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121.
Pretēji Emmas S. paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, starp laulātiem Vidzemes zemniekiem nenodibinās materiāla, iekšēja mantu kopība, kā tas ir starp laulātiem Vid
zemes pilsētās, bet gan tikai formāla ārēja mantu kopība, kas
izbeidzas līdz .ar laulības Šķiršanu, t. i. vīra munduālas varas
atkrišanu, un sadalās viscauri savās iepriekšējās sastāvdaļās
bez kaut kāda atlikuma, kas it kā vēl būtu jāizdala kādās 11dzīgās daļās (sal. Sen. CKD. spr. 29/112). Ja nu starp Vidze
mes zemniekiem nepastāv materiāla mantu kopība, tad uz
konkrētu gadījumu nav attiecināms L. civ. lik. 126. p. noteikumi, pēc kuriem tā manta, kas iegūta laulības laikā kopīgi,
sadalāma starp laulātiem līdzīgās dalās, bet gan ir attiecināmi
L. civ. lik. 121. p. noteikumi (sal. L. civ. lik. XII р.), saskanā
ar kuriem šķirtā sieva saņem atpakal savu atsevišķu mantu
un to, kuru viņa ienesusi laulfbä. Ar to atkrīt visi sūdzētājas
paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzlbā, ar kuriem tā ccnšas
pierādīt, ka starp laulāiem Vidzemes zemniekiem pastāv tādas pat mantiskas attiecības, kā starp laulāticm Vidzemes pilsētās. Pie tādiem apstākļiem Tiesa Palāta varēja nākt pie
slēdziena, ka Emmas S. lūgums par laulības laikā icgūtas un
uz vīra vārda korroborētās jaunsaimniecības sadalīšanu pēc
laulības šķiršanas ir atzīstama par priekšlaicīgu, kamēr tā nav
pierādījusi prasības kārtībā savu daļu dalāmā objektā.
(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 270, Stabiuu 1.)
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169.
Apgabalticsa arī ncbija spiesta vēl sevišķi apsvērt jautājumu par uztura apmēru, jo tas vien, ka atbildetājs bija apstrīdējis prasības pamatu vēl ncnozīmē prasibas apmēra apstrīdēšanu, un tikai tādā gadījumā, ja atbildētājs bīitu arī apstrīdējis prasības apmēru, prasītājai būtu jāpierāda, vai tas atbilst atbildētāja mantas un prasītājas sabiedriskam stāvoklim,
un tiesai tad arī būtu janovērtē iesniegtie picrādījumi. Ja pats
atbildētājs uztura apmēru, kādu prasīja prasītāja, nebija apstrīdējis, tad arī tiesa varēja pieņcmt, ka tas atbilst L. civ lik.
169. p. aprādītiem noteikumiem.
(1934. g. 27. septembra spr. Nr. 1396.)

847.

Nepelna ievērību atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņ§ pārmet Tiesu Palätai vina iebilduma
neapspriešanu, ka prasītājs ncvarēja iegūt strīdū esošo nekustamo īpašumu bona fides trūkuma dēl, jo prasītāja valdīšana
tikusi pārtraukta ar to, ka pats p r a s ī t ā j s jau 1925. g. cēlis prasību par viņa īpašuma ticslbu atzīšanu uz strīdus mantu
uz icsēdējuma pamata. Tomēr šāds atbildētāja pārmctums
atkrīt jau tādēļ vien, ka mincto ierunu viņš otrā instancē nav
uzturējis spēkā, kādēļ Tiesu Palātai tas sevišķi nebija jāapsver. Bcz tam šis iebildums nav pamatots arī pēc būtības,
jo pēc L. с 1. 847. р. 3. pkta valdīšanu pfirtrauc tikai prasiba
(resp. protcsts), kuru pret ieguvēju cēlis mantaš I p a š n i e к s;
tādēl prasītāja valdīšanu nav pārtraukusi prasība, kuru viņš
pats cēlis pret atbildētāju, kādu prasību, kā rcdzams no lietas, ticsa atraidījusi tikai kä p r i e k š l a i c ī g u .
Kr. Scn.
CKD. spriedumi (1879. g. Nr. 358, 1832. g\ Nr. 25), uz kuriem
kasācijas sūdzības iesniedzējs atsaucas, šinī lietä nav piemērojami, jo tic ueatticcas uz Zemgalē spēkā esošiem likuma no
teikumiem.
(1934. к. 27. sept. spr. Nr. 301, Aiztīrela pr. 1. pr. Asmena mant. masu.)

Latvijas civillikuins.

858.
Atkrīt, kā nepareizas, atbildctäja domas, it kā iesēdējuma termiņa tccēšana būtu uzskatāma par apturētu arī pa mantojuma masas pastāvēštnas laiku, jo šāds uzskats nesaskan ar
L. с 1, 858. pantu; atbildctäja pie tarrT ucpamatoti atsaucas
uz L. с. 1. 3626. р. (domats 3625. р.), kas iesēdējuma institütam vispār nav piemērojams.
(1934.«. 27. sept. spr. Nr. 301, Aiztīrela pr. 1. pr. Asmena mant. masu.)

1434.
Kasācijas sūdzībā atbildētāja atrod, ka Tiesu Palāta esot
pārkāpusi civillikumu 1417., 1424., 1430. un 1434. pp., jo Tiesu
Palātas sledziens, ka pēc inventāra pārdošanas ūtrupe prasltājas ķīlu tiesības esot pārvērtušās par ūtrupē ienemto naudu,
būtu pēc atbildētājas domam pareizs tikai tanī gadījumā, ja
inventāru būtu pārdcvusi p a t i p r a s ī t ā j < a kā ķ ī l a s t u r ē t ā j a . Arī šis atbildētājas iebildums nepelna ievērību, jo
saskaņā ar L. civ. lik. 1434. р., uz kuyu atsaucas pati atbildētāja, ne tikai pats ķllas ņēmējs, kas izdarījis ieķllātās lietas
pārdošanu, bet arī p ā r ē j i e k r e d i t o r i , kamēr tie nav
apmierināti, patur savu tiesību uz šās lietas pārdošanā ieuemto summu, ciktālu tā vajadzīga, lai izlīdzinātos ar viņiem. Ar
to atkrīt atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībās.
(1934. к. 28. sept. spr. Nr. 420, II Liepājas savstarp. kredit-bas pr. 1.
pr. Zemkopības min. un Zemsrīd-Dicmaua m. ni.)

3094, 3103.
Pretēji prasītāju domām, Tiesu Palāta parcizi noraidījusi līffiima i>raminatisko intcrprctāciju, jo viya atzinusi, ka šinī
gadTjumā lietotie vārdi satur divdomību (I.. civ. lik. 3094. р.);
tādēļ Tiesu Palāta pic līguma interprctācijas parnatoti picmērojusi L. civ. lik. 3095. p. un sek. pp. Prasītāja domas, ka
L. civ. lik. 3103. p. piemērošana,, uz kuru Tiesu Palāta arī atsaukusics, nevar novcst pie parādnieka pilnī.^as atsvabināsanas no saistības, nesaskan ar šī panta izpratni.
(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 314, Vilcnčika pr. 1. pr. KnoppiiiKiem.)
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3623.

Pretēji atbildētājas paskaidrojumiem vinas kasācijas sudzības 1. pktā, Tiesu Palāta pareizi nav ņēmusi vērā atbildētājas ierunu par šīs prasības noilgumu. Šai ziņā Tiesu Palāta
konstatējusi, ka atbildētāja sākusi traucēt prasītāja tiesibas uz
Madaļas Gr. atstāto mantojuma dalu, kas sastāvējusi no „L."
māju Ve ideālās dalas tikai ar apstiprināšanos mantojuma tiesībās, kāds Tiesu Palātas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, un nākusi
pie parciza slēdziena, ka šīs prasības noilgums sācis tecēt no
tā paša momenta (L. civ. lik. 3623. р.). Та kā apstiprināšanās notikusi 1926. g. un šī prasība iesniegta 1930. g., tad Tiesu
Palāta varēja nākt pic slēdziena, ka noilgums vēl nav notecejis. Tāpat nav izšķirošas nozīmes, ka prasītājs savas tiesības
uz Madaļas Gr. atstāto mantojumu nav' pieteicis proklāmas
laikā apsardzības lietā, jo prasītājs savas tiesības ir pieteicis
ar to, ka jau pirms Apgabaltiesas lēmuma par atbildētājas apstiprināšanu mantošanas tiesībās uz Madaļas Gr. mantojumu
un proklāmas slēgšanas prasītājs bija iesniedzis prasību, kurā
lūdza visu to daļu no „L." mājām, kas piedereja prasītājai, atzīt par savu īpašumu. Ar to atkrīt kā nedibināta kasācijas
sūdzība.

1

(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 384, Grīšla pr. I. pr. Bēķis.)

3639.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā picvcsto apsvērumu un
datu pamata konstatējusi, ka starp prāvniekiem 1911. g. attiecīgā kārtā tika noslēgts dāvināšanas lī^ums, ar kuru prasītājas dāvinājušas atbildētājam savas nekustamas mantas ideālo pusi, pie kam līffuma septītā paragrafā iztcikta dāvinātāju
iepriekšējā piekrišana, lai apdāvinātais lūgtu šī ligum^ korroborēšanu bez dāvinātāju dalības; ka atbildētājs, pamatojoties
uz līffuma minēta 7. § izteikto dāvinātāju piekrišanu korroborācijai, — 19 ,ijadus pēc līgurha slēgšanas iesniedzis to Cēsu—
Valkas zemes srāmatu nodaļai korroborēšanai, kaut gan citā
lietā atbildētājs pats esot paskaidrojis, ka šis dāvināšanas līgurns savā laikā neesot ticis korroborēts zemes grāmatās da-
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žadu iemeslu dēl, un ka mmētā līguma akts csot tiktāl ārēji
bojāts, ka nesaturot vairs pilnīgi līguina tckstu; ka Apgabaltiesas spricdums, a r kuru atraidīla prasltāju prasība atzīt šo
davinašanas līgumu par atceltu un atzit prasītāju īpašuma tiesības uz nekustamas mantas dāvinato ideālo pusi — atzīstains
par pareizu, jo pēc Tiesu Palātas dornām atbildētājarn nebija
nekādas vajadzības prasīt no prasītājām vēl kādu rīcību atdāvinātās inekustamās mantas pārejas icrakstīšanai zemes grāmatās, kāds prasījums būtu noildzis pēc 10 gadu notecēšanas, un
vinš varēja panākt šā nekustamā īpašuma korroborēšanu vienīgj iesniedzot šim nolūkam zcmes grāmatu nodaļas priekšniekam dāvināšanas līgumu un ka nav pamata atzīt dāvināšanas līgutmi par atceltu tā iemesla dēļ vien, ka atbildētājs to
korroborējis pēc 10 gadu notecēšanas no līguma noslēgšanas
dicnas. Savā kasācijas sūdzTbā prasītājas vispirms atrod, ka
Tiesu Palāta nedrīkstēja apšaubīt apstākļus, kurus ir atzinušas abas puses attiecībā uz dāvināšanas līguma akta bojāšanu,
un ka Tiesu Palāta, pretēji sīīdzlbas tekstam norāda, it kā prasība būtu celta tikai tā iemesla dēļ, ka llgums iesniegts korrčborēšanai pēc 10 gadu notecēsanas. Šāds prasītāju iebildums nepelna ievērību, jo savā prasībā prasītājas apstrīdot
zemes grāmatu nodaļas priekšnieka rīcību, — tieši aizrādījušas, ka no 1911. g. 16. marta lījjuma izrietošās apdavinātā tieslbas, to starpā arī tiesības prasīt korroborācijas izdarīšanu
(L. civ. lik. 813., 3015. p. p.) fi о i 1 g u š a s, к a m d ē ļ p г а s ī t ā j ā m e s o t t i c s ī b a , s a s k a ņ ā a r L. c i v . l i k .
3016. u n 3639. p. p. u n N о t. n о 1. 365. p. p r a s ī t e k s g r os ā с i j u. Tamdēl arī Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena,
ka prasība celta tikai tā iemesla dēļ, kä līgums iesniegts korroborēšani pēc 10 gadu notecējuma, un ka ja prasītājas atrada,
ka korroborācija nebija izdarāma tā iemesla dēl, ka dāvināšanas līguma akts tiktāl ārēji bojnta, ka nesatur vairs pilnlgi līguma tekstu, tad tieši par to prasītājam bija jiliesliiedz sīīdzība, 1 i e к о t š о a p s t ā к 1 i s П d z I b a s p a m a t ā, kādā
gadījumā tad arī tiesai bīitu iespējams pārliecināties, eiktālu
šīids apgalvojums atbilstot īstenībai.
Ar to atkrit prasītāju
paskaidrojumi vii.iu kasācijas sūdzības 1. pktā. Pretēji prasi
täju aizrādījumam kasāeijas sudzības otrā punktā, Tiesu Palātai, izejot но vienīgā aizrādītā prasības painata, ka apdavi-

Latvijas civlllikums.

