu bez ie-
vērības, pārkāpusi civ. proc. lik. 195., 278. (141., 18Г.) р. р., 
778., 779. р. р., kādēļ viņas lēmuros, par kasācijas termiņa neat-
jaunošanu, aiz šī iemesla atceļams. 

(1930. g. 26. nov. spr. Matisou pr. 1. pr. Grlufcldu, Nr. 1948.) 

793. 
Nav'pārbaudāmi kasācijas kārtībā: 
1) Tiesas slēdziens par to, vai prasiba pareizi celta pēc 

līguma izpildīšanas vietas. 
(1931. g. 19. maija spr. Kimeļa-Kimeņa pr. 1. pr. Eglienu, Nr. 76?.) 

2) Tiesas konstatējums, ka atbildētājs uzņēmies tikai 
subsidiāru atbildību par parādnieka parādu prasītājam. 

. (1931. g. 3. jūnija spr. Ycinrciclia pr. 1. pr. Štūlbcrgu, Nr. 766.) 

3) Apgabaltiesas slēdziens par to, ka prāvnieku līguma 
noteikums, ka nomas naudas atlikums nomaksājams 1 ī d z 
1929. g. 1. jūnijam, saprotams tai ziņā, ka prasītāji naudu va-
rējuši maksāt vēl 1. jūnijā. 

(1931. g. 24. apr. spr. Dega un Freimaua pr. 1. pr. Ikvilu, Nr. 753.) 

4) Apgabaltiesas slēdziens, ka viņas pieņemtā nomas 
līguma interpretācija visvairāk atbilstot taisnības sajūtai. 

(1931. g. 24. apr. spr. Dcga-im Freimaija pr. 1. pr. īkvilu, Nr. 755.) 
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5) Tiesu Palatas slēdzaens, ka dotā gadljumā nav kon-
statējama c u l p a m i x t a , bet gan atbildētāja vienpusīga 
vaina. 

(1950. g. 25. sept. spr. Paul-Paullts pr. 1. pr. Latv. desclzc. virsv.. 
Nr.-1791.) 

6) Tiesas. slēdziens par to, vai lietā ir konstatējams tāds 
apstāklis, kura izmeklēšanai caur k r i m i n ā l t i e s u jānotiek 
pirms civiltiesiska strīda izšķiršanas. 

(1931. g. 29. janv. spr. Mačtmmi pr. I. pr. Hcifecu. un Volkindu, 
Nr. 490.) 

7) Tiesas slēdziens par to, vai pretprasība stāv ciešā sa-
karā ar pamatprasību. 

(1931. g. 19. maija spr. Piusa pr. 1. pr. Piusu, Nr. 847.) 

8) P a g a s t a t i e s a s , kā b ā r i ņ u t i e s a s , attiecībā 
uz mantojuma pārvaldīšanu apsardzības kārtībā pieņemtie soļi 
un taisītie lēraumi pārbaudāmi tikai no miertiesas im pie tam 
tikai u z r a u d z ī b a s k ā r t ī b ā , kamdēļ miertiesas šai ziņā 
taisītie lēmumi kasācijas kārtībā, nav pārbaudāmi. 

(1931. g. 23. apr. spr. Andersons 1., Nr. 710.) 

9) Slēdziens par to, vai zmāms apstāklis pārbaudāms ar 
e k s p e r t l z i , vai ne, nav apsverams kasācijas kārtībā (Kriev. 
Sen. spr. 82/53; 92/57; 1902/115)! 

(1930. g. 28. okt. spr. Jankevics pr. 1. pr. Jankevics, Nr. 1142.) 

10) Saskaņā ar priv. lik. 209. p. tiesa var noteikt, kādā 
apmērā katram no b ē r n i e m jāpiedalās savu v e с ā к u u z-
t u r ē š a n ā , pie kam tiesas slēdziens šai ziņā attiecas uz lietas 
faktisko pusi, kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma. 

(1951. g. 25. marta spr. ZvojTiieka pr. 1. pr. Zvejnieku, Nr. 646.) 

794. 
Prasītāja, Emīlija A., lūdz uz civ. proc. lik. 794. p. 1. pkta 

pamata atcelt Tiesu Palatas spriedumu, ar kuru viņas prasība 
gan tikusi piespriesta, bet tomēr apzīmējot viņu ne ar tās īsto 
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vārdu „Emllija", bet ar vārdu „Eraraa"; savu lūgumu prasītāja 
pamato uz to, ka prasība tikusi celta viņas nepilngadības laikā 
по viņas ai z g ā d ņ a, kurš apzīmējis viņu ar nepareizu vārdu, 
proti „Emīlijas" vietā apzīmējis viņu par „Emmu", rīkojoties 
pēe nepareizas, viņam по pagasta tiesa& izdotas apliecības, un 
ka sakarā ar to arī spriedumā viņa nosaukta par „Emmu", bet 
ne par „Emīli ju". . . Pēc lūdzējas pareizā aizrādījuma, taga-
dējās lietas apstākļi pilnā mērā attaisno viņas lūgumu; tas ap-
stāklis, ka viņas aizbildnis aizrādījis prasības rakstā uz lūdzējas 
vārdu kļūdaini, varēja būt nezināms viņai vai skaitīties par ju-
ridiski nezināmu viņai, kā toreizējai n e p i 1 n g a d ī g a i (L. p. 
1. 2957. p.); ja nu pie šādiem apstākļiem Tiesu Palata, pretējai 
pusei iebildumu neceļot, piespriedusi prasībii tai — faktiski 
neattiecīgai — prasītājai, kura nav identiska ar ī&to prasītāju, 
tad šai ziņā prasība pēc būtības netika pilnā merā apmierināta; 
ja piem. prasītājai būtu bijis iespējams к ļ ū d u novērot un 
nodibināt jau tad, kad spriedums vēl nebūtu stājies likumigā 
spēkā, tad viņai, bez šaubām, piederētu tiesība to pārsūdzēt 
parastā pānsūdzēšanas kārtībā. t. i. ar a p e l a o i j a s s ū-
d z ī b u ; ja nu šāda iespēja viņai nav bijusi, tad taisni ir vieta 
likumā paredzētām pārsūdzības surogātam, par kuru izrādās 
p.prieduma atcelšanas lūgums ex capite novorum; piemērot šai 
gadījumā lūgumu pēc civ. proc. lik. 964. p. nav iespējams tāpēc, 
ka Tiesu Palatas spriedums, kā viņa motīvos, tā arī viņa rezo-
lūtīvā daļā, pats par sevi pilnīgi skaidrs un tāpēc nav iemesls 
viņu i z t u l k o t (sk. Isačenko, Гражд. процессъ, щ акт.коменх 
3. izd. V. sēj. 251. lapp.); по svara tomēr ir taisni tas, ka tagad 
izrādījies j a u n s a p s t ā k l i s , kas dod pamatu restituēt īsto 
lietas stāvokli un tieši izlabot (bet nevis tikai iztulkot) sprie-
dumu saskaņā ar īsto lietas stāvokli, kas tagad, kad parastā 
pārsūdzības kārtība nav vairs piemērojama — termiņa note-
cēšanas dēļ — iespējams, piemērojot civ. proc. lik. 794. p. 1. pktā 
paredzēto lūgumu. 

(1931. g. 23. apr. spr. Akermajis pr. 1. pr. Akermani, Nr. 320.) 

801. 
Tiesu Palatas priekšsēdētājs, atsaucoties uz civ. proc. lik. 

801. р., atstājis Nodoklu departamenta k a s ā c i j a s s ū d z ī b u 
bez tālākvirzīšanas uz tā pamata, ka tai nav pielikts pārsūdzētā 
l ē m u m a n o r a k & t s s ; tomēr pievestais 801. p. neattaisno 
pārsūdzēto rīkojumu; 801. p. 1. daļa 2. teik. attiecībā uz lūgu-
miem par g a l a s p r i e d u m a atcelšanu, pretēji d a ļ a s 
s p r i e d u m a m , paredz tāpat kā aiī šī 801. p. iepriekšējā re-
dakcijā to, kas šī lūguma i e s n i e d z ē j a m jāievēros iesnde-
dzot to; turpretira, 801. p. 1. d. 3. teik. noteic to, ka& jāizpilda 
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tiesai, pieņemot minētos lūgumus, un proti, ka kopā ar kasācijas 
sūdzību j ā n o s ū t a Senātam arī pārsūdzētā sprieduma no-
raks ts ; šāds darbs, saprotams, nav jāizpilda mdnētā lūguma 
iesniedzējam. bet gan vienīgi tikai pašai tiesai, ķurai tā tad arī 
būtu jārūpējas par sprieduma noraksta izgatavošanu, lai to no-
sūtītu Senātam; 801. p. 2. d. paredz sankciju tikai par to notei-
kumu neizpildīšanu, kuri zīmējas uz paša lūguma iesniedzēja 
danbību, t. i. uz gadījumu, j a tas neizpilda noteikumus par lū-
guma i e s n i e g š a n a s kārtību (801. p. 1. d. 2. teik.), bet 
nekad nevar attiekties uz darbību, kura būtu jāizpilda pašai 
tiesai, pieņemot j a u p a r e i z i i e s n i e g t o lūgumu (801. p. 
1. d. 3. teik.). Tādā kārtā Tiesu Palatas priekšsēdētājam nebija 
likumīga pamata, Nodokļu departamenta iesniegto kasācijas sū-
dzību ats tāt bez tālākvirzīšanas aiz tā iemesla vien, ka Nodokļu 
departaments' nav pie viņas pielicis pārsūdzētā lēmuma norakstu. 
Tāpēc minētais Tiesu Palatas priekšsēdētāja rīkojums, kā ru-
nājošs pretim civ. proc. lik. 801. р., uzraudzības kārtībā atceļams. 

(1931. g. 27. febr. spr. Bišumuižas' i>aplru fabr. A-S. 1-, Nr. 1206.) 

812. 
Apgabaltiesa uz atbildētāja lūgumu nolēmusi, a t g r i e -

ž о t Apgabaltiesas 1927. g. 7. aprlļa s p r i e d u m u i z p i l d ī -
š a n u , piedzīt no prasītājiem atbildētājam par labu Ls 68 tie-
sāšanās izdevumu un izlikt prasītājus ar līdziedzīvotājiem un 
no viņiem a t k a r ī g ā m personām no strīdū esošām telpām, 
nododot dzīvokli atpakaļ atbildētāja lietošanā; Apgabaltiesa at-
stājusi bez ievērības prasītāju (vēlāko) iesniegumu, kurā viņi 
lūdz grozīt Šo lēmumu uz civ. proc. lik. 891. p. pamata un pielaišt 
a t p a k a ļ i z p i l d ī š a n u tikai attiecībā uz tiesāšanās izde-
vumiem, bet pārejā sprieduma atpakalizpildīšanu nepielaist, aiz-
rādot stai^p citu uz to, ka dzīvoklis pēc atbildētāja aaziešanas 
ticis no prasītājiem izīrēts jaunam Irniekam H. B . . . ; Preteji 
kasācijas sūdzības iesniedzēju aizrādījumam, Apgabaltiesa ar 
šo sa.vu lēmumu nav likumu pārkāpusi, jo — kā to Sen. civ. kas. 
dep. jau paskaidrojis (1929. g. spr. Nr. 1693) un kā to Apgabal-
tiesa arī pareizi atzinusi konkretā lietā — tas apstāklis, ka 
strīdū stāvošās telpas tagad ieņem t r e š ā p e r s o n a , pats 
par sevi nav uzskatāms par ieme&lu atraidīt atbildētāja lūgumu 
par sprieduma atpakaļizpildīšanu, jo atbildētājs katrā ziņā ie-
interesēts, ka Apgabaltiesa taisītu lūgto lēmumu, jo ar to at-
bildētājs iegūtu jau tūliņ tiesību ļaunākā gadījumā (t. i. gadl-
jumā, ja sprieduma faktiska atpakaļizpildīšana īstenībā izrādītos 
par neizvedamu) celt prasību pret tagadējo prasītāju dēļ atlī-
dzības par zaudējumiem sakarā ar telpu nenodošanu atbildētā-
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jam . . . Turpretim pretēji Apgabaltiesas domām, ar šo lēmumu 
vēl nemaz nav izšķirts jautājums par to, vai lēmums par sprie-
duma atpakaļizpildīšanu būtu faktiski izvedams pret trešo per-
sonu, j a pēdējā — kā konkretā gadījumā — tam pretojas; šai 
ziņā Apgabaltiesa nepareizi atrod, ka šis jautājums esot izšķirts 
apstiprinoši jau ar prasītāju nepārsūdzēto lēmumu par sprie-
duma atpakaļizpildīšanu, ar kuru nolemts izlikt no prasītājiem 
atkarīgas personas, pie kurām pieskaitārms arl jaunais Irnieks, 
kas telpas ieņēmis pēc atbildētāja izlikšanas; nav pielaižams, 
ka īrnieks, kas noīrējis strīdū esošas telpas un attiecībā uz kuru 
— kā konkretā gadījumā — pat nav noskaidrots, ka viņš no-
īrējot telpas, būtu zinājis, ka par tām starp prasītāju un atbil-
dētāju pastāv strīdus, varētu tikt izlikts n>o telpām. blakus 
lūguma ceļā, sprieduma izpildīšanas stadijā, lai gan viņš pats 
lietā nav kā parts dalību ņēmis (sk. augšā cltēto Sen. spr.) ; šāds 
īrnieks vispār nav uzskatāras par personu, kura būtu a t к a-
r ī g a vienīgi no izīrētājiem, kuri pastāvot likumam par telpu 
ī r i - n o vienas puses nevarēja atteikties bez dibinātiemiemesliem 
izīrēt atbrīvojošos dzlvokli un, no oti'as puses, nevar panākt īr-
nieka izlikšanu, vienkārši uzteicot tam; šai ziņā īrnieku aiz-
sai'gā lik. par telpu īri nobeikumi, kuri (bet ne namsaimnieks) 
svarīgākos jautājumos regulē īrnieka tiesības un pienākumus 
un pielaiž īrnieka izlikšanu tikai aiz šinī likumā paredzētiem 
iemesliem. 

(1931. g'. 24. apr. spr. Lukasu uii Trijctcii pr. 1. pr. Ezergailj, 
\ r . 1Ф52.) 

849. 
Nepelna ievērību atbildētāja aizrādījums viņa kasācijas 

sūdzībā, ka Tiesu Palatai, noteicot no sevis p r a s ī b a s c e n u 
par Ls 10, bija lieta jāizbeidz it kā n e p i e k r ī t o š a — pēc 
prasības oenas — vispārējo tiesu. iestādēm. Nav strīda par to, 
ka tagadējā prasība uzskatāma par p r e j u d i с i ā 1 u (Fest-
stellungsklage) prasību. Saskaņā ar civ. proc. lik. 3. (1801.) p. 
2. teik. beigās, prejudiciālas prasības, kuras cenu nevar noteikt, 
jāceļ Apgabaltiesā. Zem jēdziena „prasības, kuras cenu nevar 
noteikt," jāsaprot taisni tādas prasības, kuras n-epaiet zem 
civ. proc. lik. 273. p. uzskaitītām1 prasībām, t. i. prasības, kurās 
p a t s p r a s ī t ā j s , iesniedzot prasību, nevar no sevis — at-
tiecīgo aizrādījumu trūkumu dēļ pašā likumā — noteikt cenu, 
(civ. proc. lik. 257. p. 3. pkts ; 266. p. 4. pktā beigās), un kuras 
tāpēc ir jānovērtē tiesai, attiecīgo tiesu nodokļu ņemšanai 'sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 849. p. Tāpēc Tiesu Palata, noteicot, 
sakarā а г atbildētājas uz civ. proc. lik. 571. p. 5. pkta pamata 



celto norādījumu, n o d r o š i n ā j i i m a surr.irriu un līdz ar to 
vispirms prasības cenu (civ. proc. lik. lik. 577. р.). nebija nedz 
iemesla, nedz tiesības lietu izbeigt i t kā nepiekrītības dēļ Ap-
gabaJtiesai, kurā prasītājs prasības cenu nebija noteicis un ne-
varēja noteikt un kura pareizi tika iesniegta Apgabaltiesā, un 
kura tāpēc arī savā laikā netika it kā uz civ. proc. lik. 266. p. 
4. pkta pamata izsniegta prasītājam atpakaļ. 

(1429. g. 21. iiov. sp.r. Hubcra pr. 1. pr. A-S. «Rīgas e]]as spiestuve, 
senāk Vm. Hartmau», Nr. -ИЗ.) 

895. 
Apgabaltiesa varēja atzīt par saistcšu atbildētājiem Jā-

zepam un Harijami S. Rīgas Apgabaltiesas 1927. g. 5. marta 
spriedumu, ar kuru atzīts, ka starp Reginu S. un prasītāju pa-
stāv īres līgums par strīdū stāvošām telpām, jo reiz, kā konsta-
tējusi Apgabaltiesa. atbildētāji Jāzeps un Harijs S. piekiituši 
Reginas S. rīcībai, tad jāatzīst, ka pēdējā uzstājusies kā minēto 
psrsonu (kaut arī klusa) p ā r s t ā v e , kā izīrējot veikalu pra-
sītājam, tā arī aizstāvoties pret pēdējā tiesā celto prasību; bet 
tādos apstākļos prct Reginu S. kritušais spriedums atzīstams 
— pēc civ. proc. lik. 895. panta izpratnes — par saistošu arī 
attiecībā uz Jāzepu un Hariju S., kaut arī pēdējie t a n ī lietā 
fovmēlinavpiedalījušies(sk. arīИсаченко, Русское гражд. судипр. 
I. sēj., 1. р. 141.—142.). 

(1951. g. 27. marta spr. AndruŠkeviča pr. 1. pr. Stībenhauzirm. 
Nr. 68S.) 

1014. 
Civ. proc. lik. 1014. pantā noteiktās a t l ī d z ī b a s mak-

sāšanas priekšnoteikums ir a p r a k - s t ī t ā s m a n t a s g l a -
b ā t ā j a m uzliktā pienākuma faktiska, reāla izpildīšana no 
glabātāja pus.es. jo tikai pēdējā attaisno atlīdzības izmaksu. bet 
nevis jau tas fakts vien, ka kāda persona tikusi nozīmēta par 
glabātāju no tiesu izpildītāja vai arī tas- apstāklis, ka šai per-
sonai jānes zināma atbildība par glabājamu mantu; pretējais 
uzskats pievestu pie nepielaižama stāvokļa, ka par glabātāju 
nozīnētai personai. kura izrādījusi pilnīgu bszdarbību attiecībā 
uz mantas glabāšanu. tomēr būtu piešķirama atlīdzība. ar ko 
patiesībā viņai būtu dota iespēja bez pamata iedzīvoties uz pa-
yadnieka rēķina; pretēji sūdzētāju . . . domām, Tiesu Palata va-
iēja atsaukties. sava uzskata pastiprināšanai, uz Kr. Sen. civ. 

http://pus.es
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kas.dep. spr. 1883. g. Nr. 75, kurā Кг. Sen. uzsver, ka atlīdzība 
gļabātājam pienākas taisni par viņa izrādītām p ū l ē m , pie 
kam, protams, nespēlē nekādu lomu, vai šā sprieduma krišanas 
laikā jau pastāvēja vai nepastāvēja 1015. pantā paredzētā takse, 
jo pēdējā iespaido tikai izmaksājamas atlīdzības a p m ē r u , 
bet nemaz neaizskar jautājumu par to, vai vispār un prineipā 
— šī atlīdzība izmaksājama. 

(1951'. g. 2. jīīnija spr. Bertiņ-Bērziņa L, Nr. 1584.) 

1047. 
No civ. proc. lik. 1047. un 1048. p. p. satura izriet, ka 

i z s о l i gan nevar atkJāt agrāk par plkst. 10 no rīta un vēlāk 
par plkst. 2 pēc pusdienas. bst šajā laika sprīdī t i e s u i z p i 1-
d ī t a j s var atklāt izsoli katrā momentā, ja ierodas ne mazāk 
par 2 pii'cējiem; bet ja plkst. 12 iercdas ne mazāk par 2 pircē-
jiem. tad tiesu izpildītājam katrā ziņā jāatklāj izsok, ja to 
pieprasa ieradušies pircēji (sal. Isačenk'o V. sēj. 446—45. lapp.); 
tā tad starplaikā no plkst. 10 līdz 12-iem tiesu izpildītājs atklāj 
izsoli ex officio pēc sava ieskata un tikai plkst. 12-os bez tam 
vēl uz pircēju pieprasījumu; kā to paskaidrojis bij. Kr. Senāts, 
izsoles atklāšanu vēlāk par plkst. 10, bet tomēr likumā pare-
dzētā laika robežās nekādā g'adījumā nevar uzskatīt par pircēju 
noraidīšanu civ. i)roc. lik. 1180. p. 2. pkt. nozīmē (Kr. Sen. spr. 
91/77, 93/100); sūdzētājs neapstrīd, ka izsludinātā izsole ofi-
ciāli netika atcelta, un pēc viņa paša paskaidrojuma iznāk, ka 
tiesu izpildītājs paziņojis pircējiem, ka viņš nevar noturēt izsoli. 
k a m ē r viņš dabūs no Tiesu Palatas savu aktu; tādējādi pir-
cējiem bija jāgaida līdz plkst. 12-iem, jo līdz šim termiņam 
izsoles atklāšanas momenta noteikšana atkarājas no tiesu iz-
pildītāja; konstatējot, ka sūdzībā minetie pircēji aizgāj'uši vēl 
līdz plkst. 12, tiesa aiz viņas pievestiem apsvērumiem varēja 
atrast par nenozīmīgu priekš lietas vēl sevišķi pārbaudīt uzdoto 
liecinieku liecības. 

(1951. g. 2Ь. febr. 25. marta spr. Bērtiņa-BērziĶa 1.. Nr. 1067.) 

1171J. 
Pretēji sūdzētāja.. . domām, civ. proc. lik. 11711. p. sank-

cija iekš tam pastāv, ka tiesa var lūg-umu. kas iesniegts pretēji 
civ. proc. lik. 1171'. p. nosacījumam, atstāt bez ievērības. 

(1950. ji'. 26. nov. spr. Markuzes I.. Nr, 1557.) 
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1180. 

Tiesu Palata savā lēmumā konstatējusi. ka t i e s u i z p i 1-
d i t ā j s jau plkst. 11 no rīta noņēmis sludinājumu un pat pa-
ziņojis, ka torgi esot atcelti; tomēr Tiesu Palata atzinusi, ka 
šāda tiesu izpildītāja nepareiza rīcība nevarot padarīt izsoli par 
nederīgu, bet ka parādnieks varot tikai praslt no tiesu izpil-
dītāja eventuēlos zaudējumus. šis Tiesu Palatas uzskats nav 
atzlstams par pareizu. jo — kā Sen. civ. kas. dep. jau paskai-
drojis savā 1928. g. spr. Nr. 671 — i z s o l e a t c e ļ a m a arī 
tad, ja ir konstatēti tādi likuma pārkāpumi. kuri atzīstami par 
s v a r i . g i e r a priekš konkretās lietas (ja arī tie nebūtu tieši 
paredzēti civ. proc. lik. 1180. pantā) ; šinī lietā Tiesu Palata 
konstatējusi, ka tiesu izpildītājs izsoli atcēlis, lai gan v i s i 
kveditori par to nebija vienojušies — kas pēc civ. proc. lik. 1094., 
1029. p. p. ir izsoles atcelšanas priekšnoteikums — un ka tiesu 
izpildītājs tomēr tanī pašā dienā, t. i. pēc izsoles atcelšana,& — 
izsoli noturējis un imobilus pārdevis. lai gan pēc civ. proc. lik. 
1094., 1088. p. p. j a u n a i z s o l e būtu varējusi notikt tikai 
publicējot par to no jauna; šāda Tiesu Palatas konstatētā tiesu 
izpildītāja rīcība neapšaubāmi satur s v a r l g u s likuma pār-
kāpumus, jo. tā notikusi pretēji publiskas izsoles noturēšanas 
pamatnoteikumiem; bez tam Tiesu Palata nemaz nav apsprie-
dusi sūdzētāja lūgumu par liecinieka R. nopratināšanu tā ap-
stākļa pierādīšanai, ka tiesu izpildītāja rīcība nov&dnsi pie ta, 
ka R. nepareizi ticis noraidīts no piedalīšanās izsolē, t. i. ka 
izsole konkretā gadījumā notikusi ar tiešo civ. proc. lik. 1180. p. 
2. pkta pārkāpumu. Tādā kārtā Tiesu Palata. atstājot sūdzētāja 
blakus sūdzību bez ievērības, pielaidusi sprieduma motīvu ne-
pareizību un nepilnību. 

(1931. g'. 27. nuirla spr. Mežita 1., Nr. 665.) 

1286. 
1) Pēc civ. proc. lik. 1285. p. v а 1 s t s i e s t ā d e s uz-

stājas tieisā kā prasītājas un atbildētājas atsevi&ķu pilnvarotu 
personā, par kādiem ieceļ attiecīgā resora i e г ē d ņ u s; pēc 
1286. p. šie pēdējie leģitimējas ar rakstisku p i 1 n v а г о j u m u. 
Gan pievestie panti pēc to burtiskā teksta runā par prasības 
lietām to iztiesāšanas stadijā pašā tiesā, bet toniēr arī 245. un 
sek. p. p. ievietoti civ. proc. lik. II. grāmatas I. sadalījumā, kurā 
paredzēti noteikumi taisni par prasības lietām; tomēr nav šau-
bas, ka tie paši noteikumi attiecināmi arī uz II. grāmatas V. sa-
dalīj'umu. t. i. uz noteikumiem par spriedumu izpildīšanu. Sū-
dzētājs nenoliedz, ka rimā esošā Latvijas bankas . . . rakstā . . . 
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minētā persona būtu Latvijas bankas, kā valsts iestādes, ie-
rēdnis. Jautājumā par minētā raksta saturu Tiesu Palata kon-
statē, ka tas satur sevī civ. proc. lik. 1156. p. paredzēto spe-
ciālo pilnvarojumu; šāds Tiesu Palatas konstatējums attiscas 
uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kār-
tībā. Tiesu Palata gan nepareizi pieved, ka tagadējā lieta esot 
attiecināma uz apsardzības kārtības lietām, bet šādam Tissu 
Palatas apcerējurnam nav izšķirošas nozīmes; īstenībā tagadējā 
lieta nav iztirzājama apsardzības kārtībā, kādēl Senāts neatrod 
par vajadzīg'u ielaisties jautājuma apspriešanā par to, vai 
1286. p. būtu attiecināms arī uz apsardzības lietām. Tā tad 
sūdzētāja kasācijas sūdzība daļā par Latvijas bankas savam 
ierednim izdotā pilnvarojuma spēku nepelna .ievērību. 

(1931. s- >• JBnija spr. Bērtiņa-Bērziņa 1.. Xr. 15S5.) 

•2) Pēe kasācijas sūdzības iesniedzēja pareiza aizrādījuma 
Tiesu Palata nav apspriedusi sūdzētāja aizrādījumu. ka uzde-
vums Juliusam Z. (civ. proc. lik. 1286. p.) nav attiecināms uz 
izsoles lietu, kurā v a l s t s domā i e g ū t nekustamu mantu; 
šai ziņā Tiesu Palata ir aprobežojusies vienīgi ar aizrādījumu, 
ka no apliecības satura . . . esot redzams, ka Z. pilnvarots ņemt 
dalību izsclē un līdz ar to ievērots civ. proc. lik. 1156. р.; ргэ-
tēji Tiesu Palatas domām, no apliecības satura taisni izriet, ka 
runā stāvošais pilnvarojums tika dots „uzdevuma" veidā Latvi-
jas hipoteku bankas p r o k u r i s t a m ; ja arī Latvijas hipo-
teku bankas padomes un valdes locekļi būtu, varbūt, uzskatāmi 
kā „valsts ierēdņi" civ. proc. lik. 1286. p. nozīmē (sk. L. H. B. 
statūtu 56. р.), tad par tādu nav uzskatāms Latvijas hipoteku 
bankas prokurists kā tāds; viņš nav i e г ē d n i s. P i l n v a r o -
j u m s viņam, t. i. prokurista.m. kā tādam varētu būt tikai 
p i l n v a r a s veidā (sk. Isačenko. I. sēj. 422. Ip.); uz pilnva-
rojuma trūkumiem taisni var aizrādīt avī parādnieks. ja viņš 
ieinteresēts. lai izsoli atzītu par nederīgu (īsačeriko VI. sēj. 
191. lp. IV., pie civ. proc. lik. 1156. p . ) ; neapsverot parādnieka 
šai ziņā celtos iebildumus pret Z. pilnvarojumu im nenoskai-
drojot, vai viņš ir itiēdnis, kuram var dot uzdevumu. bet ap-
robežojotiss ar vienkāršu aiziādīļumu. ka pilnvarojums atbilst 
civ. proc. lik. 1156. р., Titsu Palata ir pielaidusi savā lēmumā 
motivēšanas пэрПшЬи. 

(1931. g, 26. Febr. 25. marta spr. Bērtiņa-Bērziija L, Nr. 1(;67.) 

1367. 
Sora-Leja L. un Braina-Michla K. nodevušas š ķ ī r ē j -

t i e s a s izlemšanai jautājumu par i p a š u m и t i e s ī b ā m 
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uz Rēz-eknē . . . atrodošos nekustamu īpašumu. Tiesu Palata 
atstājusi bez ievērības Soras L. blakus sūdzību par Apgabal-
tiesas lēmumu, ar kuru šķīrējtiesas iesniegums par šķīrējtiesas 
lēmuma apstiprināšanu atstāts bez sekām. Tiesu Palata kon-
statējusi, ka šinī lietā starp partiem nekāda strīda nav, jo K. 
atzīst L. īpašuma tiesības uz runā esošo nekustamu mantu un 
pat uzskata šo mantu par neietilpstošu viņas tēva Inda R. man-
tojumā; arī pašā šķīrējtiesas līgumā, pēc Tiesu Palatas kon-
statējuma, parti nav vienojušies par s t r ī d a izšķiršanu, bet 
gan tikai par j a u t ā j u m a izšķiršanu par īpašuma tiesībām 
uz nekustamu mantu. Uz šo kasācijas kārtībā nepārbaudāmo 
konstatējumu pamata Tiesu Palata nākusi pie tāpat kasācijas 
kārtībā nepārbaudāma slēdziena par to, ka parti šķīrējtiesas 
formu izlietojuši vienīgi savu tiesību apliecināšanai, bet пэ tie-
sību aizstāvēšanai, kas uzskatāms par to likumu apiešanu, kuri 
nosaka kārtību, kādā apliecināmi akti par tiesībām uz nsku-
stamu mantu. Nākot pie tādā slēdziena par prāvnieku neliku-
mīgu, uz likuma apiešanu vērstu rīcību, Tiesu Palata pareizi 
atstājusi bez ievērības lūgumu par šķīrējtiesas lēmuma apsti-
prināšanu, jo šķīrējtiesa, protams, nevar kalpot partu neliku-
mīgu nolūku izvešanai. Tādēļ atkrīt kā nenozīmīgi visi kasā-
cijas sūdzības iesniedzējas apcerējumi, kuros viņa aizstāv uz-
skatu, ka šķīrējtiesai vispār, ar civ. proc. lik. 1368. p. paredze-
tiem izņemumiem, piekrīt tās pašas lietas kā civiltiesai, kādēļ 
prasītājas tiesību atzīšana no atbildētājas puses nerzņemot lietu 
no šķīi'ējtiesas kompetences; visiem šiem apcerējumiem nav 
nekādas nozīmes k o n k r ē t ā gadījumā, kur Tiesu Palata kon-
statēj'usi partu nolūku apiet likumu, kāds nolūks vispār caur 
tiesu iestādēm (nedz civil-, nedz šķīrējtiesu) nav panākams. 

(195-i. g. 31. janv. spr. Lubockis un Klackins 1.. Nr. 722.) 