—

6

—

'

nātā tiesības prasīt korroborāciju esot noilguŠas, — ncbija
pietiekoša pamata nopratināt uzdotos lieciniekus par to, ka atbildetājs neesot maksājis pienākošos iiodoklus un nodevas. Ar
to atkrīt prasītāju paskaidrojuini kasacijas sūdzības 2. pktā.
Kasācijas sudzības 3. pktā prasītājas aizrāda, it kā Ticsu P a lāta nepareizi un šauri tulko civīllikumu 3618., 3620. un
3639. p. p. Arī šie prasītāju icbildumi nepelna ievērību. Visos prasltāju aizrādītos likumu pantos iet runa par p r a s ī j u m i с m (Forderungsrechte), kufUS attiecīgā persona neizved
noliktā kārtībā un likumā noteiktā noilguma termiijā, un kuri
izdziest, kad tas, kam ticsība uz viņiem, neizved tos noteiktā
noilguma termiņā (L. civ. lik. 3618., 3620. р. р.), pie kam ar
noilguma termiņa notecējumu izbcidzas nevicn p r a s ī b a s
ticsība, bet arī p r a s ī j u m a tiesība (L. civ. lik. 3639. р.). Šai
prasībai kā arī prasījumam jābūt vienmēr vērstam pret zināmu
personu (parādnieku, atbildētāju), k u r š n a v
izpildījis
s a v u p i e n ā к u m u (sal, L. civ. lik. 3623. р.). Ja nu šī persona savā laikā izpildījusi savu pienākumu, t. i. dcvusi savu
piekrišanu korroborēšanai (L. civ. lik. 3015. р., Not. nolik.
340. р. 2. pkts), tad nekādas prasības un nekāda prasījuma vairāk ncvar bīīt, jo katrs prasījums izbeidzas pats no sevis, kad
izpildīta viņam atbilstošā parādnieka saistība (solutio L. civ.
lik. 3483. p.) un līdz ar to nevar bīīt runas par prasības vai
prasījuma ticsības noilgutnn. Šinī gadījumā, kā tas ir konstatēts no Tiesu Palātas, dāvinātājas līg^uma 7. § iztcikušas savu
ieprieksēju piekrišanu, lai apdāvinātais lūgtu šā lT.uuma korroborēšanu bez dāvinātāju dallbas. Tā tad, apdāvinātājam pret
dāvinātājām nebija un nav nekādas prasības vai prasījuma tiesības un tamdēl arī nevar bīīt riinas par prasības vai prasījuma noilgumu. Šis prasījums vai līīgums izdarīt korroborāciju,
käs piederēja apdävinätajam pēc Not. nol. 350.—353. p. p. un
kas adresēts Zemes grāmaflu nodalas priekšniekam, prasa zināmu darbību tio pēdējā, bet не по prasitajain kä apdāvinātā
kontiahentēm. Šī Zemes grāmatu nodaļas priekšnieka darblba ir publiska ticsiska rakstura un nav padota noilgumam,
kurs ir privāttiesisks instifcūts, un kurš vieninēr vērsts pret privātas personas pienākumiem, kuru izpildīšana noteiktā laikā
nctika pieprasīta. Pretēji prasītāju aizrādījumam Not. nol.
350.—353. p. p. paredzēto kormborācijas kārtību ncvar atzīt

7

—

Latvijas civiilikums.

par s p a i d u k ä r t a izdarfimu korröboraciju, ja tikai šī kor
roboracija nebūtu izdanta uz ticsas sprieduma pamata (Not.
nol. 339. р.). Šinī gadījumā, kä tas konstatēts по Tiesu Palātas, korroboracija tika izdanta uz dāvināšanas līgmna 7. §
pamata, kurā tika izteikta dāviuātāja iepriekšējā piekrišana
korroboräcijas izdarīšanai im tamdēl atzīt to par spaidu kārtā
izdarītu ncvar. Ar to atkrīt prasltāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzības trešā punktā.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 725, Bērziijš u. с pr. 1. pr. Lībeku.)

4175.
L. civ. lik. 4175. p. gan paredz gadījumu, kad par personisko darbu ncbija nolīgta atlīdzība, tomēr, pēc šī likuina panta izpratnes, vajadzīga starp partiem vienošanās par pašu
darbu, t. i. partiem jābūt darba līguma attiecībām. Tādēl konkrētā gadījumā, kur Apgabaltiesa ir konstatejusi, ka prasītāja
dzīvojusi pie atbildētājiem „kā slima r a d i n i e с е", strādādama cik viņai tas bija iespējams, un saņemot par to uzturu
vien, pretēji kasācijas sūdzlbas iesniedzējas domām, L. civ.
lik. 4175. p. nav piemērojams.
(1934. я. 28. sept. spr. Nr. 1647, Grēvis pr. 1. pr. Dzenīša m. m.)

4458.
Atbildētājs nenoliedz un pat tieši atzīst, ka starp partiem
pastāvējušas juridiskas attiecības, proti, ka prasītājs bijis atbildētāja tirdzniecības operāciju vadītājs un agents, kuram pienākusies provīzija par 25% по tīras pelņas (tā tad, ne по арgrozījuma summas) labības operācijās un par 15% linsēklu
operācijās. Tā tad, kā pareizi atzinusi Tiesu Palāta, prasītājam saskanā ar L. с 1. 4458. р., tiesība prasīt по atbildētnja
norēķinu par tīru peluu minētās operācijās, kādi dati prasītājam, kā atbildētāja „kalpotājam" (par kuru atbildētājs tieši apzīmē prasītāju savā kasācijas sūdzībā), nevar bīit. Norēķinu
atbildetajs varēja dot, iesniedzot prasītājam izvilkumu по savām attiecīgām veikala grāmatām (sk. Staubs, kommentārs
pie vācu Hgb. 65. § 3. piez.). Tās ziuas, kuras atbildētājs bija

Latvijas civīllikums.

—

8

sniedzis prasītājam caur notāriem, nav uzskatāmas par no
rekinu, jo, kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta, no tarn taisni nevar nākt pie slēdziena par to, kāda tlrā peļņa izrādījusies minētās operācijās. Tiesu Palāta varēja neapmierināt atbildētāja
lūgumu pēc krimināllietas pievienošanas tagadējai lietai jau
tāpēc vien, ka atbildētājs pat neaizrāda, ķāda satura norēkinu
viņš būtu iesniedzis izmeklēšanas tiesnesim, un ka prasītājam
kāds norēķins būtu ticis izsniegts; vispār izmeklēšanas tiesnesis nav uzskatāms par tādu amatpersonu, kuras uzdevums
būtu pieņcmt un paziņot kādus picteikumus vai iesniegumus
privātpersonām. Atbildētājs tagadējā lietā pretprasību par norēkina došanu nav cēlis un prasītāja tiesība, prasīt n о г ē ķ in u par tīru pejņu minētās operācijās, pati par sevi neatkarājās no atbildētāja apgalvotās tiesības savukārt prasīt no prasītāja norēķinu par iekasētām summām. Tāpēc arī atkrīt at
bildetaja atsauce uz L. civ. lik. 3213. p.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 292. Kristala pr. pr. Kalninsu.)
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1141.
Tiesu Paläta nāca pie slēdziena, ka Latg. civ. lik. 1141.
pants, runājot par iegūto mantu, zem tās saprot vispārlgi iegūto mantu, neatkarīgi по tā, vai tā iegüta mantošanas vai
citā kādā celā. Šis slēdziens tomēr nesaskan ar nodibināto
tiesas praksi, kura konsekventi (Kr. Sen. civ. kas. dep. spr.
72/16, 908/69) turējās pie viedokla, ka zem šinī pantā minētās
mantas saprotam vienīgi labiegotā manta. Tādēl Tiesu Palāta,
nākot pie minētā slēdziena, ir pārkāpusi Latg. civ. lik. 1141.
pantu. Šinī gadījumā viensēta bija izņemta по „pieškirtās zemes" un nodota prasītāja brāļa privātā īpašumā. Attiecīgais
pagasta sādžas saeimas lēmus atvieto krepostaktu (Sen civ.
kas. dep. spried. 26/20) un tā kā prasītājs attiecīgo daļu по tās
bija ieguvis mantošanas celā по sava brāla dēla, bet pēdējais
attieclgās dalas по tās bija mantojis по sava tēva un brāla, tad
tā uz Latg. civ. lik. 399. panta 1. pkta pamata ir palikusi par
cilts mantu, uz kuru atbildētājai uz Latg. civ. lik. 1141. panta
pamata nepieder mūža valdīšanas ticsības. Nākot pie pretēja
slēdziena, Tiesu Palāta ir pārkāpusi Latg. civ. lik. 1141. pantu.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 322, S1ui.iii.ia pr. 1. pr. Skujii.iš.)

Likums par laulību.
48.

Nepelna ievērību arī prasītāja aizrādījums, ka Tiesu Palāta esot nepareizi izpratusi Lik. par laulību 48. un 49. p. p.
Nevar būt šaubas, ka likums, dodot laulātiem pamatu prasīt
šinīs pantos noraditos gadījumos laulības šķiršanu, — lidz ar
to prasa, lai laulātie atticcīgo konkrēto pamatu pierādītu ar
pietiekošicm о b j e к t ī v i e m datiem, lai tiesa varetu sos objektīvus datus un pierädijumus pārbaudīt. Citādi ikkatram laulātam, kas gribētu šķirties — būtu dota iespēja aprobežoties
ar kailo subjektīvo izteicienu, ka viņam esot ricbuma sajūta
pret otro laulāto, nestādot tiesai priekšā nekādus pierädiju
mus, ко, saprotams, likums nepielaiž (Civ. pr. nolik. 454. р.).
Konkrētā gadījumā, kā to konstatējusi Ticsu Palāta, prasitājs
nekādus pierādījumus savai riebuma sajūtai pret sievu kā arī
prāvnieku laultbas dzīves izārdīšanai nav stādījis priekšā.
Šāds Tiesu Palātas konstatejums, kuru pats prasītājs nemeģina arī atspēkot, attiecas uz lietas apstākļu iztirzāšanu pēc
būtības un tamdēļ nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, ar to atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros
viņš apstrīd Tiesu Palätas sprieduma pareizību.
(1934. g. 38. sept. spr. Nr. 869.)
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3. (1801.).
Tiesu Palāta uz viuas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata, konstatējusi, ka L. civ. lik. 641. p. 4. pktā
paredzētā simboliskā Jķīlu objekta nodošana un L. civ. lik.
3777. p. minētā saņemšana fflabāšanā esot notikusi; ka attiecīy;as zlmītes tikušas pielipinātas ieķīlātai mantai, ar ко esot
ievērota pie icķīlāšanas vajadzīgā publicitāte; un ka lietā necsot datu, ka prasītāja bīītu pazaudējusi valdīšanu likumā paredzētā kārtībā. Šādi Tiesu Palātas konstatējumi attiecas uz
lietas apstākļu iztirzāšanu pēc būtības, kuri nav pārbaudāmi
kasācijas kārtībā. Izejot no šiem konstatējumiem, Tiesu Palāta nāknsi pie slēdzicna, ka prasītājai rokas ķīla bijusi likumfgi nodibināta un neesot gfājusi zudumā; ka tas fakts, ka glabātāja Tr. bija izlaidusi grlabājamās mantas по savāin rokām,
saskauā ar L. civ. lik. 672. р., nevarot spēlēt nckādu lomu, jo
mazāk tādēļ, ka likums neprasa vispār valdīšanas pastāvēšanu
rokas ķīlas esamībai, reiz valdīšanas izbeiffšana likumā nav atzīta par rokas ķīlas tiesības izbciffšanas iemeslu saskaņā ar
L. civ. lik. 1492. p. noteikumiem, im ka prasītāja, kura savu
tiesību pat bija pietcikusi tiesu izpildītāiam pic icķīlātās. man
tas apraksta, csot paturējusi savu rokas ķīlu ticsību līdz pārdošanai torgos, pēc kam saskai.ul ar L. civ. lik. 1434. p. šīrokas
ķīlas tiesība esot pārgājusi uz no pārdotā kīlas objekta iei.iemto naudii, kura, ta tad, šai zii.iā atvieto pašu mantu. Šādi Ticsu Palātas slēdzieni no au.q;stāk picvcstiem konstatējumiem
arī attiecas uz lietas apstāklu iztirzāšami pcc būtības im tādēļ
nav pārbaudāmi kasācijas kartībā, ar ко atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi vii.ias kasācijas sūdzībā, kuros vii.ia apstrīd Ticsu Palātas sprieduma pareizību pēc būtTbas.