1397. 
Tiesu Palata konstatējusi, a) ka saskaņā ar šķīrējtiesas 

līgumu šķīrējtiesai padotās prāvnieku prasības konkrēti jāfor-
mulē rakstiski uz pirmo šķīrējtiesa& sēdi un b) ka tādu pra-
sības formulējumu V. taisījis savā 1929. g. 24. maija sūdzībā. 
kurā viņs uzstādījis prasījumus par . . . Izejot no šādiem kon-
statējumiem, Tiesu Palata pareizi atzinusi, ka šķīrējtiesa varēja 
apspriest un izspriest tikai pievestos, 1929. g. 24. maija sūdzībā 
rainētos V. prasījumus un ka viņa tādēļ pārkāpusi savas kom-
petences robežas. dodot spriedumu arī par tādiem priekšmetiem. 
!;uri minētā sūdzībā neietilpst. bet pievesti vēlāk (1929. g. 
15. j ū l i j ā ) iesniegtās prasības „motivācijas" 14., 16.. 17., 18. 
un 19. pktos . . . Tomēr, pretēji Tiesu Palatas uzskatam, no 
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pievestās šķīrējtiesas pielaistās nepareizības nebūt neizriet, ka 
šķīrējtiesas lēmums attiecībā uz V. prasību būtu atzīstams par 
neesošu v i s ā v i s u m ā; tāds uzskats nesaskan a r civ. proc. 
lik. 1897. p. 2. pktn, pēc kura šķīrējtiesas lēmumis atzīstams par 
neesošu a t t i e c ī b ā u z t i e m p r i e k š m e t i e m , kuri ne-
bija nodoti šķīrējtiesas izlemšanai saskaņā ar šķīrējtiesas iī-
8'umu; tā tad šķīrējtiesas lēmumus attiecībā uz pārējiem 
priekšmetiem, kurus viņa izspriedusi savas kompetences robe-
žās, paliek spēkā; šāda slēdziena pareizību pastiprina 1397. p. 
likumdošanas motīvi (sk. 1864. g. paskaidr. pie šā panta, lpp. 74., 
75.), kuros tieši izteikts, ka būtu netaisnīgi atzīt par neesošu 
v i s u šķīrējtiesas lēmumu, ja izrādās par vajadzīgu atcelt šā 
lēmuma a t s e v i š ķ a s d a ļ a s aiz civ. proc. lik. 1397. p. mi-
īTētiem iemesliem; tādā kārtā Tiesu Palata konstatē'jot, ka šķī-
rēj'tiesa pārkāpusi savas kompetences robežas izspriežot aug\šā 
pievestos, prasības „motivācijā" minētos prasījumus, tomēr ne-
varēja aiz šā iemesla atzīt par neesošu v i s u šķīrējtiesas lē-
mumu attiecībā uz V. prasību, bet viņai bija jāatstāj spēkā tā 
šķīrējtiesas lēmuma daļa. kura zīmējas uz V. 1929. g. 24. maija 
sūdzībā pievestiem prasījumiem, jo šā prasība, pēc Tiesu Pala-
tas atzinuma, ir taisni tā prasība. kura saskaņā ar šķīrējtiesas 
līg-umu šķīrējtiesai bija jāapspriež; rlkojoties pretē.ji izteiktam 
principam, Tiesu Palata pārkāpusi civ. proc. Ик. 1397. р. 

(193i. g. 24. apr. spr. Vcnicra un P. S. R. S. tinlzn. priokšsia\n. 
I.iilvijā šķīrējtiesas 1., Nr. 1255.) 

1460 62—85 

1919. g. 9. septembra lik. par koopsrātīvām sabiedrībām 
(lik. krāj. 126. Nr.) 7. p.'(1927. g. 16. jūnija lik. red.) gan ne-
paredz protesta iesniegšanu pret tiesas lēmumiem par reģistrā-
cijas pielaišanu, bet gan tikai sūdzības par reģistrācijas atrai-
dīšanu. Tomēr, ievērojot reģistrācijas lietu publisko (sociālo, 
finansu un administratīvi-tiesisko) raksturu, Tiesu Palatai, kā 
augstākai par Apgabaltiesu instancei, piekrīt tiesība un arī pie-
nākums u z r a u d z ī b a s k ā r t l b ā pārbaudīt Apgabaltiesas, 
kā zemākās instances, darbības likumību reģistrācija& lietās, 
saskaņā ar ties. iek. lik. 172. p. 2. pkt , 174. p. 2. pkt, vajadzības 
gadījumā arī atceļot Apgabaltiesas lēmumus, kuri no publiski-
tiesiskā viedokļa nesaskan ar likumā noteikto kārtību (sk. Se-
p.āta spried. 22./51.). Runā .stāvošā gadījumā Finansu mini-
strija aizrāda uz to, ka kooperātīvas sabiediibas statūtu panti 
pārreģistrētā redakcijā runājot pretim 1923. g. 26. marta liku-
niam par naudas maiņas un ārzernes valūtas operācijām. t. i. bez 
;iubām publiskām (finansu un resp. administratīvām) tiesī-
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bām. Tiesu Palatai tāpēc bija Finansu ministrija® iesniegtā 
sūdzība jāskata cauri uzraudzības kārtībā. 

(1931. g. 29. jaiiv. spr. «Limi iin labības tirģotāju kreditsabie-
drības 1., Nr. 863.) 

1805. piel. 8. p. 

Nodibinot to apstākli, ka 1926.—1929. g. atbildētājs izņē-
rais t i r d z n i e c l b a s z ī m i . tiesa varēja viņu atzīt par 
t i r g о t ā j u un varēja dibināt spriedumu uz prasītāja t i r d z-
n i e c l b a s g r ā m a t u ierakstiem (civ. pvoc. lik. 1805. p. pis-
lik. 8. p.) ; tas apstāklis vien, ka atbildētājs neved tirdzniecības 
gTāmatas, nedod viņam pamatu apšaubīt prasītāja grāmatu sai-
stošo spēku pret viņu; atbildētājs nenoliedz, ka viņš puķes 
iepērk tālākpārdošanai profesijas veidā, ja viņš uz to veļi iz-
ņem tirdzniecības zīmi. tad viņš netik vien s ī к t i r g о t ā j s, 
t i r d z i n i e k s (Mmderkaufmann) bet p i l n ī g s tirgotājs, 
kaut arī tirgotājs en detail. kuram jāved tirdzniecibas grāma-
tas ; konstatējot, ka prasītāja grāmatu izraksts šatur pilnīgu 
norādījumu par atbildētājam nodoto puķu vairumu un cenām, 
liesa, nesaņemot atbildētāja grāmatas šo izrakstu atspēkošanai, 
varēja arī neielaisties preču p a v a d z ī m j u pārbaudīšanā; ar 
to atkrīt atbildētāja aizrādījums kasācijas sūdzībā, itkā tiesa 
bīitu pārkāpusi civ. proc. lik. 1805. p. piel. 8. pantu. 

(1930. g. 28. oķl Rībeļa p.r. I. pr. Veinbergu, Nr. £102.) 

1872. 

Saskaņā ar civ. proc. lik. 1872. pantu imobils pārdodams 
ar a l t e r n a t ī v u n o s a c l j u m u paturēt vai dz-ēst a p g r ū-
t i n ā j u m u — tikai uz t ā h i p o t e k ā r a lūguma pamata, 
kura hipoteka tika ingrosēta pirms apgļ'ūtinājuma, ja imobilu 
pārdod uz šā hipotekāra vai viņa priekšgājēja piedzinuma pa-
mata. Konkrētā gadījumā Tiesu Palata (kā aiī Apgabaltiesa) 
gan nepareizi aizrāda, itkā n e v i e n s nebijis lūdzis noturēt 
iz s ol i ar minētiem alteratīviem nosacījumiem, jo tādu lūgumu 
gan izteikusi Emilija R.. kurai par labu uz pārdotām R. mājām 
ievesta alimentu nodrošināšanas nozīme . . . Pēc pareiza kasā-
cijais sūdzības iesniedzējas Б. aizrādījuma, šādam lūgumam to-
mēr nevarēja būt nozīmes. jo Emilija R. nepieder pie civ. proc. 
iik. 1872. pantā minētiera hipotekāriem. kuriem tiesība lūgt d i v-
k ā r š a s i z s o l e s noturēšanu; tādēļ jāatzlst, ka konkrētā 
gadījumā tāda divkārša izsole no tiesu izpildītāja izdarīta ar 
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tiešo civ. proc. lik. 1872. panta pārkāpumu. Pretēji Tiesu Pa-
latas domām (kura arī atzinusi, ka tiesu izpildītājam nebija tie-
sība šādu izsoli noturēt aiz augšā zem „2" minētā iemesla), šāda 
tiesu izpildētāja pielaista niepareizība nevar novest pie tā, 
ka par nelikumīgu būtu atzīstama tikai tiesu izpildītāja 
rīcība attiecībā uz māju nolikšanu izsolē bsz apgrūtinā-
juma, bet ka mājas apstiprināmas tam pircējam. kas mā-
jas ncsolījis ar apgrūtinājuma atstāšanu spēkā; par pareizu 
turpretim atzīstams kasācijas sūdzības iesniedzēju uzskats, ka 
izscles noturēšana saskaņā ar civ. proc. lik. 1872. pantā pare-
dzēto noteikumu, kad tāda pēc likuma nebija pielaižama, var 
novest tikai pie i z s o l e s a t c e l š a n a s v i s ā v i s u m ā ; 
nepareiza divkāršas izsoles nolikšana katrā ziņā varēja iespai-
dot izsoles rezultātus, jo pircēji. zinādami, ka notiks arī izsole 
bez apgrūtinājuma paturēšanas, varēja atturēties no piedalī-
šanās izsolē ar apgrūtinājuma spēkā atstāšanu; tiesu izpildī-
tāja pielaistā nepareizība atzīstama par svarīgu priekš konkrē-
tās' lietas, kādēļ izsole bija atceļama, lai gan šīs atcelšanas 
iemesls civ. proc. lik. 1180. p. tieši nav paredzēts (Sen. civ. kas. 
dep. spried. 1928. g. Nr. 671). 

(1031. g. 28. febr. spr. Rinkula L, Nr. 135.) 

1880. 

T:9su Palata atcēlusi Apgabaltiesas lēmumu uz tā pamata, 
ka S. pilsēta izteikusi vēlēšanos paturēt otrā izsolē . . . nepār-
doto imobilu kā h i p o t ē k ā r i s k a k r e d i t o r e uz hipotē-
kas cesijas akta pamata. ka tā tad S. pilsēta kļuvusi par kredi-
tori nevis „imobila paturešanas gaitā". un ka tāpēc Apgabaltis-
sas lēmumā pievestie Кг. Senāta spriedumi (1896. g. Nr. 11, 
1S10. g. Nr. 80) nav šai lietā piemērojami. šai ziņā no lietas 
redzams, ka S. pilsēta, savā pieteikumā izteicot vēlēšanos patu-
rēt imobilu par augstāko no paturētājiem izteikto summu . . ., 
tie.ši aizrādījusi. ka S. pilsētas dome uzdevusi pilsētas valdei pie-
dalīties izsolē lai iegūtu runā stāvošo imcbilu. Pretēji sūdzē-
tāja domām. S. pilsēta agrāk. t. i. p i r m s sava hipotēkāriskā 
prasījuma pieteikšanas, nav uzskatāma par izsolē dalību ņēmušu 
k r e d i t o r i , jo par sūdzībā minētām divām summām S. рй-
sēta uzstājas nevis kā civiltiesiska kreditore, bet gan minētās 
divas summas sastāda uz imobila gulstošo n о d о к ļ u parādu, 
kuram ir publiski-tiesiska daba un kuru pilsēta saņemtu arī 
nepiedaloties izsolē itkā nolūkā garantēt sev apmiennājumu no 
iasoles ienākušās summas; tā tad atkrīt tie pamati, uz kuriem 
sūdzētājs dibina savu uzskatu par to, ka S. pilsēta esot piedalī-
jusies otrā izsolē jau itkā uz nodokļu prasījuma pamata, bet ne 
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kā vienkārša s o l ī t ā j a. Tāpēc Tiesu Palata. nepiegriežot mi-
nētām nodokļu parāda summām izšķīrošu nozīmi, nav sūdzētāja 
pievestos likumus pārkāpusi. 

(1930. g. 2.9. okt. spr. Dzennes 1.. Xr. 2044.) 

1885. 
Civ. proc. lik. 1885. p. gan nosaka, ka otrā izsolē var p ā r-

d о t arī zem novērtēšanas sununas, bet neko nemin par kredi-
toru p a t u r ē š a n a s tiesībām; par tām runā civ. proc. lik. 
1880. un 1881. р. р., pie kam 1880. p. nosacījums, ka kreditors 
var p a t u г ё t imobili par to summu. no k u r a s S ' ā k u s i e s 
i z s o l e , attiecinārns aii uz civ. proc. lik. 1881. p. paredzēto otro 
izsoli (Kr. Sen. spried. 1О./80.) ; sumrau, n o k u r a s s ā k a s 
izsole, noteic civ. proc. lik. 1871. р., pie. kam šis pants attiecas 
arī uz o t r o izsoli (Kr. Sen. spried. 10./80.) ; civ. proc.'lik. 
1871. p. ir 1151. p. grozījums, un šis gTozījums' izskaidrojams 
ar to, ka novērtēšanas sumraa var izrādīties m a z ā к a par hi-
potēkārisko parādu summu. pie kam tādā gadījumā, saskaņā 
ar priv. lik. 1434. p. un hipotēkārisko prasījumu prioritātes 
principu. pārdošana nevarētu notikt zem priekšrocību baudošo 
parādu summas (sal. Hasman un Nolken, 119. lp.); no tā izrist, 
ka par civ. proc. lik. 1871. p. paredzēto izsoles summu principā 
atzīstama novērtēšanas summa (sal. Hasman un Nolken, 
113. Ip.) un tikai tās pārgniegšanas gadījumā. priekšrocību bau-
došo prasījumu summu. un vienīg-i šādā nozīmē saprotama iz-
soles summa civ. proc. lik. 1880. pantā; ka starp civ. proc. lik. 
1885. un 1881. p. p. nav tās sakarības, kādu uzsver &ūdzēfcājs, 
proti. ka pārdošana zem novērtējuma summas eo ipso dod kre-
ditoram tiesību p a t u r ē t imobili zem novērtējuma, norāda jau 
šī panta avoti; arī civ. proc. lik. 1182. p. paredz mantas pārdo-
šanu otrā izsolē zem novērtējuma, bet civ. proc. lik. 1175. p. at-
lauj paturēt imobili vienīgi par novērtējuma summu, ja pats 
kreditors nav piesolījis augstāku summu (Исаченко, VI. sēj. 
263. lp.) ; konstatējot, ka P. n o s o l ī j u m s otrā izsolē par 
Ls 14.000, t. i. zem novērtējuma summas, bet augstāk par 
priekšrocību bandošo prasījumu summu, nestāv sakarā ar sū-
dzētāja tiesību p a t u r ē t imobilu par summiĻ kuru patstāvīgi 
noteic. civ. proc. lik. 1880. р.. bet konkreti apzīmē civ. proc. Hk. 
1871. р., saskaņā ar kuru par imobila paturēšanas summu jānz-
skata novērtēšanas summa Ls 30.000 — kā augstāko, Tiesu Pa-
lata, pretēji sūdzētāja domām, nav nonākusi motīvu pretrunā; 
a r to atkrīt sūdzētāja atsaukšanās uz to, itkā Tiesu Palata būtu 
nepareizi iztulkojusi civ. proc. lik. 1885. p. un nepareizi piemē-
rojusi civ. proc. lik. 1871. p. Neatkarīgi no teiktā, jāņem vērā, 
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ka civ. proc. Hk. 1880. p. atbilst 1171. pantam, bet 1885. p. — 
1175. pantam; civ. proc. lik. 1171. (tāpat 1880.) р. tieši teikts. 
kfidā summā jāpatur imobils (suromā, no kuras sākusies I. iz-
sole, t. i. no novērtēšanas summas) ; civ. proc. lik. 1175. (tāpat 
1885.) p. par paturēšanas summu nekas nav teikts (II. izsolē) ; 
tāpēc, un ņemot vēra, ka civ. proc. lik. 1175. (1885.) p. at-
kāpšanos no 1171. (1880.) p. uzstādltā principā neparedz, šis 
pēdējais princips (1171. (1880.) p.) taisni jāpiemēro arī II. iz-
solē (Kr. Sen. spried. Nr. 53 — 1890. g\). Izejot no tā, ka tie-
sība n o s o l l t īpašumu un tiesība p a t u r ē t imobilu iir divas 
šķirtas un patstāvīgas tiesūbas, kuras katru regulē atsevišķs li-
kuma nosacījums, Tiesu Palata varēja nākt pie slēdziena, ka 
saskaņā ar civ. proc. lik. 1885. p. P. kā s о l ī t ā j s varēja iegūt 
imobili par Ls 14.000, bet sūdzētājs kā p a t u r ē t ā j s , sa-
skaņā ar civ. proc. lik. 1880. un 1871. р. р., varēja iegūt imobilu 
vienīgi par Ls 30.000; pretēji sūdzētāja domām, šāds slēdziisns 
uebūt nesatur motīvu neskaidrību, un šai slēdzienā Tiesu Palata 
uebūt nav pateikusi, ka sūdzētājam „bijis jāsola" par imobili 
Ls 30.000; ar to atkrīt aizrādījum& kasācijas sūdzībās, itkā 
Tiesu Palata būtu pārkāpusi civ. proc. lik. 1885. p. Bez tam, 
Tiesu Palata ir konstatējusi, ka sūdzētājs pats piekritis novēr-
tējumam (civ. proc. lik. 1860. p . ) ; ar šādu novērtējumu viņš ir 
saistīts (Kr. Ssn. spried. Nr. 53 — 1890. g.). 

(1931. g. 26. febr. spr. Heilsa 1.. Nr. 1179.) 

1899. p. piel. 22. p. 
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša motīviem, atstā-

jusi blakus sūdzību bez ievērības aiz tā iemesla: a) ka pirms 
15. XI. 28. g. ид 19. II. 29. g. ūtrupēm blakus sūdzētājs ir gan 
atsaucies uz savas prasības priekšrocību ī r e s p a r ā d ā . bet 
'nav pieteicis likumīgas a i z t u r ē š a n a s t i e s ī b a s uz sava 
īrnieka G. kustamu mantu; b) ka īres parāds pats par sevi ne-
bauda priekšrocību n a u d a s s a d a l ī š a n ā . Izīrētājam. lai 
paturētu no aizturēšanas tiesībām izrietošu s e p a r ā c i j a s 
! i e s ī b и īrnieka s p e с i ā 1 ā к о n к и г s ā. gan jārealizē tā 
ar aizturēšanas tiesību pieteikšanu tiesu izpildītājam pirms 
mantu pārdošanas ūtrupē (Sen. spried. 24./351.); bet konkrētā 

(lījumā blakus sūdzētājs ar vārdiem „lūdzu dot manai pra-
sībai par īres naudu priskšrocību t a i s n i к ā ī г e s. p r a s ī-
!) a \" ar to pašu pēc būtības ir gan pieteicis aizturēšanas tiesī-
bas, kaut gan formas ziņā viņš nav lietojis pareizo vārdu „aiz-
iiirēšanas tiesības"; ievērojot šādu paziņojumu, pārējiem kre-
ditoriem un trešām personām ir darīts zinārms. ka blakus sūdzē-

iam ir Tres prasība, kuru viņš domā izvest atsevišķi; neap-
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sverot šī pietsikuma īsto nozīmi, tiesa ir pielaidusi motivēšanas 
nepilnību. 

(1930. g. 24. sepl. spr. Gersona naudas sadal. 1., Nr. 1327.) 

2065. 

Tiesu Palata, atceļot Apgabaltiesas lēmumu. atradusi. ka 
proklamas lieta turpināma tādēļ: a) ka apsardzības lietas par 
apstiprināšanu mantošanas tiesībās apturamas vienīgi tad, ja 
lietā ieinteresēto personu starpā izcēlies strīdus par mantosa- ; 
nas tiesībām, bet šai gadījumā tāds strīdus nav; b) ka pie paš-
reizējiem Hetas apstākļiem Līna A. nemaz nav uzskatāma par 
mir. Jēkaba R. mantinieci, kādēļ viņai nemaz nav tiesības celt 
strīdu. Apgabaltiesa savā 1929. g. 22. aug. lēmumā konstatē, 
ka tiesā ir ievadīta lieta par prombūtnē esošā Jāņa R. atzīšanu 
par mirušu, pie kam kasācijas sūdzības iesniedzēja taisni ap-
galvo, ka Jānis R. kritis kaujā jau 1915. gadā, t. i. pirms man-
tojuma atstājēja nāves 1923. gadā, kādēļ mantošanai jānotiak 
pēc Kurz. zemn. lik. 120. panta; pieteicot savas tiesības uz mir. 
Jēkaba R. mantojuma daļu, kā rairušā Jēkaba R. māsa. kasāci-
jas sūdzības iesniedzēja, pretēji Tiesu Palatas domām. taisni 
apstrīd šai daļā pieteikušos mantinieku tiesības. Proklamas 
nolūks šai gadījumā ir taisni noskaidrot pieteikušos mantinisku 
tiesības un viņu tiesību apmērus; šai ziņā civ. proc. lik. 2065. p. 
paredz, ka proklamas lieta v i s m a z a p t u r a m a. ja pieteik-
tais strldus var atstāt iespaidu uz tiesas gala slēdzienu prokla-
mas lietā; strīdus pieteicējai ir atļauts savas tiesības pierādīt 
prasības kārtībā, bet tas neizslēdz viņas ticsību atsaukties a r ī : 
uz ievadīto lietu par prombūtnē esošā Jāņa R. atzīšanu par mi-
rušu. kuras rezultātā var noskaidroties, vai mantošanai jānotiek \ 
pēc Kurz. zemn. lik. 120. р.; katrā ziņā tiesa nevarēja prasīt. lai. 
strīdus pieteicējas tiesības būtu pilnīgi noskaidrotas jau pašā \ 
proklamas lietā; pieturoties pie pretēja uzskata. Tiesu Palata 
pārkāpusi civ. proc. lik. 2065. p. 

(193t g. 29. janv, spr, Rusteika I.. Nr. 604.) 
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Pagasttiesu lik. 

109. (277.) 

Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, tam apstā-
klim, ka adoptētājs, Voldemārs S., ir miris 1930. g. 28. martā. 
t. i. pirms notikušās a d o p c i j a s apstiprināšanas pagasta tie-
sas sēdē, 1930. g. 8. aprīlī. nav izšķirošas nozīmes lietā; adop-
cija paredz vienošanos starp adoptētāju (tēvu) un pašu adop-
tējamo, kāda vienošanās notikusi pagasta tiesas 1930. g. 
20. marta sēdē, kurā abi kontrahenti' pieteikuši lūgumu apsti-
prināt adopciju; a d o p c i j a s a p s t i p r i n ā š a n a varēja 
notikt arī pēc adoptētāja nāves, jo likums n e p r a s a adopcijas 
dalībnieku klātbūtni tiesas sēdē (civ. proc. lik. 1910. р.; pag. 
lies. lik. 109. p.) ; analoģiju adopcijas apstiprināšanā varētu 
redzēt noslēgtā līguma korobovācijā: šī pēdējā izdai'āma arī pēc 
viena vai pat abu kontrahentu nāves, ja vien koroborācijas lū-
д-ums jau ticis iesniegts zemes grāmatu nodaļā. 

(1931. g. 22. apr. spr. Sarkanbūrdi.s 1.. Nr. 1461.) 

235. 

Tiesu Palatai bija pietiekošs pamats netaisīt sevišķu lē-
mumu vai sevišķi minēt rezolūcijā par pagasta tiesas 1922. g. 
lēmuma atcelšanu, jo minētais 1 ē m u m s noticis a p s a r d z ī -
b a s k ā r t ī b ā un pats par sevi zaudējis savu spēku ar ta-
gadējo, Tiesu Palatas, prasības kārtībā, taisīto spriedumu. kā 
pareizi atzinusi Tiesu Palata saskaņā ar pagasta civ. proc. lik. 
235. p. 1914. g. izd.; atbildētāju pievestais Senāta civ. kas. dep. 
spriedums Bumbera lietā (spried. krāj. 21./10.) uz nupat runā 
stāvošo jautājumu neattiecas. jo tai lietā Senāts aizrādījis tikai 
uz to, ka tiesai vispār jārēķinājas ar pagasta tiesas apsardzības 
kārtībā taisīto lēmumu Hdz kamēr tas nav atcslts; bet Senāts 
lai spriedumā nemaz nebija izteicis tādu tēzi, itkā tiesai būtu 
ol)]igatoriski savā sprieduma rezolutīvā daļā ssvišķi jāatcaļ 
tāds pagasta tiesas lēmums par mantinieku apstiprināšanu, ja 

!)ārējā tiesa p r a s ī b a s c e ļ ā apstiprina ar savu sprie-
dumu attiecīgus citus m a n t i n i e k u s , kā tas noticis taga-
ilējā prasības lietā. 

(\4~->Q. g. 29. okt. spr. Buccn pr. I. pr. Abol u. c . ,\r. 115.) 
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Dažādii tirdzniec. tiesību jautājumi. 

1) Tiesu Palatai bija pietiekošs pamats, atsaucoties uz 
s-ba® „Arājs" statūtu 21. p. noteikumiem, pēc kuriem s-bai 
„Arājs" piešķirta tiesība „vest sabiedriskām kredit i€ s t ā d ē m 
piemērotas operācijas", no pievestiem noteikumiem nākt pie 
slēdziena, ka minētās operācijās var ieiet arī garantijas izdo-
šana. Nepelna ievērību arī s-bas „Arājs" aizrādījumis uz to, 
ka priekšsēdētājam un sekretāram neesot bijušas tiesības kon-
krētā gadījumā parakstīt garantijas aktu, itkā attiecīgā valdss 
lēmuma trūkuma dēļ. īstenībā, saskaņā ar statūtu 60. § 3. teik. 
„valde reprezentē sabiediību bez sevišķas pilnvaras visās viņas 
darīšanas, p i e n ā k u m o s u n s a t i k s m ē a r i & s t ā d ē m 
un p e r s o n ā m . . . " Statūti nenoteic kārtību, kādā būtu jā-
paraksta no vaides izejošie akti. Uz vispārējā pamata šai ziņa 
pietiek ar valdes priekšsēdētāja un sekretāra (darbveža) parak-
stiem līdz ar sabiedrības zīmogu (spiedumu). Noteikti jāiz-
šķir, no vienas puses, valdes lemjošā darbība. kura izteicās vi-
ņai piekrītošo jautājumu apspriešanā un izlemšanā saskaņā ar 
statūtu 61. p. (piem. lemt: pieņemt un atlaist darba spēkus, nc-
slēg't aizņēmumus', pirkt un pārdot preces) un, no otras pu&ss, 
valdes izpildu funkcijas. izpildot. izvedot dzīvē šādus lēmumus 
(piem. faktiski parakstot attiecīgos darījumus, izrakstot rēķi-
nus). Sabiedrības kontrahentam saprotams jāpārbauda, vai sa-
biedrība pēc saviem statūtiem var izdarīt attiecīgo operāciju, 
bet. atrodot ka statūti to atļauj. sabiedrības kontrahents, ka 
trešā persona. var apmierināties ar sabiedrības vārdā un ar vi-
ņas zīmogu (statūtu 4 §) izdotu un no valdes locekļa ar sekre-
tāru parakstītu aktu. nepieprasot vēl sevišķi pierādījumu tam. 
ka faktiski noticis arī attiecīgais valdes lēmums par šī konkrētā 
darījuma noslēgšanu, ja vien statūtos nav paredzēta kāda Ee-
višķa, paša akta parakstīšanas kārtība. 

Kā augšā minēts, ruriā stāvošie statūti nekādu s«višķu 
parakstīšanas kārtību šai ziņā nenosaka. Tāpēc sabiedrībai šai 
lietā nav tiesības atsaukties uz to, ka neesot bijis valdes lē-
murn& par konkrētās garantijas izdošanu. Jāņem sevišķi vērā 
tas. ka Punduru krāj-aizdevu sabiedrības statūtos vispār nav 
aizrādījumu. cik valdes locekļu parakstiem būtu jābūt uz parādu 
un saistību dokumentiem. kurus valds izdod sabiedrības vārdā, 
kamēr R ū j i e n a s krāj-aizdevu sab. statūti, proti 61. §, no-
teikti paredz, ka. parādu, dažādu saistību un sabiedvības pienā-



— 1 2 7 — I > i/ .nli l i i c l /п . l i r s . j a u t . 

kumu dokumentiem jābūt parakstītiem по priekšsēdētāja un 
mazākais vēl diviem valdes locekļiem. Uz šādu pievestā 61. § 
saturu Senāts savā 1930. g. 27. februāra spriedumā Rūjienes 
krāj-aizdevu sabiedrības lietā Nr. 1049 arī tieši atsaucās 
sprieduma motīvos. Punduru krāj - aizdevu sabiedrības sta-
tūti pat neparedz kārtību, kura būtu jāievēro valdei, pa-
rakstot sarakstīšanos, kurpretim Rūjienas krāj-aizd. sab. sta-
tūti (tai pašā 61. §) šai ziņā nosaka. ka pietiek ar priekšsēdē-
tāja un viena valdes locekja parakstu. Pretēji sab. „Arājs" 
domām, по svešām personām nevar prasīt lai tās pārbaudītu — 
bez valdes f о г m ē 1 ā s 1 e ģ i t i m ā с i j a s — vēl viņas m a-
t e r i ā 1 о 1 e ģ i t i m ā с i j u, t. i. jautājumu, vai sabiedrības 
vārdā izdotā akta parakstītāji faktiski rīkojušies saskaņā ar 
valdes lēmumiem. Prasītāja pareizi šai ziņā atsaukusies uz 
priv. lik. 4402. p. Aiz tiem pašiem iemesliem tas apstāklis 
vien, ka sabiedrība „Arājs" ierosinājusi krimināllietu pret val-
des locekļiem aiz v a r a s p ā r k ā p u m i e m . nemaz nekrīt 
svarā runā stāvošā lietā. Tāpēc nedz Apgabaltiesai. nedz Tiesu 
Palatai nebija iemesla tagadējo l i e t u a p t u r ē t itkā pēc civ. 
pvoc. lik. 10. (8.) p. Nupat pievestiem slēdzieniem nerunā pre-
tim Senāta 1930. g. 27. febr. spriedums Rūjienas krāj-aizdevu 
sabiedrības lietā (Nr. 1049). Minētā lietā Senāts atcēlis Tiesu 
Palatas spriedumu uz tā pamata. ka Tiesu Palata. atrodot, ka 
minētās sabiedrības statūti nenoliedzot viņai nodarboties ar ga-
rantijas izsniegšanu, tomēr na.v pisvedusi noteiktus statūtu 
pantus un nav interpretējusl pantus pēc loģiskās un sistemāti-
skās iztulkošanas noteikumiem. Tai liatā Tiesu Palata tālāk 
bija samaisījusi p i l n v a r o j u m a (uz statūtu pamata) ar 
mandāta (instrukcijas) jēdzisnu (priv. lik. 4402. р.), nepareizi 
atzīstot. itkā. principā, vietnieka, viņa pilnvarojuma (piem. sta-
tūtu) robežās, slēgtais darljums ncesot saistošs pašai uz šo sta-
tūtu pamata darbojušos sabiedrībai. Turpretim tagadējā lietā 
Tiesu Palata gan pieved izšķirošo pantu (statūtu 21. p.) un, pie-
viencjoties Apgabaltiesas motīviem, nākusi pie slēdziena, ka at-
bildētājai ,,ir tiesība vest sabiedriskām iesfcādēm piemērotas 
operācijas". Tāpat Tiesu Palata. kaut arī ne noteiktiem vār-
diem (expressis vsrbis). bet tomēr pēc būtības atšķir pilnvaro-
juma jēdzienu по mandāta jēdziena. aizrādot, ka nav nozīmes 
tam. vai atbildētāja bija savas valdes locekļus pievilkusi pie kri-
minālas atbildības aiz „varas pārkāpuma", t. i. pārkāpjot atbil-
dētājas instcmkcijas un nerēķinoties ar to, ka protokolu gi'ā-
matās neesot valdes lēmuma par garantiju izdošanu, kādu grā-
raatu ieskatīšanu nevar. kā pareizi aizrāda Tiesu Palata, uzlikt 
par pinākumu prasītājai. 

((930. g. 24.. sept. / 28. okt. spr. Riīpn. A-S. cDelta» pr. 1. pr. 
Grudzinski, Orlovu im Pimdiivu Kiūj-AizcleTU sab. «Arājs». i\r. 1482.; 



Dažādi tirdzn. ties. jaut. — 128 — 

2) Pretēji atbildētājas domām, k o n t o k o r e n t a t t i e -
c ī b а & nav vienīgs pamats pr о с e n t u aprēķmāšanai starp 
t i r g r o t ā j i e m, bet gan procenti vispār starp tirgotājiem, 
ņeraami arī par maksājumiem, k'iiri kreditoram pienākas sakarā 
ar parādniekam atļauto k r e d i t u ; tāpēc atkrīt atbildētāja 
atsauksme uz priv. lik. 3412. p. 

(1930. g. 27. nov. špr. cA. Kiener un Co.> pr. 1, рг. Н. Vulfir, 
Nr. 1078.) 