Savā kasäcijas sūdzībā atbildetaja atrod, ka Tiesu Palāta esot pārkāpusi Civ. proc. nol. 3. (1801.) р., jo prasītāja esot
izlaidusi glabājamās mantas no savām rokām, bet atbildetaja
izlietojusi šo apstākli un pārdevusi to ūtrupē, ar ко prasītājas
tiesības tikušas parkāptas un tamdēl arī celtā prejudiciālā praslba esot nevietā.
Šāds atbildētājas iebildums nepelna ievērību. Kā pareizi
aizrādījusi Tiesu Palāta, no formālās puses prasītāja nebija
spicsta celt kondemnācijas prasību, jo viņas tiesība ar ķīlas
objekta pārdošanu tiesas ceļā nebūt nav atzīstama par aizskārtu, reiz šāda pārdošana likumā ir paredzēta kā pilnīgi tiesiska procedūra; prasītājas priekšroclbas tiesība uz naudas
ekvivalentu, p a r к о t i k a i c e l t a š ī p r a s ī b a , ar ZemkopTbas ministrijas rīcību nav tikusi aizskārta, kamdēļ arī pra
sitaja pilnīgi dibināti bija cēlusi šai ziņā atzīšanas prasību. Šos
Tiesu Palātas apsvērumus atbildetaja pat nemēģina atspēkot
savā kasācijas siidzībā. Ar to atkrīt atbildētājas paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā.
(1934. Й. 28. sept. spr. Nr. 420, II Liepājas savstarp. kreditb-bas pr.
1. pr. Zemkop. min. un Zemgrld-Dicmaua m. m.)
I

35. p. piel. 9.
Apgabaltiesa uz notāra apliecinātā izvilkuma по Ābrama
J. tirdznieciskām grāmatām, kā arī uz nopratināto liecinieku
liccību pamata konstatejusi, ka atbildetaja esot lūgusi Ābramu
J. atvērt viņai kredītu Ls 300,— 350,— apmērā un preces viņas veikalam izdot vinas dēlam; ka preces arī 3 gadu laikā
esot ņemtas, un parāds palicis nenokārtots pari par Ls 300,—
un ka 1931. g. februārī tas arī atgādināts atbildētājai Annai S.
Šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas apstākļu iztirzāšanu pēc būtības un tādēļ nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā, ar ко atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasä
cijas sūdzībā, kuros viņa apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizlbu pēc būtības. Savā kasācijas sūdzībā atbildetaja atrod,
ka pēc piel. 10. р. pie Civ. proc. lik. 1805. р., prasība bijusi atraidāma aiz tā iemesla, ka pašas tirdzniecības grāmatas oriģinālā nebija piestādītas un ka Apgabaltiesai nebija tieslbas to
vietā nopratināt lieciniekus. Šis atbildētājas iebildums ne-
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pclna ievērību. Kaut gan pēc piel. pie Civ. proc. nol. 35.
(1805.) p. 9., 10. p. p. prāvniekam, kas atsaucas uz savām
tirdzniecibas grāmatām tiesai, jāiesniedz tiesai šīs grāmatas
līdz ar izrakstu no grāmatām, kas attiecas uz strīdlgiem lietas
apstākliem, tas tomēr ncizslēdz iespēju prasītājam iesniegt tie
sai vēl citus pierādljumus, ja zināmos gadljumos šo grāmatu
iesniegšana tiesai oriģinālos izrādās par nciespējamu. Likumdevējs, dodot prasitajam tirdzniecibas lietās atvieglotu iespēju
pierādīt prasibu tikai ar savām tirdzniecibas grāmatām, —
nemaz nav domājis atņemt prasitajam iespēju pierādīt savu
prasību ar citiem objektīva rakstura pierādljumiem. Pierādījumu veids un viņu izvēle atkarājas no paša prasītāja. Dotā
gadljumā prasltājs, nevarot iesniegt tirdzniecibas grāmatas
oriģinālā, — lūdzis nopratināt lieciniekus, uz kuru Hecību pamata Apgabaltiesa, atrodot prasību par pierādītu, — to apmierinājusi. Pret liecinieku nopratināšanu atbildētāja savā laikā
icbildumus nav cēlusi un arl savā kasācijas sūdzībā neaizrāda
nekādu iemeslu, aiz kuru liecinieki nebūtu nopratināmi. Lie
cinieku lieclbas pareizību un ticamību atbildētāja pat nemēģina
atspēkot. Atbildētāja pat neatsaucas uz to, ka tirdzniecibas
grāmatas būtu bijis jāiesniedz tāpēc, lai ar to a t s p ē k o t u
liecinieku lieclbas.
Tādēl atbildētājai nav tieslbas
pārmest Apgabaltiesai, ka tā neesot grāmatas pieprasījusi. Ar
to atkrīt visi kasācijas sūdzlbā pievestie paskaidrojumi, kuros
atbildētāja, nemaz nerēķinājoties ar liecinieku liecībām к ā
p a t s t ā v ī g u p i e r ā d ī j u m u , — atrod, ka Apgabaltiesai
nebija tiesības atsvabināt prasltāju no oriģinālgrāmatu piestādīšanas.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 826, Gronnofa pr. 1. pr. Saims.)

100. (79.).
Prasītāja cēlusi pie Miertiesneša praslbu pret savu māti
Katri Up. un viņas otro vlru Franci Up. par viņas koplpašuma
tiesības atzlšanu uz 24/35 daļām no 10,158 ha liela zemes gabala, kas ierakstits Zemes grāmatu reģistrā zem Nr. 7581, kā
arī par dāvināšanas līguma, kas slēgts starp atbildētājiem uz
k o r r o b o r ē t o zemi, atzīšanu par spēkā neesošu, atņemot
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zemi no atbildētāju vienīgāš valdisanas un Hetošanas un иоdodot to prasītājas kopvaldīšanā augšminētās daļās ar atbildētājierri. Mierticsnesis apmierināja prasibu un Apicabalticsa
atstājusi atbildētāju apcllācijas sūdzību bez icvērības. Savā
kasācijas sūdzībā sūdzetaji vispirms aizrāda, ka saskanā ar
Civ. pr. nol. 38. p. prasltājas prasība, ka ptasība par īpašuma
tieslbu uz nekustamu mantu, kā arī praslba par formālā aktā
noteiktu tiesību uz nekustamas rriantas valdīšanu, nepiekrīt
Micrtiesnesu kompetencei un tamdēl lieta ecot izbcidzama.
Kaut gan atbildētāji cel šo savu noraidījumu pretēji Civ.
pr. nol." 90. un 666. p. p. pirmo reizi savā kasācijas sīīdzībā, —
tomēr saskanā ar Civ. proc. nol. 66. p. 4. pkt. un 100. p. mierticsncsim resp. Apgäbaltiesai kā otrai instancei ex officio jāaizkustina jautājums par lietas piekritībū vinām (Scn. CKD.
spried. 1867. g. Nr. 264, 1901. g. Nr. 71, 1893. g. Nr. 28). Dotā
gadījumā, kā tas izrict no prasības punkta, prasības priekšmcts ir lictisku tiesību atzīšana uz nekustamu mantu, kura korroborēta uz atbiklētāju vārdiem, kā arī kornlborētā dāvinn Sa
nas [Tģuina uz iickustamu mantu atzīšanu par spēkā neesošu.
Tāda prasība pēc Civ. proc. nolik. 38. p. 1. pkta ncpiekrīt miertiesneša kompetencei un tamdēl lieta saskaņā ar 66. р. 4. pkt.
un 100. р. bija izbeidzama. Senats tamdēl atzlst, ka šo likumu
pārkapumu dēļ vien Ap.^abaltiesas spriedums nav uzturams
spēkā.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 1039. Svētens pr. 1. pr. Upeniekiem.)

286. (190.).
Ja atbildētājs kasācijas sfidzību bija iesniedzis bez drošības naudas iemaksas, tad taisni viņa paša tiešais pienākums
bija rūpēties par to, ka līdz iesniegtās kasācijas sfidzības caurskatīsanas no ticsas jautājumā par tās talāk virzišanu, bct
katrā zinā ne vēlāk par kasācijas sfidzības termiņa notecēšanu, tiktu minētais trīikums novērsts, t. i. drošības nauda tiktu iemaksāta, bet virjam nav tiesības taisīt tiesai pārmetumu,
ka tiesa nebūtu pietiekoši ātri caurskatījusi viiļa bez droštbas
naudas icsniegto kasācijas sūdzību jautājumā par tās tālāk virzīšanu un nav pasteigusieš to izsnicgt vinam atpakal ar tādu
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apiēķinu, ka viņam alpakaļ izsnieffto kasācijas sfidzibu vēl
būtu varējis iesnregt 110 jauna ar drošības naudas icmaksu līdz
kasācijas sudzības tcrmina notecčšanas dienai.
(1933. g. 15. .iūn. spr. Nr. 2245, Uba.ua pr. I. pr. Kažokn.)

362. (258*.).
Kā redzams no lictas, Trīne Br., pamatojoties uz L. civ.
lik. 126. р., cēlusi prasību pret savu šķirto vīru Kārli Br. par
īpašuma tiesībām uz atbildētāja nekustamas mantas ideālo pusi.
Atbildētājs no savas puses iesniedzis pretprasību par Ls 2921,
kā pttsi noīres icnākumiem, kurus prasltāja savā laikā sanēmusi
no prasības sūdzībā apzimetās nekustainas rnantas. Šo pretpra
sibu Rigas Apgabalticsa nolēmusi uz Civ. proc. nol. 258*. p. pamata izsņiegt atbildētājam atpakal, atrodot, ka pretprasībai nav
nekāda sakara ar pirmprasību, un Tiesu Palāta atstājusi atbildētāja blakus sūdzību bez ievērības uz Civ. pr. nol. 333. p. pamata. Savā kasācijas sūdzībā atbildētājs lūdz pārsīīdzēto Ticsu Palātas lēmumu atcelt, atrodot, ka saskaņā ar Civ. proc.
nol. 362. (258*.) p. tiesa varēja pretprasību izdalīt atseviškā
prasībā un pieprasīt norakstu no pretprasības pievienošanai
atsevišķai prasības aktij. Bez tarn Tiesu Palāta pēc atbildētāja domām nav picvedusi neviena motīva, kāpēc tāda izdalīšana nebija iespējama un vajadzīga.
Kasācijas sūdzība ncpelna ievēribu. Kā redzams no bla
kus sūdzības, atbildētāja pilnvarnicks, kaut кап motīvos aizrādījis, ka pēc Civ. proc. nol. 258*. p. Rigas Apgabaltiesa varējusi prctprasību izdalīt atsevišķā prasībā un pieprasīt norakstu, kas pievienojams atseviškai prasības aktij, — tomēr
petitumā, ar kuru tiesai vienīgi jārēķinās (Civ. pr. nol. 6. un
308. p. p.) vinš aprobežojas ar vienu lūgumu atcelt pārsīīdzēto
lēinumu un u z d o t R ī g a s A p g a b a l t i e s a i
pieņemt
šinf lietā i e s n i e g t о a t b i l d ē t ā j a
pretprasibu.
Rēķinoties ar so lūgumu, Tiesu Palāta varēja arī savos
motīvos ncapstāties atscvišķi pie Civ. p r o c nol. 362. (2582.) p.
satura un aprobežoties ar aizrādījumu, ka prasības un pretpraslbas priekšmcti ir dažāda rakstura un ka prctprasība nestāv sakarā ar pirmpraslbu un nevar nodcrēt ieskaitam ar
pirrnprasību, kapēc arī prctprasība nav caurlūkojama kopā ar

pirmprasību (Civ. proc. nol. 226. р.). Šo Tiesu Palātas sledzienu, kurš saskan ar Civ. proc. nol. 333. (226.) p. skaidro
tekstu, atbildētāja savā kasācijas sūdzībā nemēģina pat atspēkot, kamdel arī vina kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 265, Brakams pr. 1. pr. Brakams.)

435. (332.).

Apgabaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata konstatējusi, ka atbildetāju apgalvojums,
ka viņi samaksājuši prasītājam par mēbelēm pilnu summu un
ka atbildētāja J. sieva visas no prasītājiem saņcmtās kvltis
iznīcinājusi, atzīstams par nepierādītu, bet ka atbildētāju iebildums, ka praslba atraidāma aiz tā iemesla, ka prasītāji neesot
prasījuši partu līguma atcelšanu, nepelna ievērību, jo prasītāju
prasība pēc būtības, pēc Apgabaltiesas domām, jau satur arī
lūgumu pēc līffuma atcelšanas, un ka tamdēl arī prasītāju Шgums otrā instancē izteikt pctitumu jaunā redakcijā nav atzīstams par prasības grozīšanu pēc būtības, bet tikai par prasTbas pareizāku un noteiktāku formulēšanu.
Šādi Apgabaltiesas slēdzieni attiecas uz lietas apstākļu
iztirzāšanu pēc būtības un nav pārbaudāmi kasācijas kārtība.
Ar to atkrīt visi kasācijas sūdzībā pievestic paskaidrojnmi,
kuros atbildētāji apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību
pēc bīītības.
Savā kasācijas sīīdzīb'ā atbildētāji atrod, ka prasība pēc
iesniefftā petituma papildinājuma pieņēma citu raksturu, kam
del šāds prasītāju petituma papildinājums uzskatāms par prasības juridiskās kvālifikācijas krasu pārgrozīšanu. Šāds atbildētāju iebildums nepclna ievērlbu. Kā savā prasības sūdzībā,
tā arī savā lūgumā otrā instancē prasītāju prasījums pēc bütlbas tika vērsts uz pārdoto mēbelu izņemšanu no atbildētāja
J. valdīšanas, resp. uz vina ekvivalentu piedzlšanu, un tamdēl
Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka ar prasītāju petitum'a papildinājumu prasība nav ffrozīta. Ar iesniegtā petitum'a papildinājumu katrā ziņā prasības pamats palicis iepriekšējais un lietas iztiesāšana nemaz nav sarežžījusies un nav

—

17

—

Civīlprocesa- nolikums.

aizkavējusies un tarndēl pat ja piekristu atbildēlāju uzskatarn,
ka ar tādu petituma papildinājurnu prasība būtu grozīta, tad
ari tādā gadījumā likums (Civ. pr. nol. 435. p.) piclaiž tādu grozījumu bcz atbildētāju piekrišanas.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 840, Vītolu pr. 1. pr. Justeli un Vulsu.)

436. (333.).

Savā kasācijas sūdzībā atbildētājs atrod, ka ticsa esot
pārkāpusi Civ. pr. ndl. 102., 360.—363. un 359. р. р., jo viņa
pretēji likuma saturam pielaidusi prasītājai grozlt savu prasības pamatu un pāriet no viena līguma uz otru, no pārdošanas
līguma uz piegādes ITgumu. Šis atbildētāja iebildums ncpclna
ievērību, jo kā to konstatējusi Apgabaltiesa, atbildētājs 1. instancē pie klūdas izlabošanas nekādus iebildumus nav celis.
Saskaņā ar Civ. proc. nol. 436. p. nav uzskatāmi par prasības
grpzīšanu gadījumi, kad prasītājs izlabo pielaistas acīm redzamas kļīīdas. Dotā gadljumā p-ašā prasības punktā nekas nebija grozīts, bct tikai prasības lūgļima vēsturiskā dajā prasītājas pilnvarnieks izlabojis aizrādījumu, ka atbildētājs ir parādā prasītājai ne p a r p i г к t ā m, bct par p ā r s t r ā d ā t ā m precēm.
(1934. K. 28. sept. spr. Nr. 923. Lifšiča pr. 1. pr. Michailovu.)

541. (453.).
Pēc Civ. proc. nolik. 541. p. visām tiesu iestādēm nekavējoties jāizdod prāvniekiem, kas uzrāda apliecibu, prasāmie noraksti pat uz mutisku lūgumu. Rigas pilsēta, uzrādot viiļai Jēkabpils rniertiesneša izdoto apliccību, lūdz izsniegi viņai Mar
tina V. prasības lictā prct Jāni L 1934. gf. 19. aprīlī notikušā
Senāta sprieduma norakstu, iesniegšanai Jāņa V. prasības. lietā
ar ludzčju. Martina V. prasības lietā ar Jāni L. pēdējais atsaucies uz to', ka tai prasības lietā strīdīī esošo zemes gabahi viņš
esot nornājis no Jāņa V. Tādā kārtā lūdzējai var būt materiālijfiridiska interese atsaukties uz tai lictā notikušo S,cnāta spriedumu; tāpec līīdzējas lūgums pēc Scnāta spricduma noraksta
izsniegšanas vinai ir apmierināms. Šim slēdzicnam nerunā

prctim Senāta spriedumā 19.34. g. Nr. 77, lietā (spried. кг. 24/31)
iztciktais uzskats, saskauä ar kuru Senats ncicsniedz savu
spriedumu norakstus, pat uz tiesas apliecības pamata, ja parts
uz tiem atsaucas vienīgi ar nolīīku pierādīt Scnata praksi zināmā jūridiskā jautājumā, jo tagadöjä lfiKumä Heta grozās ap lfīdzējas tieŠu materiali-juridisku interesi sanemt Senāta sprieduma norakstu.
(1934. к. 13. jīīl. spr. Nr. 773, Virbuļa pr. 1. pr. Levanu.

569. (481.).
Pretēji Nodoklu departamenta domārri, legātu novērtējuma grpzījums, ķuru mantiniece izdarījusi savā iebilduinā Nodoklu departamcntam prct agTāk policijai nodotām ziyām, nav
apspriežams pēc Civ. proc. nolik. 569. (481.) un 570. (482.) p. p.
notcikumiem, kādēļ arī atkrlt aizrādījums kasācijas sūdzībā, it
ka tiesa bātu pārkāpusi šos pantus. Tiesu Palāta, apsvcrot policijas kārtībnickam doto paskaidrojumu nozīmi, atradusi, ka šie
paskaidrojumi dibināti uz pārpratuma un fstenlbā ncnoteic tā
uztnra vērtību, kurš novēlēts testāmentā, un ka pēdējo pareizi
nosaka Nodokļu dcpartamentam iesniegtais icbildums. Šādi
Tiesu Palätas konstatējumi un slēdzieni attiecas uz lietas faktisko pusi, kura kasācijas kārtībā nav parbaudāma. Bez tā, vispār, tiesai nav obligātoriski jārēķinās ar mantinieka policijai
uzdotiem vērtības datiem (Sen. spried. 27/95, 342). Ar to atkrīt aizrādījums, it kā Šiesu Palāta būtu pārkāpusi Nod. nolik.
208. р..
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 278, Jakubovičs niant. 1.)

861. (750.).
Nodoklu departaments atsaucas uz to, ka pēc tiesas lēmuma šai lietä viņš atklajis jaunu apstakli, proti, ka tcstāmentā
novēlēts legāts Veronikai В., un ka šis apstāklis atklāts pēc
pārsūdzības termiua notecesanas, kādēl iesnicdzis blakus sūdzību Civ. proc. nol. 361. (750.) p. kārtībā. No pazii.iojiuna par
mantojuma saturu un vērtību Nodokļu departaments bija informēts par to, ka tiesā tiek vcsta mir. KatrTnas Q. testāmcnta lie-
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ta, kādēl Nodokļu departamentam bija pietiekoši laika iepazīties ar testāmenta saturu. Pic tādiern apstākļiem atkrīt apgalvojums, ka lietā bīītu atklāti jauni apstākļi Civ. proc. nolik.
861. (750.) p. nozīmē.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 274, Gavilkovskis mant. 1.)

993. (868.).
Apgabalicsa, pamatojotics uz to, ka Ministru kabinets uz
prasītājas priekšlikumu nolēmis izbeigt šo prasības lietu, nemot
prasības summu uz valsts rēķina, nospriedusi: prasību atraidīt,
uzliekot prasītājai atbildētājiem par labu ticsāšanas izdcvumus. Šo spriedumu daļā par tiesāšanās izdevumu uzlikšanu
prasītājai pēdējā pārsūdzējusi, un Tiesu Palāta ar savu spriedu
mu atcēlusi Apgabaltiesas spriedumu dalā par tiesālanās izdevurnu uzlikšanu prasltājai, bet atraidījusi lūgumu par to uzlikšauu atbildētājiem. Zemķoplbas ministrijas icsniegtā kasācijas
sūdzība, ar kuru tā apstrīd Tiesu Palātas sprieduma pareizlbu
daļā par tiesāšanās izdevumu neuzlikšauu atbildetājiem, atstājama bez ievēribas. Ministru kabineta lēmums, kas taisīts uz
prasltājas priekšlikumu, par šīs prasības izbeigšanu pēc sava
satura ir atteikšanās no saviern prasījtimiem sakarā ar 1923. g.
22. decembra meža pirkuma līguma ncpildīšanu no atbildētāja
puses. Ar šādū atteikšanos 110 savicm prasījumicm starp partiem izbeidzas civīltiesiskais strīds, tiesai lieta bija jāizbeidz un
spriedums nevarēja tikt taisīts nc pret vienu pusi. Tamdēl arī
tiesa nevarēja lernt par tiesāšanās izdevumu uzliksaiiu vienai
vai otrai pusei, io nebija puses, prct kuru spriedums bfitu taisīts (Civ. pr. nolik. 993. р.).
Ncpareizi domā prasītaja, it kā tiesai pēc prasītājas atteikšanās no saviem prasījumiem tomēr vel būtu jāstājas pie
ierosinātā strīda caurskatīšanas pēc būtības, lai nodibinātu, kuram no partiem bija materiāla taisnība i^rasības iesniegšanas
laikā, jo tiesas uzdevums ir izšķirt vienīgi partu materiālticsisko strīdu. Ja prasītāja bija tanī pārliecībā, ka viņas prasījumi
pietiekoši dibiuāti, tad viņai arī nevajadzēja no tiem atteikties
un tad arī vii.ia gala rezultātā pie lietas izspriešanas pēc būtības saņemtu tiesāšauās izdevumus.
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Bez tam konkrētā lictā prasītājai jo vairāk vēl tāpēc nav
t'csibas uz ticsāšanās izdcvumiem, ka spriedumsno Apgabaltiesas formāli ir taisīts pret prasītāju, jo prasība ir atraidīta, bet
nc atstāta bez caurskatīšanas, un šai daļā Apgabaltiesas sprie
dums kā nepārsūdzēts ir stājies jau spēkā.
(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 356, Zemkopības min. pr. 1. pr. Jurjānu u. c.)

996. (871.).
Apgabaltiesa apmierinājusi Šmuela K. prasību liclākā daļā pret Zoruchu A. un Finanču ministrijas Nodokļu departamentu par īpašuma tiesībām uz aprakstīto kustamu mantu, pie kam
tiesas un lietas vešanas izdevumus uzlikusi Nodoklu departamcntam par labu prasītājam. Ticsu Palāta apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu konstatējusi, ka prasība saskaņā ar Civ.
pr. lik. 1092. p. pareizi vērsta pret Nodokļu departamentu, kuram tā tad arī jāatlīdzina prāvošanās izdevumi, bet ne A., kurš
šo prasību nav apstrīdejis. Savā kasācijas sūdzībā Finanču ministrijas Nodokļu dcpartamcnts līīdz atcelt Tiesu Palātas sprie
dumu attiecībā uz tiesas un lietas vešanas izdevumu uzlikšanu
tikai departamentam, atrodot, ka Tiesu Palāta esot pārkfipusi
Civ. pr. nol. 1002. un 871. р. р., nesadalot prāvoŠanās izdevu
mus starp abiem atbildētājiem. Kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Saskanā ar Civ. pr. hol. 1234. (1092.) р. intervencijas
prasībā, kuru šinī lietā cēlis prasītājs, jāaicina parādnieks ini
piedzinējs. Те ir tā saucamā nepieciešamā Iīdzdalība (Not
wendige Streitsgenossenschaft — необходимое соучастие)
kur prasība pa liclakai daļai vērsta gandrīz vienmēr pret p i e d z i n ' ē j u , kas ar savu piedzīšanas vēršauu uz prasītāja prezumētu mantu izsaucis pašu prasību, bet parādnieks tādā lietā
spēlē pasīvu, blakus lomu; viņš spiests nemt dalību šiuī lietā,
kā nepieciešams atbildētājs uz speciāla likuma (Civ. pr. nol.
12.54. (1092.) p.) pamata, bet procestiesiskas tiesas intereses šinī prava vii.iam nav. Virinēt väi zaudet tadā licta atbildētāja
pusē var tikai piedzinējs, bet ne parādnieks, kuraui uekādu vaiiiu pret prasītāju inkriminēt nevar. Pretēji sūdzētāja uzskatam
liktuus nekur parādnieku par g а 1 v с u о a t b i 1 d ē t ā j u tādās lietās neatzīst, un īsta prāva te notick arvien starp prasītā-
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ju un piedz-inēju, kas viens apstrīd prasītāja prasību un kam vienīgi ir tieša interese vinnēt lietu.
Saskanā ar Civ. pr. nol. 996. (871.) p. lietā, кща ņem dalību vairākas pcrsonas, pienākumu atlīdzināt tiesu izdevumus
notcic tiesa samerā ar to, к о к a t г а п о v i u ā m p r a sījusi vai apstrīdējusi.
Ja nu Tiesu Palāta savā
spriedumā konstatējusi, ka parādnieks A. šo intervencijas prasību nemaz nav apstiidējis, — viņa uz minēto Civ. pr. nol. 996.
p. pamata varēja uzlikt tiesas un lietas vešanas izdevumus tikai
uz piedzinēju Nodokļu departamentu.
(1934. g. 24. sept. spr. Nr. 293, Konsistoruma pr. 1. pr. Ābramsonu
uri nodokļu depart.)