3) Tiesu Palata apmierinājusi prasību spriedumā aprādītā 
daļā. Tiesu Palata no vienas puses gan atzīst, ka prasītājs pie-
laidis va i n u, jo prasītājam nav bijusi tiesība prasīt lauksaim-
niecības mašīnu pārvešanu pāri par 250 tonnu svarā, kādu 
normu varētu ieturēt tikai prasītāja pie iepriekšējām sarunām 
aprādītie arkli, kuri tilpuma ziņā nepārsniegtu kuģa tilpumu, 
proti 22.000 kub. pēdas, kamēr izrādījies. ka prasītājs patiesi 
nodomājis iekraut nsvis arklus, bet sējmašīnas un grābļus. kuri 
— tilpuma ziņā — ieņemtu, pie tā paša svara, daudz lielāku 
telpu, un ka tādā kārtā tos nevarētu iekraut tādā daudzumā. ka 
tie sasniegtu norunāto kopsvaru 250 tonnu, аг ко savukārt at-
bildētāja ciestu zaudējumus, jo viņai vedummaksa pienāktos 
taisni par katru iekrautu tonnu ( = 1000 kgr.) t. i. pēc kravas 
svara. Tie.su Palata no otras puses tomēr iziet arī no atbildē-
tājas vainas. kuru Tiesu Palata ierauga iekš tā, ka atbildētāja 
nākošā dienā pēc iepriekšējās sarunas ar prasītāju parakstījusi 
čarteru, nenogaidīdama. kādus rezultātus dos liecinieka B. pār-
baudīšana. cik tvaikonis varēs lādēt. Tomēr Tiesu Palata tu-
vāk nemotivē, uz ко seviaķi viņa pamato šādu atbildētājas i n-
f о г m ā с i j a s p i e n ā к u m u par prasītājas īsto nolūku; 
īstenibā tirdzniecības darījumos jāiziet no pretkontrahenta 
godības un 1 a b a s t i с ī b a s, bez kā vispār normāla tirdznie-
cība nav domājama; ja tāpēc tirgotājs uztic savam pretkon-
trahentam, vietējam tirgotājam, un palaižas uz viiia godību un 
labo ticību, slēdzot ar viņu parastu veikalu par čarterEgumu, tad 
atbildētāja nebija — pretēji Tiesu Palatas domām — piespiesta 
— pēc tirdzniecībā pieņemtā uzusa — vēl sevišķi informēties 
par pretkontrahenta apgalvojuma pamatotību. ja vien atbildē-
tājai nebūtu kādas pamatotas šaubas par prasītāja reputāciju; 
neatkarīgi no visa tā.Tiesu Palata nav nodibinājusi. ka lieci-
niekam B. atbildētāja būtu tieši u z d e v u s i t a i s n i p ā r -
b a u d ī t prasītāja apgalvojumu attiecībā uz kravas tilpumu 
un svaru: taisni otrādi, no liecinieka B. liecības redzams, ka 
viņš „nākošā dienā aizgājis uz MJS. „G." un tur par to stā-
stīja"; katrā ziņā pats p r a s ī t ā j s nevar atbildētājai pār-
mest, ka tā neesot pārbaudījusi viņa paša. prasītāja, apgalvo-
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juma pamatotību, kā to nepareizi pieņem Tiesu Palata. Tādā 
kārtā Tiesu Palata, izejot no nepareiza viedokļa, t. i. no atbildē-
tājas informācijas pienākuma, nenodibinot pie tam, ka atbildē-
tājai būtu bijis sevišķs iemesls apšaubīt sava pretkontrahenta, 
prasītāja, apgalvojuma īstenību, pielaidusi sprieduma motīvu 
nepareizību un nepilnību. 

(1931. g. 31. jčinv. spr. Baumaņa рГ=. 1. pr. luiģu A-S. «Kaija», 
Nr. 527.) 

4) Prasītājs lūdz atzīt atbildētājas a k c i o n ā r u 1925. g. 
3. aprīļa (kārtējo) p i l n o s a p u l c i par nelikumīgu un spēkā 
neesošu. Savu prasību prasītāja pamato uz to, a) ka prasītā-
jam piederot 1000 tiirētaju a k c i j a s nominālvērtībā par 
100 1s kiatra, kura® viņš bijis ieķīlājis Pēterpils bij. Diskonto 
bankā; b) ka šo banku Padomju Krievijas valdība nacionāli-
zējusi un prasītājs savas akcijas atdabūt nav varējis, kādēļ 
viņš griezies pie atbildētājas ar lūgumu tās mortificēt; c) ka 
mortifikācija notikusi un mortificēto akciju vietā atbildētāja 
izgatavojusi jaunas akcijas, kuras tā tomēr nav prasītājam iz-
devusi; d) ka uz akcionāru 1925. g. 3. aprīļa pilno sapuici pra-
sītājs nav ticis pielaists uz tā pamata, ka viņš nav uzrādījis 
savas akcijas vai pagaidu zīmes; e) ka bez tā^ tā pati akcionāru 
pilnā sapulce (atbildētājas) ciesto zaudējumu segšanai, starp 
citu nolēmusi (protokola 6. pktā) pieprasīt akcionārieiri' pie-
maksu par 40 Ls uz katru akciju, iemaksājot: 1925. g. aprīlī 
10 Ls, līdz 1. septembrim tālākus 15 Ls, un līdz 31. decem'brim 
15 Ls; f) ka šāds lēmums runājot pretl statūtu 65 §, pēc kura 
gadījumā, kad zaudētas 2U no kapitāla un akcionāru vairākums 
izteids vēlēšanos rlcības kapitālu paaugstināt ar piemaksām 
uz akcijām, tad akcionāriem piemaksa jāizdara viena gada laikā 
no tās dienas, kad pilna sapulce apstiprina operācijas gada pār-
skatu; g) ka sabiedrības valde 1925. g. 25. aprīlī izsludinājusi 
Vald. Vēstn. 91. Nr., ka gadījumā, ja kāds akcionārs noteiktā 
laikā (t. i. līdz 30. api-īlim) neiemaksātu savu papildu daļu, viņa 
akcijas izsludinās par izmcinātām; h) ka prasītājam, kas dzīvo 
Vācijā. neesot bijis iespējams pieprasīto summu iemaksāt līdz 
30. aprilim. . . . Atbildētāja prasību nav atzinusi uz tā pamata, 
ka par t u г ē t ā j u а к с i j u īpašnieku esot uzskatāras tas, 
kura rokās atrodas akcijas, ka prasītājs „neesot saņēmis at-
pakaļ akcijas jeb certifikātus un tas prasību celt nevarējis" . . . ; 
ka jaunās akcijas atrodoties nevis prasītāja, bet gan atbildē-
tājas rokās un ka tāpēc prasītājs neesot atzīstams par akcio-
nāru, un neesot leģitimēts celt savu tagadējo prasību. 

Apgabaltiesa prasību atraidījusi; Tiesu Palata, atceļot Ap-
ц-abaltiesas spriedumu. prasību apmierinājusi 
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Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību. 
Starp partiem nav strīdu par to, ka atbildētājas rokās 

esošās jaunās akcijas (certifikāti) tikušas izlaistasi mortificēto 
— uz prasītāja lūgumu — akciju vietā, un ka atbildētāja nav 
atradusi par iespējamu jaunās akcijas izdot prasītājam tikai aiz 
tā iemesla vien, ka orīģinālās, vēlāki mortificētās akcijas savā 
laikā bijušas ieķīlātas1 Pēterpils Diskontobankā. Tā tad afcbil-
dētāja aiztur minētās jaunās akcijas nemaz ne tāpēc, ka viņa 
pati atzītu sevi par to Tsto īpašnieci. bet taisni otrādi, pilnīgi 
apzinās to, ka tās viņai nepieder, t. i. ka viņa jaunās akcijas 
valdot ne savā vārdā un ne kā to īpašniece (priv. lik. 626.). 

Tiesu Palata, nodibinot, ka jaimās akcijas atvieto orīģi-
nālās, vēlāki mortificētās akcijas, kuras piederējušas prasītā-
jam, varēja nākt pie slēdziena. ka arī jaunās akcijas pieder 
Tpašumā v i ņ a m, bet ne a t b i 1 d ē t ā j a i. Vispār, ja Tiesu 
Palata, apsverot lietas apstākļus, nākusi pie slēdziena, ka pra-
sītājs p i e r ā d ī j i s savas Ipašuma tieslbas uz rimā stāvošām 
jaunām akcijām, tad šāds Tiesu Palatas konstatējums attiecas 
uz lietas faktisko pusi un nav tādēļ pārbaudāma kasācijas kār-
tībā. Ar to tā tad atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas 
kasācijas sūdzībā, kuras tā apstrīd šī Tiesu Palatas konstatē-
juma pareizību pēc būtības. 

Atbildētāja, pastāvot uz to, ka prasītājam, p i rms tagadējās 
prasības celšanas, būtu bijis ar sevišķu prasību jāpanāk jaurio 
akciju izdošana viņam: no atbildētājas pu&es te samaisa divas 
pilnīgi atšķirtas lietas. proti, no īpašuma tiesrbām izrietošās 
p r i v ā 11 i e s i s к ā s brīvās rīkošanās un valdīšanas tiesības 
un valdīšanu pār akcijām (priv. lik. 707., 871. sek. р. р.) по 
v i e n a s puses, un по а к с i j u tiesībām izrietošās k o r p o -
r ā t ī v ā s t i e s ī b a s izlietot akcionāra tieslbas, to starpā pie-
dalīties. akcionāru pilnā sapulcē ar balsu tiesībām (Кг. civ. lik. 
2171. р.) по otras puses. Tikai ap š ā m p ē d ē j ā m t i e s ī -
b ā m grozas tagadējā lieta. 

Saskaņā ar Kr. civ. lik. 2158. p. 1. piez. piel. 4. р., turētāju 
akcijas dod balsu tiesības, ja tās iesniegtas valdei ne vēlāk par 
7 dienām pirms pilnās sapulces. Ja nu prasltāja akcijas (jaunās 
akcijas) jau atrodas atbildētājas uzglabāšanā, tad ar to vien 
prasītājs fcā akcionārs skaitās par leģitimētu piedalīties akcio-
naru pilnā sapulcē ar balsu tiesībām samērā a r viņa akciju 
škaitu. Ja arī atzītu, kā apgalvo atbildētāja, ka t a i būtu tiesība 
reālizēt it kā bijušās ķīlu ņēmējas, nacionālizētās Pēterpils 
Diskontobankas, ķilu tiesības im uz šī pamata valdīt jaunās 
akcijas, tad tomēr par īsto akcionāru uzskatāms pats prasītājs, 
bet nekad ne ķīlu ņēmējis, par kādu dēvējas atbildētāja. Tas 
pilnīgi skaidri izriet no pievestā 4. р., pēc k u r a akcionārs var 
savas akcionāra tiesības pierādīt arī ar valsts va i pielaisto kre-



— 131 — Dažiidi tirdzn. lies. jaut . 

ditiestāžu apliecībām par akciju ieķīlāšanu. Jo vairāk savas 
akcionāru tiesības akcionārs var pierādīt ar to, ka viņa akcijas 
atrodas p a š a s a k c i j u s a b i e d r ī b a s v a l d ī š a n a ; 
kaut arī šī pēdējā liedzās tās viņam izdot it kā ieķīlātus nacio-
nalizētai, t. i. tagad vairs neeksistējošai, bankai un pat ja šī 
akciju sabiedrība i t kā domātu reālizet nacionālizētai bankai 
agrāk pieredzējušās ķīlu tiesības uz šādām akeijām. Tā tad, 
pretēji atbildētājas domām, lai izlietotu balsu tiesības akcionāni 
pilnā sapulcē, prasītājam nemaz nebija jāuzrāda pašas jaunās 
akcijas un nemaz viņam na.v bijis jāceļ sevišķa prasība pret 
atbildētāju dēļ akciju izdošanu viņam. 

Gan par v č r t s p a p ī r u mortifikāci ju var lūgt arī n e-
īpašnieks, bet tikai tad, ja viņš pierāda, ka tie viņam tikuši 
ieķīlāti vai nodoti uzglabāšanai jeb komisijā (1919. g-. 5. sept. 
lik. 3. р.; lik. krāj. 130. Nr.). Atbildētaja neapgalvo, ka prasī-
tājs n e būtu s a v ā vārdā lūdzis atbildētāju, mortificēt viņa 
oriģinālās akcijas, un arī nenoliedz, ka jaunas akcijas nebūtu 
izdotas veco ieķīlāto akciju vietā. Ja atbildētāja tagad apgal-
votu, ka prasītājs esat lūdzis par savu akciju mortifikāciju ne-
vis kā to ipašnieks, bet kā uzgiabātājs, vai komisionārs etc, tad 
atbildētājai tas būtu bijis sevišķi jāpierāda. istenībā atbildē-
tāja savā laikā liegusies izdot prasītājam jaunās akcijas nevis 
LIZ tā pamata, ka būtu šaubījusies par prasītāja īpašuma tiesī-
bām: uz tām, bet gan tikai uz tā pamata, ka atbildētāja uzskata 
par vēl neiznīcinātām nacionālizētās Pēterpils Diskontobankas 
ķīlu tiesības uz tām un līdz ar to uzskatījusi sevi pašu i t kā par 
šīs bankas pārstāvi. Tā tad atkrīt aii atbildētājas pasikaidro-
j'umi viņas kasācijas sūdzībā, ar kuriem tā cenšas apstrīdēt 
prasītāja aktīvleģitimāciju sakarā ar mortifikācijas lietu. 

(1929. g. 21. НОУ. spr. Hubera pr. I. pr. A-S. Rīgas ēļļas spieštuve, 
scnāk Vm. Hartman, Nr. 413.) 



Tirdzn. proc. lik. 

548. 
Saskaņā ar kr. tirdzn. proc. lik. 548. p. k o n k u r s a 

v a b d e i (kuratoriem un priekšsēdētājam) piespriežama — 
кора — a t l ī d z ī b a par tās darbību 2% no visas likvidētās 
k o n k u r s a m a s a s . Pretēji sūdzētāju domām, pievestam 
548. p. ir absolūti saistošas normas raksturs un tas nav ar 
k r e d i t o r u p i l n s a p u l c e s lērnumu grozāms; vienīgais 
izņēmums, kuru šai ziņā pielaiž likums, ir paredzēts 546. р., 
proti, zv. aizgādiiim par labu, zem tai pantā aprādītiem notei-
kumiem; Kr. Senāts noteikti paskaidrojis. ka kreditoru piln-
sapulces lēmums par atlīdzības piešķiršanu konkursa valdei virs 
548. p. aprādītās normas skaidri (■• вно) nmā pretim pievestam 
pantam (Sen. civ. kas. dep. spr. 79/290, Dolgorukovu lietā); kur 
procesa likums vēlas atstāt interesentiem brīvību atlīdzības nor-
mas noteikšanai.tur likums tieši uz to arī aizrāda (pie.m. pie-
vestā 546. p. un ties. iek. liķ. 320. p. sakarā ar 321. p. 2. pkt.). 
Pretēji sūdzētāju izteiktam uzskatam, konkursa masa n-ekad 
neatrodas „pilnīgi kreditoru sapnlces rlcībā"; konkursā lielā 
mēi'ā aizskārtas netikvien kreditoru, bet arī paša к r i d ā г а 
un arī vispār publiskās intereses, kādēļ, šaubu gadījumā im 
principā, konkursa likumi pieder pie p u b 1 i s к ā m normām, 
bet ne pie dispozitīvām normām. konkursa valde ir Apgabaltie-
sas zemākā instance (tirdzn. proc. lik. 438. p. 1. teik.), pie kam 
konkursa valdei jārīkojas nevis tikai kreditoru interesēs vien, 
bet viņai jāievēro arī kridāra intereses un viņai kā oficiēlai ie-
stādei (438. р.). vispar nav tiesības pat ar kreditoru (visu vai 
vairākumu) piekrišanu it kā brīvi rīkoties par konkursa masu. 
Par nepareizu atzīstams arī sūdzēiāju uzskats, it kā Apgabal-
tiesai un Tiesu Palatai neesot bijusi tiesība atcelt kreditoru 
pilnsapulces lēmumu par atlīdzības piešķiršanu konkursa valdei 
it kā tādēļ. ka tas notici& vienbalsīgi un ne no viena nav ticis 
pāraūdzēts; saskaņā ar 445. p. Apgabaltiesai pieder u z r a u -
d z ī b a s f u n k c i j a par konkursu, kādēļ. ja Apgabaltiesa, 
caurskatot kreditoru pilnsapulces lēmumu par konkursa slēg-
šanu, tai lēmumā ierauga likumu pārkāpumu, viņai netikvien 
tiesība, bet arl pienākums atcelt uzraudzības kārtībā to lēmuma 
daļu, kuru viņa atzīst par ranājošu pretim likumam. Tagadējā 
lieta grozās ap konkursu, bet ne ap kādas sabiedrības vienkāršu 
l i k v i d ā c i j u, kura gan zem zināmiem priekšnoteikumiem 
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varētu norisināties' pēc likvidātoru vienošanās ar biedriem vai 
kreditoriem un bez tiesas uzraudzības tieši pēc privāttiesību 
normām, saskaņā ar statūtiem; kurpretim konkursa kārtība 
padota vienīgi publiskām normām un līdz ar to taisni tiesas 
uzraudzībai; tam apstāklim. ka šai lietā kreditoru pilnsapulces 
lēmumu parakstījis starp citu arī Latvijas Bankas pilnvarnieks, 
nav izšķirošas nozlmes, jo šis pēdējais. tai pašā laikā pieder arī 
pie konkursa valdes un. kā redzams no protokola, pašā lēmumā 
nav dalību ņēmis, pie kam, n-o otrās puses, no lietas nav redzams, 
vai konkursa valde vai Apgabaltiesa būtu izpildījusi 536. p. no-
teikumu. kāds paredz, ka, ja Latvijas Banka nesaņem pilnu ap-
mierinājumu (piem. ar to, ka no viņai piekrītošās summas tiek 
konkursa valdei par labu atvilkta lielāka, par normu. summa), 
par to ir jāpaziņo viņai tieši. kaut arī neviens nebūtu pilns.a-
pulces lēmumu pārsūdzējis. Sūdzētāj'u pievestiem Кг. Senāta 
Tiesu departamenta spriedumiem nav izšķirošas nozīmes. jo ar 
tiem nemaz nav nodibināts, ka Apgabaltiesai nebūtu tiesība uz-
raudzlbas kārtībā atcelt kreditoru pilnsapulces lēmumu, ar kuru 
konkursa valdei tika piešķirta atlīdzība virs likumīgās normas. 
Tādā kārtā Tiesu Palata, atzīstot likumā paredzēto atlīdzības 
normu par absolūti saistošu un par negrozāmu ar kreditoru 
pilnsapulces visnbalsīgu lēm>umu, nav sūdzētāju pievestos li-
kumus pārkāpusi, kādēļ viņu kasācijas sūdzība kā nepamatota 
atraidāma. 

(1931. ģ. 26. febr. spr. šiilnuii.iii 1., Xr. 1137.) 
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Rūpn. nolik. 

138. 
Prasītājs lūdz atzīt, a) ka atbildētājai nav tiesības lietot 

viņam ar a i z s a r d z ī b a s a p l i e c ī b u reģistrēto p r e č u 
n o z ī r a i „bezdelīga", un b) ka šī tiesība pieder vienīgi pra-
sītājam; prasītājs pamato savu prasību uz to, ka a) viņam 
minētā preču nozīme tikusi apstiprināta no bij. Kriev. finan&u 
ministrijas jau 1901. g.. vispirms uz 10 gadiem un tad atjaunota 
uz turpmākiem 10 gadiem, pie kam prasītājam izdotā aizsar-
dzības apliecība. laika notecējuma dēļ, dzēsta 1921. g. 13 .sept., 
b) ka atbildētājai 1923. g. 8. martā, t. i. jau p i r m s 3 gadu 
notecējuma (Rūpn. nolik. 141. р.), tikusi izdota aizsardzības 
apliecība uz to pašu preču nozīmi. Atbildētāja prasību neatzīet 
uz tā pamata, ka a) prasītājam neesot tiesības celt tagadējo 
prasību, jo viņam, iepriekšējās aizsardzības apliecības laika no-
tecējuma dēļ, nekādas vienīgas lietošanas tiesības uz runā stā-
vošo preču nozīmi neesot, kādas tiesības piešķirot tikai spēkā 
esošā aizsardzības apliecībā. Apgabaltiesa prasību apmierinā-
jusi un Tiesu Palata apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu; 
Tiesu Palata pamato savu spriedumu uz Rūpn. nolik. 138.. 
141. р. р., kuri piemērojami arl ārzemniekiem... Pretēji atbil-
dētājas domām, prasīt jau citai personai izdotās aizsardzības 
apliecības atzīšanu par nelikumīgu un prasīt vienīgās lietošanas 
tiesības atzīšanu prasītājam. pieder arī tam pra&Itājam, k:is 
līdz tam> pastāvlgi ilgu laiku lietojis preču nozīmi; tā tad jau ш 
ilgstoša lietošanas fakta pamata vien; Rūpn. nolik. 138. p. vispar 
piešķir preču nozīmes lietotājam prasības tiesības, pilnīgi neat-
karīgi no tā, vai prasītājam jau tiktu izdota atbildētāja aiz-
sardzības apliecībai pretim runājaš:-. aizsardzlbas apliecība, jeb 
vai prasītājs dibina savas izslēdzošās tiesības uz preču nozīmi 
tikai uz tās iepriekšējo faktisko lietošanu; pis šī uzskata pie-
turas netikvien literātūra (šeršenevičs, Курсъ торговаго 
права 2. sēj. 60. §. VIII.), bet ar! tiesu prakse: A. Dobrovolskis, 
Уставъ торговый 3. izd. pie 60. p. 12. § un Кг. Senāta civ. kas. 
dep. spr. 1906. g. Slomnicka lietā, Nr. 19; pretēji atbildētājas 
domām, viņa apelācijas sūdzībā pievestais spriedums tieši pie-
mērojams tagad izspriežamā listā, jo Senāts taisni izspriedis 
lietu uz 1896. g. 26. februāra likuma pamata, kurpretim par 
code civil 1382. р., uz kuru bija atsaucies tareizējais atbildētājs, 
Senāts nmā tikai garāraejot, un aizrāda, ka šis pants nav uz-
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skatāms par atceltu ar pievesto Hkumu, uz kura pamata vien 
lieta bijusi jāizspriež; ka likums atzīst aizsardzības apliecību 
ne par vienīgu izslēdzošu tiesību radošu aktu, pierācla Rūpn. 
nolik. 128. p. Neatkarīgi no visa tā, taisni sakarā ar šīs lietas 
apstākļiem, prasība ir apmierināma arī tāpēc, ka prasītājam 
piedei'ēja pat izslēdzošas tiesības uz strīdū esošo preču nozīmi, 
kura tika atzīta viņam ar aizsardzības apliecību laikmetā par 
20 gadiem, pie kam prasības celšanas laikā vēl nebija notecējis 
3 gadu laiku termiņš, kurā praeītājs vēl baudīja priekšrocību 
par tās pašas precu nozīmes atzīšanu viņam uz 141. p. pamata, 
kurpretim atbildētājai par šo 3 gadu laiku katrā ziņā nebi.ja 
tieslbas Hetot to pašu preču nozīmi; tāpēc prasītājam bija ne-
apšaubāmas tiesības, ar savu tagadējo prasību noliegt atbildē-
tājai lietot minēto preču nozīmi. Tiesu Palatas un līdz ar to 
arī atbildētājas apcerējumiem par 157. p. piezīmju noteikumiem, 
nav nekādas nozīmes runā stāvošā lietā, jo pievestie noteikumi 
attiecas vienīgi uz to gadījumu, kad ā r z e m n i e k s bija licis 
reģistrēt preču nozīmi s a v ā v a l s t ī un tad domātu panākt 
viņas reģistrāciju Latvijā; 1925. g. 28. maija likums (kurš ie-
vedis minētās piezīmes) atstājis pilnīgi negrozltu pašu 157. р., 
kurš taisni runā vienīgi tikai par augšā aprādīto gadījumu; 
parti nemaz neapgalvo un arī Tiesu Palata nepieved, ka prasītājs 
būtu reģistrējis preču nozīmi Vācijā un domātu panākt tās pār-
reģistrēšanu Latvijā; ar to atkrīt visi atbildētājas apcerējumi 
par 157. p. 

(1931. g. 26. marta spr. Briiggemana pr. I. pr. BritanijaS' Latvijas 
tirdzn. s-bu «R. Feldhuns un Co.»; Nr. 42.) 

i 

ч 
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Nol. par rūpniec. darbu. 

46. 
Pretēji kasācijas iesniedzēja apgalvojumam Apgabaltiesa, 

kā redzams no viņas 1929. g. 12. marta sēdes protokola, ir gan 
apsvērusi atbildētāja iebildumu attiecībā uz to, ka prasītājam, 
kā n e p i 1 и g a d ī g a m, neesot tiesības celt prasību tiesā, bet 
atstājusi šo iebildumu bez ievērības; šī Apgabaltiesas rīcība ir 
pilnīgi pareiza un saskan ar Latvijā spēkā esošā Nolikuraa par 
rūpniecības danbu 46. pantu (Кг. lik. krāj. XI. sēj. II. d.) pēc 
kura nepilngadīgiem s t r ā d n i e k i e m pie darba līgšanas nav 
vajadzīga v e c ā k u vai a i z b i l d ņ u atļauja, kādēļ tādi strād-
nieki var arl par savu darba algu patstāvīgi celt prasību tiesā. 

(1930. g. 26. sept. spr. Reinholda pr. 1. pr. Pikšenu. Nr. 1120.) 
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Lik. par darba laiku. 

17. 
1) Par strādnieku v i r s s t u n d u darbu uzskatāms 

darbs, kas nostrādāts virs likumā par darba laiku noteiktā n о r-
m ā 1 ā darba laika (lik. 6. р.). tā tad arī v i s s s v ē t d i e n ā s 
nostrādātais darba laiks, jo normāli svētdienās izlietojamas 
atpūtai (3. р .) ; virsstundu darbs atalgojams likumā par darba 
laiku 17. pantā noteiktā paaugstinātā apmērā, pie kam šis pants 
regulē kā darbdienu virsstundu, tā arī svētdienu darba atalgo-
jumu apmēru; starpība starp šiem atalgojumiem pastāv vienīgi 
iekš tā, kā s v ē t d i e n a s darbs atalgojams v i s m a z 75% 
augstāk nekā k ā r t ē j ā s d a r b a s t u n d a s , kamēr d а г b-
d i e n u virsstundu atalgojumam jābūt — pirmās divās stundās 
v i s m a z 50%, bet turpmākās un pusdienas laikā v i s m a z 
100% augstāk nekā atalgojums kārtējās darba stundās; tā tad 
abos gadījum'os, t. i. kā pie darbdienu virsstundu, tā arī pie 
svētdienu darba (kas viss uzskatāms par virsstundu darbu) 
atalgojuma aprēķināšanas, jāiziet tikai по к ā r t ē j о d а г b а 
s t u n d u atalgojuma, kuru strādnieks saņem par savu darbu 
normālā darba laikā, paaugstinot šo atalgojumu 17. pantā no-
teiktā proporcijā; tādēļ jāatzīst par nepareizu kasācijas sūdzī-
bas iesniedzējas uzskats, it kā gadljumos, kad strādnieks s v ē t-
d i e n ā s nostrādājis vairāk par 8 stundām, šis vir&stundu darbs 
it kā būtu atalgojams ar 50% resp. 100% augstāk par s v ē t -
d i e n a s к ā r t ē j о s t u n d u; tādu s v ē t d i e n a s k ā r -
t ē j о darba stundu likums vispār nepazīst, bet, kā jau teikts, 
arī pie svētdienas darba atalgojuma noteikšanas iziet — tāpat 
kā pie darbdienu virsstundu atlīdzības aprēķināšanas — no tā 
atalgojuma, kuru strādnieks saņem par normālā (t. i. darbdienas) 
Iaikā nostrādāto darbu; svētdienas darba atalgojums ieņem pri-
viliģēto stāvokli tikai tai. ziņā a) ka paaugstināts atalgojums 
maksājams par v i s u svētdienas darbu (tā tad netikai sākot 
ar devlto stundu. kā darbdienās) un b) ka šim atalgojumam 
jābūt v i s m a z 75% a u g s t ā k nekā par kārtējo darba 
stundu, no kā izriet, ka svētdienās par p i r m ā m d i v ā m 
s t u n d ā m jāmaksā 75%, bet par v i s ā m t u r p m ā k ā m 
stimdām, (tā tad arī par devīto, desmito u. t. t.) 100% augstāk, 
nekā par kārtējo darba stundu. Apgabaltiesa konkretā lietā, 
konstatējot, ka prasītājs atbildētāja uzņēmumā strādājis 
a) s v e t d i e n a s 3 stundas, par kurām v'iņam pienākas pa-
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augstināta atlīdzība un b) svētdienām pielīdzināmās svētku 
dienas — 11 stundas (par ко prāvnieku starpā arī nav strīda), 
tomēr par v i s u šo svētdienu un svētku dienu darbu noteikusi 
prasītājam tikai 75% augstāko atlīdzību, nekā par kārtējo darba 
stundu; turpretim, saskaņā ar augšā izteikto, šāda atlīdzība bija 
pie&priežama tikai par pirmām divām stundām, kamēr par 
t u r p m ā k ā m ' stundām prasītājam pienākas par 100% vai-
rāk, nekā par kārtējo darba stundu; tādā kārtā Apgabaltiesas 
spriedums šajā daļā atceļams lik. par darba laiku 17. panta pār-
kāpumu dēļ. 

(1930. ģ. 26. sept. spr. Kleiniana pr. 1. pr. Magnus ни Eichfeldu, 
Nr. 903.) 

2 ) V i r s s t u n d u darbs, pie kura pieskaitāms arī viss 
s v ē t d i e n u darbs, atalgojams lik. par darba laiku 17. p. no-
teiktā kārtībā; šis likuma pants nedod pamata ierēķināt laikā, 
par kuru samaksājama svētdienu virsstundu atlīdzība, arī laiku, 
kuru strādnieks izlietojis ejot no mājām uz darba vietu un at-
pakaļ, jo likums paredz atlīdzību tikai par d a r b a laiku (nor-
mālo un virsstundām), bet par tādu. saskaņā ar likuma 8. pantu, 
uzskatāms tikai laiks, kurā strādniekam pēc līguma un uzņē-
muma vai iestādes iekšējās iekārtas jāatrodas d a r b a v i e t ā 
un administrācijas vai priekšniecības rīcībā; šādas pazīmes^ nav 
konstatējamas pie c e ļ ā u z d a r b a vietu pavadīto laiku, 
kādēļ tas par darba laiku nav uzskatāms. 

(1931. g. 27. marta / 24. apr. spr. Krauzes pr. 1. pr. kuģ-u sali. 
«The Roval Mail Steam Packet Со.», Nr. 982. 

18. 
Apgabaltiesa. konstatējot. ka prasītājs, kas pie atbilde-

tājas kalpojis kā š о f e r s, pēc 1929. g. 15. maija pārgrozījumu 
likumā par darba laiku (lik. kr. 112.) spc4ā stāšanās (ar ки
н е т šiš likums attiecināts arī uz а и t о b и s и darbiniekiem), 
nostrādājis tikai apm. 1.5 mēnesi, pareizi atzinusi, ka prasītājs 
nevar pretendēt uz atlīdzību par neizlietotu a t p ū t u ; pretē-
jais prasltāja ieskats, pēc kura šās atlidzības piešķiršanai pie-
tiekot tas fakts, ka prasītājs likuma spēkā stāšanās dienā jau 
nostrādājis 6 mēnešus, būtu atzīstanrs par pamatotu tikai tad. 
ja pašā likumā sevi&ķi būtu noteikts, ka pie atpūtas noteikšanas 
autobusa darbiniekiem būtu ieskaitāms arī tas laiks, kuru viņi 
nokalpojuši p i r m s 1929. g. 15. maija likuma spēkā stāšanās; 
no prasītāja viedokļa izriet tā.s sekas, ka autobusa darbiniekam, 
kas pirms likuma spēkā stāšanās nostrādājis v a i r ā k u s ga-
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dus, būtu tieslba piepraslt atlldzibu par neizlietoto atpūtu arī 
par vairākiem gadiem, jo, protams, nebūtu nekāda pamata taisīt 
kādu izšķirību starp pēdējā gadā un agrākiem gadiem nostra-
dāto darbu; tādas konsskvences tomēr acīmredzot nesaskanētu 
ат 1929. g. 15. maija Hkuma izpratni. 

(1931. g. 24. apr. spr. Sīkas pr. 1. pr. Л-S. «Aulo satiksme». Nr. R06.) 

19. 
1) Apgabaltiesa, atzīstot miertiesneša spriedumu par pa-

reizu un apstiprināmu, ar to pašu pievienojusies arī miertiesneša 
konstatējumam, ka prasītājs> pie atbildētājas strādājis kā к а-
1 ē j s; šādos apstākļos — pretēji atbildētāj-as domām — Ap-
gabaltiesa pareizi atzinusi, ka uz prasītāju likuma par darba 
laiku 19. pants neattiecas, jo viņš atzīstams par d a r b n ī c a s 
s t r ā d n i e k u , bet nevis par satiksmes Hdzekļu darbinieku 
(ja arī viņš būtu izdarīji& rem'onta darbus uz atbildētājas 
kuģiem). 

(1931). g-. 26. sept. spr. Rafacki pr. 1. pr. Kurzemes kiijVniecības 
ukciju sabiedrību, Nr. 1745.) 

2) V e c ā k ā s t r ā d n i e k a un b r ā ķ e r a amati nav 
identificējami, jo brāķeris, kas uz tirgotāja vēlēšanos pārbauda 
viņa preci un kura darbība nodrošina preces „pieņemšanas spēju" 
(Empfangbarkei't) un labo kvalitāti, katrā ziņā pieskaitāms pie 
u z t i c ī b a s personām lik. par darba laiku 19. panta nozīmē. 
jo tikai personai, kura bauda tirgotāja s e v i š ķ u u z t i с ī b u 
viņš var nodot pievesto svarīgo l'unkciju izpildīšanu; šāds slē-
dziens arī saskan ar pastāvošo darba ministrijas praksi (s-k. 
Darba ministrijas darba aizsardzības departamenta paskaidro-
jumu Nr. 16542/D). 

(1931. g. 28. Pebr. spr. Nfcmana ņf, 1. pr. A-S. «Lalwood», Nr. 608.) 

3) Sen. civ. kas. dcp. gan paskaidrojis (1930. g. spried. 
Nr. 739), ka lik. par darba laiku nav attiecināms uz d ā r z n i e -
c ī b u v i e n k ā r š i e m s t r ā d n i e k i e m , ktiri saskaņā ar 
viņu darba raksturu pielīdzināmi l a u k s t r ā d n i e k i e m ; šis 
paskaidrojums tomēr protams nav piemērojams konkretā ga-
dījumā. kur prasltājs gan strādājis pie dārzniecības īpašnieka, 
bet tomēr ne kā vienkāršs strādnieks, bet — kā konstatējusi 
Apgabaltiesa — kā šofeis vadījis ar smago auto darbdienās 
— blankas. malku un mēslus, bet svētdienās arī pasažierus uz 
jūrmalu. t. i. izpildījis darbus, kuriem nav nekā kopēja ar dānz-
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niecības, resp. lauksaimniecības darbiem; tādā kārtā Apgabal-
tiesa rīkojusies pilnīgi pareizi, attiecinot uz prasītāju lik. par 
darba laiku noteikumus. 