1019. (893.).
Savā kasācijas sīīdzībā, trešā persona. Gr., savam uzskatam par labu, ka Senāta Administrātīvā departamenta 1927. g.
13. aprīja lēmumam esot bijusi izšķiroša nozīme tagadējā lietā, pieved vienīgi to, ka Senats savu minēto lēmumu esot taisījis uzraudzības kārtībā. Nerunājot nemaz par to, ka по Se
nata lēmuma nemaz nav redzams, ka tāds būtu noticis uzraudzības kārtībā, tad, pat izejot по sūdzētāja apffalvojuma, Sena
ta it kā uzraudzības kārtībā taisītais lēmums jo mazāk varētu
aizskārt atbildētājas uz Centrālās zemes ierīcības komitejas
1921. g. 17. deccmbra lēmuma un 1924. g. 19. novembra lēmuma
pamata labiegūtās civīltiesības, jo administrātīvas instances, un
pie tam vēl uzraudzības kārtībā, taisītie lēmumi var izrādīt jūridisko efektu un iegūt likumīgi spēku tikai attiecībā uz attiečīgo, instanču kārtībā padoto zemāko administrātīvo instand,
bet nekad ne attiecībā uz tagadējo atbildētāju, kas tai Senāta
lietā nckādu dalību nav ņēmusi, un, jau pirms Senāta lēmuma,
uz atceltā Ccntrālās zemes ierīcības komitejas lēmuma pamata,
bija ic.cfLivusi savas patstāvīgrās civiltiesības (sk. arī Senāta
CKĪ). spr. 26/431; 28/89, 268, 296).
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 306. Zemkopibas min. pr. 1. pr. Vilzenu
pagasta s-bu.)

1201. (1056.).
Tas apstaklis vien, ka pasā izsoles žurnālā izsolcs bcigas
nav atzīmetas, nav uzskatāms par likutna pārkāpumu. Likums
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(1201.) р. neprasa arī, ka par izmaksātām drošības naudām tiktu
atzīinēts izsoles žurnalā.
(1934. g. 26. scptembra spr. Nr. 2017, Alberts nek. īp. pārdo.š. l.)

1202. (1057.).
Tiesu Palātai bija pietiekošs iemesls tiesu izpildītāja rīkojumu atzīt par nepareizu. Sūdzētāja nenoliedz, ka viņa runā
esošās mantas patiesi n o p i r k u s i pašā izsolē. Tādā kārtā,.
šādas mantas no vienas puses gan pārgājušas viņas mantībā,
kaut arl ar rezolīitīvo nosacījumu, ka pirkšanas ccna netiktu
attiecīgi norēgulēta (Sen. CKD. spricd. 29/1043; u. c ) , bet, по
otras puses, viņai kā nosolītājai katrā ziņā jāiemaksā pirkšanas
cena 1202. p. paredzētos terminos, kā pareizi atzinusi Tiesu
Palāta. Pie tarn nekrīt svarā, vai mantu nopircis izsolē kāds
vienkāršs kreditors, vai piedzinējs, vai pat ķīlu ņēmējs — piedzinējs. Likums šai ziņā nekādus izņēmumus neparcdz; tikai
tad, kad uzstājies viens pats piedzinējs vai ari vairāki, bet iz
sole ienākušā summa būtu pietickoša šī kreditora vai visu kreditoru apmierināšanai, nosolītājam-pircējam būtu tiesība savu
prētenziju icskaitīt pirkšanas summā (Isačenko 1. с 5. sēj., 482.
lp.). Runā esošā gadījumā, turpretim, šāds prickšiioteikums
nav nodibināts, pie kam, taisni otrādi, kā konstatē Tiesu Pala
ta, L. Dzelzcelu virsvaldes un Latvijas Bankas pārstāvji pat
cēluši notciktus iebildumus pret sīīdzētājas uzstāšanos kā ķīlu
ņēmējas un tās pielaišanu izsolē kā ķīlu 1.iēmējas. Pie šādiem
apstākļiem ticsu izpildītājam nebija tiesības ncdz piclaist sīīdzētājas prētenzijas kompcnsāciju viņas nosolītā pirkšanas cenā,
nedz izsolē nopirkto mantu nodošanu sūdzētājai (1202., 1203.
р. р.), t. i. pašam sadalīt izsolē ienākušās summas un rīkoties
par iekīlātām mantām ārpus likumā (1357. p.) paredzētās sadalīšanns im krcditoru apmierināšanas kārtības (1353., 1354.
1). р.). Saprotams, siidzētāja, ja tā nebiltu velejusics vai varējusi skaidrā nauda. samaksāt izsole nosolīto pirksanas cenu,
nebija spiesta vispār picdalītics izsolē kā nosolītaja-pircēja, bct
bfitu varējusi vienkārši aiu-obežotics pieteicot savas prētcndētās ķīlu tiesības pirms izsoles un tadā kārtā rezervēt sev atticcīkrās priekšrocības ienākušo sumniu sadalīšanas kārtībā. Bet
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reiz sūdzētāja šo vienkāršo c.eļu nebija izvēlējusies, un uzstäjusies kā nosolītāja — pircēja, tad viņai bija jāizpilda visi nosolītājas-pircējas pienākumi, starp citu, pirkšanas cenu samaksājot skaidrā naudā pēc 1202. р.. Taisni iekš tarn pastfiveja
tiesu izpildītāja pielaistā nepareizā rīclba un pašas sūdzētājas
pielaistais pārpratums, ka sūdzētāja pieprasījusi un tiesu izpildītājs viņai nodevis runā esošās mantas it kā ieķīlātas sūdzētäjai, neskatoties uz to, ka sūdzētāja tās i e g u v u s i к ā n o s o l ī t ā j a - p i r c ē j a un ka viņa š a i ī p a š ī b ā taisni nav
varējusi izvairīties no pirkšanas cenas samaksas s к a i d r ā
n a u d ā pēc 1202. р.. Sūdzētājas pievestais 1213. p. 2. pkts
runā esošam gadījumam nav piemērojams. Pēc 1213. р., j a u n u izsoli var nolikt uz vispāreja pamata, kad ķīlas ņēmējs nevēlas mantu paturēt sev. Tā tad, 1213. p. vispirms paredz, ka
izsole nav notikusi
(торги не состоялись). Runā esošā
gadījumā, turpretim, i z s o l e t a i s n i n o t i k u s i u n p a t i
sūdzētāja mantas izsolē
nosolījusi-nopirk u s i. Та tad aīkrlt tas vienīsais pamats, uz kuru atsaucas
sūdzētāja, tiesu izpildītāja rīcības attaisnošanai. Pārējie likuma
panti (Civ. proc. nol. 1087., 1203. р. р.), kuru pārkfipšanu sūdzētāja pārmet Ticsu Palātai, taisni apgāž sūdzētājas sūdzības pamatu, jo 1087. p. uzliek tiesu izpildītājam par pienākumu izsolē
ienākušo summu iemaksāt tiesai, ja šo summu nav iespējams
nodot piedzinējam; nav iespējams suramu nodot picdzinējam
taisni tad, ja vina nepietiek visu piedziņai pieteikto prētenziju
apmierināšanai (1353. р.). Ienākušo summu sadala attiecīgā
tiesa taisni arī tad, ja piedalās ķīlu nēmējs kā kreditors-piedzinējs, kas laikā pieteicis savas kīlu tiesības (1357. p. 1. pkt.).
(1934. я. 26. sept. spr. Nr. 1154, Zilupes krāj-ai/.d. sab. 1.)

1234. (1092.).
l) Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas lēmuma
motīviern, uz viņas lēmumā pieviesto apsvērumu pamata konstatējusi: 1) ka dzīvoklī, kurā mantas tikušas aprakstītas, īrējusi sūdzētāja Emllija L., un 2) ka aprakstītā dzīvokļa iekārta
atradusies prasltājas faktiskā valdīšauā un piederējusi tai kā
viņas atsevišķā manta saskauā ar noslēgto līffiimu par šķirtu
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mantu starp laulātiem L.. Šādi Tiesu Palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas
kārtībā. Izejot no minēticm konstatējumiem, Tiesu Palata varēja nākt pie slēdziena, ka tiesu izpildītājs, aprakstot šīs mantas par sūdzētājas vīra paradicm, ir rīkojies nepareizi, jo sievas atscvišķā rnanta neatbild par vīra parādiem (L. civ. lik.
85., 86. р. р.). Ja im aprakstītā manta atradās sūdzētājas faktiskā valdīšanā, tad taisni piedzinējam bija jāpierāda, ka arestējamā manta piedcr parādniekam (Sen. CKD. spr. 22J227), kādēl
arī kasācijas sīīdzības iesniedzēja nevietā aizrāda, ka sīīdzētāja
neesot pierādījusi savas īpašuma tiesības uz strīdus mantu. Tālāk Tiesu Palāta arī pareizi aizrāda, ka tai gadījumā, ja Dzclzcelu virsvaldes pārstāvis bija tanīs domās, ka dala no dzīvokla
iekārtas piederēja parādniekam, sīīdzētājas vīram, tad tiesu izpildītājam bija jāizsniedz sīīdzētājai piedzinas pavēste Civ. pr.
nolik. 724. p. paredzētā kārtībā. Pretēji Dzelzccļu virsvaldcs
pārstāvja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā, tas vien, ka
pats parādnieks-sūdzētājas vīrs arī dzīvo tai pašā dzīvoklī, kur
mantas aprakstītas, vēl nebūt nenodibina, ka dzīvokļa iekārtas
atrastos vīra pārvaldīšanā, jo tieši L. civ. lik. 12. р., uz kuru
atsaucas arl kasācijas sūdzības iesniedzējs, ka no vīra pārvaldīšanas var izņcmt arl to mantu, kas laulības laikā iegūta kopīici, ja par to tiek noslēgts sevišķs līgums, kāds līgums konkrētā lietā pēc tiesas konstatējuma arī pastāvēja.
Ja nu mantas, uz kurfun tika vērsta piedziņa, neatradās
parādnicka valdīšanā, tad arī trešā persona (parādnieka sieva),
kuras valdīšanā atradās aprakstītās mantas, nebija spiesta celt
Civ. pr. nolik. 1234. p. paredzēto intervencijas prasibu, bet varēja iesniegt blakus sūdzību par tiesu izpildītāja rīcTbu.
(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 437, Lejuis 1.)

2) Tiesu Palāta picšķir izšķirošu nozīmi tam, ka līdz izsoles dienai neviens kreditors, tā tad, arī sūdzētāja nē, nav picrādījis savas „priekšricsības uz pārdodarnām mantäm" Civ.
proc. hol. 1234. р. paredzētā kārtībā. Prctēji Tiesu Palātas domām, 1234. р., vismaz tai Latvijas tcrritorijā, kur spēkā Lat^.
civ. lik., pat nedod ķīlu ņēmējam tiesību, sakarā ar savu rokas
kīlu cclt 1234. p. parcdzēto intervencijas prasību izsoles no-
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vēršanai. 1234. р. intenveneijas prasību dod vienīgi pārdošanai noliktas mantas ī p a š n i e k a m , bet — pretēji savam
burtiskam tekstam — nekad ne kādas citas, pat lietiskas, tiesības valdltājam, tā tad arl rokas ķīlas ņēmējam nē (Kr. Sem
CKD. spried. 1900. g. 58. Nr., Martinova lietā; Isančenko,
Гражд. проц. 5. sēj., 640. 1р.). Ncatkarīgi по tā, ķīlu ņēmējam
jau tāpēc vien nav obligātoriski jäcel intervencijas p r a s ī b a ,
ka ieķīlātā manta skaitās par v i ņ a, bet ne parādnieka valdīšanā esošu mantu: tādēļ rokas ķīlas nēmējs būtu varējis aprobežoties ar blakus sūdzību par tiesu izpildītāja rīcību. Bet
p i e t e i к t savas ķīlu tiesības kīlu ņēmējs varēja arī pašā izsoles dienā, ко sūdzētāja arī darījusi runā esošā gadījumā. Tāpēc atkrīt kā nedibināta Tiesu Palātas atsauce uz 1234. p. un
viņas по tā izrietošais slēdziens.
• (1934. K. 26. sept. spr. Nr, 1154. Zilupes krāj-aizd. sah. 1.)

1293. (1871.).
Sūdzetāja nepareizi atrod, ka izsole esot bijusi jāiesāk по
summas Ls 28.176,—, t. i. pieskaitot hipoteku kopsummai arī
ar atzīmēm nodrošinātās snmmas. Pēc Civ. proc. nolik. 1293.
p. izsole sākas vai пи по immobiļa novertejuma summas, vai
по to prasījumu summas, kas apinierinäjuma kārtā (1358. p.)
bauda priekšrocību vai prioritāti pret visām uz immöbili vērstām piedziņām, raugoties pēc tā, kāda по šTm summām lielāka.
Pēc 1358. p. priekšrocību vai prioritāti pret chirografāriem
bauda (6. pkt.) prasījumi, kas dibināti uz publiskām h i p о t ē к ā m, vai nu tās pamatojas uz līgumiem vai uz tiesas spriedumiem. Sūdzētāji nenoliedz, ka viņi nebūtu chirografari un ka
viņiem par labu uz immöbila ievestās atzīmes (Notar, nolik.
316. р. 3. pkt.) izsoles dienā vēl nav tikušas atvietotas ar hipotēkām. Likums šai ziņā pazīst tikai vai nu hipotēkas jeb hipotēkārus, vai chirografariskus prasījumus jeb chirografārus.
AtzTme kä tāda vēl nav hipotēka, kuru vien nodibina tikai uz
immobiļa ievestais likumīgā spēkā gājušais
spriedums
(Gasman un Nolkcns 1889. g. novelas, 2. izd. 105., 397. lpp.).
Turpretim, atzīme tikai n o d r o š i n a v a r b ū t ē j a i , nākotnē e v e n t u ā I i nodibinamai tiesu hipotēkai prickšrocību
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pret fām hipotēkām un apgrūtinājumiem, kas pēc minētās atzīmes tiktu icvesti uz immöbila, j a tādas hipotēkas un apgrūtinājumi patiesi tika ievestas un vispār varēja vēl tikt ievestas,
kas pēc immöbila pārdošanas Lzsolē — saprotams — būtu izslēgts. Tā tad, ne tikai atzīme, nedz pat tiesas spriedums kā
tāds jau nenodibina hipoteku, un tāda nodibinātos tikai ar sprieduma ievešanu hipotēkas veidā, ja vien hipotēkas ievešana vēl
būtu iespējama. Atzīmes ievesana, turpretim, rada vienīģi i z r e d z i, eventuāli iegīit hipotēku pie nupat aprādltiem priekšnoteikumiem (Gasman un Nolkens 1. c. 331. lp.:
„ . . . отметка права . . . предпологаетъ, что право это
удостоверено въ такой формгв, которая оправдиваетъ осно«
ваше ожидать окончательно его установлешя".
Ar atzīmes ievešanu hipotēka vēl neizcelas, bet hipotēkas izcelšanās tikai s u s p e n s ī v i n o s ā c ī t a ar tiesu galīgo
sprieduma taisīšanu un tā ievešanu uz immöbila, līdz kamēr šāda ievesana vispār vēl pielaižama. Uz vispārēja pamata, līdz
kamēr suspensīvs nosacījums vēl īr pendents, t. i. nav zināms,
vai tas piepildīsies, attiecīgai personai, kas uz nosacījumu atsaucas, paliek tikai с e r ī b a (L. c. 1. 3167. р.). Pie tarn, ja
jau droši zināms, ka nosacījums nepiepildlsies (piem. kad atzīme par hipotēku nevar pārvērsties, aiz immobiļa pārdošanas izsolē), tad atzīme uzskatāma par neievestu un līdz ar to izrādäs, ka tā nekādas jūridiskas sekas nav varējusi izrādīt (L. с.
1. 3172. р.). Tādā kārtā, ja, līdz immöbila pārdošanai izsolē,
atzlme nav atvietota ar attiecīgo hipotēku, prasījums, kas iepriekš tika nodrošināts ar atzīmi, nebauda 1358. p. 6. pkt. paredzēto priekšrocību. Saskanā ar šo, 1358. p. 2. d. arī noteikti
paredz, ka „p ē с ta matlikums izlietojams p ā r ē j o prasījumu n o d r o š i n ā š a n a i vai apmierināšanai pēc viņu s а m ē r ī b a s". Ka atzīme, kā tāda, nenodibina prieksrocību un,
tā tad, nepārvērš ar to nodrošināto chirografārisko prasījumu
par hipotēku, un nenodibina šim prasījumam par labu kādu
priekšrocību vai prioritāti, atzīst arī literātūra (sk. prof. Thal:
Ипотечная отм-Бтка, (1906.) 56. sek. lpp. (cit. pēc prof. Bukovska komment. pie L. с 1. 1412. р., 1it. b, 577. lpp.); Klot,
Gläubigerbefriedigung etc. žurnālā: Rigasche Zeitschrift für
Rechtsw. 1928.129. g. 2. burt., 113. lpp., 38. piez.). Ja nu atzī-

mes sūdzētājicm par labu nekādu prickšrocību vai prioritāti
runā csošā gadījumā nav radījusi, tad, saskaņa ar C. pr. nol.
1283. р., tiesu izpildītājam nebija nekāda iemesla, izsoli iesākot,
pie hipotēku kopsurnmas picskaitīt vel minēto atzīmju summas.
Nākot pie tā paša gala sledziena, Tiesu Palāta nav šai zinā likumu pārkāpusi.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 1493, Kvīta 1.)

1399. (1284.).
1) Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas domām, Tiesu
Palāta pareiži atzinusi, ka konkrētā prasībā, kura vērsta uz
zaudējumu atlldzību par sabrauktiem zirgu un pajīīgu, nav apspricžama pēc Dzelzc. lik. (Sen. CKD. spr. 1925. g. Nr. 402,
Baidiņa 1.). Tādēļ atkrlt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas
kasācijas sūdzībā, kurā viņa aizstāv uzskatu, ka šī prasība saskaņā ar Dzelzc. lik. 1., 15., 129., 139. p. p. bijusi ceļama pret
Dzelzcelu virsvaldi. Saskanā ar minētā spriedumā (kam ir
nozīme arī pēc 1927. g. 21. jūn. Dzelzc. lik. izdošanas — sk. Sen.
CKD. spr. 1933. g. Nr. 916) dotiem paskaidrojumiem konkrēto
praslbu prasītājs, saskanā ar Civ. pro.с nol. 1284. (tagad 1399.)
р. varēja vērst pret Satiksmes ministriju; ar to atkrīt atbildētājas kasācijas sūdzības 1. pkts.
(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 339, Venta pr. 1. pr. Satiksmes min.)

2) Ārlietu ministrijas adm.-jur. departamentam, kas ieiet
centrālā iestādē — Ārlietu ministrijā — kā tās sastāvdala,
Civ. proc. nol. 1399. (1284.) pants nav piemērojams, kādēl departamenta iesniegtā kasācijas sūdzība atstājama bez caurskatīšanas.
(1934. g. 27. septembra spr.
pārdoš. 1.)

Nr. 362, Zelmeua un Burkeviča пек. īp.

1492. (1371.).
Tiesu Palāta uz viņas lēmumā pievesto apsvērumu un
datu pamata konstatējusi, ka priv. advok. M. a r a b u p u s u
p i c k r i š a n u tika pieaicināts kā jūriskonsults atzinuma došanai jūridiskos jautajumos un šķīrējtiesas protokolu vcšanai,
pie kam protokolu, kurā izteikta abu pusu piekrišana, p a r a k s t ī j i s a r ī s ū d z ē t ā j s . Pretēji sīīdzētāia paskaidro-
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jumicm Civ. proc. nol. 1492. (1371.) р., nosakot 1. un 2. punktā,
kas ievedams šķīrējtiesas līgumā, nemaz neaizliedz šķlrējties a i a r a b u p a r t u p i e k r i š a n u noteikt arī ārpus šķīrējtiesas līguma tiesāšanās kārtību un aicinät darbvedi vai padomdevēju protokolu vešanai un tamdēļ, Tiesu Palāta varēja
nākt pie slēdzicna, ka šāda protokolista vai padomdevēja pieaicināšana ncbija nemaz obligātoriski ievedama šķīrējtiesas IIgumā. Noklausījusies prävnieku mutiskos paskaidrojumus un
caurlūkojusi visu šķīrējtiesas lietu, Tiesu Palāta konstatējusi,
ka liecinieku nopratināšana notikusi šķīrējtiesas sēdēs, ka liecinieku izsacījumi ierakstīti protokolos, kurj parakstīti no tiesas locekļiem un pašiem partiem, pie kam pats sūdzētājs nevienā protokolā nav taisījis kaut kādu atzīmi par to, ka pretēji
viņa gribai un vēlēšanai lieciniekus būtu pratinājis priv. adv.
M., bet ne šķīrējtiesa. Tāpat Tiesu Palāta konstatējusi, ka pašu šķīrējtiesas spriedumu taisljuši šķīrējticsas locekli, по kuriem tas ir parakstlts un ka šā sprieduma motīviem, kā arī viņa
rezolūtīvai dalai šķīrējtiesas locekli ir piekrituši. Šie Tiesu
Palātas konstatejumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
pārbaudāmi kasācijas kārtība. Preteji sūdzētāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā minēto protokolu un sprieduma
saturu, kā dokumentu, kuji sastādīti по šķīrējtiesas locekļiem
un kuri tos parakstījuši — nevar apgrāzt ar liecinieku izsacījumiem (Civ. pr. nol. 498. p.) un tamdēl, Tiesu Palātai bija likumīgs painats atraidīt lūgumu liecinieku nopratināšanai.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 269, Ādama un Sudmala šķlrējtiesas 1.)

1566. (1948.).
Pretēji sūdzētāja aizrādījumam viņa kasācijas sūdzībā, likums (Civ. pr. nol. 1566. (1948.)) p. nemaz neprasa, lai Apgabaltiesa katrā gadījumā pārbaudltu šinī likuma pantā minēto
datu pareizību, ja tie neizsauc saubas, un pats sūdzētājs nedz
Apgabaltiesā, nedz Tiesu Palātā nav aizrādījis uz kādu Aleksandra K. lūgumā pievestām faktiskām nepareizībām, aprobežojoties ar kailu aizrādījumu, ka prombūtnē esošais Vladimirs
К. esot dzīvs un dzīvojot Krievijā. Tamdēl šis sūdzētāja aizrādījums по Senāta nav ņemams vērā.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 467, Kapitonova 1.)

Vekseļu likumi.

17.
Apgabaltiesa pārkāpusi Veks. lik. 17. p. un Civ. pr. nol.
102. p. ar to, ka nav atzinusi par samaksas pierādījumu atbildētājam par labu vekseja atrašanos atbildētāja rokās (sal. arī
L. civ. lik. 3539. р.). Pretēji Apgabaltiesas domām nevis atbildētājam bīītu jāpicrāda, „kur, un kādā veidā" viuš vekscli
izpircis, bet taism* prasītājarn bīītu japierāda, ka vekselis esot
nokluvis atbildētāja rokās aiz prasitāja pārskatīšanās,
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 922, Kalniija pr. 1. pr. Runci.)

45. (46.).
Apgabaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata nākusi pie slēdziena, ka Veks. lik. 45. p.
otrais teikums piemērojams tikai 2 gadījumos: kad ārzemēs izrakstīts vekselis ar samaksu Latvijä, un kad Latvijā izrakstīts
vekselis ar samaksu ārzemēs; un ka no otras puses saskana ar
Noteikumiem par naudas 10. p. piezīmi, aprēķins attiecībā uz
ārzemju valīītā Latvijā noslēgtiem darījumiem — izdarāms Latvijas naudā pēc darljumu slēgšanas dienas vidējā Rigas biržas
kursa.
Tā kā dotā gadījumā vekselis, kaut gan uz ārzemju valūtu izrakstīts Latvijā ar samaksu Latvijä, tad Apgabaltiesa, atrodot, ka Veks. lik. 45. p. uz šo gadījumu nav attiecināms, atraidījusi prasību, kura bija vērsta saskanā ar Veks. lik. 45. p.
uz veksela valīitas aprēķinašanas pēc samaksas vietas un die
nas kursa. Savā kasacijas sūdzībā prasītājs atrod, ka 1922. g.
notcikunii par naudu uav piemerojami šinī gadījurnā, jo vekse-
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lu likums ir Specials, kāpēc arī visos uz veksela attiecosos gadījumos picmērojams vienīgi vekselu likums. Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Kā pareizi atzinusi Apgabaltiesa, Vekseļu lik. 45. p. noteiktā redakcijā neatlauj šaubīties,
.ka šinī pantā paredzētā pārrēkinašana domāta tikai minētos 2
gadījumos, bet nemaz ne katrā gadījumā, kad vekselis izrakstīts ārzemes valūta. Speciāli likumi, par kuru atzīstams arī
Veksellik. 45. р., kā to atzīst arī pats prasītājs, nepielaiž paplašinātu iztulkošanu. Pretēji prasītāja aizrādījumam viņa kasācijas sūdzībā, zem jēdzicna „d a r ī j u m i", par kuriem runā
Noteikumu par naudu 10. p. piezīme, saprotami netikai darījumi ar kauzālu pamatu, bet arī vekseli, kā tas izriet no L. civ.
lik. 3027. p„ kur vekseli tieši atzīti par darījumiern. Tamdēl
arī 1922. g. 3. augusta likums par naudu (10. р. 1. piezīme) uzsverot kursu, kas pastāvēja darījuma noslēgšanas dicnā un šai
ziņā paredzot Latvijā ārzemes valūta noslēgtus darījumus ar
samaksu Latvijā, piemērojams arī vekseļiem, ja viņi izrakstīti
Latvijā ārzemju valūtā ar samaksas vietu Latvijā (sal. arī Dr.
Loeber, Tirdzniecības tiesību pārskats 178. sp.). Preteji prasītāja domām, fraze (Veks. nol. 45. p. 2. teik.) „• • • uzrādot t ā d u s vekselus, samaksai, Latvijā", taisni zīmējas v i с n Г g i
uz tai pašā 2. teikumā minētām divām vekseļu katēgorijām, bet
nckad ne uz vekseļiem, kas izrakstīti Latvijā ar samaksu Lat
vija. Jāpiezīmē vēl, ka vekselis tika akceptēts tāpat an Latvi
ja. Ar to atkrit visi kasācijas sūdzībā pievcstie paskaidrojumi,
kuros prasītājs apstrīd Apsabalticsas sprieduma pareizibu,
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 920, Kaufinai.m pr. 1. pr. akc. sab. „Samuel
Martin un Со Ltd.".).