(1931. g. 21. maija spr. Kuptes pr, 1. pr. Šmitiem, Nr. 768.) 

4) Tiesu Palata atraidījusi prasītāja prasību par v i r s -
s t u n d u atlīdzību. konstatējot, ka prasītājs strādājis uz at-
bildētājas p r ā m a pie Daugavas padziļināšanas (bagarēšanas) 
darbiem, un ka tādēļ likums par darba laiku uz prasltāju. kā uz 

, k u ģ a k a l p o t ā j u , neattiecoties (likuma 19. р.). Strīdīgo 
šinī lietā jautājumu par to, vai prasītājs uzskatāms par kuģa 
kalpotāju. gan neizšķir Tiesu Palatas citētie 1925. g. 24, marta 
noteikumi par jūras kuģu, mazāku par 20 brutto reģ. tormu 
tilpības, laivu un visu ostas un upju ūdens satiksmes līdzekļu 
reģistrāciju (V. V. Nr. 69), jo šie noteikumi kuģa jēdziena de-
finiciju nesatur un tanīs minētos zemessmēlējus un zemessū-
cējus par kuģiem nenosauc. Tiesu Palatas uzskatu tomēr pilnā 
mērā attaisno 1928. g. 30. oktobra noteik. par tirdzniecības kuģu 
aplūkošanu (lik. кг. 213.), uz kuriem Tiesu Palata arī atsaucās; 
šo noteikumu 4. pants tieši pieskaita pie k u ģ i e m — p r ā m -
j u s, ja kuģi dzen ārpus viņa atrodošais dzinējs; šis pants at-
tiecībā uz prāmjiem nesatur nekādus izņēmumus, kādēļ ii/8var 
pieņemt — kā domā prasītājs. — ka pie kuģiem būtu pieskaitāmi 
tikai tādi prāmji, kuri lemti vienīgi p r e č u p ā r v a d ā š a -
n a i ; tas apstāklis vien, ka prāmjiem ir p r e č u kuģu no-
s a u k u m s (pretstatā pasažieru kuģiem — noteikumu 4„ 8., 
35., 36., 37. p. p.) nevar noderēt par prasītāja aizstāvētā uzskata 
pareizības pierādījumu; nav nozīmes arī kasācijas sūdzības ie-
s>niedzēja aizrādījumiem; uz 8., 35., 36.. 37., 64. pantu noteiku-
miem attiecībā uz prāmju apgādāšanu ar burām, glābšana& riņ-
ķiem, ārstniecības līdzekļiem un pārsienamiem materiāliem. jo, 
no vienas puses, prasītājs zemākās instancēs nemaz nav ap-
galvojis, ka šie noteikumi konkretā gadījumā nebūtu ievēroti, 
bet, no otras puses, to neievērošana neatņemtu kuģim viņa rak-
sturu kā kuģi, bet varētu tikai būt par pamatu noteikumu 75. p. 
paredzētā soda uzliksanai vainlgam; tāpat šinī jautājumā (at-
tieclbā uz atbildētājas prāmja rakstura noteiksanu) nav no-
zīmes 1928. g. 30. okt. noteikumu par j ū r n i e k i e m (lik. kr. 
212.) 11. p. ievērošanai vai nei&vērošanai. Tiesu Palata& vie-
dokļa pareizību apstiprina arī a) 1929. g. 25. janvāra nofceikumi 
par kuģu vadītāji'am un. mašīnistiem uz tvaikoņiem iekšējo 
ūdeņu braucienos (V. V. Nr. 23), kuri (1. р.), runājot par к u ģ u 
vadītāju un mašīnistu vietu ieņemšanu uz z e m e s s m ē l ē -
j i e m un z e m e s s ū c ē j i e m , ar to pašu pēdējos pislīdzina 
kuģiem: un b) 1930. g. 22. marta Hkums par kuģu nodokli no 
kuģiem piekrastes braucienos (lik. kr. 40.), kas tieši .:osauc 
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par k u ģ i e m — z e m e s s ū c ē j u un z e i m e s s m ē l ē j u 
karavānes (5. р. 5. pkt.)> bez tam Tiesu Palata sava uzskata 
pastiprināšanai varēja atsaukties arī uz iesniegto kuģa pasi..., 
pie kam, kā pareizi aizrāda atbildētāja, nav nozīmes, vai prar 
sītājs strādājis taisni uz tā b a g a r p r ā m j a (Nr. 44), kuram 
pase izdota, bet no svara gan ir tas, ka pastāvošā praks'8 vispār 
bagarprāmjus atzīst par kuģiem, kuriem izdodamas kuģu pases; 
beidzot Tiesu Palatai bija arī pamats atsaukties uz paša pra-
sītāja iesniegto atbildētājaS' apliecību par to, ka prasītājs. pie 
atbildētājas strādājis kā matrozis. 

(1931. g. 21. maija / 2. jūni ja spr. Micliiiiska pr. 1. pr. RīgaS 
bh-žas komiteju, Nr. 123Q,) 
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Dzelzceļu lik. 

63. 
Pēc 1927. g. dzelzceļu lik. 63. p. jāizšķir divi gadījumi. un 

proti: kad s ū t ī j u m a saturs nesaskan ar p r e č u z I m ē 
uzrādīto nosaukumu, no vienas puses, un gadījumu, kad vagonos 
atrod prece& vai mantas. kuras nosūtītājs nav uzrādījis preču 
zlmē no otras puses; p i r m ā gadījumā sūtījuma īpašniekam 
jāsamaksā tarifos paredzētā s o d a n a u d a (tā tad par visu 
sūtījumu), bet otrā gadījumā dzelzceļš iekasē veduma un tarifos 
paredzētās papildu maksas un. soda naudu (tā tad nevis par visu 
sūtījumu, bet gan tikai par preču zīmē neuzrādītām precēm vai 
mantām) ; pievestie 63. p. nosacījumi pēc būtības pilnīgi id'en-
tiski ar 1924. g. 30. maija Noteikumu 9. р., kuru Senāts savā 
šīs dienas sēdē (lieta Nr. 746/30) iztulkojis taisni nupat ap-
rādītā nozīmē. 

(1930. g. 29. okt. spr. Vestermaņa pr. 1. pr. Latv. clzelzccln \ i i s \ . . 
Nr. 747.) 

121. 
Dzelzceļu lik. 121. p. (lik. кг. 127.) izšķir sekošus gadī-

jumus: a) kad krava (prece) jau izdota gala stacijā, tad vienīgi 
saņēmējam tieslba celt prasību par pārvedu līgurna neizpildī-
šanu; b) kad nozaudēts viss sūtījums, tad tiesība colt atlīdzības 
prasību ir: 1) pēc vārda preču zīmes vai nu nosūtītājam vai 
saņēmējam, skatoties pēc tā, kurš uzrāda p r e č u z ī m e s 
d u b l i k ā t u ; 2) pēc uzrādītāja preču zīmes — dublikāta tu-
rētājam; pievestie noteikumi pēc būtības saskan ar Kr. visp. 
dzelzceļu lik. 112., 78. р. р., по kuriem 112. р. noteic vispārējo 
principu, kā prasību, izrietošu по pārvedu līguma var celt 
p r e č u r ī k o t ā j s , bet 78. p. noteic. k a s jāsaprct zem jē-

'dziena „preču rīkotājs"; Senāts ar savu 1928. g. spriedumiu 
Judina lietā (187. Nr.) paskaidrojis, ka по tā, ka Dzelzeeļu H-
kums nesatur sevī noteikumus par preču zīmju dublikātu no-
došanu (Uebertragung), neizriet, ka tie nebūtu nododami, bet 
vienīgi tas, ka jāpiemēro vispārējie noteikumi, vai nu par 
v ē r t s p a p ī r u nodošanu vai par civiltiesisko cesija; tā tad 
Senāts — principā — jau atzinis, ka preču zīmju dublikāti katrā 
ziņā ir tālāk nododami un, ka to cesija nemaz nav aizliegta; 
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arī tagad spēkā esošais Dzelzceļu likums nekur neaizliedz preču 
zīmju d'ublikātu cesiju, kuya tā 'tad apspriežama pēc vispārējiem 
Dzelzceļu noteikumiem par cesiju; runā stāvošie dokumenti, 
preču zīmiju dublikāti, cedējami saskaņā ar L. с 1. 3472. р. аг 
sevišķu cesijas aktu, kā tas arī noticis šai lietā; tā tad prasītājs 
pietiekoši leģitimēts tagadējās praslbas celšanai; Dzelzceļu lik. 
121. p. 3. d. paredz pilnvarojuma uzrakstu; šai daļā 121. p. bur-
tiski pārņemts no Pagaidu noteik. un tarifa 40". § (1926. g. 
izd.) un izteikts tai pašā nepareizā juridiskā valodā, samaisot 
p i l n v a r o j u m u ar cesiju, tādēļ nevar runāt par to ; it kā 
prasījuma tiesības varot „nodot tikai ar pilnvarojumu", kā ne-
pareizi paskaidro atbildētāja; tādā kārtā Apgabaltiesa atrodot, 
ka praisītājs varējis kā preču saņēmēja cesionārs leģimitēties 
a r minēto cesijas aktu, nav atbildētājas pievesto Dzelzceļu lik. 
121. p. pārkāpusi. 

(193-1. g. 25. marta эрг. Šalita pr. 1. рг. Ьа1л'. dzelzc. virsv.. Nr. 694.) 
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1921. g. 19. marta not. par dzelzceļa zemes nomāšanu. 

1) Tas apstāklis vien, ka atbildētājs uz 4. ceļu iecirkņa 
priekšnieka pieprasījumu samaksājis stacijas aģentam Ls 2.33 
n . о m a s n a u d ' u par laiku ло 25. П. 25. — 25. П. 26., vēl ne-
nodibina pats par sevi nomas attiecības it kā ar apzīmēto nomas 
naudu un uz nenoteiktu laiku. Vispirms 4. ceļu iecirkņa priekš-
nieks pieprasījis netikvien nomas naudas iemaksu, bet, bez tā 
un galvenā kārtā, n o m a s l ī g u m a noslēg'šanu. Otrkārt, 
nomas attiecību noteikišana, proti nomas līguma termiņa un 
nomas naudas apmēra noteikšana, nemaz neatkarājās no dzelz-
ceļu ierēdņu vai aģentu brīvā ieskata, bet i r regulējamas ar 
sevišķiem. noteikumiem, kurus apstiprina satiksmes ministrs. 
1921.'g. 19. marta noteikumos Nr. 103 (Vald. Vēstn. Nr. 76) un 
1923. g. 16. februāra papildinājumos Nr. 35 (Vald. Vēstn. Nr. 4) 
paredzēti netikvien iznomājamo zemes gabalu lielums, bet arī 
nomas līgumiļ noslēgšanas kārtība im, galvenais, arī nomas 
naudas tarifi atkarībā no zemes gabalu atrašanās vietas. Tā, 
līgumi slēdzami pēc blankām. kuras izstrādā stacijas priekšnieks 
(§ 10) viiisvaldes uzdevumā; tarifu paredz 10. §, saskaņā ar 
kuru nomas nauda III. kategoriju zemes gabaliem (pie kuriem 
pieder runā stāvošais zemes gabals Vecgulbenē) sastāda 2,2 sant. 
par kv. m.; tai pašā 10. § (I. d. 2. teik.) tieši aizrādīts, ka tarifā 
vai virsvaldes rīkojumā noteiktā nomas maksa ir obligātoriska 
nomniekiem; tāpat (12. § 1. teik.) kategoriski aizliegts ieņemt 
zemes gabalu bez iepriekšējas līguma noslēgšanas, pie kam no 
katra patvaļīgi ieņemta kv. m. jāmaksā divkārtīgā nomas maksa 
(12. § 2. tei'k.); dzelzceļam tiesība katrā laikā līgumu atcelt ar 
2 nedēļu uzteikšanu (15. § I. d.). Tādā kārtā pievestism notei-
kumiem ir absolūta jus cogens raksturs. kas nekad nav grozāms 
ar kādu privātu vienošanos starp izredzēto nomnieku un dzeliz-
celu aģentiem, sevišķi arī nomas naudas apmēra ziņā nē. Tāpēc 
nav nozīmes Apgabaltiesas pievestiem dokumentiem, kuri ne-
^saskan ar minētiem Noteikumiem Nr. 103 un 35. Šo pēdējo sa-
turs pilnīgi attaisnojams arī no priv. lik. viedokļa, kurš paredz 
iespēju, nomas naudas apmēru noteikt ar publisko taksi 
(4043. p.) un arī nosacīt, ka līgums noslēdzams noteiktā formā 
ar komināciju, ka pretējā gadījumā līgums vai atsevišķi līguma 
nosacījumi nebūtu spēkā (3032. p. 1. im 2. teik., 3033. p. ' l . teik.). 

(1*)?(). g. 24. scpt. spr. Dzclzc. virsv. pr. I. pr. Jankavu. Nr. 744.) 
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2) Tiesu Palata savu slēdzienu par to, ka prasītājas pie-
vestie Noteikumi un Rīkojums daļā par sod-a n a u d a s ņem-
šanu no pensonas, kas izmanto dzelzceļam piederošu zemi, esot 
attiecināmi vienīgi uz dzelzceļam tiešai eksploatācijai nozīmē-
tām zemēm, nav tuvāki motīvējusi un tam nekādus pamatus 
nav pievedusi. īstenībā, minētie Noteikumi un Rīkojums ne-
kādu izšķirību zemju izmantošanas ziņā netaisa: 1921. g. No-
teikumi nepārprotami uzstāda kā pamatprincipu, ka „nevienam 
nav tiesibas patvarīgi bez ieprieksēja līguma noslēgšanas ar 
Dzelzceļu virsvaldi aizņemt dzelzceļiem piederošo zarni . . . vai iz-
lietot to citām vajadzībām"; pie kam Noteikumi nosaka, ka par 
patvarīgi aizņemto zemi no aizņēmēja vai lietotāja ņema-ma 
divkārtīga n o m a s m а к s a, tā tad pilnīgi neatkarīgi no tā, 
kādām vajadzībām dzelzceli domātu izniantot zemi (sk. arī Sen. 
spr. 30/744, 31/434). 

(1931. g. 29. janv. spr. Latv. dzelzc. virsv. pr. 1. pr. Lancmani, 
Nr. 669.) 

3) Apgabaltiesa uz liecinieka liecības pamata nākot pie 
slēdziena it kā atbildētājs neesot vainojams patvaļīgā dzelzceļa 
laukuma aizņemšanā, kamdēļ no viņa nevarot pieprasīt div-
ķārtīgū nomas maksu, nemaz nav ievērojusi, ka pēc noteikuma 
par dzelzceļa zemes nomāšanu § 12. tiešā satura katra, bez no-
mas līguma noslēgšanas, dzelzceļa zemes ieņemšanā pielīdzināma 
patvaļīgai ieņemšanai, par ко jāmaksā divkārtīga notsikumos 
paredzētā nomas maksa. 

(1931. g. 25. apr. spr. Dzelzc. virsv. pr. 1. pr. Bērziņui, Nr. 1252.) 
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Bernes 1890. g. 14. okt. konvencija. 

Prasītāja, starp citu, pieprasljusi vispirms atlīdzību par 
iztrūkumu pēc preču zīmes Nr. 12952 summā Ls 488.86 uz t ā 
pamata, ka tikusi pieņemta prece svarā 15250 kgr., bet tā, sa-
skaņā ar atzīmi uz pašas preču zīmes, izrādījusies gala stacijā 
svarā tikai par 14189 fegr. Šai ziņā atbildētāja atsaukusies uz 
Starptautiskās (Bernes) 1890. g. 14. oktobra konvencijas 44. p. 
2. § 1. un 4. pkt. 1it. „a". aizrādot, ka gadījumā, ja precu rī-
kotājs vedummaksu samaksājis un preci pieņemis, tas zaudē 
pretenzijas tiesības, ja vien tas nepierāda, ka zaudējumi cēlu-
šies aiz dzelzceļa l a u n a n o l ū k a vai aiz viņa acīmredzamas 
n o l a i d ī b a s , vai ja. apskatot preci no ārpuses, iztrūkumi nav 
bijuši redzami, bet atrasti p ē c preces pieņemsanas (sc. gala 
stacijā, precēm pienākot), ja pieprasījums par atrastā preces 
trūkuma apliecināšanu 25. p. paredzētā kārtībā (t. i. ar attiecīgu 
aktu) , izsniegts dzelzeeļami ne vēlāk kā 7 dienu la ikā . . . Arī 
prasītāja петая nenoliedz pievesto Bernes konvencijas notei-
kumu piemērojamību Latvijā . . . Tiesu Palata šai jautājumā ap-
robežojusies ar vienkāršu aizrādījumu uz „preču zīmes saturu" 
un uz to. ka aktu sastādīšana piekrītot at-bildetājai, pie kam 
Tiesu Palata „šai daļā" pievienojas Apgabaltiesas motīviem; bet 
nedz sava sprieduma vēsturiskā daļā, nedz motīvos Tiesu Pa-
lata nav apspriedusi vienīgi izšķirošo atbildētājas iebildumu, un 
proti, iebildumu par to, ka prasītāja, pieņemot preci по atbildētā-
jas, nav izpildījusi Bernes konvencijas 44. p. noteikumus un tā-
pēc zaudējusi tiesību prasīt atlīdzību par kaut kādiem iztrū-
kumiem, kuri nav attiecīgā kārtā konstatēti ; par nupat pie-
vestiem atbildētājas iebildumiem (sakarā ar preču pieņemšanu 
bez iebildumiem) arī Apgabaltiesa savnkārt pilnīgi noklusē. Ne-
viens по prasītājas pievestiem likumu vai noteikumu pantiem 
neapstiprina viņas apgalvojumu. ka dzelzsceļiem pašiem ex offi-
cio esot bijis jāsastāda protokols un ka, ja viņi to nav darījuši, 
tad pietiekot a r atzīmi preču zīmē; pagaidu noteikumu 50. § 
2. teik, tieši nosaka, ka pārbaudīšana jāizdara clzelzsceļiemi kā 
uz savu darbinieku, tā arī uz preču rīkotāja pieprasīj'umu 
(dzelzsc. nolik. 87. p.) ; dzelzsc. nolik. 13., 88. p. p. nemaz neiz-
slēdz, ka protokols tiktu sastādīts arī uz p r e Č u r ī к о t ā j а 
pieprasījumu; Bernes konvencijas 25. p. 4. pkts tāpat uzsver, 
ka arī preču rīkotājam tiesība prasīt, lai caur tiesas iestādēm 
tiek apliecināts, kādā stāvokll atrodas prece; tā tad ja prasī-
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tāja bija domājusi preču stāvokli (s.varu) attiecīgā veidā likt 
apliecināt, tad viņai būtu bijusi tiesība prasīt protokola sastā-
dīšanu, bet viņai nav tiesības parmest atbildētājai, ka tā neesot 
izpildījusi savus pienākumus un sakarā ar to apmierināties ar 
vienkāršu atzīmi preču zīmē, atrodot to par pierādījumu tam, 
ka svara trūkums esot iestājies atbildētājas vainas dēl; prasī-
tāja nav atspēkojusi atbildētāja& uz Bernes kanven.cijas' 44. p. 
1. d. pamatoto ierunu par to, ka prasītāja zaudējusi prasības 
tiesības, jo viņa samaksājusi v e d u m m a k s u un pieņēmusi 
preces; j a prasītāja apgalvo, ka tā paša 44. p. 2. d. 4. pkts neesot 
piemērojams šai lietā, tad viņa ar to taisni atzīst, ka viņa& pra-
sības tiesības nav palikušas spēkā, jo šis pats 4. pkts paredz 
g-adījumu, kad — izņēmuma veidā — prasības tiesības paliktu 
spēkā neskatoties uz to, ka preču rīkotājs vedummaksu bija iz-
darījis un preces pieņēmis . . . Tādā kārtā Tiesu Palata šai 
sprieduma daļā pielaidusi sprieduma motīvu nepilnību, ar to 
pārkāpjot civ. proc. lik. 339., 711. р. р., kādēļ viņas spriedums 
šai daļā atceļams. 

(1931. g. 31. janv. spr. Lāivijas linu un labības tirdzn. A-S. «Eks-
portiers» pr. 1. pr. Latv. dzelzc. virsv., Nr. 22.) 
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Notār. nol. 

187. 
Рёс notār. nolik. 187. p. ieķīlāšanas atzīmes dzēšana var 

notikt vai nu uz dzēšanas atļaujas pamata, vai ar tās personas 
piekrišanu, kurai par labu p a n t s par a i z 1 i e g um u tika 
ievests. Pēc 1928. g. 9. jūnija likuma (lik. krāj . 28./134.) 4. p. 
notār. nolik. 154. p. 5. p. paredzētā aizlieguma vietā, ievedami 
315., 316. p. p. norādītie ieraksti, pie kam gadījumā, j a hipotē-
kāra piekrišana nav dabūjama, 187. p. paredzētās atļaujas vietā 
prasāms tiesas spriedum® vai lēmums ievestāS' hipotēkas dzē-
šanai. Tāpēc imobila īpašniekam, lūdzot dzēst pantu par aiz-
liegumu, jāiesniedz tiesas spriedums vai lēmums, ar kuru lū-
dzējam tiktu atstāta tiesība prasīt hipotēkas (aizlieguma) dzē-
šanu, j a vien lūdzējam nav iespējams iesniegt hipotēkāra pie-
krišanu. Pretēji sūdzētāju domām, ar to vien, ka viņi iemak-
sājuši tiesai civ. proc. lik. 1460-°-37. p. p. paredzētā kārtībā 
zināmu summu, kuru viņi uzskata par pietiekošu hipotēkas 
parādu segšanai, parāds kā tāds vēl nav atzīstams par dzēstu, 
līdz kamēr par to nav noticis tiesas spriedums vai lēmums; 
pēc civ. proc. lik. 1460a-. p. 1. teik. Apgabaltiesa gan izdod ap-
liecību par iemaksātās summas pieņemšanu, bet nemaz nepār-
bauda lūdzēju paskaidrojumu pareizību, tā tad arī nepārbauda 
jautājumu par to, vai iemaksātā summa patiesi pietiek pēc no-
minālā apmēra vai pēc kursa prasītāja kapitāla un varbūtējo 
procentu summu segšanai; tāpēc Tiesu Palata, prasot, bez jau 
iesniegtās apliecības, vēl sevišķu tiesas lēmumu. ar kuru hipotē-
kas prasība tiktu atzlta par dzēstu ar iemaksāto sumrau, rīko-
jusies pilnā saskaņā ar pievesto 14\j0:ii. p. un notār. nolik. 187. p. 
Sūdzētāju pievestie civ. proc. lik. 616., 621. p. p. runā par prasī-
bas nodrošināšanu prasības kārtībā. bet uz tagadējā lietā iz-
šķiramo jautājumu nemaz neattiecas; bet, pretēji sūdzētāju 
domām, pat no viņu pievesto civ. proc. lik. p. p. viedokļa, arī lai 
atceltu prasības n o d r o š i n ā š a n a s k ā r t ī b ā ievesto at-
zīmd ka t rā ziņā prasāms tiesas lēmums . . . Neatkarīgi no visa 
tā, sūdzētāji pat nav mēģinājuši atspēkot zemes grāmatu nod. 
priekšnieka aizrādījumu . . . uz to, ka pašā apliecībā nav teikts, 
ka tā būtu tikusi izdota iesniegšanai zemes grāmatu nodaļal hi-
potēkas parāda dzēšanai un „aizlieguma" atceLšanai un ka tai 
nav arī pat atsauksmes uz Kr. civ. lik. 1651. р.; īstenībā jau 
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šādi zemes grāmatu nod. priekšnieka apcerējumi vien pilnīgi 
attaisnotu viņa rīkojumu par sūdzētājn lūguma neievērošanu. 

(1931. g. 4 jūuija spr. Pauru 1.. Nr. 1117.) 

316. 
Pēc Notār. nolik. 316. p. 4. pkt. a t z ī m e s veidā zemes 

grāmatu reģistra nod'. 4. d. ierakstāma starp citu arī atelme par 
administrātīvu iestāžu prasībām, kurām likums piešķir b e z -
s t r l d ī g u prasību raksturu, un proti, kā tieši minēts; tai 
pantā, l ī d z a t z ī m e s a t v i e t o š a n a i a r p a n t u ; vis-
pār, atzīmes nozīme pastāv iekš tam, ka ar to tiek nodrošināta 
zināma tiesība, kura būtu pierādīta tik tālu, ka varētu sagaidīt 
galīgu viņas nodibināšanu, un proti, līdz kamēr galīgā tiesība 
patiesi tiktu nodibināta (sk. paskaidroj. pie Notār. nolik. 316. p. 
Hasmaņa un Nolkena 2. izd. 331. lpp.); ja nu likums (Notār. 
nolik. 316. p. 1. pkt.) paredz, ka minētā atzīme ierakstāma līdz 
tās atvietošanai ar pantu, tad likums ar to taisni pielaiž iespēju, 
ka arī bezstrīdlgā prasībā var notikt tāds attiecīgas a d m i n i -
s t r ā t ī v a s i e s t ā d e s l ē m u m s vai spriedums, kas nodi-
binātu galīgu piasījuma tiesību, uz kura paniata tā tad būtu 
iespējams ar atzīmi nodrcšināto tiesību atzīt par galīgi nodibi-
nātu im prasīt atzīmss pārvešarm par pantu; administrātīvās 
iestādes lēmums uzskatāms par galīgu, ja tas nav likumā pa-
redzētā laikā pārsūdzēts vai ar augstākās administrātīvās iestā-
des jeb attiecīgās administrātīvās tiesas lēmumu vai spriedumu 
atstāts spēkā; tādā kārtā, principā. pretēji Apgabaltiesas do-
mām, Nodokļu departamentam nemaz nebija jāiesniedz vai nu 
imobila īpašnieka prekrišanu vai tiesas lēmums, bet gan pietiak, 
kad Nodokļu departaments vienkārši iesniegtu attiecīgu aplie-
cību par to, ka lēmums, uz kura pamata sa.vā laikā tika ierak-
stīta atzīme, stājies spēkā nupat aprādītā nozīmē. 

(I9>0. g'. 28. okt. spr. Fiiuinsu mm. 1.. Nr. 793.) 

317. 
Brasības rakstā, kas ienācis Rīgas Apgabaltiesā 1924. g\ 

3. novembrī. prasītāja Ieva B. paskaidrojusi, ka viņa pēc 1913. g. 
4. februārī noslēgtā dāvināšanas līguma atdāvinājusi savam 
vīram, atbildētājam Jānim В., savas R.—V. mājas. kuras arī 
tikušas korcborētas uz Jāņa B. vārda; 1923. g. 29. maijā pra-
sītāja cēlusi prasību pret Jāni B. par minētā līguma atcelšanu, 
kādu prasību Rīgas Apgabaltiesa apmierinājusi ar savu 1924. g. 
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17. sept. spriedumu. (No procesa gaitā iesniegtā Tiesu Palatas 
sprieduma noraksta redzam&, ka viņa Apgabaltiesas spriedumu 
1926. g. 25. novembrī apstiprinājusi.) Minētā Ievas В. prasība 
ar Apgabaltiesas lēmumu tikusi nodrošināta, aizliedzot Jānim 
В. apgrūtināt mājas ar parādiem, par ко tikusi ievesta atzīme 
zemes grāmatās 1923. ģ. 13. septemibrī. 1923. g. 3. sept. atbil-
dētājs Z. iesniedzis pret atbildētāju B. fiktīvu prasību par 
4000 ls parāda atmaksu, kādu prasību B. atzinis, kādēļ tā arī 
piespriesta. Atbildētājs uz izņemtā izpildu rakstu pamata, 
1924. g. 1. aprīlī v ē r s i s p i e d z ī š a n u uz R.—V. mājām, 
neskatoties uz minētās atzīnies pastāvēšanu par aizliegumu ap-
grūtināt mājas ar parādiem; mājas noliktas uz pārdošanu 
1924. g. 15. novembrī. Ievērojot sacīto prasītāja lūgusi a) atzīt 
ka Z. nav tieslbas vērst piedzīšanu uz R.—V. mājām un b) Cēsu1-
Valkas zem. gi-ām. nod. reģistrī 1924. g. 1. aprllī taisīto ierakstu 
par šās piedzīšanas vēršanu uz minētām mājām atzīt par dzē-
šamu no zemies grāmatām. Rīgas Apgabaltiesa ar 1927. g. 
4. marta spriedumu prasību apmierinājusi; Apgabaltiesa, atzī-
stot par pierādītu no Z. pret B. celtās prasības fiktīvitāti, tomēr 
atradusi, ka uz šā pamata prasība neesot apmierināma, jo pra-
sītāja neesot lūgusi atzīt B. parādu Z. par neesošu un tiesas 
spriedumu šinī parādu lietā par nesaistošu priekš prasītājas. 
Turpretim Apgabaltiesa atzinusi par pareizu otro prasības pa-
matu, t. i. ka Z. nevarējis vērst piedzīšanu uz R.—V. mājām, 
pastāvot minētai atzīmei par Ievas B. prasības nodrošinājumu 
pret Jāni B.; uz šī pamata tad Apgabaltiesa arī prasību apmie-
rinājusi, piedzenot no atbildētājiem Z. un B. prasītājai par labu 
240 ls lietas vešanas izdevumu. Apgabaltiesa& spriedumu pār-
sūdzējis atbildētājs Z. vien. 

Tiesu Palata atradusi, a) ka pirmais prasības pamats — 
no Z. pret B. celtās prasības fiktīvitāte — neesot pierādīts, 
b) ka prasītāja nevarējusi lūgt — p r a s ī b a s c e l š a n a s 
1 a i к ā — aā'ī atzīmes dzēšanu par Z. prasības vēršanu uz R.—V. 
mājām, jo tagadēļļās prasības iesniegšanas laikā (1924. g. 3. no-
л^етЬп) Jānis B. vēl skaitījies par māju īpašnieku, kādēļ arī 
p i e d z ī š a n a s a t z ī m e par Ls 4000 pareizi ievesta, jo lieta 
par dāvināšanas līguma atcelšanu starp Ievu un Jāni B. izšķirta 
Ievai B. par labu galīgi tikai ar Tiesu Palatas 1926. g. 3. no-
vembri. c) ka tagadējās praslbas iesniegšanas laikā prasītāja 
varējusi prasīt tikai, lai Z. nenoliktu R.—V. mājas publiskā 
ūtrupē, .jo 1923. g. 3. septembra aizlieguma atzīme ievesta kā 
nodrošinājums prasībai par īpašuma tiesībām (Notār. nol. 
317. р.). kādēļ Jāņa B. chirografaiie kreditori nevarot prasīt 
īpašuma pārdošanu ūtrupē (Kriev. Sen. civ. kas. dep. spried. 
1906. g. Nr. 89). Aiz pievestiem iemesliem Tiesu Palata. atceļot 
Apgabaltiesas spriedumu, atzinusi, ka Z. savas prasības pisdzī-
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šanai pret Jāni В. nav tiesības nolikt publiskā ūtrupē R.—V. 
mājas; pārējā daļā Tiesu Palata prasību atraidījusi. atzīstot 
ties-as un lietas vešanas izdevumus abās instancēs par savstar-
pēji dzēstiem. 

Par Tiesu Palatas spriedumu iesnieguši kasācijas sūdzī-
bas kā prasītāja Ieva В., tā arī atbildētājs Z. 

Kā prasītājas, tā arī atbildētāja kasācijas sūdzības ne-
pelna ievērlbu. 