Dažadi tirdzn. tiesību jautajumi.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu pamata nāca pie slēdziena, ka prasītāji, klusu ciešot, ir akceptējiiši kiiģa kāpteiņa notcikt-o un piedāvāto atlīdzibu par viņa palīdzību pie kuga nogādāšanas ostā. Šo slēdzienu prasītāju
pilnvarnieks kasācijas sudzībā ncapstrīd un arī neapgalvo, kā
tas jau pats par sevi hevarētu būt pietiekošs pamats atraidlšahai. Un tiešām, ja arī atzītu par pierādītU prasītāju pilnvarnieka apgalvojumu, ka šinī gadījumā ir notikusi kuģa glābšana,
vai vismaz palīdzības sniegšana, tad arī tādā gadījumā ir iespējama vienošanās par gratifikāciju ar personām, kuras piedalījušās pie glābšanas darb'iem (Dr. A. Loebers, Tirdzniecības
ticsību pārskats, 218. §, V 2). Fic tādicm lietas apstākjiem
jautājumam par to, vai izmcklēšanas kollēgija, iznesot savu
1930. gada 5. decembi;a lēmumu, ir turējusics savas kompetences robežās, ir tikai blakus nozīnic, kurš nevar iespaidot Tiesu
Palātas spried.uma pareizību gala slēdziena zinā, un tādēļ Se
nats uzskata par nevajadzīgn to vispārīgi apspriest. Tādā
kārtā Tiesu Palātas sprie^ums gala slēdziena zinā ir pareizs,
kādēl kasācijas sūdzība atraidāma.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 4(>8, Oiitniai.ia U..C. pr. I. pr. Kronberfei и. с.)

Nodevu nolikums.
201.
Pēc lietas apstākliem Senātam jāizšķir vienlgi jautājums
par to, vai gadījumā, kad testātors, kas ar savu tagadējo atraitni dzīvojis mantu kopībā pēc L. civ. Hk. 79. sek. р. р., visu
mantu kopībā bijušo mantību novēlējis: 1) vienā reālā dalā
(immöbili) savai atraitnei m ū ž a l i e t o š a n ā , bet 2) pārējo
mantību, kā arī minēto rcālo, īpašumā saviem pēcnācējiem
(bērniem resp. bērnu bērniem), mantojuma nodoklis aprēķināms
par visa mantojuma pāreju b ē r n i e m r e s p . b ē r n u b e r 
n i e m ī p a š u m ā, jeb tikai no 2/3 dalām, ievērojot to, ka %
būtu uzskatāma par atraitnei piederošu uz pastāvējušās mantu
kopības pamata ar testātoru. Apsverot šo jautājumu, vispirms
jāatzīmē, ka atraitne, runā esošā lietā, nekādu strldu pret testāmentu nav celusi, tā tad, klusu ciešot, atzinusi testātora, vinas mirušā vīra, rīkojumu par v i s u , mantu kopībā bijušo,
mantību un tās pāreju ī p a š u m ā pilnā sastāvā abu laulāto
bērniem resp. bērnu bērniem. Pie šādiem apstākļiem, kur neviena, mantu kopībā starp laulāticm bijušās, mantības dala
n a v — pēc testāmenta — pārgājusi atraitnei īpašumā, patiesi
nekrīt vairs svarā, vai atraitnei, uz bijušās mantu kopības pa
mata, būtu piederējusi (resp. uzskatāma par piederējusu) it kā
l
/« dala, jo taču a t r a i t n e i mantība (mantojums) ī p a š u m ā vispār nav novēlēta un tā tad arī nav pārgājusi. Tāpēc
'ne par kādu konfūziju (sakrišanu), kas attaisnotu šādu atvilkumu, starp viņas it kā agrāko īpašumu un mantoto īpašumu, ne.var runāt. Līdz ar to atkrīt jebkāds pamats no mantības, kas
tagad pēc testāmenta pāriet īpašumā testātora bērniem un bērnu bērniem (bet ne atraitnei), izslēgt (atskaitīt) mantojuma no-

dokli, aprēķinot 1k dalu, kā to darljušas Apgabaltiesa un Tiesu
Palāta, Tiesu Palāta pie tarn nav ņēmusi vērā un pat nav apspriedusi Nodoklu departameiita tiešo aizrādījumu uz to, ka
mantojuma nodoklis par mantojuma pāreju īpašumā aprēķināms pilnā sastāvā (2х/г% apmērā), tā tad neizslēdzot kādu 7з
dalu.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta
savā lēmumā Nodoklu departameiita pārsūdzētā dalā attiecībā
uz V« daļas mantojumā atskaitīšanu no ar mantojuma nodokli
apliekamās vērtlbas, pārkāpusi Nodevu nolik. (1914. g. izd.)
201. р., Civ. proc. nolik. 444., 816. р. р..
(1934. g. 2&. sept. spr. Nr. 941, Lazdiņa testamenta 1.)

207.

1) Tiesu Palāta no mantojuma vērtības, starp citu, atskaitījusi vekselus kopsummā par Ls 8380,—, kurus mantojuma
atstājējs žirējis un kuri tikuši protestēti pret vekseļu devējiem.
Saskaņā ar Nodoklu nolik. 207. р., šie vekseli pieskaitāmi man
tojuma vērtībai, kā strīdus manta, jo mantiniekiem ir tiesība
piedzīt vekselparādus no vekselu izdevējiem. Tādēļ attiecīgais mantojuma nodoklis bija aprēķināms arī no vekselu summas, taisot par pašu piedzīšanu uzrakstu uz vekseliem Nod.
nolik. 207. p. kārtībā. Rīkojoties pretēji tarn, Tiesu Palāta pārkāpusi kā Nod. nolik. 207. pantu, tā arī Civ. proc. nolik. 816. p.
(1934. g. 26. sept. sor. Nr. ,379, Mežiņa mant. 1.)

2) Pretēji Nodoklu departamenta domām, mantojuma
nodokli no pie mantojuma piederošiem prasījumiem pi'edzen
tad, kad mantinieks saņem attiecīgo apmierinājumu pēc šiem
prasījumiem, pilnīgi neatkarīgi по tā, vai par tiem pastāv, resp.
iesniegts dokuments. Nodokl. nolik. 207. p. 3. teik. paredzētais
uzraksts uz prasījuma dokumenta taisāms tikai tad, ja doku
ments pastāv un var tikt iesniegts tiesai vai Nodoklu departamentam (Kr. Sen. CKD. spr. 05/111; Sen. CKD. spr. 33/454).
Ja tāpēc Apgabaltiesa, kuras lēmumu Tiesu Palāta atstājusi
spēkā, nolēmusi mantojuma nodokli piedzīt pie parāda dzēšanas un piedzīšanu nodrošināšanai, par šo savu lēmumu paziņot
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zemes grāmatu nodaļai, t-ad šai lēmumā nav ieraugams likuma
pārkāpums, jo vairäk tāpēc, ka Vispar no'tiesas atkaräjas piedzīšanu 'kā tādu' atīikt (Nod. nölik. 216. р.).
''- '
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(1934. g, 28. s'ept. spr.'Ņr. 990,. Gedvilo mant. 1.)

' "'■
' •.■

212. p. piel. 4.

~;

Nodokļu departaments savā blakus sūdzībā Tiesu Palātai
ir aizrādljis, ka.mantinieki likuma paredzēto deklarāciju par
mantojuma v ē r 11 b u. tiesai nav iesnieguši, kādēļ no'dokļa
aprēķināšānū .tiesa atstāju.si departamentam un ka departaments par mantojuma v ē r 11 b u' sanēmis tikai 1930. g. 25.
augustā, t. i. ar 14 mēnešu nokavējumu, par ko departamen
tam bijusi tiesība apreķināt soda naudu. Šos aizrādījumus Tie
su Palāta nemaz nav apsvērusi, aizrādot vienīgi, ka pieteikums
no mantiniekiem iesniegts likumā paredzētā laika. No kādiem
datiem tiesa par to spriež, no Tiesu Palātas lēmuma nav redzams. No lietas 'ir redzamš, ka mantojuma šastāvs gan uzdots, bet riavuždota vērtība, par ко nodokļu departaments arī
tikäi runa. Apgabaltiesas uzskats, ka par vērtības neuzdošanu
söda nauda nav ņemama, ir nepareizs (212. p. piel. 4. р., 2. р. 2.
pkts). Pie tādiem apstākļiem Tiesu Palātas lēmums uzrāda kā
motīvēšanas nepareizību, tā arī nepilnību, kādēļ tas Civ. proc.
nolik. 816. p. parkāpuma dēļ nav atstājams spēkā.
:

(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 325, Putna mant. I)
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Not. раг mantas likumjļsko novertejumu nodevu ņemšanai
bezatlīdzibas pārejas gadījumos.
..
. . . . .
.•

. . .

:

' ■ ' • ' .

3

I •-2. • ;

• 1) Ticsu Palāta, konstatējot, ka pēc apdrošināšanas datiem apdrošinājuma summā Ls 61.200,— ir ieskaitīti arī pamatmfiri, atradusi, ka pamatu vērtība ncbija vairs picskaitāma apdrošinājuma summai, un, mantojuma nodokļa aprēķinā, izgājusi по apdrošinājuma summas Ls 61.200,—. Šāds tiesas aprēķins toinēr nav pareizs, jo, saskaņā ar 1914. g. 4. oktöbfa lik.
2. pantu, J/r. dala pieskaitāma apdroŠihājuma novērtejumam
resp. apdrošinājuma summai раг с к u b ū v e s v i e t u u n
p a m a t i e m, kādcl tiesa ncvarēja rēlsinaties vienīgi ar pamatmūfiem uh to ieskaitīšanu apdrošinajuma sinnma. Ar to ticsa
ir piclaidusi savā lēmumā motīvēšanas īicpareizibu, pārkapjot
Civ. proc. nol. 816. p. un 1914. g:.. 4. oktdbra likuma 2. pantu.
(1934. K. 26. sept. spr. Nr. 352, Zommers mant. 1.)

2) Tiesu Palāta, nākot šai lietā pie slēdziena, ka manto
juma vērtības noteikšanā ir izšķirošs mantojuma pärejas moments, un ka par augstāko vērtību uz sb momentu ir jāpieņem
apdrošināšanas summa pēc poliscs, tomēr nav devusi atbildi
uz Nodokļu departamenta blakus sūdzībā picvcsto aizrādījumu,
ka arī novērtējumam Ls 5200,— pčdējā icffūšanas (dāvināšanas) aktā bija likumīgas taksācijas nozīmc pēc 1914. gf. 4. oktobļ'a iikuma 2. panta. Tiesu Palāta nenoliedz, ka 1914. g. 4.
oktdbra likuma 2. pants attiecas arī uz bczatlīdzības pārejas
.uadījumicm. Šis pants ar nodomu runa par „ccnu", kas norādīta mantas pārejas iegūšanas а к t ā, t, i. ļoti plašā koncepcijā; zcm šādas „cenas" var saprast nctikvien iegūšanas ccnu it