Par nepamatotiem atzīstami vispirms atbildētāja Z. pa-
skaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd Tiesu 
Palatas slēdzienu par to, ka atbildētājam Z. neesot tiesības pra-
sīt R.—V. māju nolikšanu publiskā ūtrupē. Pretēji atbildētāja 
domām, Tiesu Palata pareizi atzinusi, ka 1923. g. 13. novembra 
aizliegums (Ievas B. prasības> lietā) uzskatāms par nodrošinā-
jnmu prasībai par ī p a š u m a t i e s i b ā m (Not. nolik. 317. p.). 
Kā to Sen. civ. kas. dep. jau paskaidrojis (1927. g. spried. 
Nr. 504) Notār. nolik. 317. р., runājot par īpašuma tiesību pra-
sību, nedomā vis tikai r e i v i n d i c a t i o , bet šā likuma panta 
piemēroŠanai pilnīgi pietiek, ja nodrošinātā prasiba v ē - r s t a 
n z i m o b i l a p ā r i e š a n u p r a s ī t ā j a ī p a š u m ā ; tādēļ 
Tiesu Palata Šo pantu varēja piemērot ari konkrētā gadījumā, 
pareizi atzīstot, ka levas B. pret Jāni B. celtās prasības par dā-
vināšanas līguma atcelšanu mērķis bijis taisni panākt māju at-
pakaļpāreju viņai, koroborējot mājas atkal uz viņas vārda. Bet 
ļ£i nu minētā prasībā gājis strīdus par īpašuma tieslbām, tad 
arī Ievai B. uz civ. proc. lik. 1199. panta pamata bijusi tiesība 
prasīt, lai mājag netiktu no Z. noli'ktas publiskā ūtrupē, jo, kā 
to Senāts arī jau paskaidrojis augšā minētā spriedumā, civ. 
proc. lik. 1199. p. attiecībā uz pe r s о n ī g u prasību (par kādu 
uzskatāma aii Z. prasība pret B.) vēršanas atzīmi, saskaņā ar 
civ. proc. lik. 1887. р., atstāts spēkā visā Latvijā; 1199. p. pa-
redz, ka p>rasība dēļ īpašuma tiesību atzišanas aptur imobila 
pārdošanu izsolē, ja šāda prasība nodrošināta ar attiecīgo atzīmi 
zemes grāmatās, t. i. no hipotekas sistēmas viedokļa, ar atzīmi 
pēc Notār. nolik. 321. p. 2. d. „s." pkt., no tā loģiski izriet, ka 
imobila izsoli vispār nedrīkst pieprasīt p e r s o n ī g s kreditors, 
ja uz to pašu imobilu jau a g r ā k tika ievesta nupat minētā 
atzlme, kuras vienīgais nolūks ir im var būt taisni tikai nodro-
šināt imobila apstiprināšanu prasītāja īpašumā; tādā kārtā un 
ņemot vērā, ka prasītajas prasība konkrētā gadījumā tiknsi no-
drošiiiāta taisni ar Notār. nolik. 321. p. 2. d. „a" pktā paredzēto 
atzīmi, jāatzīst, ka Z. nevarēja 19 24. g. prasīt R.—V. māju 
pārdošanu publiskā ūtrupē, jo minetais aizliegums prasītājas 
prasības nodrošināšanai ticis ievests jau a g r ā k , un proti 
1923. g. 13. septembrī. Ar to atkrīt visi a t b i l d ē t ā j a Z. pa-
skaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kādēļ tā kā nepamatota 
atraidāma. 
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Tāpat par nedibinātiem atzīstami prasītājas kasācijas sū-
dzībā pievestie iebildumi pret Tiesu Palatas slēdzienu, ka pra-
sība par uz Z. lūgumu ievestās piedzīšanas atzīmes d z ē š a n u 
atzīstama par p г i e к š 1 a i с ī g u. Tiesu Palata šai ziņā izgā-
jusi no pareiza viedokļa, ka prasības pamati apspriežami pēc 
prasības iesmegšanas momenta. kad (1924. g. 3. novembrī) pra-
sītājas prasība par dāvināšanas līguma atcelšanu vēl nebija iz-
šķirta (jo Tiesu Palatas prasītājai par labu taisītais sprieduras 
kritis tikai 1926. g. 25. novembrī). Tādēļ prasītājai tagadējās 
prasības iesniegšanas momentā trūka ikkatrs pamats prasīt mi-
nētās atzīmes dzēšanu, kuru uz Z. lūgumu varēja ievest zemies 
grāmatās saskaņā ar Notār. nolik. 317. р., pēc kura īpašumu 
tiesību prasības nodrošināšana atzīstama par šķērsli tikai tādu. 
tiesību koroborēšanai, kuras l a b p r ā t ī g i nodibinājis imobila 
īpašnieks; tādēļ arī Tiesu Palata pamatoti atzinusi, ka minētā 
momentā piedzlšanas atzīme uz Z. lūguma ievesta parsizi. Tikai 
p ē с t a m. kad prasība par dāvināšanas līguma atcelšanu tika 
izšķirta prasītājai par labu, viņai radās iespēja prasīt šās atzī-
mes dzēšanu uz tā pamata, ka šā atzīme materiāli aizskar viņas 
ar tiesas spriedumu atzītās un jau agrāk (pirms Z. atzīmes 
ievešanas) nodrošinātās tiesības uz imobilu. Pretēji prasītājas 
domām, Tiesu Palatas slēdzienos nav atrodama nekāda loģiska 
pretrima: ir pilnīgi loģiski no vienas puses atzīt, ka tanī mo-
mentā, kad prasība par īpaštima tiesībām vēl nav izšķirta, trešai 
personai nav tieslbas nolikt šo Ipašumu publiskā ūtrupē (jo, kā 
pareizi atzinusi Tiesu Palata, pretējā gadījumā prasitājs varētu 
vispār zaudēt iespēju realizēt savas īpašuma tiesības uz imobilu, 
ja tādas tiktu atzītas ar tiesas spriedumu, jo imobilu pa procesa 
gaitu varētu iegūt trešā persona ūtrupē), bet — no otras puses 
— neatļaut jau minētā momentā dzēst personīga kreditora uz 
imobilu ievesto atzīmi. jo gadījumā, j a prasītājs īpašuma tiesību 
prasību zaudētu un viņa īpašuma tiesības uz imobilu ar galīgu 
tiesas spriedumu netiktu atzītas, šai piedzīšanas atzīmei būtu 
atzīstams likumīgs spēks un nozime. Tādēļ jāatzīst, ka Tiesu 
Palata pilnīgi pareizi šai daļā (t. i. attiecībā uz Z. piedzīšanas 
atzīmes dzēšanu) prasību atraidījusi kā p r i e k s l a i c ī g u ; 
ar to atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi viņas kasācijas sū-
dzībā. 

(1950. g. 26. sept. spr. Birn pr. 1. pr. Bimi un Zvaigzni, Nr. 96.) 

332. 
Lietā jāizšķir jautājums par to, vai valsts iestādei ir tie-

sības pieprasīt no zemes grām. nodaļām i z г а к s t u s по г e-
ģ i s t r a f о 1 i j a s un tās norakstus,' Pēc Notār. nolik. 332. p. 
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2. teik. gan p r i v ā t a s p e r s o n a s var ieskatīt zemes grā-
matā& un saņemt izziņas по z е m е s g r ā m a t ā m, aktīm un 
reģistriem kā arī zemes grāmatās esošo dokumentu un papīru 
norakstus, t i к a i t a d, kad viņas vai nu ir a ttiecīgā imobila 
īpašnieki, vai uz to saņēmušas zemes grām. nod. priekšnieka 
atļauju. Tā tad pievestais 332. p. 2. teik. attiecās vienīgi uz 
privātām personām, kas pats par sevi norāda, ka a m a t p e r -
s o n a s un sevišķi valsts iestādes nav Šai ziņā ierobežotas, jo 
pievestais pants uz viņām neattiecas. Tapēc valsts iestādēm 
tiesība saņemt foliju norakstus taisni b e z zemes grām. nod. 
priekšnieka atļaujas. šāds slēdziens atrod sev apstiprinājumu 
Notār. nolik. 334. р., pēc kura uz valsts iestāžu un amatpei'sonu 
pieprasījumu zemes grām. nodaļām jāpaziņo, saprotams rak-
stiski. tām visas ziņas iz zemes grāmatām, aktīm un rsģistriem, 
tā tad arī foliju izraksti im noraksti. Tāpēc augšā uzstādītais 
jautājums izšķirams apstipiinoši. 

(1930. g'. 2S. okt. spr. Latvijas bankas 1.. Nr. 944.) 

340. 
Notār. nolik. 340. p. 2. p,kt., runājot par tiesas lēraumiem, 

var domāt vienīgi par tādiem lēmumiem. kuri tieši attiecas uz 
imobilu formēlo īpašnieku vai tā universāliem sukcesoriem un 
šai ziņā tādi tiesas lēmumi (spriedumi), saprotams, arī saistoši 
zeraes grāmatu nodaļas- priekšniekam. 

(1931. g. 22. apr. spr. Grundcs nuint. niasas 1.. Nr. ?9S.) 

344. 
Lūdzēja nemaz necenšas panākt tā akta vai darījuma at-

celšanu, uz kura pamata viņa savukārt ieguvusi mūža valdīša-
nas tiesības, bet lūdz dzēst ierakstu, ar kuru minētās tiesības 
savā laikā tikušas viņai apstiprinātas zemes grāmatās . . . Lū-
dzējas lūgums par viņai pašai piederošo mūža valdīšanas t i e -
s I b u dzēšanu saprotams nav vērsts pret kādu citu per&onu, 
bet taisni tikai pret pašu lūdzēju; tāpēc Not. nolik. 340. p. 
2. pkt. prasamā piekrišana lūgtai d z ē š a n a i varēja iziet tikai 
no viņas paša&; ja nu lūdzēja pati notārieli apliecinātā iesnie-
gumā, saskaņā ar Notār. nolik. 344. p. 2. pkt., lūdz dzēst savas 
pašas tiesības, tad taisni šai lūgumā jāierauga arī viņas piskri-
šana; pat nav domājams, kādā citā veidā viņa būtu varējusi 
izteikt savu piekrišanu, kāda katrā ziņā ir vienpusīgs, bet ne 
divpusīgs akts, jo no z e m e s g r ā m a t u i e k ā r t a s v i e -
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d о к ļ a lūgums apspriežams vienīgi kā vērsts uz zināmu tie-
sību dzēšanu no zemes grāmatām, bet nevis no tā viedokļa, vai 
pats akts resp. darījums, uz kura pamata tādas tiesības tiku-
šas iepriekš nodibinātas<, tagad būtu uzskatāmi par atceltiem 
privāttiesiskā nozīmē. Saskaņā ar Notār. nolik. 362., 363. р. р., 
kad agrāk ierakstītās tiesības ir dzēšamas zemes grāmatās, tad 
uz akta, kurš agrāk tika izdots par tieslbu ierakstīšanu zames 
grāmatās (zemes grāmatu akts), atzīmējams lēmuma saturs 
par tiesību dzēšanu, pie kam akta orīģināls paliek zemes grā-
matu lietā un lūdzējam izdodams lēmuma noraksts; ja nu mi-
nētais zemes grāmatu akts kā tāds vispār netika izdots, kā tas, 
kā liekas, noticis runā stāvošā gadījumā, tad 362. p. paredzētais 
uzraksts par tiesību dzēšanu jātaisa uz orīģināla, kas atrodas 
zemes grāmatās, un lūdzēja saņemtu lēmuma norakstu uz vis-
pārēja pamata (363. р.). Tādā kārtā nav šķēršļu lūdzējas lū-
guma ievērošanai. Ja nu lūdzēja tiesību dzēšanu varēja panākt 
ar vienkāršu lūgumu, kas sastādāms pēc Notār. nolik. 339. p. 
1. pkt. un 344. p. 2. pkt. tad nekas vairs nav no viņas šai ziņā 
prasāms; šāds viņas lūgums atvieto kaut kādu citu s-evi&ķu 
aktu vai „līgumu"; lūdzējas iesniegtais lūgums taisni apsprie-
žams tikai kā 1 ū g u m s, bet ne kā kāds līgums vai ta,mHdzīgs 
akts, un tāpēc šāds lūgums uz vispārēja pamata apmaksājams 
ar z ī m o g n о d e v u pēc rīkoj. par zīmognod. 16. p. 1. pkt,. t. i. 
ar zīmogmarku par 40 sant. Tas apstāklis vien, ka lūdzēja 
sava lūguma motīvos aizrāda, ka viņa ar līdzīpašniekiem 
esot vienojusies par atlīdzības saņamšanu par viņas at-
teikšanos no mūža valdī'šanas tiesībām, nedod pamatu šo pašu 
lūgumu kā tādu aplikt ar proporcionālo zīmogno-devu, jo lūgumā 
pats par sevi nav ietērpts tas akts vai lūgums, kur būtu izteikta 
lūdzējas minētā vienošanās; apliekams būtu tikai vienošanās 
akts ka tāds, kas tomēr lietā nav iesniegts; paliek pat neno-
skaidrots, vai par vienošanos maz būtu sastādīts kāds akts. Aiz 
tiem pašiem iemesliem arī nevar būt runas par šī līguma ap-
maksu ar а к t u n o d e v u. kas saskaņā ar aktu nodevu li-
kuma 1. p. (lik. krāj. 77. Nr.) ņemama tikai no zemes grā-
matās ierakstāmiem aktiem un līgumiem, bet ne no lūgumiem 
kā tādiem. 

(1931. g-. 22. apr. spr. Rasnačs 1.. Nr. 770.) 

365. 
Jau zemes grāmatās ievestais ieraksts dzēšams vienīgi 

prasības ceļā. bet nekad ne sakarā ar blakussūdzību par zemes 
grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu (Senāta spried. 30./1007.). 

(1931. g. 26. fcbr. spr. Nikolajeva 1.. Nr. 1141.) 
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203. 
Pēc nodokļ. nolik. m a n t o j u m a n o d o k l i s ņemams 

par mantojuma pāreju: uz mirušo brāļu un māsu bērniem 10% 
apmērā (203. p. 2. pkt.). Tiesu Palata nav nodibinājusi, ka man-
tinieks, mantudevēja māsas dēls . . . nepiederētu pie perscmām, 
kuras paredz 203. p. 3. pkt, t. i. ka mantojuma atklāšanas laikā 
viņa māte, mantudevēja māsa, jau būtu mirusi. Tomēr Tiesu 
Palata neatrod par iespējamu piemērot 3. pktā paredzeto likmi 
uz tā pamata, ka mantinieks manto itkā tieši uz testamenta 
pamata, neatkarīgi no savas mātes nāves. Pretēji Tiesu Pala-
tas domām. 203. p. piemērojams pihngi neatkarīgi no tā, uz kā-
diem pamatiem manto attiecīgais mantinieks; pat nav domā-
jams, ka mantudevēja māsas dēls būtu varējis. mantot pēc sa-
vas mātes brāļa ab intestato, ja māte nebūtu mirusi p i r m s 
mantudevēja nāves (priv. lik. 1880. p. 2. pkt.); tā tad pievestais 
203. p. 3. pkt. taism piemērojams vienīgi tad, kad mantudevēja 
brāļa vai māsas bērns (kura tēvs vai māte pārdzīvo mantude-
vēju) manto c i t ā d i nekā ab intestato. 

(1930. g. 29. okt. spr. Pm-iiia 1.. Nr. 4-2.) 

205. 
Pēc nod. nolik. 205. р., gadījumā, ja mantojums pāriet vie-

nai personai īpašumā, bet otrai m ū ž a v a l d ī š a n ā , m a n -
t o j u m a n o d o k l i s ņemams kā no īpašnieka tā arī no 
mūža valdītaja, un proti: no īpašnieka — pilnā apmērā. bet no 
mūža valdītāja — pusdalas aprnērā. Pievestais 205. p. ir vie-
nīgais nod. nolik. pants, kas paredz mantojuma nodokļa ņem-
šanu v i e n ā 1 a i к ā no d i v ā m personām par to pašu man-
tojumu im tāpēc tas nav attiecināms uz gadījumiem, kuri tai 
nav tieši paredzēti; runā stāvošā gadījumā tikai ar pirmās 
u z u f r u к t u ā г i j a s nāvi notiek uzufrukta 1 e g ā t a pāreja 
uz otro uzufruktuāriju, kura tad arī iegūtu šo legatu tikai ar 
pirmās uzufvuktuārijas nāvi, jo otrai uzufruktuārijai legāts tika 
novēlēts atkarīgi no n e n o t e i k t a n o t i k u m a iestāšanās, 
proti no tā, ka viņa pārdzīvos pirmās uzufruktuārijas nāvi; sa-
skaņā ar priv. lik. 2191. p. šāds laika noteikums C/Zeibbestim-
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i 
mung") atzīstams par n o s a c ī j u m u („Bedingimg"); bet 
pēc priv. lik. 2190. p. nosacītu legātu legātors iegūst tikai ar no-
sacījuma f a k t i s k o i e s t ā š a n o s . Tādā kārtā, sekojošā 
uzufruktuārija legātu varētu iegūt nevis jau ar testātora nāvi, 
bet'gan tikai aprādītā nosacījuma iestāšanās gadījumā un katrā 
ziņā ne agrāk par to, t. i. ne agrāk pai* pirrnās uzufruktuārijas 
nāvi, ja vispār otrā legātārija pārdzīvos pinmajo. Tāpēc Tiesu 
Palatai bija pilnīgs pamats, atzīt, ka tagad vēl mantojnma no-
doklis no otrās legātārijas- nav aprēķināms. 

(1931. g. 2<). janv. spr. Lonergana 1.. Nr. 1".) 

208. 
Pēc nodokļu nolik. 208. p. m a n t o j u m a v ē г t ī b u no-

teic paši mantinieki, pie kam vērtība nevar būt zemāka par li-
kumisko vērtību, kuru nosaka 230.—234. p. p. Nupat pisvestos 
pantos nav kā likumiska vērtība aizrādīta cena, kuru noteic 
t i e s u i z p i 1 d ī t ā js apsargājot mantojumu civ. proc. lik. 
1971. un sek. p. p. paredzētā kārtībā. Mantinisku noteiktā vēr-
tība ņemama vērā tikai tad, ja tā tika pieteikta tiesai vai No-
dokļu departamentam iesniegtā p i e t e i к u m ā p a r m a n-
t о j u m a s a s t ā v u un vērtību (Senāta spried. 27.Z95., 486.). 
Tāpēc, pretēji Nodokļu departamenta domām, nav ņemama vērā 
imobila vērtība, kura apzīmēta mantojuma apsargāšanas p r o -
t o k o l ā . Nodoklu departamenta paskaidrojuras par to, ka 
mantinieks esot bijis klāt pie mantojuma apsargāšanas un ne-
esot cēlis pret to iebildumus un tāpēc esot uzskatāms itkā par 
klusu ciešot piekritušu tai vērtībai, nepelna ievērību jau tāpec 
vien, ka Nodokļu departaments uz to aizrāda pirmo reizi kasā-
cijas instancē un, bez tā, arī tāpēc. ka mantinieks katrā ziņā Šo 
vērtību nebija uzdevis savā pieteikumā par mantojuma sastāvu 
un vērtību. kādam pieteikumam ir izšķiroša nozīme. 

(1930. g. l(). dec. sļ). Rozenberga 1.. Nr. 97.) 

212. 
1) Nod. nolik. 212. p. piel. 1. p. nemaz neuzliek m a n t o -

j u rn a a i z g ā d n i m par pienākumu iesniegt p i e t e i k u m u 
p a r m a n t o j u m a s a s t ā v u un vērtību, bet gan runā vie-
nīgi par mantiniekiem un resp. pai* t e s t a m e n t a i z p i l d ī -
t ā j u (pēdējā gadījumā, saprotams, ja lieta grozās ap manto-
šanu pēc testamenta). Arī no priv. lik. viedokļa nav domājams, 
ka mantojuma aizgādnis varētu no sevis iesniegt pieteikumu, 
jo aizgādnība tiek nodibināta taisni tikai tad, ja nav vēl zināmi 
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vai nav vēl klāt paši mantinieki, resp. ja mantojums apgrūtināts 
ar parādiem, t. i. katrā ziņā tad, ja nav iespējams npteikt, kas 
galīgi būtu atzīsta.ms par mantinieku un iekš kam sastāvētu 
mantojums, vai kāda būtu viņa vērtība, kādu datu trūkuma dēļ, 
saprotams, nav arī iespējams iesniegt pieteikumu par manto-
juma sastāvu un vērtību. Tāpēc, ja nav testamenta izpildītāja, 
minēto pieteikumu varētu iesniegt tikai mantinieks, lūdzot ap-
stiprināt viņu mantošanas tiesībās vai testamentu atzīt par 
spēkā gājušu, un proti tikai pēc tā. kad proklamas laiks jau bija 
notecējis (Senāta spried. 26/400). Pie šādiem apstākļiem man-
tinieks paskaidrojumam pol. iec. uzraugam par bo, ka viņa no 
1922. g\ 4. janvāra (t. i. no mantudevējas nāves dienas) esot 
saņēmuši „visus ienākumus", nav izšķirošas nozīmes lietā jau 
tamdēļ vien, ka mantinieki, mantojuma aizgādniecībai pastāvot, 
vispār nevar rīkoties par mantojumu savā vārdā. Tādā kārtā 
Tiesu Palata, atvaidot Nodokļu departamenta uzrēķinu par soda 
naudu, nav Nodokļu departaraenta pievestos likumus pārkāpusi. 

(1930. g. 10. dec. spr. Šmickoviča 1.. Nr. 71.) 

2) Pēc mantudevēja testamenta mantojumam bija jā-
pāriet: alraiLnel Luizei R. mūža lietošanā, bet mazgadlgam 
mantudevēja brāļa dēlam (mantudevēja adoptētam) R. — 
īpašumā. Lūgums dēļ mantudevēja testamenta izsludinā-
šanas (līdz ar proklamu) un atzlšanas par spēkā gājušu 
tika iesniegts xA.pgabaltiesai 1924. gada 28. apiilī, bet man-
tudevējs miris 1922. gada 6. septembrī. Kaut. arī sludinā-
jums ar proklarau ticis izdarīts 1924. g. 27. augustā, tomēr lieta 
netika tālāk virzīta, un ar Apgabaltiesas 1925. g. 8. decembra 
lēmumu tika izbeigta uz civ. proc. lik. 2067. p. pamata. Tikai 
1926. g. 23. jūlijā nepilngadīgā mantinieka, Adalberta R., aiz-
bildnis lūdzis lietu atjaunot un no jauna izdarīt testamenta iz-
sludinajumu ar proklamu, pēc kā Apgabaltiesa ar 1926. g. 3. au-
gusta lēmumu atjaunojusi lietu; otrais sludinājums ar pro-
klamu ticis izdarīts 1926. g. 9. augustā. P i e t e i k u m u p а г 
m a n t o j u m a s a s t ā v u un vērtību mazgadīgā aizbildnis 
iesniedzis tikai 1927. g. 20. aprīlī. Apgabaltiesa aprēķinājusi 
raantojuma n o d o k l i : no tiešā mantinieka, mazgadlgā 
Adalberta R., 15%% apmērā, t. i. summā Ls 226,67, bet no mūža 
lietotājas, atraitnes, Luizes R., llU%% apmerā, t. i. summā 
Ls 1889, un bez tā, noteikusi sо d a n a u d u par 32 mēnešu 
nokavejumu pieteikuma iesniegšanā, skaitot n o p i r m ā lūguma 
par testamenta izsludināšanu (1924. g. 28. aprīla) līdz pietai-
kuma iesniegšanai (1927. g. 20. aprīlim) . . . Apgabaltiesas lē-
murau daļā attiecībā uz soda naudu pārsūdzējis Nodokļu depar-
taments, uz tā pamata, ka nokavējums pieteikuma iesniegšanā 
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esot jāskaita nevis tikai no plrmā lūguma (par testamenta iz-
sludināšanu), bet gan jau no testātora nāves dienas (1922. g. 
6. septembra). Senāts savā spriedumā Jūrgensa anant. 1. 
(26./400.) gan paskaidrojis, ka gadījumā, ja vien lūgums- dēļ 
proklamas (civ. proc. lik. 1967., 2079. p. p.) izdarīšanas būtu 
iesniegts 3 mēnešu robežās no m a n t o j u m a p ā r e j a s uz 
mantiniekiem, tad pieteikuma iesniegšanas dienai kā tādai nav 
vairs izšķirošas nozīmes no priv. lik. viedokļa. Tomēr pievestā 
spriedumā aprādītie apcerējumi nav piemērojami gadljumam, 
kad pats lūgums dēļ proklamas izdarīšanas ticis iesniegts jau 
p ē c minētā 3 mēnešu laika notecējuma, kā tas noticis runā 
stāvošā gadījumā, jo tādā gadījumā soda nauda jau bija jāpie-
dzen un soda naudas procenti jau sākuši tecēt un viņu tecēšana 
nav vairs apturama ar minēto lūguimu dēļ proklamas izdarīša-
nas. Tāpēc, rutnā stāvošā gadījumā, kur pat pirmais lūgums 
dēļ proklamas izdarīšanas ticis iesniegts jau ar nokavējumu, t. i. 
pec 3 mēnešu notecēšanas (skaitot no mantojuma pārejas, par 
kadu šaubu' gadījumā jāuzskata mantudevēja nāves laiks (Sen. 
spried. 27./37.), soda nauda katrā ziņā jāaprēķina no mantu*-
devēja nāves (1922. g. 6. septembra) un pie tam jau līdz pie-
teikuma faktiskai iesniegšanai, jo šai gadījumā, kur jau no 
pirmā sākuma 3 mēnešu termiņš netika ievērots nedz pirmais 
lūgums (dēļ proklamas izdarīšanas) nedz otrais lūgums, nevar 
spēlēt nekādu lomu. Tā tad. pretēji Tiesu Palatas domām, no 
v i e n a s puses nevar soda naudu ņemt absolūti līdz pie-
teikuma iesniegšanai itkā neatkarīgi no tā, kad lūgums 
(dēļ proklamas izdarīšanas) tiktu iesniegts, ил, по o t r a s 
puses, ja minētais lūgums jau ticis iesniegts p ē с 3 mē-
nešu notecējuma (по mantojunia pārejas), tad soda nauda ap-
rēķināma taisni по mantojuma pārejas (runā stāvošā gadījumā 
— по mantudevēja nāves)'; bet nekad nav domājams tāds stā-
voklis, kur soda nauda būtu aprēķināma par laiku по proklamas 
lūguma līdz pieteikuma iesniegšanai, kā to nepareizi prezumē 
Tiesu Palata. Tāpat, pretēji Ties.n Palatas domām, m a z g a-
d ī g a i s Adalberts R. nemaz nav at&vabināms по soda naudas 
par laikn, kad viņš atradies zem aizbildnības; aprādītais 3 mē-
nešu laiks pieteikuma iesniegšanai nekad nav uzskatāms par 
„ n o i l g u m u " privāttiesībn nozīmē, bet gan par absolūtu 
(p г e'k 1 и s ī v u) t e r m i ņ u, ar kuru notecējumu ipso june 
iestāja& soda naudas samaksas pienākums, pie kam šāda tsr-
miņa ievērošana tiesai jāpārbauda ex officio; tāpēc šāds abso-
lūts termiņš nav apturams par mantinieka nepilngadības laiku, 
pat ja par viņu nebūtu nodibināta aizbildnība, im jo mazāk, kad 
tāda būtu nodibināta. 

(1930. g. 11. doc. spr. Rudzīša L Nr. 69.) 
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3) Nodokļu departaments nenoliedz, ka patiesi Tiesu Pa-
latas aprādītā laikmetā tiesas nav darbojušās Latgalē, bet ai»z-
rāda vienīgi uz to, ka nod. nolik. neparedzot izņēmumu по 
212. p.-piel. 4. pktā uzstādītā 3 menešu laika. Tomēr mantude-
vējs nomiris Latgalē. tā tad p i e t e i к u m s p a r m a n t o-
j u m a s a s t ā v u un vērtību iesniedzams taisni t i e s u iestā-
dēm (212. p. piel. 3. p. 1. un 2. p k t ) . Nodokļu departaments 
neaizrāda arī uz to, ka tai laikā Latgalē būtu darbojušies Kroņa 
palata vai nodokļu inspektori (211. p. un 212. p. piel. 8. р.). 
Tādā kārtā Tiesu Palata, neaprēķinot soda naudu par aprādīto 
laikmetu. gala slēdziena ziņā, nav Nodokļu departamenta pie-
vestos likumus pārkāpusi. 

(1930. g. 27. nov. spr. Braiita 1., Nr. 17.) 

213. 
1) Apgabaltiesa, aprēķinot m a n t o j u m a n o d o k l i , 

по miantojuma vērtlbas atskaitījusi uz mantudevēja imobila 
apstiprinātās о b 1 i g ā с i j a s summu Ls 12.000. Apgabaltiesas 
lēmumu pārsūdzējis Nodokļu departaments uz tā pamata, ka 
obligācijas p a r ā d a summu. saskaņā ar nodokļu nolik. 213. p. 
4. pkt,, esot atvelkama vienīgi по ar obligāciju apgfūtinātā 
i m о b i 1 a, bet n e n o v i s a mantojuma sastāva vērtības. Tiesu 
Palata atstājusi sūdzību bez ievērības uiz tā pamata, ka gul-
stoši uz mantošanas masu parādi novslkami ne по atssvišķām 
mantojuma daļām, ar kurām parāds nodrošināts, bet gan по 
v i s a mantojuma sastāva. Pēc nodokļu nolik. 213. p. 4. pkt. по 
mantojuma vērtības atskaitāmi starp citu: parādi, kuri nodro-
šināti ar ķīlu, pie kam. kā tieši uzsvērts pievsstā punktā, šādi 
parādi atvelkami „vienīgi по to mantu vērtības, ar kurām pa-
rādi nodrošināti". Tomēr pievestie noteikumi nav burtiski pie-
miērojami Latvijā. izņemot Latgali; pēc priv. lik. 1456., 1597. 
p. p. a r h i p o t ē k a s kā tādas dzēšanu personīgais ķīludsvēja 
])arāds pats par sevi vēl neizbeidzies, bet atkrī t vienīgi liipotēka 
kā tāda; pretējo stāvokli ieņem Kr. civ. lik., ar kuru arī rēķi-
nājies pievestais 213. p. 4. pkt., jo pēc civ. proc. lik. ' (зак. су-
допрои^в. гражд) 626. р. un noteik. par civ. piedzinuraiem 
(n< лож. о взыскан, гражд.) 315. р., imcbila ieķīlātājs personīgi 
par obligācijas (закладная) parādu neatbild (piem, kad imo-
bils t iktu pārdots izsolē: Кг. Senāta spried. 1908. g. 34. Nr., 
šeršanevičs, учебн Русск. гр жд. права, 1912. g. izd. 401. lpp.). 
TinļDretim, pēc priv. lik. noteikumiem imobila ieķīlātājs neat-
bild personīgi par obligācijas parādu tikai tad, ja viņš pašā ob-
ligācijas tekstā būtu sevišķi ierobežojis savu atbildību taisni 
tikai a r ieķīlāto imobilu. Tiesu Palata, pretēji pievestam, 213. p . 



Nodokl» nolik. _ 160 — 

4. pktam, uz teuru tieši pamatojās sūdzētājs, atvelkot obligāci 
jas parādu taisni ne по apgļ-ūtinātā imobila vērtības, bet n 
visa mantojuma vērtības, nav noskaidrojusi, uz kādiem notei-
kumiem tikusi izdota runā stāvošā obligācija; tikai tad, j 
Tiesu Palata būtu nodibinājusi, ka obligācijā nav atbildību iero-
bežojošas klauzulas, Tiesu Palatai būtu tiesības nepiemērot pie-
vestā panta (213. р. 4. pkt.) noteikumus. Tādā kārtā Ties" 
Palata, nenodibinot aprādītās klauzulas esamibu, pielaidusi lē-
muma motīvu nepilnību, kādēļ viņas lēmums civ. proc. lik. 711. p. 
pārkāpuma dēļ atceļams. 

(1929. g. 24-. okt. spr. Brombcrga 1., Nr. 899.) 

2) Apgabaltiesa, aprēķinot m a n t o j u m a netto v ē r-
t l b u , atvilkusi visas mz imobila . . . ingrosēto h i p o t ē k u 
summas, to starpā arī Latvijas tirdzn. un rūpn. bankai par 
Ls 800 ieķīlāto obligāciju nominālā vērtībā Ls 2000, un m a n -
t o š a n a s n o d o k l i noteikusi tikai по imobila netto vērtības 
pusdaļas kā mantojuma sastāva; Nodokļu departaments tur-
pretim atrod, ka ieķīlātās hipotēkāriskās obligācijas esot jāat-
velk nevis ar viņu nominālo vērtību, bet gan tikai ar to summu, 
kurā tās ir ieķīlātas kā r o k a s ķ ī l a . Tiesu Palata Nodokļu 
departamenta blakus sūdzību atstājusi bez ievērības uz tā pa-
mata, ka Hdz kamēr neesot pierādīts, ka mantudevēja nāves 
dienā obligācijas atradušās mantudevēja rokās, neesot nozīmes 
tami ka ar tām būtu rīkojie& mantudevējs, un kā arī tas ap-
stāklis. ka obligāeijas izrādītos par ieķīlātām nepilnā sunrniā, 
neatsvabinot imobilu по atbiMības par obligāciju pilnu summu, 
jo rokas ķīlas turetājs katrā ziņā varētu, lai apmierinātu savu 
ar ķīlu nodrošināto prasījumu, ieķīlātās obligācijas pārdot vai 
likt pārdot caur tiesu arī par augstāku summu un tās ieguvējs 
varētu pēc obligācijām piedzīt visu kapitālu ar procentism etc. 
Nodokļu departaments apstrīd pievestos Tiesu Palatas motīvus', 
aizrādot, ka persona, kura iegūtu obligāciju по iepriekšējā ķīlas 
turētāja (ķīlas realizācijas kārtībā). Iegūstot itkā tikai to prasī-
jumu, kura nodrošināšanai. obligācija savā laikā tikusi ieķīlāta, 
jo vienīgi šādā sumraā iepriekšējais ķīlas turētājs būtu varējis 
nodot tālāk obligācijas ieguvējam, saskaņā ar priv. lik. 3476., 
3479. p. p. Nodcikļu departamenta pievestie apcerējumi nav 
par pareiziem atzīstami: saskaņā ar priv. lik. 1491., 1441., 1443., 
1444. p. p. ķīlas turētājam tiesība ieķīlāto priekšmetu (arī obli-
gāciju kā vērtspapīru) likt pārdot, šaubu gadījumā, gan tikai 
caur tiesu izsolē, pie kam, kā tieši nosaka 1459. р., uz pircēju, 
kas piem. izsolē ieguvis ķīlā bijušo priekšmetu, šis p ē d ē j a i s 
p ā r i e t a r t ā m p a š ā m t i e s ī b ā m , k u r a s p i e d e -
r ē j u š a s p a r ā d n i e к a m (t. i. bijušam ieķīlātājam); tā 
tad uz ieķīlātās obligācijas ieguvēju šī pēdējā pāriet taisni pilnā 



vērtibā, bet — pretēji Nodokļu depavtamenta domām — nekad 
ne bijušā ķīlas turētāja prasījuma vērtībā; šis prasījums taisni 
tika pilnā mērā dzēsts ar iķīlas pārdošanu (priv. lik. 1455.. 
1456. p. р.). Tāpēc Nodokļu departamenta pievestie priv. lik. 
3476., 3479. p. p. nemaz nav piemērojami gadījumā. kad ieķīlātā 
obligācija pāriet personas rokās, kura to ieguvusi ķīlas realizā-
cijas kārtībā. Bez tā, par hipotēkāriskām obligācijām pastāv 
vēl sevišķas, ar hipotēku sistēmu izskaidrojamas normas, proti: 
ar to vien, >ka piem. obligācijas kreditors iegūst (caur obligā-
ciju) ieķīlāto imobilu, vēl nenotiek pārmaiņa nedz šī kreditora 
nedz parējo kreditoru tiesības (priv. lik. 1594. p . ) ; arī hipotēkas 
(obligācijas) dzēšanas iem-esla esamība vien vēl nepietiek dēļ 
pašas h i p o t ē k a s d z ē š a n a s Hdz kamēr hipotēka nebūtu 
tikusi dzēsta ar atzīmi zemes.grāmatās (priv .lik. 1598. р.). То-
raēr Tiesu Palatai nebija pietiekoša iemesla neaplikt ar manto-
isanas nodokli runā stāvošo obligāciju par Ls 2000 kaut arī no 
t ā viedokļa, ka tā nebūtu imobila apgrūtinājums. bet gan no 
tā viedokļa, ka tā ir uzskatāma kā patstāvīga vērtība, jo kon-
fuzija pati par sevi nenotiek ar to, ka obligācijas atrodas pat 
iraobila īpašnieka rakās (priv. lik. 1594., 1598. р. р.; Кг. Sen. 
spried. 1912./120., Cvingmaņa piez. pie spried. Nr. 562; IV., 
202. lpp.) un proti tādā kārtā, ka obligācija var noderēt arī šī 
paša imobila īpašniekam kā prasījuma dokuments un tā tad arī 
kā ieķīlāšanas objekts rokas ķīlas veidā. kā tas arī noticis šai 
konkrētā gadījumā; tā tad minetā obligācija mantudevēja ro-
kās ir taisni apliekama k ā p a t s t ā v ī g a v ē r t ī b a pēc tās 
nominālās summas. Ņemot par pamatu. mantojuma nodokļa 
aprēķināšanai. minētās obligācijas nominālo summu, tomiēr, no 
otr'as pusss. jāņem šai ziņā vērā aii tas, ka, ieķīlājot obligāciju 
rokas ķīlas veidā, mantudevēj& ar to pašu uzņēmies uz sevi 
a t s e v i š ķ u p a r ā d u , kurš savukārt apgrūtina viņa man-
toj umu t a i s n i а г š о г о к a s ķ ī 1 u p a r ā d u ; ar to gan 
naV samazināta minētās obligācijas prasījuma summa kā tāda, 
bet tomēr nodibināts parāds, kas uz nodokļu nolik. 213. p. 4. pkta 
pamata atvelkams no mantojuma brutto sastāva. Tāda kārfcā 
Tiesu Palatai, no vienas puses, gan bija tiesība no imobila brutto 
vērtlbas atvilkt šo imobilu apgrūtinošās obligācijas nominālo 
vērtību, bet. no otras puses, Tiesu Palatai bija jāpie&kaita man-
tojuma sastāvam un vērtībai minētās obligācijas nominālā vēr-
tība. un tā tad no mantojuma vērtības n o j a u n a j ā a t v e l k 
i ' o k a s ķ ī l a s parāda sitmma, ar kuru šī obligācija savukārt 
apgrūtināta; atvelkot no mantojuima brutto vertības vienkārši 
minētās obligācijas nominālo summu, Tiesu Palata pie šīs liatas 
apstākļiem pārkāpusi civ. proc. lik. 711. p. 

(1431. g. 29. j a n v . spr. The lcna I.. : \ r . 16.) 
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3) Nodokļu departaments iesniedzis šai lietā kasāojas 
sūdzību, atrodot, ka Tiesu Palatai esot bijis jānoskaidro, vai 
mantudevēja p a r ā d a summa f a k t i s k i sniedzas līdz zemes 
grāmatu reģistros ierakstītai h i p o t ē k a s summai. Pretēji 
Nodokļu. departamenta domām, noskaidrot aprādītos datus ir 
nevis tiesas, bet vienīgi paša Nodokļu departamenta uzdevuras, 
ja šis pēdējais apšauba mantinieku uzdotās un reģistros ievestās 
hipotēku summas. 

(1930. g. 26. nov. spr. Mītensa L Nr. 30.) 

4) Pēc Nodokļu nolik. 213. p. 2. pkt, no m a n t o j u m a 
v ē r t ī b a s atvelkami, nodokļa aprēķināšanai, mantudevēja 
a p ' b e d ī š a n a s izdevumi, tā tad mantiniekam šādi izdevumi 
vajadzības gadījuma ir jāpierāda, ja vien pati tiesa neatrod 
par iespējamu, pēc sava ieskata, tos noteikt sakarā ar mantu-
devēja sabiedrisko stāvokli un citiem lietā esošiem datiem. Tā-
pēc šai ziņā nekrīt svarā tā summa, kuru pats mantudevējs 
būtu savā testamentā noteicis apbedīšanas izdarīšanai (Kr. Sen. 
civ. kas. dep. spried. 1906./85.). Tā tad, jāatzīst, ka mantinieks 
tikai tad varētu prasīt p i e m i n e к ļ a celšanai paredzētos izde-
vumus atskaitīt no mantojuma vērtības, ja viņš būtu pierādī-
jis, ka viņš patiesi nesīs tādus izdevumus. Nenodibinot šo pē-
dējo faktu, Tiesu Palatai nebija pietiekoša pamata pielaist tās 
summas atvilkšanu, kuru pats testātors savā testamentā novē-
lējis pieminekļa celšanai. 

(1930. g. 29. okt. spr. Hess 1., Nr. 12.) 

222. 

Pretēji Tiesu Palatas domām. tas apstāklis vien, ka par 
mantudevēja atstāto imobilu pacēlies strīds stai*p mantinieku 
un kādu trešu personu, nedod pamatu m a n t o š a n a s no-
d o k ļ a aprēķināšanas un uzlikšanas atlikšanai, itkā līdz strī-
dus izspriešanai tiesas ceļā; likums šādu kārtību nemaz nepa-
rediz. Taisni otrādi, Nodokļu nolik. 222. p. šai gadījumā nosaka, 
ka, ja mantojumā ieejoša manta tiktu tiesas ceļā piespriesta ne 
tai personai. kura mantojuma nodokli bija iemaksājusi, tad visa 
iemaksātā surama tiek atmaksāta pēc piederības uz lūguma, 
kas iesniedzams Nodokļu departamentam 2 gadu laikā pēc tie-
sas sprieduma spēkā stāšanās. Tādā kārtā mantojuma no-
doklis katrā ziņā tūliņ jāiemaksā pilnā apmērā arī par strīdū 
esošu mantojuma mantu, pie kam, likums pielaiž tikai iemak-
sātās summas atpakaļsaņemšanu atkarībā no tiesas- sprieduma. 

(1930. g. 10. dec. spr. Borkumu 1.. Nr. 41.) 
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226. 

I)1 Pēc nod. nolik. 226. p. no mantas vērtības ats-kaitāmi 
iepriekšējā īpašnieka p a r ā d i , kuri nodrošināti ar atdāvināto 
mantu, t. i. ar nodokli apliekama tikai mantas tīrā vērtība. 
Runā stāvošā gadījumā imobils tika apgrūtināts ar divām obli-
gācijām vēl d ā v i n ā š a n a s l ī g u m a slēgšanas laikā. No-
dokļu departamentsi pat neapgalvo, ka minētās 2 о b 1 i g ā-
c i j a s būtu pārgājušas apdāvinātā rokās dāvināšanas līguma 
noslēgšanas momentā. Tas apstāklis vien, ka obligācijas pa-
gaidām. bija atradušās paša dāvinātāja rokās dāvinājuma lī-
guma slēgšanas laikā, nemaz vēl nenozīmē. ka pašas obligācijas 
ar to būtu uzskatāmas par ipso jure dzēstām itkā к o n f u z i -
j a s ceļā (L. с 1. 1594., 1598. р. р., Кг. Senāta spried. 12./120.). 
Obligāciju turētājam iespējams kurā katrā laikā tās. patstā-
vīgi ieķīlāt vai citādi izmantot; šāds apcerējums nemaz nelī-
dzinās.'kā domā Nodokļu departaments, slēdzienam, kas dibino-
ties uz varbūtību, bet gan zīmējās uz tām tiesībām, kuras no 
tīri juridiskā viedokļa pieder blankocedētas obligācijas turētā-
jam kā tādam; pastāvot tādām tiesībām, ir pats par sevi 
skaidrs, ka tagadējais imobila īpašnieks, kā apdāvinātais, nebija 
ieguvis ar obligācijām apgrūtināto imobilu tā pilnā tīrā vēr-
tībā, bet gan tikai atvelkot no tās taisni minēto obligāciju sum-
nxas. Tiesu Palatas apcerējumam par to. ka Nodokļu departa-
ments neesot pierādījis obligāciju bezvērtību, ir tikai blakus-
motlva nozīme; galvenais ir tas, ka obligāciju pretvērtība nav 
pārgājusi. apdāvinātā mantā un tāpēc tā arī nav pieskaitāma 
pie paša imobila vērtības. Nākot pie tā paša gala slēdziena, 
Tiesu Palata nav Nodokļu departamenta pievestos likumus pār-
kāpusi. 

(195-1. g\ 3. jūnija spr.. Tukiimu 1., Nr. 6S.) 

2) Pēc 1926. g. 15. jūnija likuma par nod. no nekustamas 
mantas pilsētās un miestos (lik. krāj. 91.) 4. p. nodokli ņem no 
nekustamas mantas vērtības. kuru noteic pa trīsgadīgiem laik-
metiem; saskaņā ar tā paša likuma 30. un 31. p. p. nodokļu ko-
raisijas noteic nodokļu sumraas un izsūta katram maksātājam 
līdz 1. maijam n o d o k ļ a l i s t i , kurā uzrāda aprēķināto man-
tas vērtību un nodokļa summ.u; par nodokļu listu izsūtī-
šanu izsludina V. V.; iebildumi iesniedzamj mēneša laikā no iz-
sludināšanas dienas. Tā tad, no izsludināšanas dienas skaitot. 
katram imobilam ir jau noteikta sava vērtība. kura tādēļ 'ir sai-
stoša šim imobilam no sludinājuma iespiešanas' dienas' V. V.; 
likumā nekur nav runāts par sevišķu nodokļu listu spēkā stā-
šanos itkā tikai pēc mēneša laika notecējuma' no izsludināšanas 
V. V.; vienīgi tad, ja maksātājs būtu, kādu līgumu slēdzot, 
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iesniedzis iebildumu, varētu līdz iebilduma izšķiršanai izist no 
iepriekšējās sava iraobila vērtības, tomēr ar tām sekām, ka ie-
bilduma atraidīšams gadījumā būtu jāņem vērā nodokļa listē 
aprādītā vērtība; ja tāpēc maksātājs līguma slēgšanas laikā 
nav pat iebildumu cēlis pret nodokļu listē aprādīto imobila vēr-
tību, tad viņam nav tiesības pnasīt, lai līgumam piemērotu vēl 
iepriekšējo i m o b i l a v ē r t ī b u ; no tā, ka nodokļu listē ap-
rādītā nodokļu summa nav piedzenama lldz pārsūdzības ter-
miņa (31. p.) notecējumam (40. р.), nemaz neizriet, ka nodokļu 
Hstē aprāditā vērtība nebūtu saistoša maksātājam jau no slu- \ 
dinājuma dienas; administratīvu iestāžu lēmumi vispār nestā-
jas spēkā civiltiesi&ko spriedumu ziņā, bet izrāda savu spēku 
jau tūliņ neatkarīgi no tā, vai tie būtu tūliņ izpildami pilnā 
mērā. vai ne. Runā stāvošā gadījumā sludinājums noticis V. V. 
jau 7. maijā, bet līgums ticis noslēgts 8. jūnijā. t. i. pēc sludi-
nājuma, pie kam atdāvinātājs pat nav apgalvojis, ka viņš pTet 
nodokļu listi būtu cēlis iebildumu; tāpēc viņa imobils skaitās 
par galīgi novērtētu pēc jaunas vērtības normas taisni jau 
7. maijā, kad noticis sludinājums; tas apstāklis. ka nodokļu in-
spektors ar savu 1927. g. 2. maija rakstu paziņojis notāram . . .. 
ka imobils par 1926. g. ticis novērtēts par Ls . . ., t. i. neminot 
par 1927.—1929. g. vērtības normām, nekrīt svarā, jo tai laikā 
(2. maijā) par jauno novērtējumu normu noteikšanu vēl netika 
izsludināts V. V.; tomēr kā kontrah&ntam, tā arī notāram. slē-
dzot resp. apliecinot līgumu 8. jūnijā, bija jārēķinājas jau ar 
j a u n ā m vērtības noj'mām, jo imobila toreizējais īpašniaks 
nav aizrādījis. ka viņš būtu cēlis iebildumus pret nodokļu listē 
aprādīto imcbila novērtējumu; nekrit pie tam, saprotams, 
svarā. vai šis pats kontrahents bija tai laikā jau faktiski saņē-
mis savu nodokļu listi (30. p. 2., 3. teik.). 

(1931. }••. 4. jūnijā spr. Kānu 1.. Nr. 64.) 
3) Dāvinatājs. Pēteris M.. ar 1927. g. 31. marta izpirkša-

nas līgumu ieguvis no Zemkopības ministrijas iz Valsts zemss 
fonda zemes gabalu . . . par Ls 141, pie kam šo summu M. sedzis 
Valsts zemes bankas ķīlu zīmju aizdevumu Ls 141 apmērā. tai 
pašā laikā aizņemot no \^alsts zemes bankas vēl papildu ķīlu 
zīmju aizdevumu Ls 59 apmērā, kopā par Ls 200; uz minētā 
izpirkšanas akta pamata 1927. g. 24. maijā . . . zemes gabals 
ticis apstiprināts Pēterim M., atverot zemes gabalam jauno fo-
liju ar reģistra Nr. 132, pie kam uz tā paša izpirkšanas līguma 
pamata tika apstiprināts Valsts zemes bankai par labu ķīlu tie-
sības summā 200 ls kā pirmā hipotēka. Pēc minētā izpirkšanas 
līguma noslēgišanas, bet pirms tā koroborācijas zemes grāmatās, 
Pēteris M. ar 1927. g. 10. maija dāvināšanas līgumu atdāvinājis 
to pašu zemes gabalu savai pameitai, Bertai E.. pie kam līguma 
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priekšmetu kontrahenti novērtējuši p-аг Ls 300; apliecinot šo 
dāvināšanas līgumu, notārs aprēķinājis b e z a t l ī d z ī b a s 
n od о k l i no summas Ls 100, t. i. atvelkot no minētās summas 
(Ls 300) parādu Valsts zemes bankai Ls 200 apmērā; uz dāvi-
nāšanas līguma pamata minētais zemes gabals savukārt tika 
1927. g. 28. novembrī apstiprināts apdāvinātai zeme& grāmatāS'. 
Nodokļu departaments taisījis uzrēķinu kontrahentiem uz tā 
pamata, ka notārs nepareizi esot no novērtējuma summas 
Ls 300 atskaitījis' parādu Valsts zemes bankai, jo d ā v i n ā -
š a n a s' 1 ī g u m a noslēgšanas laikā šis parāds neesot ticis ap-
stiprināts zemes. grāmatās un tāpēc saskaņā ar nod. nolik. 
226. p. minētais parāds, kā neapstiprināts zemes grāmatās, ne-
esot atvelkams; Apgabaltiesa atstājusi Nodokļu departamenta 
uzrēķinu šai daļā bez ievērības; Tiesu Palata apstiprinājusi 
Apgabaltiesas lēmumu. Savu kasācijas sūdzību Nodokļu de-
partaments pamato uz to, ka minētais bezatlīdzības nodokli&, 
kuru Nodokļu departam«nts nepareizi nosauc par „atsavināša-
nas" nodokli, esot ņemams jau pie līguma noslēgšanas, bet ne-
tikai pie līguma „koroborācijas", un ka šai gadījumā dāvinā-
šanas līguma ,/apstiprmāšana" neesot bijusi vajadzīga, pie kam 
Nodokļu departaments atsaucas uz 1926. g. 14. janvara notei-
kumiem (lik. krāj. 10). Tomer vispirms nevietā Nodokļu de-
pai'tamenta atsauksme uz pievesiiem noteikumiem, jo tie attie-
cas nevis uz bezatlidzības nodokļiem, bet gan uz a t s a v i n ā -
š a n a s (krepost) nodokļiem; otrkārt, an Tiesu Palata namaz 
neapgalvo, ka bezatlīdzības nodoklis būtu jāņem tikai pie lī-
guma koroborācijas. un patiesi arī runā stāvošā gadījumā bez-
atlīdzības nodoklis tika ņemts taisni jau apliecinot pašu dāvi-
nāšanas līgumu; Istenībā jautājums gi'oz,ās vienīgi ap to, vai 
bezatlīdzības nodokļa aprēķināšanai ir pielaižams, no deklarētās 
līguma vērtības atskaitīt tādu parādu, kas nodibināts ar i z-
p i г к š a n a s 11 g u m u un ar kuru pats dāvinātājs ieguvis 
atdāvināto zemes gabalu, ja izpirkšanas līgums netika vēl ko-
roborēts dāvināšanas līguma noslēgšanas laikā, bet tomēr tika 
koroborēts pēc dāvināšanas līguma. šai ziņā nevar būt šaubas, 
ka atdāvinātajs ar izpirkšanas līguma nosīēgšanu vien gan vēl 
nav ieguvis l i e t i š ķ a s tiesības uz nopirkto zemes gabalu, toet 
tomēr, ja vispār pircējam (kā ieguvējam) bija iespējams un 
juridiski atļauts noslēgt un apliecināt galīgu (tā tad nevis tikai 
iepriekšēju) dāvinājuma līgumu ar citu personu, tad atdāvinā-
tājam iespējams slēgt dāvinājuma līgumu ne citādi, kā tikai 
pārnesot uz apdāvāto tos pienākumus un saistības, ar kuļ-iem 
dāvinājuma objekts apgrūtināts jau uz izpirkšanas līguma pa-
mata, jo patiesi uz apdāvāto šis objekts varēja pāriet tikai savā 
tīrā (netto) vērtībā, t. i. vienīgi atvelkot uz zemes gabala guļo-
šās saistības un apgrūtinājumus; ja dāvinājuma līguma slēg-
šanas laikā pats atdāvinātais zemes gabals vēl netika apstipri-
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nāts pašam atdāvinātājam īpašumā un tomēr nebija šķēršļu 
dāvinājuma līguma noslēgšanai un apliecināšanai, tad nevar 
bezatlīdzības nodokli aprēķināt citādi, nekā atvelkot no atdā-
vinātā objekta brut to vērtlbas pašā izpirkšanas līgumā nodibi-
nātās saistības un apgrūtinājumus, kā pareizi, gala slēdziena 
ziņā. atzinusi Tiesu Palata, 

(1931. g. 4. jīīnija spr. Millera ivn Ezīt 1., Nr. 69.) 

228. 
Pretēji Tiesu Palatas domām, h e z a t l ī d z ī b a s n o-

d о к I i s ņemams nevis tikai pie dāvināšanas līguma korobo-
rācijas, feet gan pie līguma apliecināšanas, un proti jau caur 
n о t ā r u, apliecinot ligumu, kā tas noticis arī runā stāvošā 
gadījumā; nod. nolik. 228. р., paredzot, ka minētais nodoklis 
no mantas, kas" pāriet pēc „krepostaktiem", ņemams pie to 
„apstiprināšanas", domā par notār. lik. 158. un sek. p. p. pare-
dzēto aktu apstiprināšanas kārtību attiecībā uz nekustamiu 
mantu ; tomēr šl kārtība nebija piemērojama Latvijā izņemot 
Latgali un tagad vispār vairs neeksistē (1928. g. 9. jūn. l ikums: 
lik. krāj . 184.). Tomēr notāram runā stāvošā gadījumā bija 
pilnlgs pamats, bezatlīdzības nodokli ņemt taisni no dāvanas 
netto vērtības, t. i. atvelkot parādus, kurus apdāvinātājs uzņē-
mies uz sevi pēc dāvinājuma līguma un kuri vēl nebija tai laikā 
ingrosēti uz atdāvināto objektu vienīgi tāpēc, ka dāvinājuma 
līguma noslēgšanas dienā pats šis objekts vēl nebija apstipri-
nāts pašai atdāvātājai . . . zemes grāmatās (sk. spr. šīs dienas 
sēdē izspriestā lietā Nr. 69). 

(1931. g. 4f. jūni ja spr. ŽukoTSku L, Nr. 70.) 

230. 
Pēc nod. nolik. 230. p. Zemes bankas notikušais n o v ē r -

t ē j u m s ņemams vērā acīmredzot tikai tad. j a zeme, kura 
pāriet bezatlīdzības ceļā, faktiski tikusi ieķīlāta Zemies' bankā, 
jo pievestais 2S0. p. tieši uzsver, ka novērt'ējumam jābūt izda-
rāmam i e i ķ ī l ā š a n a s d ē ļ (для залога). Ja patiesi zeme 
jau tikusi ieķīlāta, tad no mantošanas vērtības tāpat būtu jā-
atskaita arī ķīlu parāds (nod. nolik. 213. p. 4. pkt . ) ; runā stā-
vošā gadījumā, turpretim, Nodokļu departaments tieši atzīst, 
ka zeme taisni nav tikusi ieķīlāta. Tā tad Nodokļu departa-
menta kasāeijas sūdzība kā nepamatota atraidāma. 

(1930. g. 27. aov. spr. Jansona 1., Nr. 18.) 
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256. 

Tiesu Palata atstājusi bez ievēiibas Nodokļu departa-
menta blakussūdzību aiz tā iemesla; a) ka atsavmātais zemes 
gabals ir jaunizdalīta patstāvīga hipotēkāriska vienība, kuras 
vērtība nosakāma neatkarīgi no agrākās vienības vērtības; 
b) ka nod. nolik. 256. un 257. p. p. nebūt nenosaka, ka atsavi-
nātai d a ļ a i par pamatu jāņem v i s a zemes gabala vērtība. 
Nodokļu departamentS' gan arī kasācijas sūdzībā atsaucās uz 
nod. nolik. 256. un 257. р. р., bet tuvāki nepaskaidro, kādējādi 
iz šo pantu satura un 257. pantā minētās 230. p. pielik. tabeks 
varētu nākt pie departamenta aprēķinātās vērtības Ls 4032; 
īstenībā šie panti nebūt nenodibina visa zemes g'abala vērtības 
p r o p o r c i o n ā l u sadalīšanu izdalītā zemes gabala vērtības 
noteikšanai; tādēļ atkrīt departamenta aizrādījums, ka visa 
„P." mājas vērtība Ls 11.670 bija proporcionāli dalāma pēc at-
savinātā zemes gabala platības. 

(1930. g. 26. nov. spr. Kronbergs u. с 1., Nr. 1225.) 
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Rīk. p. zīmognodevu. 

25. 
Senāta apvienotā sapulce ar savu 1930. g. 12. aprīļa sprie-

dumu šajā lietā paskaidrojusi, ka izņeraot likumā paredzētos 
izņēmumus, (kuri galvenā kārtā attiecās uz aemnieku zem^s 
iznomāšanu un tagad zaudējuši savu nozīmi), n o m a s , resp. 
ī r e s l i g u m a t e r m i ņ a noteikšana pēc priv. lik. (kas kon-
krētā lietā piemērojams) atkarājas pilnīgi no kontrahentiem, 
kuri šo līgumu var noslēgt uz noteiktu vai nenoteiktu laiku 
(4i03. p.); uz nenoteiktu laiku noslēgts nekustama īpašuma 
nomas vai īres līgums izbeidzās, ja nav norunāts citādi. pēc 
iepriekšējā sešu mēnešu u z t e i k u m a no vienas vai otras pu-
ses (4109. р.). Tā tad par nomas, resp. īres līgumu ar neno-
teiktu termiņu vai beztermiņa nomas (īres) līgumu no priv. lik. 
viedokļa, atzīstams tikai tāds līgums, kura pastāvēšanas laiks 
palicis nenoteikts. saskaņā ar pašu kontrahentu gribu. Pilnīgi 
cits raksturs ir īres līgumiem. kurus noslēdz uz 1924. g. 16. jū-
nija likuma par telpu īri pamata. Par līgumu ar nenoteiktu 
termiņu priv. likuma nozīmē šādu īres līgumu var atzīt tikai 
attiecībā u z ī m i e k u , kas noslēdzot īres līgumu, kurā ter-
miņš naiV noteikts, arī tagad saistās uz nenoteiktu laiku saskaņā 
ar viņa gribu. I z ī г ē t ā j s, tiirpretim. atrodas pilnīgi citādā 
stāvoklī, jo viņš līguma termiņu uz paša īres likuma pamata, 
kādam likumam ir jus cogens raksturs, nemaz nevar iespaidot. 
Tā tad īres līguma pastāvēšanas laiks, saskaņā ar lik. par telpu 
īri, atkarājas nevis no abu kontrahentu vēlēšanās (kā tas pare-
dzēts pi'iv. lik., kurā abi kontrahenti nostādīti vienlīdzīgā sta-
voklī), bet gan tikai no īrnieka. Tā tad Hk. par telpu īri bezter-
raiņa īres līgumu priv. lik. nozīmē nepazīst. Bet tā kā 1921. g, 
zīmognod. lik. protams piemērajams tikai priv. likv bet nevis 
1924. g. lik. par telpu Iri notekumiem, kurus zlmognod. likums 
nevarēja paredzēt, tad jāatzīst, ka arī zīmognod. lik. 25. р.. kas 
kā katrs fiskals likums, ekstensīvai interpretācijai nav padots, 
attiecināms tikai uz prw. lik. paredzēto beztermiņa īres līgumu, 
bet nevis uz īres līgumu, kas noslēgts saskaņā ar lik. par telpu 
īri, ja arī šinī līgumā termiņš nebūtu noteikts. 

Tādā kārtā, saskaņā ar pievesto Senāta apvienotās sapul-
ces lēmumu. atzīstams par nepamatotu kasācijas sūdzības uz-
skats, ka prāvnieku noslēgtam īres līgumam būtu piemērojams 
rīk. par zīmognod. 25. pants. īstenībā, atkrltot šim pantam, uz 
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lik. par telpu īri noslēgtiem līgumiem piemērojam.s rīk. par zī-
mognod. 29. pants, ja arl šo līgumu summa atzīstama par ne-
noteiktu (nevis tādēļ, ka kontrahenti — kā tasi paredzēts 
25. pantā — būtu norunājuši šāda līguma beztermiņa raksturu, 
bet tādēļ, ka nav zināms, kad tas faktiski izbeigsies pēc īrnieka 
gribas, resp. izņēmuma gadījumos, ja izīrētājs izliek īrrrieku no 
telpām aiz lik. par telpu īri paredzētiem iemesliem). Tā tad 
atzīstams par nepamatotu arī Apgabaltiesas uzskats, itkā 
īres līg'umiem pēc analoģijas būtu piemērojami noteikumi par 
p r a s ī b a s v ē r t ī b a s noteikšanu izlikšanas no telpām lie-
tās ; pretēji Apgabaltiesas domām, šie speciālie noteikumi nav 
pēc analoģijas attiecināmi uz apspriežamo gadījumu. 

(193(). g. 28. nov. spr. Bovtoviču pr. 1. pr, Jaiisons. Nr. 636.) 

40. 
Nodokļu departaments iziet no maldīgās domas, itkā а к-

c i o n ā r u p i l n s a p u l c e s protokola noraksts atvietojot 
p a g a i d u a p 1 i e с ī b a s un ka tā tad ar zīmognodevu esot 
apliekams šis pēdējais, ja pagaidu apliecības nav tikušas izdo-
tas ; īstenlbā, akciju tiesībām ir absolūti formāls raksturs un 
tās pēc savas. būtības nekad nepielaiž noteikumu grozīšanu itkā 
ar akcionāru vienošanos, jo akciju tiesības aizskai" arī trešo 
personu intereses un šai ziņā viņas uzskatāmas par publiskām 
tiesībām, sevišķi cik tālu ar tām tiek regulēti dibināšanas no-
teikumi, pie kuriem pieder arī noteikumi par pagaidu apliecību 
un resp. а к с i j u izsniegšanas priekšnoteikumiem un kārtību; 
tāpēc runā stāvošā lietā jāiziet no tā, ka akciju sabiedrība vis-
pār pagaidu apliecības nav izsniegusi un ka tāpēc Rīkoj. par zī-
mognod. 40. р., kas runā par pagaidu apliecību faktisko izdo-
šanu, nav šai lietā piemērojams. 

(1931. £. 23. marta spr. Л-S. «Rīgas oglskābcs fabrikas Blau 
un Си.» 1., Nr. 717.) 

46. 
Miertiesneša lēmumu par Ls 9,60 zīmogsoda uzlikšanu 

n o t ā r a m . . . Apgabaltiesa atcēlusi aiz tā iemesla: a) ka 
lietā iesniegtais p i l n v a r a s n o r a k s t s apmaksāts ar 
Ls 0,40 zīmognodevaS'j b) ka pilnvaras norakstu notārs aplieci-
nājis tieši iesniegšanai miertiesā; c) ka tādēļ sakarā ar rīk. par 
zīmognod. 16. p. 5. pkt. minētais pilnvaras noraksts apmaksāts 
ar zīmognodevu pareizi. No lietas ir redzams, ka runā stāvošais 
notārieli apliecinātais pilnvaras noraksts nav vis atstāts mier-
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tiesneša lietā zem pilnvarnieka paraksta kā pr а с e s p a p ī г s, 
bet no paša sākuma iesniegts lietā kā patstāvīgs dokuments; 
kā to Senāts jau vairākkārt paskaidrojis (Sen. spried. 24./4T2.. 
26./399., 25./347., 28.Z626.), zem rīk. par zīmognodevu 46. p. 
10. pkt. pievestiem rakstiem nepaiet oriģināldokumentu no-
raksti, kuri lietā iesniegti nevis kā procespapīri (pēc rīk. 47. р.), 
bet kā dokumenti, kuriem jau pirms iesniegšanas tiesā ir pat-
stāvīga dokumenta nozīme un kuri jau no paša sākuma lietā 
iesniegti arīģināla vietā; tamdēļ, apliecinot ar attiecīgo zīmog-
nodevu apliktas pilnvaras norakstu, kurš saskaņā ar civ. proc. 
lik. 463. p. atvietoja pašu orīģinālpilnvaru, notāram nebija tie-
sības apliecināšanu izdarīt bez attiecīgas zīmognodeva& samak-
sas pieprasījuma no pilnvaras uzrādītāja, atsaucoties vienīgi 
uz to, ka pilnvaraS' noraksts nolemts iesniegšanai miertiesā . . . 
No otras puses, likums nepiešķir notāram tiesību vispārīgām 
tiesu iestādēm izdotu pilnvaru pārvērst miertiesu pilnvarā ar 
vienkāršu atzlmi uz pilnvaras noraksta; apliecinot civ. proc. 
lik. 463. p. kārtīibā iesniedzamā akta norakstu, notāram taisni 
bija jārēķinājas' ar rīk. par zīmognodevu 12. p. noteikumu; ap-
liecinot pilnvaras1 norakstu, notārs tomēr nav izgatavoji& orīģi-
nālpilrnvai'ii, kas paredzēta rīk. par zīmognodevu 16. p. 15. pkt.; 
nākot pie slēdziena, ka notāra apliecinātais pilnvaras noraksts 
nebija apliekams ar orīģinālpilnvarā nomaksāto zīmognodsvu 
Ls 1.— apmērā, no vienas1 puses aiz tā iemesla, ka pilnvaras 
noraksts domātS' iesniegsanai miertiesā, no otras puses aiz tā 
iemesla, itkā šis noraksts pielīdzināms rīk. par zīmognodsvu 
16. p. 5. pkt. paredzētām1 miertiesu pilnvarām, Apgabaltiesa 
pārkāpusi rīk. par zīmognod. 12. р., 16. р. 5. pkt. un 46. p. 10. pkt. 
„b" apakšpunktu. 

(1931. g. 26. febr. spr. A-S. pirmās krievu superfosfata fabrika? 
Mīlgrāvī pr. 1. pr. Kovnatu un Kamenecki, Nr. 622.) 

69. 
Apgabaltiesa nenoliedzk ka p ā ī l v e d u i v e k s e ļ i ap-

maksājami ar zīmognodokli jau viņas izdošanas momentā, kāds 
moments pie pārvedu vekseļiem paša orderim iestājas ar vek-
seļa uzrādīšanu trasātam akceptacijai, bet vēlākais ar inodosē-
šanu; runā stāvošā gadījumā pārvedu vekseļi tika akceptēti 
no firmas C. Z. & Ко., pie kam akcepti n e t i к а datēti, bet tika 
indosēti Latviešu akciju bankai a r datumu, Apgabaltiesa neat-
rod par iespējamu firmai Z. & Ко. uzlikt zīmogsodu par minēto 
pāi'vedu vekseļu neapmaksu ar zimognodokli uz tā pamata, ka 
nav pierādīts, ka firma Z. & Ко. pārvedu vekseļus būtu akcep-
tējusi p i r m s to apmaksāšanas ar zīmognodokli; tā tad ceļas 
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jautājums par to, vai šaubu gadījumā nedatēts a k c e p t s uz-
skatāms par izdarītu p ё с vai p i r m s datētā i n d o s a m e n t a ; 
šai ziņā Nodokļu departaments pareizi aizrāda, ka jautājums 
izšķirams pēdējā alternatīvai par labu, jo faktiskā prezumpcija 
rimā katrā ziņā par to, ka vekseļturētāji nodos vekseli tālāk ar 
indosamentu, diskontējot to bankā tikai p ē c tara, kad vekselis 
jau ir akceptēts; ja tas tā ir, tad arī konkrētā lietā jāprezumē, 
ka runā stāvošie pārvedu vekseļi tikuši akceptēti (no firmas 
Z. & Ко.) p i r m s to indosēšanas; tāpēc taisni šai firmai bija 
jāapmaksā minētie pārvedu vekseļi ar attiecīgo zīmognodokli, 
kurš līdz tam netika samaksāts; pie šādiem apstākļiem No-
dokļu departamentam bija pietiekošs pamats zīmogsodu uzlikt. 
saskaņā ar Rīkojumu par zīmognodokli 3., 69., 90. р. р., pašai 
firmai Z. & Ко. 

(1930. g. 24. sept. spr. Finaasu min. nodokļu dep. 1. ar firmu 
С Zilberts im Ко.. Nr. 756.) 

90. 

Tiesu Palata uzskata par nesodāmu ar zrmogsodu tādu 
personu, kura piedalās a k t a p i e ņ e m š a n ā vai t ā 1 āk-
d o š a n ā ; pēc Tiesu Palatas domām, rīk. par zīmognod. 90. p. 
neparedzot nekādu sodu aktu pieņēmušai personai; šāds Tiesu 
Palatas uzskats tieši runā pretim vispirms tā paša 90. p. burti-
skam tekstam, no kura redzams, ka personas, kas ņēmušas da-
lību privātu aktu vai dokumentu sastādīšanā vai kuru īpašumā 
tie pārgājuši, sakam ar uzrakstu vai sevišķu darījumu, pār-
kāpjot zīmognodevas' noteikimius, soda katru personu atsevišķi. 
Та tad ar zīmogsodu sodāma taisni arī tāda persona, kura tikai 
pieņēmusi ar zīmognodevu neapmaksātu aktu; 9€. р., pretēji 
Tiesu Palatas domām, nekādā pretrunā ar 3. p. neatrodas, jo 3. p. 
izteic vispārējo principu par to, ka par zīmognodevas neno-
maksu atbild visas per&onas, kuras piedalās aktu un dokumentu 
sastādīšanā, iesniegšanā, pieņemšanā vai tālākdošanā; tas pats 
princips izteikts arī 69. р., kas piešķir personai, kura saņēmusi 
ar zīmognodevu nesamaksātu aktu pēc pārvedu uzraksta, tie-
sību pienācīgo zīmognodevu vēl nomaksāt viena mēneša laikā 
no tās dienas, kad akts pārgājis, pie kam, zīmognodevas neno-
maksas gadījumā Tioteiktā laikā, šī persona nav atsvabināma 
no zīmogsoda. Tādā kārtā Tiesu Palata, atzīstot personu, kura 
pieņēmusi ar zīmognodevu neapmaksātu aktu, par nesodāmu ar 
zīmogsodu, pārkāpusi rīk. par zīmognod. 90. p. 

(1930. g. 25. sept. spr. Tepers pr. 1. pr. Reveliuu. Nr. 1653.) 
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106. 
Ar 1929. g. 10. oktobra lēmumu Nodokļu departaments 

uzlicis akc. s-bai „Rīgas konservu fabrika S. K. F." zīmogsodu 
Ls 1400 apmērā par to, ka minētā akc. s-ba izlaidusi dokumen-
tus, kuri atvieto а к с i j а s, раг kapitālu Ls 100.0О0, nenomak-
sājot zīmognodevu Ls 1000 apmērā. Ņēmis vērā akc. s-bas 
iebildumus, kā arī to, ka akc. s-ba, kaut gan ах novēlojurou, zī-
mognodevu Ls 1000 nomaksājusi, Nodokļu departaments. kon-
statējot, kā no 1928. g. 2. jūnija pilnas sapulees protokola iz-
riet, ka sēdē piedalījušies 16 akcionāri аг 500 akcijām. раг kai-
rām zīmognodeva vēl nav bijusi nomaksāta. аг savu 1929. g. 
21. novembra lēmuimu savu iepriekšējo lēmumu раг zīmogsodu 
atstājis spēkā, samazinot vienīgi pēdējo līdz Ls 400, kādā ap-
merā jautājumu раг zīmogsodu nodevis izlemšanai attiecīgai 
tiesai. Ar 1929. g. 23. decembra lemumu miertiesnesis Nodokļu 
departamenta 1929. g. 21. novembra lēmumu atcells un akc. s-bu 
по uzliktā zīmogsoda Ls 400 atsvabinājis. Nodokļu departa-
menta blakussūdzību раг šo lēmumu Apgabaltiesa atstājusi bez 
ievērī'bas starp citu aiz tā iemesla: а) ка zīmogsodu var uzlik 
vienīgi tikai tad, ja zīmognodeva nav samaksāta раг faktis1*' 
eksistējošu dokumentu; b) ка nmā stāvošā gadījumā nav kon-
statējams, ка akcijas vai pagaidu apliecības reāli būtu izlaistas, 
un tas arī neizriet no 1928. g. 2. jīmija akcionāru pilnas sapul-
ces protokola. Раг Šo lēmumu iesniegtā Nodokļu departamenta 
kasācijas sūdzība nepelna ievērības. 

Nodokļu departaments atrod, ка zīmogsodu varētu uzlikt 
arī раг dok'umentiem, kuri z ī m о g s о d а aizlikšanas kārtībā 
pašā Hetā faktiski nefigurē, bet kuru esamība būtu konstatē-
jama, pēc departamenta izteiciena, „ar daudz un dažādiem lī-
dzekļiem", p. piem1. аг liecinieku liecībām, pašu dokumentu iz-
rakstītāju apliecmājumu un t. t., kādus „Mzekļus" departa-
ments аг sekmēm pielietojot praksē. Departamenta viedoklis 
un viņa ieturēfca prakse, varbūt būtu attaisnojama, ja Latvijas 
likumdevējs būtu domājis аг savu 1921. g. „Rīkojumu раг zī-
raagnodevu" krasi atraisīties no tiem pamatiem, uz kādiem di-
bināts bij. Krievijas „Nolikums раг zimognodevu" 1903. g. iizd. 
īstenībā gan ,,RīkojumvS раг zīmognodevu" ir vienīgi ^Noli-
kuma" pārstrādājums, piemērojoties Latvijas apstākļiem. bet 
zīmognodevas jēdziens, aplikšanas pamati un pati zīmogsoda 
uzlikšanas kārtība principā palikuši tie paši. Tas izriet ne tikai 
no abu likumu gara, bet pat no attiecīgi korespondējošo likumu 
pantu salīdzināšanas. Taisni jautājumā раг zīmogsoda uzlik-
šanas kārtī'bu „Rīkojuma" 106. un 108. p. p. atkārto „Nolikuma" 
197. im 200. p. p. nosacījumus раг lēmuma piesūtīšanu tiesai „аг 
attiecīgiem dokumentiem" un раг uzraksta taisīšanu d o k u -
m e n t i e m , раг kuriem uzlikts zīmogsods. Augstāk pievestā 

« 
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departamenta pi-akse taisni atšķiras no tās praksss, kāda ietu-
rēta no finansu resora un tiesām uz agrākā „Nolikuma" pamata. 
Uz „Nolikuma" § 151. pamata finansu ministra izdotās instruk-
cijas („Uzraudzība par zīmognodevas noteikumu izpildīšanu") 
§ 28. un § 29. taisni paredz, ka lietai par zīmognodevas pārkā-
pumu pieliekams orīģinālā aktS', par kuru uzliekams zīmogsods. 
un vienīgi gadījumos, kad zīmognodevas pārkāpums netiek ap-
strīdēts, dokumentu var lietai arī nepielikt, tomēr aprakstot zī-
mognodevas pārkāpumu dokumentā ar tādu skaidiibu, lai tālā-
kām instancēm nerastos šaubas nedz par pārkāpuma būtību, nedz 
paf nodevas apmēriem. Iinterpretejot „Nolikuma" § 197. bij. 
Krievijas Senāts izsakās, ka zem. dokumentiem, par kuru piesū-
tīšanu tiesai min šis paragrafs, ir saprotāmi taisni akti un do-
kumenti, kuri devuši iemeslu uzsākt zīmognodevas pārkāpumu 
lietu, jo bez tiem tiesa nevarētu spriest par uzliktā zīmogsoda 
pareizību (Kr. Sen. spried. 90.. 6.). Tāpat bij. Krievijas Senāts 
izteicies, ka tiesai lēmums par zīmogsodu jādibina tikai uz 
priekšā stādītā dokumenta pamata, bet ne uz varbūtēja pieņē-
muraa, ka nepiestādītais dokuments nav apmaksāts a r zīmog-
nodevu (Kr. Sen. spried. 92.Z72.). Tādējādi, kā agrākā finan&u 
resora, tā arī tiesu prakse ir pieturējaišies pie viedokļa, ka lē-
mums par zīmogsodu ir taisāms vienīgi uz faktiski konstatētā 
un lietā esošā dokumenta pamata, bet nav taisāms par tādiem 
dokumentiem, kura esamība un neapmaksa ar zīmognodsvu 
būtu konstatejami vienīgi slēdziena ceļā. šāds vkdoklis, kā 
vienīgi pareizais, taisni atbilst „Rīkojums par zīmognodevu" 
1.06. un 108. р. р., pēc kuriem n&apmaksātie dokumenti iesnie-
dzami tie.sai, kura pēc lēmuma par zīmogsodu taisa uz tiem at-
tieclgu uzrakstu. Tādēļ augstāk pievestais Nodokļu departa-
menta viedoklis ir atzīstams par nepareizu. 

Pretējd departamenta domām, 1928. g. 2. jimija pilnas sa-
pulces protokols nesatur akc. s-bas atzīšanos par p a g a i d u 
a p l i e c ī b u pastāvēšanu; šai ziņā Apgabaltiesa pareizi kon-
statējusi, ka protokolā minēti vienīgi akciju īpašnieki un viņu 
akciju skaits. Ja Nodokļu departaments ir domājis vajadzīg'os 
pierādījumus savam apgalvojumam ievākt civ. proc. lik. 439. 
un 442. p. p. kārtibā. tad viņam par to bija jārūpējas pie lietas 
izlemšanas pēc būtības. Nedz pirmā, nedz otrā instancē No-
dokļu departaments nebija ieradies pie tiesas, tāpat savos rak-
stiskos iesniegumos nav atsaucies uz civ. proc. lik. 439. un 
442. p. p. Tādēļ viņam arī nav tiesības pāvmest tiesai, itkā tā 
būtu atņēmusi iespēju šais pantos paredzētā kārtībā ievākt 
pieradījumus. 

(1951. g. 26. febr. spr. Nodokļu dep. 1. ar A-S. Rīgas konsorvu 
fabiika SKF. Nr. 64-7.) 
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108. 

Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Finansu mdnistrijas 
Nodokļu departamenta blakussūdzību par miertiesneša 1930. g. 
19. jūlija lēmumu aiz tā iemesla, ka o r ī ģ i n ā l d o k u m e n -
t u s, par kuriem uzlikts no tiesas zīmogsods un taisīts attie-
cīgs uzraksts, tiesa var izsniegt atpakal Nodokļu departamentam 
vienīgi pēc attiecīgu noraJistu iesniegšanas, kuriem jāpaliek 
orlģinālu vietā; Rlk. par zīmog'nodevu 108. p. taisni uzliek par 
pienākumu tiesu iestādēm, pēc lēmuma par zīmogsoda piedzī-
šanu, ex officio izsniegt atpakaļ aktus un dokumentus, par ku-
rierri! uzlikts1 zīmogsods, taisot uz tiem attiecīgus uzrakstus; 
minētie akti un dakumenti uzskatāmi tikai kā corpus delicti, 
bet ne kā civilprocestiesiski pierādīj'umi, no kuriem būtu jāat-
stāj lietā noraksti; tādā kārtā Rlk. par zīmognod. 108. p. pār-
kāpumu dēļ Apgabaltiesas lēmums nav uzturams spēkā. 

(1931. g. 4 jūnija spr. Pochvala 1., Nr. 1126.) 
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14. (14). 
B l a n k o v e k s e l i s principā skaitās par sastādītu un 

iedotu vekseļņēmējiem tanī termiņā, ar kuru tas izpildīts, t. i. 
konkrētā gadījumā — 1927. g. 30. augustā — kādēļ, pretēji ka-
sācijas sūdzības iesniedzējas domām, veks. lik. 41. (42.) pantā 
minētais gada termiņš šajā lietā nav nokavēts, jo izpildu uz-
raksts uz vek&eļa taisīts 1 9 2 7. g. 22. septembrī; tomēr jautā-
juma izšķiršana par to. vai blankas parakstītājiem bijusi tie-
sība izdot vekseli prasītājas vārdā, atkarājas no tiesībām. kuras 
viņiem bijušas vek&eļa f a k t i s k ā s izdošanas laikā (sal. Loe-
bers, tirdzn. ties. pārskats; § 149.. III.), t. i. konkrētā lietā — 
19 2 4. g., kad vekseļa parakstītāji. pēc Tiesu Palatas konsta-
tējuma, bijuši prasītājas valdes locekļi; ar to atkrīt kasācijas 
sūdzības 2. pkts, kurā prasītāja, aizrādot uz to, ka 19 27. g. 
vckseļa parakstītāji vairs nav bijuši valdes locekļi, atrod, ka 
aiz šī iemesla vekseļi priekš prasītājiem neesot saistoši. 

(1951. g'. -2. jūnija spr. Latv. Mazsaimnreku Ekouomiskās' Sab. 
pr. 1. pr. Z(Miikopīb£is min., Nr. 144.) 

17. (17.) 
1) Tiesu Palata apmierinājusi prasību aiz tā iemesla: 

a) ka saskaņā ar vekseļlik. 17. p. vekseļa izdevēija rokās veksels 
nonāk tikai vekseļsaistības dzēšanai; b) ka šis noteikums attie-
cināms arī uz tiem gadījumiem, kad vekseli izdevušas vairākas 
personas, no kurām vaena izpirkusi vekseli; c) ka vekseļa izde-
vējs nevar izpirkto vekseli ar sava paraksta nostTīpošanu pār-
vērst par vekseļsaistību pret saviem līdzizdevējiem, jo vekseļa 
izdevēju attiecības regulē tā vienošanās, kas pastāvēja starp 
viņiem pie v e к s e ļ a i z d o š a n a s ; d) ka konkrētā gadī-
jumā atbildētājs bijis vekseļa līdzizdevējs, un savu parakstu 
sti'īpojis p ē с vekseļa izpirkšanas no blanko ind.osētā.ia P. Pēc 
pastāvošā veksellikiima katras vekseļatbildīgās personas atbil-
dība ir k o p ē j a (kumulatīva), t. i'. katra atbild tikai p a r 
8 e v i un par v i s u vekseļa summu, pie kam. šl atbildība būtu 
gan s о 1 i d ā r a stavp personām, kuras savā starpā saistītas 
ar civiltiesisku līgumu (piem. vairākiem vekseļa izdevējiem), 
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bet ne starp vekseļa izdevēju u n i n d o s a n t u ; no šiem likuma 
prdncipiem Tiesu Palata savā spriedumā nav atkāpusies, un, 
prebēji atbildētāja domām, nav pārkāpusi nedz patstāvīgas, at-
bildības, nedz vekseļsumriias nedalamības principus; Tiesu Pa-
lata vienīgi uzsvērusi, ka, saskaņā ar veks. lik. 17. p. ar vekseļa 
atgriešanos vekseldevēja rokās vekseļsaistība, kā tāda, ir i z-
b e i g u s i e s , un eventuelais samaksājušā vekseļizdevēja re-
gress pret saviem līdzizdevējiem vairs n a v dibināms uz vek-
seļsaistības, bet gan uz tām civiltiesiskām, attiecībām, kādās 
vekseļizdevēji koplgi atradās pie vekseļa izdošanas; ai' to at-
fcrīt kasācijas sūdzības 1. punkts. Vekseļa samaksas sekas at-
karājas no tā, kas maksā un ar kādu nolūku: ja i n d o s a n t s 
maksā no sevis, tad ar to vekseļsaistība. kā tāda, nav dzēsta un 
veksels neizbeidzas, jo indosants izpilda tikai savu reg.īte®-
s a i s t ī b u im viņam paliek tiesība griezties pret saviem 
priekšgājējiem; ja m-aksā tiešais parādnieks (vekseļdevējs vai 
t ratas akceptantfs), tad vekseļsaistība (resp. pati pamatsaistība) 
ir galīgi dzēsta un atsvabinājas visi indosanti; tādējādi vekseis 
vispār var nokļūt tiesā parādnieka rokās tikai dzēšanai, t. i. pē-
dējais nekad nevar būt par v e k s e ļ k r e d i t o r u i un celt pra-
sību par savu paša. viņa rokās atpakaļ pārnākušo vekseli (sk. 
Dr. A. Loebers, tirdzn. 'tiesību pārskats, 314. lp.); tādēļ, pretēji 
atbildētāja domām, ar vekseļa „izpirkšanu" viņš nebūt nav 
ieguvis kādas „jaimas tiesības", vai vispār kādas tiesības 
,,.brīvi rīkoties" ar veks'eļsaistību, vai „pārlikt vekseļsaistības 
pienākumus" uz tādu- vekseļdevēju, kurl vekseli nav izpircis, 
jo ar vskseļa samaksu viņš pašu vekseļsaistību ir dzēsis, un pis 
tam arī priekš otrā parādnieka resp. līdzizdevēja, bet vekseļ-
devēju savstarpīgie pienākumi apspriežami no ārpus vekseļa 
stāvošo civiltiesisko attiecību viedokļa; taisni šo pēdējo ap-
stākli "Tiestt Palata pilnīgi parsizi ir uzsvērusi, laizrādot. ka pēc 
vekseļlikuma nosacījumiem atbildētājs taisni nevar prasīt no 
līdzizdevēja mantiniekiem vekselī aprādīto surarau; a r to at-
kiī t visi atbildētāja apcerējumi, kas, pievesti kasācijas sūdzības 
2., 3. un 4. pktos. 

(1951. g. 22. apr. spr.'VltoIu pr. 1. |)r. Pužaku, Nr. 80.) 

2) Pēc vekseļtiesīibu vispārējā principa parciels indosa-
ments nav pielaižams, tāpat. kā nav pielaižama vekseļsummas 
dalīšana izdodot vekseli, kāds princips noteikti izteikfcš vekseļ-
lik. 10. p. 3. teik. un 17. p. 3. teik. (vekseļsaistības nedalamības 
princips: sk. Nolkena koment. pie 10. p. 1. pkt. 2. d.); ja tāpēc 
pirmais vekseļņēmējs iz vekseļsummas Ls 900 ir cedējis kādai 
citai personai „tiesības" uz Ls'400, tad akts var būt tikai civil-
tiesiska sesija, bet nevis indosaments. 

(1930. g. 26. nov. spr. Gaiļa pr. 1. pr. Pogu. Nr. 1987.) 
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33. 
1) Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu, ap-

mierinājusi prasību aiz tā iemesla: a) ka prasību pisrāda lietā 
iesniegtais vekselis, kura samaksa nav pierādīta ar lietā 
iesniegto vestuli im 1929. g. 15. marta kvīti; b) ka vekseļparāda 
atspēkošanai uzdotie liecinieki nav pratināmi, jo nav noskai-
drots, uz kuru no diviem atbildētāja vekseļiem var attiekties ar 
nopratināšanu konstatējamie apstākļi. Vekseļlikums (33. p.) 
aizsargā tikai l a b t i c ī g o v e k s e ļ p r a s ī t ā j u un tādēļ 
tiesa nevar atteikties no pierādījumu (to starpā ai i l i -ec i -
n i e k u liecību) pārbaudīšanas, kuri uzdoti vekseļturētājа 
m a l a f i d e s piei'ādīšanai (Sen. spried. 28./572.); v e k s e ļ a 
s a m a k s a s fakts ar lieciniekiem gan n a v pierādāms (arī 
Latvijā nē) (Sen. spried. 27./726.); tomēr tas apstāklis, ka 
prasītājs atzinis, ka viņam nav prasījuma pēc vekseļa, gan būtu 
pierādāms, un šī fakta novērtēšana atkarājas no tiesas (sk. Sen. 
spried. 27./390.); atbildētāja taisni apgalvo, ka prasītājs atzi-
nis, ka viņam nav prasījuma pēc vekseļa, jo apsolījis vekseli. 
kā jau reizi samaksātu, atdot atpakaļ; taisni par šiem apstāk-
ļiem atbildētāja uzdevusi lieciniekus M. un S; nenopratinot šos 
iieciniekus, tiesa ir pārkāpusi civ. proc. lik. 102. (81.) pantu. 

(1930. g. 10. dec. spr. Fcldhuna pr. 1. pr. Saulīti. Nr. 1>S5.) 

2) Tiesu Palata konstatējusi: a) ka vekseļdevējs L. 
1926. g. novembra mēnesī parakstījis runā stāvošo vekseli kā 
blanketi, kurā s'umma tika ierakstīta vienīgi a r cipariem un 
proti Ls 100;« b) ka uz L. lūgumu uz vek&eļblanketi uzlikuši 
savu žiro kāds J. un pēc tā prasītājs un vēl 3 citas personas, pie 
kam vekseļblankete palikusi L. rokās; c) ka L. aizpildījis vek-
seļblanketi ar vekseļa tekstu uz summu Ls 21.000, apzīmējot to 
ar burtiem, un tai pašā laikā pārtaisījis ar cipariem ierakstīto 
summu (Ls 100) par Ls 21.000, bet kā pirmo vekseļņēmēju 
ierakstījis kādu S., kas arī uzlicis uz vekseļa pirmā vietā savu 
žiro; d) ka vekselis izrādās par apmaksātu ār zlmognodevu 
par Ls 42.20, bet ne ar Ls 42.—, kā vekselis būtu bijis jāap-
maksā, ja tas būtu ticis izdots jau tieši uz Ls 21.000; e) ka pēc 
tā L. aizpildīto vekseli nodevis atbildētājai, lai nodrošinātu savu 
žirokontu; f) ka iepriekš vekseļblanketē ciparos ierakstītā 
summa Ls 100 tikusi pārtaisīta par Ls 21.000 tik neveikli un 
ciparu. „pārlabojums" bijis tik acīskrītošs, ka atbildētājai ne-
varējušas nerasties šaubas par vekseļa neņareizo aizpildīšanu. 
šādi Tiesu Palatas konstatejumi attiecas uz lietas faktisko 
pusi im nav tāpec pārbaudāmi kasācijas kārtībā; no saviem 
konstatējumiem Tiesu Palata varēja nākt pie sava slēdziena par 
to, ka atbildētāja, nepārbaudot šo vekseli tuvāk, rīkojusies ne-
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uzmanīgi. Atbildētāja savā kasācijas sūdzībā memaz neapstrid 
pievesto konstatējumu pareizību pēc būtības, bet atrod, tikai, 
ka viņai, pieņemot vekseli, esot bijis jāpārbauda vienīgi v e k-
s e ļ r e k v i z ī t i no f oronelās puses, ka prasītājam, kā žirantam, 
kas ar atbildētāju nepastāvot tiešās juridiskas attiecībās, ne-
esot tiesības celt ierunas aiz vekseļa nepareizās aizpildīšanas 
vai — a r cipariem apzīmētās — vekseļsummas pārtaisīšanas 
un ka Tiesu Palatas pievestais L. с 1. 3441. р. neesot piemēro-
jams lietā, jo tas zīmējoties tikai uz atlīdzības jautājumu par 
„likumiskiem" zaudējumiem. Šādi atbildētājas apcerējumi uz-
skatāmi par nepareiziem; pēc vekseļlik. 33. p. parādnieks gan 
var celt tikai tādas ierunas, kuras izriet no paša vekseļa akta 
(dokumenta) vai piekrīt viņam aiz tiešām 'attiecībām pret vek-
seļturētāju, bet tomēr taisni pie šādām tiešām, uz parādnieka 
attiecībām pret vekseļturētāju pamatotām ierunāmi pieder aiz-
rādījums uz v e k s e ļ t u r ē t ā ja ļ a u n o t i c l b u ; šī pē-
dējā — no civiltiesiskā viedokļa — izteicas netikvien ļaunā 
nodomā (dolus), bet arī rupjā n о 1 a i d ī b ā, un proti, netikvien 
tiešā zināšanā par apstākļiem, kuri paši par sevi jau izslēgtu 
vekselturētāja prasības tiesību, bet arī tāda nezināšana par mi-
nētiem apstākļiem, kura izskaidrojama vienīgi ar rupju nolai-
dību (nolaidīga nezināšana); по civiltiesiskā viedokļa dolus pie-
līdzināms culpa lata (sk. L. с i 3297. p . ) ; j a nu Tiesu Palata 
nodibinājusi, ka atbildētāja pieņemot vekseli rīkojusies neuz-
manīgi, jo viņai būtu bijis jānovēi'o ciparos apzīmētās vekseļ-
summas pārtaisīšana, kā arī tas, ka vekselis apmaksāts a r tādu 
zīmognodevu, kura atbilst summai 21.000+100 1s, tad prasītā-
jam bez šaubām tiesība atsaukties uz aprādīto atbildētājas pie-
laisto m а 1 a f i d e s (vekseļtiesiskā nozīmē), kura atsvabinātu 
prasītāju no vekseļtiesiskās saistības p ā r i p a r t о s u m m u, 
kurā viņš, sa<vā laikā indosējot neaizpildīto vekseli, bija uzņē-
mies, t. i. pāri par Ls 100; aizrādot 'uz vekseļa apmaksu ar 
paaugstināto zīmognodevu, Tiesu Palata acīmredzot izteikusi, 
ka vekselis no paša sākuma pareizi ticis apmaksāts pēc tā īstās 
vekseļsummas L^ 100, t. i. a r zīmognodevu 20 sant. aprnērā (ar 
20 sant. zīmogmarku) un ka tikai vēlāk L., aizpildot vekseļ-
blanketi un pārtaisot tai ierakstīto, ar cipai*iem summu, uzlipi-
nājis vēl klāt zīmogmarkas par ĪJS 42.—, t. i. pēc faktiski aiz-
pildītas, burtiem, summas un vēlāk pārtaisītās, ciparos apzī-
mētās summas. Tiesu Palatai bija . . . pilnīgs pamats atsauk-
ties uz L. с 1. 3441. р., jo tas izteic vispārējo principu par to, ka 
„quodquis ex culpa sua damnum sentit non intellagitur dam-
num sentire" (L. 203 de regulis juris, L. 17.), kāds avots pie-
vests arī zem 3441. р.; šis pats princips piem. izteikts arī 3244., 
2943. p. p. noteikumos . . . 3441. p. nemaz neattiecas vienīgi uz 
„likumiskiem" z a u d ē j u m i e m , bet gan arī uz tādism, kuri 
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ceļae sakarā ar līgumiem un citiem darljumiem, jo, kā tieši uz-
svērts 3450. pantā, noteikumi par zaudējumu atlīdzību piemē-
rojami ari līguma attieclbās, tā tad arī attiecībās, kuras ceļas 
sakarā ar vekseļsummas nepareizu piedzīšanu; tagadējā pra-
sībā taisni zīmējas uz zaudējumu novēršanu, kuri cēlušies prasī-
tājam ar vekseļsummas. nepareizo piedzīšanu no viņa ar iepriek-
šējo, atbildētājas celto vekseļprasību. Atbildētāja gan pareizi 
aizrāda uz to, ka ar cipariem apzīmētās vekseļsummas „izlabo-
šana" nenoved pie paša vekseļa atzīšanas par nederigu, jo vek-
seļlik. 13. p. 2. teik. attiecas tikai uz ar burtiem apzīmēto vekseļ-
sumrau; tomēr šai ziņā jāņem vērā, ka runā stāvošā gadījumā 
„izlabojums" ciparos apzīmētā summā nav atzīmēts vekseļa 
tekstā, kā to prasa 13. p. 1. teik., kādēļ saskaņā ar 14. p. 1. teik. 
pats runā esošais dokuments vispār nav atzīstams par vekseli; 
tā tad prasītājs kā žirants vispār nav atbildīgs, jo šāds doku-
ments, kas nav vekselis un tāpēc arī nav o r d e r p a p ī r s , nav 
indosējams; ar to atkritis prasītāja ž i r o ar visām sekām, tā 
tad arī arī ar tā garantijas funkciju, un vekselis vispār nebija 
protestējams, bet pats p r o t e s t s bija nederīgs; uz šī pamata 
vien jau Tiesu Palata būtu varējusi pa-asību atzīt par ap-
mierināmu. 

(1931. g. 23. apr. spr. Rezovska pr. 1. pr. krāj-aizclevu sabiedrību 
«Klints>, Nr. 1182.) 

# ■ 
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1920. g. 11. aug. life. par valsts aizdevumiem un viņu 
nodrošināšanu. 

1920. g. 11. augusta likuma par valsts aizdevumiem un 
viņa nodrošināšanu 12. pantam. pēc kura „uz finansu ministri-
jas kredita departamenta kreditnodaļas pieprasījumu Apgabal-
tiesa uzdod tiesas izpildītājam valsts aizdevuma piedzīšaiuu рёс 
vispārējiem civilprocesa likuma noteikumiem", ir speciāla И-, 
kuma nozlme, kuram ekstenzlva interpretācija nav piemero-
jama. Tādēļ pievestā Hkuma 12. pants nav piemērojams arī 
konkrētā lietā, kur partu juridiskās attieelbas pamatojas nevis 
uz aizdevuma llgiumu, bet gan uz pavisam citu darījumu, рёс 
kura atbildētāja uzņēmusies g a l v o j u m u kā A./S. „Ъ." 
samaksās savu parādu V. firmai, pret kuru galvojumu 
bija uzņēmusies prasītāja; nostājoties uz to pašu viedokli, 
Tiesu Palata tādā kārtā nav, pretēji kasācijas sūdzības 
iesniedzējas aizrādījumam, minēto likumu pārkāpusi. Tiesu 
Palatas slēdziena pareizlbu nevar apgāzt tas apstāklis. к а 
1924. g. 11. jūlija saistības rakstā atbildētāja savu eventueb 
parādu prasītājai pretim atzinusi par „neapstrīdamu valsts pa-
rādu un piekritusi tā piedzīšanai tiesas ceļā pēc vispārējiem 
civilprocesa noteikumiem", t. i. padevusies 1920. g. 11. aug. li-
kuma 12. panta noteikumiera; šāds līgums nozīmē tā kardināla 
principa ierobežojumu, ka katram tieslba — izņemot likumā 
tieši paredzētos gadījumos — pi-asīt civilstrīda izšķiršanu tiesā 
p r a s ī b a s k ā r t ī b ā , kāds princips ar privātu vienošanos 
nav nedz atceļams nedz ierobežojams (sk. Кг. Sen. civ. kas. dep. 
spried. 1884. g. Nr. 120.. 1881. Nr. 16.. 1890. Nr. 26. un cit.); 
pievestais līguma n o t e i k u m s tā tad atzīstams par nede-
r ī g u un nevar grozīt tiesāšanās kārtību. kurā šā lieta, pēc tās 
rakstnra. izšķirama saskaņā ar pastāvošiem civ. proe. lik. no-
teikumiem (sal. arl Ваеьковекий, курсъ гражд. процесса 1. sēj., 
lpp. 660.). 

(1931. g. 2T. marta / 24. aprīļa spr. Rjgas Srējās tirdzniecības 
bankas I.. Nr. ̂ З.) 
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1920. g. 18. marta, resp. 1923. g. 17. marta lik. par vienigo 
maksāšanas lidziekli. 

Pirmprasītājs nenoliedz, ka atbildētāja pienākums uzņem-
ties ielas tīrīšanu pirmprasītāja zemes gabalā, saskaņā ar pirk-
šanas-pārdošanas līgumu. uzskatāms par r e ā 1 n a s t u, ar kiņ-u 
apgrūtināts atbildētāja pirktais imobils, un par kādu reālnastu. 
saskaņā ar to pašu līgumu (4. р.), tikusi ievesta a t z ī m e uz 
atbildētāja imobila, zemes grāmatu reģistrī (3. daļā) kā imobila 
apgrūtinājums (pi'iv. lik. 1310. р.). Reālnasta nodibina nevis 
obligāciju tiesības vai obligāciju parādus, bet gan vienīgi lie-
t i š ķ a s t i e s ī b a s , kas gulstas uz imobila kā tāda, uzliekot 
izpildīšanu tikai apgrūtinātā imobila katrreizējam īpašniekam 
kā tādam, uz aprādītās, imobilu apgrūtinošās reālnastas pa-
mata. Turpretim 1920. g. 18. marta un 1923. g. 17. marta li-
kumi runā par darījumiem un parādiem, kuriem piemlt obli-
gāciju, bet nevis lietišķs raksturs, un paredz tikai obligācijti 
darījumu kā tādu izpildīšanu. kuru p r i m ā r a i s izpildījums 
būtu naudas maksājuras un pēc kunem tā tad varēja celties 
šī primārā, naudā izteiktā. izpildījuma naudas parāds; pie tam, 
pievestie likumi attiecas vienīgi uz tādiem naudas parādiem, 
kuri izcēlušies 1 ī d z pēdējā no pievestiem likumiem (t. i. 1923. g. 
17. marta likuma) spēkā nākšanai . . . Tādā kārtā Apgabal-
tiesai bija pietiekošs pamats nepiemērot pievestos likumus, bet 
atbildētāja kā tagadējā, minētā imobila īpašnieka reālnastas 
izpildījuma pretvērtību noteikt naudā, aprēķinot šo pēdējo (t. i. 
pirkšanas-pārdošanas līgumā paredzēto darba ekvivalentu. 100 
zelta rubļos) pēc tīrīšanas darbu tagadējām cenām, saskaņā ar 
ekspertu atzinumu. 

(1930. g. 27. l'ebr. spr. Slemlera pr. 1. pr. Yidmaiii. Xr. 167.) 
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Latvijas bankais statūti. 

1. 
Jautājums par to, vai Latvijas banka uzskatāma par 

v a l s t s i e s t ā d i , izšķirams apstiprinoši. Latvijas banka 
gan v a L s t s u z ņ ē m u m s , bet tas nemaz neizslēdz, ka viņa 
tai pašā laikā nebūtu arī valsts iestāde; tikai valsts a u t o n o -
m ā m iestādēm nav piešķirta valsts iestāžu nozīme. Latvijas 
bankas statūti apstiprināti likumdošanas kārtībā. Arī no tās 
statūtu 2., 39., 7., 13., 42., 68. p. p. redzams, ka Latvijas bankai 
piemīt valsts iestādes raksturs (Senāta spried. 28./87S.). Tas 
pats izriet arī no tā, ka Latvijas bankai ir tiesība lietot savā 
zīmogā valsts ģērboni (statūtu 12. р.), kādas tiesības pieder 
vienīgi valsts iestādēm (lik. par Latvijas republikas karogu un 
^ērboni 5. p. (lik. krāj. 118. Nr.). Pretēji Apgabaltiesas domām, 
z i m o g s o d s uzliekams nevis pašai valsts iestādei kā tādai, 
bet gan tikai tās vainīgam darbiniekam (rīk. par zīmogTiod. 
90. р., Sen. spried. 28./873., 875., 957.), pre kam nav nozīmes, vai 
vainīgais darbinieks saņem atalgojumu uz brīva līguma pa-
mata, jeb vai viņš atrodas valsts. civildienestā. Tā tad Latvijas 
bankas valdes locekļi katrā ziņā ir valsts ierēdņi, jo eaņem at-
algojumu ne uz brīva līguma pamata. Tāpat tas apstāklis, ka 
pēc statūtu 66. p. bankas darblbu pārbauda sevišķa revizijas 
komisija, kurā starp citu ieiet ar! Valsts kontroles pārstāvji, 
nenozlmē, ka banka nebūtu padota Valsts kontrolei līdzīgi pā-
rējām valsts iestādēm; pēc likuma par V a l s t s k o n t r o l i 
7. p. Valsts kontrolei tiesība sūtīt savus pārstāvjus, kaut arī 
tikai ar padomdevēja balsi, uz valsts koleģiālo iestāžu sēdēm. 
kuras apspriež saimnieciskus jautājumus; no Valsts kontroles 
revizijas atsvabināta gan pilsētu, komunālo un privāto sabie-
drību darbība, ja sevišķos likumu noteikumos un statūtos pa-
redzēta minēto iestāžu revizijas kārtība (1919. g. 15. septembra 
Valsts kontroles revizijas pagaidu reglamenta 1. p. piez.), bet 
šī piezīme taisni neatt iecas us valsts iestādēm, par kurām nav 
un nevar būt runas šai piezīmē. Tam apstāklim, ka notār. nolik. 
369. p. 2. p. piel. un lik. par zem. grām. nodaļ. kanc. nod. paaugst. 
neparedz atvieglinājumus Latvijas bankai. attiecībā uz kancle-
jas nodokļiem, nav nozīmes, jo noteikumiem par Latvijas banku 
ir singulārs raksturs, kurš netiek aizskārts ar vispārējiem liku-
miem. Tāpat nav izškirošas nozīmes tam, ka likums par nekust. 
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mantas atsav. 1. p. 6., 9. pkt. blakus valsts min vēl par Latvijas 
banku, jo Latvijas banka kā tāda nereprezentē valsti, kā pārējās 
centrālās valsts iestādes, kādēļ likumdevējs varēja sevišķi aiz-
rādīt uz Latvijas banku, tomēr nenoliedzot ar to, ka Latvijas 
banka ir valsts iestāde. Gan ne Apgabaltiesas pievestais Rīko-
jums par zīmognodevu 46. p. 8. pkt, bet tomēr tā paša 46. p. 
9. pkt. atsivabina valsts lietas no zīmog-nodevas. Tādā kārtā Ap-
gabaltiesa, neatzlstot La,tvijas bankai tiesību nemaksāt ranā 
stāvošās zīmog-- un kanclejas nodevas, pārkāpusi Latvijas ban-
kas statūtu 1. р., civ. proc. lik. 181., 196., (129., 142.) р. р., kādēļ 
viņas lēmums atceļams. 

(1930. g. 28. okt. spr. Latvijas bankas I., Ņf. 944.) 
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Lifc. par Latvijas izglītības iestādēm. 

1) 1919. g. 8. dec. likuma par Latvijas izglītības iestādēm 
(lik. ķrāj. Nr. 185.) 15. un 16. p. p. noteicot, ķa skolotāja vietas 
atstāšanai un jauna skolotāja pieņemšanai jānotiek m ā c ī b a s 
g a d a beig'ās un ka mācības gada laikā skolotājs var atteik-
ties no amata tikai aiz ievērojamiem iemesliem ar vietējās sko-
las valdes piekrišanu, acīmredzot nepielaiž. izglītības lietas labā, 
tikai pārmaiņu paidagogu personās mācības gada laikā bez ievē-
rojamiem iemesliem; šie noteikumi turpretim nemaz nav pie-
mērojami gadījumam. kad skolotājam mācības gada laikā jā-
pārtrauc stundu pasniegšana aiz tā iemesla, ka skolotāja pasnie-
dzamais priekšmets ticis vispār izslēgts no skolas programmas; 
tādēļ jāatzīst, ka, pretēji prasītāja a.izstāvētam uzskatam, vis-
nošanās starp skolas valdi un skolotāju par skolotāja darba pār-
traukšanu mācības gada vidū aiz nupat pievestā iemesla (kad 
pārmaiņa paidagogu personās vispār nenotiek). nebūt nerunā 
pretim pievestā likuma noteikumiem un tādēļ atzīstama par pil-
nīgi pielaižamu uz vispārēja pamata. 

(1930. g. 26. sept. spr. Tntiškiuii pr. I. pr. Kbicju mākslas un 
zinības veicijiāšaiias biedribu, Nr. IW5.) 

2) No 1919. g. 8. decembra likuma par Latvijas izglītības 
iestādēm (lik. krāj. Nr. 159.) 15. un 16. p. p. nemaz neizriet, ka 
starp skolas valdi un skolotāju nevarētu notikt likumīgā kārtā 
vienošanās par iepriekš norunāto, skolotāju pasniedzamo 
s t u n d u skaitn samazināšanu, ja tā, pēc skolas- valdes uz-
skata, izrādītos par vajadzīgu; minētie likuma panti, noteicot, 
ka skolotāju vietas atstāšanai un jauna skolotāja pieņemšanai 
jānotiek mācības gada beigās un ka mācības gada laikā skolo-
tājs var atteikties no amata tikai aiz ievērojamiem iemesliem ar 
vietējās skolu valdes piekrišanu, aclmredzot nepielaiž izglītības 
lietas labā, tikai pārmaiņu paidagogu personās mācības gada 
laikā bez ievērojamiem iemesliem. bet strīdīgo šinī lietā jautā-
jumu (kāda skolotāja pasniedzamo stundu skaita samazinā-
šanu) nemaz neaizskar; tādā kārtā jāatzīst, ka vienošanās par 
tādu stundu skaitu samazināšanu starp skolas valdi un skolo-
tāju pievestā likuraa noteikumiem pretim nerunā un tādēļ atzī-
stama par pilnīgi pielaižamu uz vispārēja pamata. 

(1930. g. 26. sept. spr. P;i\ ]o\ ;t pr. 1. pr. Ebreju mākslas o® 
zinības \oiciiii1šanas biedrību., Nr. ^Oi.) 



Lik. par sociālo apgādtbu. 

(Lik. krāj. 1928. g. Nr. 73.). 

Apgabaltiesa atcēlusi miertiesneša spriedumu un atraidī-
jusi ppasību aiz tā iemesla: a) ka saskaņā ar Hkuma par sociālo 
apgādību (lik. krāj. Nr. 78. — 28. g.) 4. pantu pienākums iz-
sniegt pabalstu resp. iizturu prasītājam pārgājis uz Liepājas 
pilsētas pašvaldību (7. p.); b) ka konkrētā prasība uzskatāma 
par nepiekrītošu tiesu iestādēm, jo prasītājs nav pārsūdzējis 
lēmumu par viņa lūguma noraidīšanu administratīvā kārtībā. 
Vispirms konstatējot to apstākli, ka konkrētā prasība nepiekrīt 
tiesu iestādēm, Apgabaltiesa prasību к atraidījusi; īstenībā 
no šāda kon&tatējuma izriet vienīgi tas, ka prasība būtu atstā-
jama b e z c a u r s k a t i š a n a s ; atbalstoties šai ziņā uz pie-
vestā likuma 4. panta, Apgabaltiesa tomēr nav ņērausi vērā, ka 
šis pants pēc sava satura un nozīmes nesatur civ. proc. Hk. 
1. panta ierobežojumu; tas vien, ka publiskas ietādes uz Ipašu 
noteikumu pamata izšķir jautājumu par personas apgādību, ne-
izslēdz ieinteresēto personu tiesību padot savu iz privātām tie-
sībām izrietošo strldu civiltiesas caurskatīšanai; nākot pie pre-
tēja slēdziena, Apgabaltiesa ir pārkāpusi civ. proc. lik. 1. p. un 
lik. par soc. apg. 4. p. īsto nozīmi. Konstatējot to apstākli, ka 
uzturēšanasi pienākums „pārgājis" uz Liepājas pilsētas pašvak 
dību, Apgabaltiesa, acīmredzot, ar to grib teikt, ka tiešais pie-
nākums uzturēt prasītāju vispirmā kārtā gulstas uz pilsētas 
pašvaldību, bet atbildētāji itkā atbrīvoti no šā tiešā pienākuma 
pretim prasītājam; dibinot savu slēdzienu šai ziņā uz pievestā 
likuma 4. un 7. р. р.. Apgabaltiesa nav ņēmusi vērā, ka 4. pants 
taisni atsaucas uz attiecīgie'm privāttieslbu noteikuimem; no 
tā vien, ka uz publiski-tiesisku noteikumu pamata valsts vai 
pašvaldības iestāde ņem personu savā apgādībā uz tuvinieku 
ī'ēķinu, vēl nebriet, ka būtu atkritis privāttiesībās paredzētais 
b ē г n u resp. adoptīvbērnu pienākums uzturēt v e c ā k u s . 
Tādā kārtā Apgabaltiesa savā spriedumā ir pielaidusi civ. proc. 
lik. 1. p. un pievestā likuma par sociālo apgādību 4. p. pārkā-
pumus, kādēļ tās spriedums nav uzturams spēkā. 

(1931. g. 29. jiinv. spr. Matisona pv. 1. pr. Malisonicm, Nr. 524.) 
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1923. g. 18. jūlija lik. par biediribām, slavienībām, iin 
politiskām or>gawl?zācijām. 

25. 

Tiesu Palata izibeigusi kā nepiekrītošu vispārējām tiesu 
iestādēm šo Hetu, kurā prasītājs lūdz atzīt par atceltu un spēku 
zaudējušu atbildētājas 1928. g. 15. janv. ārkārtējās p i l n ā s 
s a p u l c e s l ē m u m u par prasītāja izslēgšainu no atbildētā-
jas biedru skaita un iestatīt viņu atpakaļ atbildētājas biefdjru 
tieslbās. Pievestais Tiesu Palatas lēmums atzīstams par pil-
nīgi pareizu, jo prāvnieku starpā nav strīda par to, ka uz atbi'l-
dētāju attiecās 1923. g. 18. jūlija lik. par biedrībām, savienībām 
un politiskām organizācijām (lik. krāj. Nr.87.) līdz ar tā 1926. g. 
30. sept. pārgrozījuamem (lik. krāj . Nr. 124.), kādēļ Tiesu Palata 
nākusi pie pareiza slēdziena, ka šā lieta piekrīt a d m i n i s t a* a-
t ī v o t i e s u izšķiršanai, jo pievestā likuma 25. pants nepar-
protami nosaka, ka biedrību vai savienību lietās, kādas minētas 
6; pantā (tā tad arī uz administratīvu iestāžu ierosinājuma vai 
arī — konkrētā gadījumā — uz b i e d r u s ū d z ī b u pamata 
iekustinātas lietas par nelikumīgu vai statūtiem pretī runājošo 
s a p u ' l c e s l ē m u m u a t c e l š a n u — 6. p. 2. pkts) piemē-
rojams likums p a r a d m i n i s t r a t ī v ā m t i e s ā m ; pie-
mērojot šinī lietā minētos likumu pantus, Tiesu Palata, prstēji 
kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, nav iztulkojusi 
1923. g. 18. jūlija likumu paplašinoši, bet rīkojusks saskaņā ar 
tā burtisko tekstu, pie kam Tiesu Palata tāpat pareizi atzinusi, 
ka prasītāja lūgums par viņa atpakaļie4atīšanu biedra tieslbās 
uzskatāms tikad par pirmās petituma daļas (paa' sapulces lē-
muma atcelšanu) atkārtojumu, jo ar šā lēmuma atcelšanu pra-
sītājs ipso jure atzīstams par restituētu savās tiesībās1 un ne-
kāda speciāla iestatīšana no tiesas puses* nav vajadzlga. Pre-
tēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam, tam< apstā-
klim, ka likumā par administratīvām tiesām nav tieši paredzēta 
tāda tipa sūdzības, kāda celta šinī lietā, nav izšķirošas nozlraes, 
jo, pēc pareiza Tiesu Palatas atzinuma, šis apstā'klis' izskaidro-
jams ar to, ka attiecīgais likuma pants par administratīvām 
tiesām nav vēl kodifikācijas ceļā saskaņots, resp. papildināts 
ar vēlāk izdoto 1923. g. 18. jūlija Mkumu.' Beigās. Tiesu Palata 
pamatoti atzimisi par nepiemērojamu šinī lietā agrāko Kr. Se-
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nāta praksi attiecībā uz biedrību sapulču lēmumu atcelšanu. 
kura protams zaudējusi nozīmi ar 1923. g. 18. jūlija likuma iz-
došanu, kas jautājumā par šādu lietu piekritību nostājies uz 
pilnīgi citiem pamatiem, kā līdz tam pastāvējušā likum-
došana. 

(1930. g. 28. nov. spr. Kezbera pr. 1. pr. Aleksandra brīvprātlgo 
ugunsclzēsējii biedrību, Nr. 184.) 
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1919. g. 5. sept. noteik. par kooper. sabiekMbām im 
viņu savienībām". 

Tiesu Palata atcēlusi Jelgavas Apgabaltiesas lēmumu, ar 
kuru registrēts Jelgavas otrās krāj-aizdevu sabiedrības statūtu 
52. р. „b" un „d" punktu grozījums, pēc kuriem sabiedrībai pie-
šķirta' tiesība pieņemt iekasēšanai vekseļus, transporta un citus 
dokumentus un uzņemties arī nebiedru uzdevumā maksājumus 
un izdarit naudas pārvedumus; Tiesu Palata savu lēmumu pa-
mato uz 1919. g. 5. sept. noteik. par kooperātīvām sabiedrībām un 
viņu savienībām 1. pktu, pēc kura k o o p e r ā t i v ā s s a b i e -
d r ī b a s mērķis'ir veicināt savu b i e d г u materielo un garīgo 
labklājību. kopīgi organizējot dažādus saimnieciskus uzņēmu-
mus un biedru darbu. Pretēji Tiesu Palatas domām, no pie-
vestā likuma nevar nākt pie slēdziena. ka kooperātīvām sabie-
drībām būtu aizliegta vispār jebkāda operācija ar nebiedriem; 
saskaņā ar Noteikumiem par kooperātīvām sabiedrībām 8. p. 
2. d., statūtos var paredzēt arī noteikumus . . . par biedrības 
attiecībām pret trešām personām; noteikurai par kooperātīvāra 
sabiedrībām neizslēdz krāt saviem mērķiem nepieciešamos ka-
pitālus, to starpā arī rezerves kapitālus (10., 11. p. p.) ; tā tad 
noteikurai par „attiecībām pret trešām personām" nav aizlisgti. 
cik tālu tie var noderēt kapitālu krāšanai, kuri nepieciešami 
kooperātīvu mērķu sasniegšanai (10. р.), ar citiem. vārdiem, cik 
tālu tādas „attiecības ar trešām personām" nerunā pretī koope-
rātīvu būtībai; pie kooperātīvu būtības pieder ar! biedru atbil-
dība, vai tā nu būtu aprobežota vai neaprobežota (12. sek. p. p . ) ; 
tāpēc no vienas puses, nerimā pretī kooperātīvu būtībai „saim-
nieciskas" operācijas, kuras vērstas uz kapitālu pavairošanu, 
kaut arī tādas operācijas tiktu izdarltas a r trešā'm personām, 

, bet no otras puses, tomēr šādas operācijas ar trešām personām 
nebūtu pielaižamas, ciktālu tās nostādītu trešās persqnas — 
atbildības ziņā — labvēlīgākā stāvoklī. nekā pašus biedrus, 
proti aizdevuma un vispār kredītoperācijās; saprotams, ja koo-
perātīvs izdara (atļautas, t. i. nekreditoperācijas) ar trešām 
personām, tad šāds kooperātīvs nebūtu brīvs n>o t i r d z n i e -
c ī b a s n o d o k ļ a (Tirdznrūpn. nod. nolikuma 3. p. 15. p k t ) , 
tāpat, kā kooperātīvs nav brīvs no nodokļa, ja viņa pa:matkapi-
tāls pārsniedz tā paša lik. 3. p. 18. pktā minēto summu; bet par 
nepareizu ir uzskatāms Finansu ministrijas aizrādījums*, itkā 
kooperātīviem neesot tiesības stāties sakaros ar trešām perso-
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nām, „kas pieprasa pakalpojumus"; no tirdzniecības tiesību 
viedokla, neviens p a k a l p o j u m s nav prezumējams par iz-
darāmu bez atlīdzlbas; ja kooperātīvs izdara „pakalpojumu", 
tad vienīgi peļņas nolūkā, kāda peļņa nāktu par labu taisnl pa-
šiem biedriem, un — līdz 8%% — būtu izsniedzama tieši Ы-э-
driem, bet pārējā daļa pieskaitāma rezerves kapitālam; un resp. 
apgrozības kapitālam (Noteik. par koop. 10., 11. p. p.); atļaut 
kooperatīviem izdarīt — nupat atzīmētās robežās — operācijas 
arī ar trešām personām, nemaz — pretēji Finansu ministrijas 
domām — nenozīmētu atsvabināt tos no nodokļu samaksas, jo, 
kā jau aizrādīts, šai gadījumā kooperātīvi taisni nav atsvabi-
nāti no tirdzn. nodokļiem; tā tad, ja nu runā stāvošā gadījnmā 
sūdzētāja domā grozīt savu statūtu 51. p. b, d. pktus tikai tai 
nozīmē, ka viņai būtu tiesības „pieņemt iekasēšanai vekseļus, 
transporta un citus dokumentus arl no nebiedriem un uzņem-
ties ari nebiedru uzdevumā maksājumus un izdarīt naudas pār-
vedumus", tad tas nerunā pretl Noteikumiem par kooperātīvām 
sabiedrībām. Nākot pie preteja slēdziena. Tiesu Palata pārkā-
pusi 1919. g. 5. sept. noteikumus par kooperātīvām sabiedrīb.sra 
nn viņu savienībāni, 1. р., civ. proc. lik. 711. р., kādēļ viņas sprie-
dums nav atstājams spekā. 

(1929. g. 25. okt. / 22. nov. spr. Jelgavas otrā> krāj-aizclevu sā-
bredrības 1., Nr. 451.) 
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1927. g. 13. jūn. lik. рае* laukstrādinieku ctzīvo!kpi,«m. 
(Lik. krāj. 113.). 

Apgabaltiesa apmierinājusi prasību aiz tā iemesla: a) ka 
atbildētājs saņēmis b ū v k o k u s par 1k takses tādēļ, ka paga-
sta valdes apliecībā viņš apzīmēts par algotu strādnieku, kurš 
nodarbināts citā maiznīcā; b) ka patiesībā atbildētājs nav bijis 
nedz strādnieks nedz amatnieks, bet maizes ceptuves un kondi-
torejas turētājs, kādēļ 1927. g. 13. jūnija likuma noteikumi (lik. 
krāj. Nr. 113. — 27. g., 2. p.) uz viņu nebija attiecināmi; c) ka 
tādēļ atbildētājam jāatmaksā valstij starplba starp Ve takses 
un коки tirgus vērtību. No tā, paša atbildētāja atzītā, apstākļa, 
ka būvkoku saņemšanas laikā viņš bijis maiznīcas un tējnīcas 
turētājs, Apgabaltiesa. neatkarīgi no jebkādieni citiem apstā-
kļiem, varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājs nav nedz a r a a t -
n i e к s, nedz s t r ā d n i e к s, uz kuriem izplatās 1927. g. 13. jū-
nija likumā paredzētā privilēģija saņemt būvkokus no valsts par 
'k t a k s e s c e n a s ; šāds slēdziens attiecas uz lietas faktisko 
pusi, kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma ; . . Pretēji atbil-
dētāja domām, valsts tiesība atprasīt izsniegto koku vērtību 
n^stāv atkarībā no partu brīvām līguma attiecībām, jo partu 
attiecības šai ziņā nosaka pafcs likums; konstatējot. ka būvkoki 
izsniegti par Ve takses bez likumīga pamata, Apgabaltiesa va-
rēja nākt pie slēdziena. ka valstij radusies a t p r a s ī j u m a 
t i e s ī b a uz izsniegto būvkoku pilnu vērtību... Konstatējot 
to apstākli, ka pagasta valdes apliecībā atbildētājs apzlmēts 
par svešas maiznīcas algotu strādnieku, kas pēc paša atbildē-
tāja paskaidrojumiem nesaietas ar patiesību. un ka 1927. g. 
13. jūnija likuma instrukcijas 15. pants taisni paredz pašvaldī-
bas iestāžu rīcības pārbaudīšanu, Apgabaltiesa varēja nākt pie 
slēdziena, ka atbildētāja tieslba saņemt kokus par '/.-, takses 
cenu ir atkritusi neatkarīgi no iepriekšējās pagasta valdes ap-
iiecības satura anulēšanas pāi*valdes kārtībā; taisni no minētās 
instrukciļ'as 15. p. satura tiesa varēja nākt pie sl/ēdziena. kai 
pagasta valdes apliecība pati par sevi nenodibina tiesību uz 
būvkoku saņemšanu, bet tikai dod faktisku apliecinājumu par 
būvkoku s:\ņēmēja stāvokli; ar to atkrīt . . . atbildētāja at-
saukša.nās vz Sen. spried. 25./439. Cīruļa lietā. kurā pagasta 
valdes kompetences būvkoku izsniegšanā noteic pavisaim cita, 
1922. g. 22. septembra instrukcija. 

(1931. g. 22. apr. spr. Zemkop. min. pr. 1. pr. Rozenu, Nr. 697.) 



1920. g. 2. marta noteik. par pilsētas tieisību piejšķiršanu 
Rīgas jūrmalas peiļdu miestiem. 

(Lik. krāj. papild. 40.). 

Saskaņā ar 1920. g. 2. marta no Ministru kabineta izdoto 
„Noteikumu par pilsētas tieslbu piešķiršanu Rīgas jūrmalas 
peldu miestiem" 1. un 3. panta tiešo saturu un izpratni pēc pa-
reiza Tiesu PalataiS uzskata Rīgas jūrmalai ir piešķirtas pilsē-
tas tiesības tikai pārvaldīšanā, bet ne pilsētu civilās tiesības; 
minētie noteikumi ir izdoti saskaņā ar 1919. g. 16. jūlija likumu 
(lik. krāj. 106.) un tiem ir likuma spēks; jaundibināmāra pil-
sētām un pievienojamām pilsētām pagastu un miestu daļām ir 
piešķirami pilsētās spēkā esošie likumi tikai 1922. g. 14. jūlija 
Nr. 136. „Likumā par pašvaldību vienību tiesību piešķiršanu, 
robežu im nosaukumu noteikšanu im pārgrozīšanu" parsdzētā 
kārtībā; ar to atkrīt visi kasācijas sūdzībā pievestie kasācijas 
sūdzības iesniedzēja apcerējumi par to, itkā minēto no Ministru 
kabineta 1920. g. 2. marta izdoto Noteikumu 3. pants esot ne-
Hkumīgs. 

(1930. g. 4. jūiiija spr. Zegrina 1„ Nr. 1209.) 
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Lik. par tirdzniecības līgumu starp Latviju un Pačbmju 
Soc. Republ. Savienību. 

(Lik. krāj. 1927. g\ Nr. 192.). 

Tiesu Palata nav pārkāpusi likumu. atstājot bez ieviērības 
iebildumu, kuru V. cēlis pret P. S. R. S. juriskonsulta š. tiesību 
iesniegt tiesai rakstisku lūgumu par šķirējtiesas lēmuma at-
celšanu; šai ziņā Tiesu Palata pareizi aizrāda, ka P. S. R. S. 
tirdzniecības pārstāvība Latvijā, kā ar likumu nodibināta j u г i-
d i s k a p e r s o n a (tirdzniecības līguma starp Latviju un Pa-
domju Sociāl. Republiku Savkņību 5. p. § 2. un 6. p. lik. krāj. 
1927. g\ Nr. 192.) nevar baudīt Latvijas tiesās mazākas tieslbas, 
nekā citas juridiskas personas, kurām — kas jau sen atzīts ar 
tiesu praksi (sk. Kr. Sen. civ. kas. dep. spried. 1905. g. Nr. 79.) 
— tiesība nozīmēt p i l n v a r n i e k u s tiesā no savām am a t а 
p e r s o n ā m ; pirmo reizi kasācijas sūdzībā pievestais aizrā-
dījums, ka Š. vārds, pretēji minētā līguma noteikumiem, ne-
esot publicēts „Valdības Vēstnesī". Senātā nemaz nav ap-
spriežams. 

(1951. g. 24. apr. spr. Veinerā un P. S. R. S. tinlzniecības priekš-
stāvniecības Latvijā šķīrējtiesas 1.. Nt. 1255.) 
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Rriiib proc. lik. 

35. (30.) 

Apgabaltiesa prasību apmierinājusi arl uz Hk. par telpu 
Iri 32. p. 6. pkta pamata, atžīstot par pierādītu, ka atbildētājs 
visu dzīvokli izīrējis citai personai un pats dzīvokli neapdzīvo-
ji's vairāk par 4 mēnešiem; pie tam Apgabaltiesa Krimināltier 
sas spriedumam, pēc kura atbildētājs attaisnots viņa apsūdzībā 
uz īres Hk. 6. un 28. p. p. pamata, nav piešķīrusi nozīmi tādēļ, 
ka viņš attaisnots p i e г ā d ī j u m u t г ū к u m u d ē ļ; nākot 
pie šāda slēdziena Apgabaltiesa pārkāpusi krim. proc. lik. 35. 
(30.) pantu, pēc kura K r i m i nā l t i e s a s galīgs s p r i e -
d u m s ir s a i s t o š s priekš civiltiesas jautājumā par to, vai 
noziedzīgais nodarījums tiešām noticis, vai tas ir bijis tiesājamā 
nodarījums un kāds raksturs šim nodarījumam. kāds likuma 
noteikums piemērojams arī tad, ja tiesājamais Krimināltiesā 
attaisnots pierādījumu trūkumu dēļ (Sen. apvien. sap. 1930. g. 
25. nov. spried. Nr. 43.). 

(1931. g. 31. janv. spr Romanu pr. 1. pr. Lindbergu, Nr. 359.) 
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Kara lik. кор. 18. grām. 10 р. 

Kara. lik. кор. 18. grām. (2. izd. 1907. g\) paredz stingri 
noteiktu k a r a r e s o r a vajadzību apmierināšanas kārtību 
(заготовлешя) un proti: a) izsoles kārtību, b) piegādes un 
darbu izpildīšanu caur valsts ierēdni par iepriekš noteiktām 
сепап1(коммерческоезаготовлеше), с) to izpildīšanu caur ierēdni-
komisionāru un d) pirkumus par skaidru naudu un pasūtīju-
mus uz zināmu termiņu (10. р.). No lietas nav redzams un 
kasācijas sūdzības iesniedzēja aiī neapgalvo, ka konkrētā g'a-
dījumā Kara ministrija llgumii ar atbildetāju par meža izcir-
šanu un. izvešanu būtu noslēgusi augšā paredzētā kārtībā 
1920. gadā, kad, pēc pašas prasītājas aizrādljuma, nekāda stin-
gra kārtība nepastāvēja . . . Pie tādieni apstākļiem Tiesu Pa-
lata nav likumu pārkāpusi, piemērojot vispārēģos civillikumus, 
bet nevis kara lik. kop. 18. grām. noteikumus pie jautājuma 
izāķiršaiias pai' to, vai atbildētājs var pretendēt uz pirkto cir-
smu iztīrīšatnai iemaksātās drošības naudas atlikumu, kas no 
valsts šim nolūkam faktiski nav ticis izlietots. 

(1929. g. 22. iiov. spr. Ka|;i min. pr. I. pr. Fcldhuinu Nr. 520.) 
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Кага lik. кор. 20. grāms. 4. р. 

Daugavgiīvas artilerijas pulka komandiers pulkvedis R. 
lūdz piespriest no atbildētāja Ls 219,43 ar %% artilerijas virs-
nieku klubam par labu m tā pamata, ka atbildētājs. kā kluba 
bufetes pārdevējs, nolaidīgi glabājis viņam uzticētās kluba pre-
ces, kādēļ gājušas zudumā kluba preces par minēto summu. 

Apgabaltiesa, atsaucoties uz Kara ministra 1925. g. 20. pa-
vēles 21. § pielikuma 3. p. „b" pktu, prasību atraidījusi. nāfcot 
pie slēdziena, ka saskaņā ar pievesto pavēli tiesība sūdzēt un 
atbildēt tiesā par kluba zaudējumiem pieder v i r s n i e k u 
к 1 u b a m, bet ne p u 1 к a k o m a n d i e r i m . 

Prasītāja kasācijas sūdzlba pelna ievērlbu. 
Pretēji Apgabaltiesas domām, Kara ministra 1925. g. 

20. pavēles 21. § pielikuma 3. p. „b" pkts, pēc fcura virsnieku 
klubam ir tiesība sūdzēt un atbildēt tiesā, nemaz vēl neizšķif 
jautājumu par to, kas šo klubu r e p r e z e n t ē tiesā; tādēļ uz 
šā panta pamata Apgabaltiesa nevarēja atzit, ka kluba vārdā 
nevarētu uzstāties p u l k a k o m a n d i e r s . Pretēji Apgabal-
ties'as domām, taisni pulka komandiers atzīstams par kluba pār-
stāvi tiesu iestādēs, kas izriet no Kara lik. кор. 20. grām 4. pkta, 
pēc kura virsnieku klubs (офицерское собраше) atrodas tiešā 
attiecīgās armijas daļas priekšnieka rīcībā (вЪд%н1е) tā tad 
taisni pulka komandiera rīcībā, ja — kā konkrētā gadījumā — 
klubs pastāv pie pulka; tas pats noteikums atkārtots minētā 
likuma 4. panta pielikuma 3. pantā, no kura ari redzams, ka mi-
nētais priekšnieks ir kluba priekšsēdētājs. Arī augšā pieve-
stās paveles (kuras vispār, saskaņā ar 4. panta pielikuma 
62. pantu, nedrīkst ru-nāt pretim šā likuma noteikumiem, bet 
tos var tikai attīstīt un papildināt) 23. pants nosaka, ka pulka 
virsnieku klubs tieši p a d о t s komandierim, kāds noteikums 
tālāk attīstīts Kara ministra pavēles 25., 26. р. р., 29. р. piez., j 
11. p. „p" pktā; tā tad Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena, ka 
pulka komandiers nevar reprezentēt tiesā virsnieku klubu, щ\г 

laidusi sprieduma motlvu nepareizlbu. 
i 

(1930. g. 28. nov. spr. Daugavgnvas artilerijas pr. 1. рт.оШийКд 
Nr. 1419.) nfl ':i 
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