Not. par mantas lik. novertei.
nod. oemš. be/.atlīdz.pār.gad.
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kā immobila atsavināšanas ekvivalentu, bct arī immobiļa tiešo
vērtību рёс kontrahentu novērtējimia (salīdz. Nodevu nolik.
208. р., kur arī ict runa par „cenu"). 1914. g. 4. oktöbra Hkuma
2. pants apvieno vienā pantā nekustamas mantas novērtējumu
veidus, t. i. ka attiecībā uz bezatlldzības pārejām, tā an uz pärejäm, par kurām pienākas atsavināšanas nodeva (sk. Dr. Loc
hers, T. M. V. 1932. g. Nr. 11/12, 314.—315. lp.). Tādēļ Tiesu
Palātai taisni bija jāņem vērā arī tā likumīgā taksācija, kura
noteikta 1914. g. 4. oktöbra likuma 2. pantā, kā „cena", kas norādlta mantas pēdējās iegūšanas aktā, kāda taksācija taisni pārsniedz tiesas pieņemto augstāko mantojuma vērtību. Rīkojotiēs pretēji tam, iesu Palāta pārkāpusi kā Civ. proc. nol. 816.
р., tā ari 1914. g. 4. oktöbra likuma 2. pantu, kādu pārkāpumu
dēl Tiesu Palātas lēmums nav uzturams spekā.
(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 308, Sigins mant. 1.)
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Latvijas civīllikums.
209.
Prasītājs savā kasācijas sūdzībā apstrld Tiesu Palātas
spriedumu vienīgi tai ziņā, ka tos uztura izdevumus, kurus
pēc Tiesu Palātas konstatējuma sedzis viņa no atbildētāja nogalinātais dēls, Tiesu Palāta bez dibināta iemesla neesot piespriedusi no atbildētāja pilnā apmērā, bet tikai */«• daļā; jo, ja
prasītājam bez nogalinātā dēla vēl esot trīs meitas, kuru pienākums būtu tāpat uzturēt savu tēvu, tad tomēr Tiesu Palāta
neesot šai lietā konstatējusi, ka prasītāja pārējie bērni būtu
bijuši spējīgi no TiesU' Palātas nodibinātā apmērā piedalīties
prasītāja uzturēšanā.
Šis prasītāja aizrādījums nepelna ievērību. Pats prasītājs atsaucas uz L. civ. lik. 209. p. (1928. g. redakcijā, Lik. Kr.
Nr. 122), bet saskaņā ar šo pašu vecāku uzturēšana gulstas uz
visiem bērniem v i e n ļ ī d z ī g ā s dalās, un tikai tai gadījumā,
kad bērnu mantas stāvoklis ir nevienlīdzīgs, apgādāšanas da=
lības apmērs nosakāms samērā ar katra bērna mantas stāvokli.
Tamdēļ arī prasītājam, ja tas atrada, ka nogalinātā dēla man
tas stāvoklis bija labāks par pārējo bērnu mantas stāvokli un
pēdējo mantas stāvoklis ir tāds, kas ticm ncdod iespēju piedalities tēva uzturēšanā, vajadzēja šos apstākļus pierādīt. Ka
mer šie apstākļi no prasītāja puses nebija pierādīti, tikmēr
Tiesu Palāta varēja vadīties no prczumpcijas, ka visiem prasītāja bērniem jāpiedalās līdzīgās dalās tēva uzturēšanā. Prasītājs savā kasācijas sīīdzībā arī pat neaizrāda, ka pārējie
bērni pēc sava mantas stāvokļa nevarētu piedalīties viņa uz=
turēšanā. Sakarā ar to Tiesu Palāta varēja nākt pie sava tālākā slēdziena, ka prasītājam ir tiesība prasīt zaudējumus, kas
viņam cēlušies ar dēla-uzturētāja nāvi tikai tai dalā, kādā daļā
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nogalinätä dēla pienākums bija piedalīties tēva uzturēšanā, saskaņā ar L. civ. lik. 209. p. noteikumiem. Prasitājs savas tiesības uz uzturu sakarā ar sava dēla nonāvēšanu no atbildētaja
puses visā prāvas gaitā bija pamatojis vienīgi uz L. civ. lik.
4557. p., kādēļ arī izšķijot jautājumu, vai prasītājam ir tiesība
un kādā mērā prasīt no atbildētāja uzturu, Tiesu Palāta varēja
vadīties no L. civ. lik. 4557. p. noteikumiem, pec kuriein tikai
tai gadījumā, ja nomirējam b i j a p i e n ä k u m s kādu uzturēt, tad šis pienäkums pāriet uz to, kas tarn sagfidäjis nävi;
un cik liels bija nomirēja pienäkums piedalīties prasītāja uz=
turēšanā, to savukārt atkal nosaka L. civ. lik. 209. p., uz kuru
arl Tiesu Paläta dibina savu slēdzienu par atbildētāja pienäkumu apmēru.
(1534. g. 24. oktobra spr. Nr. 427, Cepla pr. 1. pr. Cepli.)

772.

Prasītājs Martins S.p. ar intervencijas prasību, vērstu
pret kreditoriem Jēkabu, Annu, Karli un Jāni B. un pret parädnieku — savu dēlu Pēteri, lūdz atzīt prasītāja īpašuma tieslbas uz aprakstīto dzīvojamo ēku un kūtīm, kuras viņš ar
saviem līdzekļiem uzbūvējis 1926. gadā uz dēla nopirkto, bet
uz viua vārda vēl nekorroborēto zemes gabalu. 1925. gadā
clēls Pēteris Sp. tika notiesāts spaidu darbos uz 12 gadiem
ar visu tiesību zaudēšanu. No atbildētājiem-kreditoriem tikai
Jēkabs B. apstrīdējis cclto prasību atrodot, ka strīdus ēkas
saskaņa ar L. civ. lik. 771. p. atzīstamas p a r a t b i l d ē t ā j a
P ē t e f a S p . , b e t n e p r a s ī t ā j a ī p a š u m u , jo p ē d ē j a i s n e e s o t i e g u v i s ī p a š u m a t i e s ī b a s uz
a u g š ā m i n ē t o z e m i un ē k ā m n c d z p i r m s Pe*
t e r a S p . n o t i e s ā š a n a s , n e d z p ē c t a m . Apgabalticsa atraidījusi prasību un Tiesu Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu, atrodot, ka prasītājs, uzbūvējot pēc dēla
notiesāšanas un mantas ticsību zaudēšanas uz dela zemes gabala dzīvojamo ēku un kūtiriu, līdz ar to izteicis arī gribu piei.iemt dēla mantojumu — zemes gabalu (L. civ. lik. 2625. p.).
Picņemot mantojumu, uz prasltāju kā mantinieku esot pārgajušas ne tikai mantojuma devēja ticslbas, bet arī pienākumi
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(L. civ. lik. 2639. p.) im tādēļ arī pēc Tiesu Palatas domām,
prasītājam esot jāatbild par mantojuma devēja Pētera Sp. pa=
rādiem, kurš īpašuma tiesības uz nopirkto zemes gabalu esot
ieguvis, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu. Savā kasācijas sūdzībā prasītājs lūdz Tiesu Palatas spriedumu atcelt
Civ. proc. nol. 339., 480., 681. p. p. un L. civ. lik. 809., 2625.,
2627., 2634. un 2777. p. p. pārkāpumu dēļ. Prasītāja kasācijas
sūdzība pelna ievērību.
Kā pareizi aizrāda prasītājs savā kasācijas sūdzībā, tiesai saskaņā ar Civ. proc. nol. 444. (339.) un ' 568. (480.) p. p.
jādibina spriedums uz partu sniegtiem pierādījumiem un paskaidrojumiem, pie kam tie apgalvojumi, kuri nāk par labu
pretējai pusei, neprasa tālāko pierādījumu; konkrētā gadījumā
Jēkabs B. savā paskaidrojumā apgalvojis, k a p r a s ī t ā j s
n e e s o t i e g u v i s ī p a š u m a t i e s ī b a s uz z e m i un
ē k ā m n e d z p i r m s P ē t e r a Sp. n o t i e s ā š a n a s ,
n e d z p ē c t a m . Tāpēc Tiesu Palāta nevarēja bez pierādījumiem pretēji partu apgalvojumiem pa-ti no sevis pieņemt,
ka prasītājs ir pārrjēmis pēc notiesātā Pētera Spr. palikušos
mantojumu. No lietā atrodošās tiesu izpildītāja žurnāla noraksta bez tarn redzams, ka atbildētāji ir vērsuši piedzlšanu
rievis pret p r a s 11 ā j a m a n t u, bet gan uzskatīja aprakstīto
dzlvojamo ēku un kūtinu k ā n o t i e s ā t ā P ē t e r a S p r .
m a n t u, ar ko tiek apgāzta Tiesu Palātas koncepcija par pra*sītāja Martina Spr. k ā s a v a d ē l a m a n t i n i c k a atbildību
konkrētā gadījumā. Ekas uz svešas zemes nebūtu zemes piederumi (par kuriem runā 1120. p.), bet zemes daļa (771. p.);
tomēr ēkas var sastādīt arl atsevišķu mantu (772. p. piez.),
kā tas ir runā esošā gadījumā, kur paši atbildētāji (piedzinēji)
ēkas uzskata par atsevišķu piedzīšanas objektu(„HacHoci>").
Tagadējās intervencijas petitums ir atzīt īpašuma tiesības uz
ēkām, kas celtas uz s v e š a s zemes. Taisni šādas pašas ēkas
(kā k u s t a m a s m a n t a s , k a s j u r i d i s k i a t d a l ā m a s
n o z e m e s) piedzinēji domā likt pārdot, it kā piederošas parādniekam, Pēterim Spr. Atbildētāji un arī Tiesu Palāta nenoliedz, ka ēkas cēlis prasītājs ar saviem līdzekļiem. Tāpēc
vien jau prasības pamats ir nodibināts (Kr. sen. spr. 02/30;
01/6, u. c.). Pretēji Tiesu Palātas domām un saskanā ar L.
civ. lik. 809. p., īpašuma tieslbas uz nekustamu mantu var
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iegūt n e p ē c 1 ī g u m a n o s l ē g š a n a s , b c t a r a 11 i ec ī g a s i e s t ā d c s l ē m u m u par i e g ū š a n a s tics i s k o p a m a t u u n a t t i e c ī b ā u z i e g ū š a n u i zgatavoto
a k t u i c v c š a n u š i m n o l ū k a m n oteiktās zemes grāmatās.
Par maldtgu atzīstams
tamdcl Tiesu Palātas uzskats, ka īpašuma tiesības uz zemes
gabalu pircējs Pēteris Spr. jau esot ieguvis, noslēdzot pirkšanas-pārdošanas līgumu.
(1934. g. 28. septembra spr. Nr. 516, Sproģis pr. 1. pr. Bindemani u. c.)

822.

Savā kasācijā atbildētāja aizrāda, ka kara un garīgo lietu resori esot tikai vienas un tās pašas valsts pilnvarotie, katrs
savā nozarē, kamdēļ arī vieņs valsts pilnvarotais nevarot
iegūt kaut ko iesēdējuma ceļā no otrā pilnvarotā; ka baznlca
bij. Krievijā esot bijusi cieši saistīta un padota centrālām iestādēm un ka viņu tamdēļ nevarot uzskatīt par kādu citu patstāvīgu un garīgo lietu pārvaldei svešu personu. Arī šis paskaidrojums nepelna ievērību, jo saskaņā ar Kr. Senāta paskaidrojumiem (sal. CKD. spr. 1882. g. Nr. 50) garīgās iestādes kā piem. baznīcas, var iesēdējuma celā patstāvīgi iegūt
nekustamas mantas, pie kam tādai iegūšanai' visaugstākā atļauja nemaz nav vajadzīga. Šinl spriedumā starp citu aizrādīts, ka vienkārša nekustamas mantas 1 i e t o š a n a nevar
būt par pamatu tādas mantas iegūšanai iesēdējuma ceļā un tamdēl g a r ī g ā s i e s t ā d e s, kurām nodoti v a l s t s zemes gabali l i e t o š a n ā uz zināmiem nosacījumiem vai zināmam nolūkam, nevar iegut uz tādiem īpašuma tiesības iesēdējuma
celā. No ta skaidri redzams, ka garīgās iestades bij. Krievijā
no vienas puses un valsts kā zināmas mantlbas Tpašniece no
otras puses nemaz nav identificējamas; kā garīgās iestādes
un, tā tad, arī baznīcas varēja patstāvīgi iegūt Tpašuma tiesības uz nekustamu mantu un par tādas nekustamas mantas privāttiesisko īpašnieci tika uzskatīta nevis valsts, bct gan baznīca kā patstāvīga juridiska persona; vēl vairāk no sā paša
spricdnma izriet, ka baznīcas varēja uz iesēdējuma pamata
icgūt Tpašuma tiesības pat u z v a l s t i j p i e d e r o š ā m zc-
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mēm, ja baznīcas tās valdījusas n e u z 1 i e t o š a n a s pam a t a. Ja nu saskaņā ar šo spriedumu garīgās iestādes resp.
baznīcas varēja iegūt nekustamas mantas uz iesēdējuma pamata, tad saprotams vinārm arī bija un varēja būt animus, kā
vicns no iesēdējuma rekvizītiera.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 102, Rigas Pareizticīgo katedrāles draudzes
padomes un Latvijas Pareizticīgās baznīcas Sinodes pr. 1. pr. Kara min.)

835.

Tiesu Palāta varēja neievērot prasītājas atsaukšanos uz
L. c. 1. 835. pantu jau tādēļ vien, ka prasītāja nav pievedusi
nn nepieved „sevišķus apstāklus", kuri saskanā ar šo pantu
attaisnotu „titulus putativus" atzīšanu. Šai ziņā prasītāja nepamatoti aizrāda uz Senāta CKD. spriedumu Ārgaļa 1./1927. g.
Nr. 494.), kurā Senats 835. p. piemērošanu atzinis par pamatotu aiz tā iemesla, ka apdāvinātājs piedodami maldījies va
ticis no tiesas amatpersonas maldināts attiecībā uz. pašu tiesībti radošu faktu, t. i. attiecībā uz dāvināšanas akta formālo
spēku; tā tad tanī lietā taisni gājtisi runa par „sevišķiem apstākliem" 835. panta nozīmē.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 442, Liepioa m. m. pr. 1. pr. Richters.)

847.

Tiesu Palāta uz viņas un Apgabaltiesas (uz kuru Tiesu
Palāta atsaucas) spriedumā pievesto apsvērumu un aprādīto
datu pamatā, it sevišķi nemot vērā prāvnieku 1911. gadā noslēgto līffumu, ir konstatējusi, ka prasītājs valda strīdus nekustamo īpašumu jau no 1911. gada kā īpašnicks, labā ticībā,
un ka visa pirkuma summa ir scgta. Uz šo konstatējumu pamata Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka prasītājam
atzīstamas īpašuma tiesTbas uz stridā csošo immöbili uz iesēdejuma pamata. Prasītāja vairākkārfīgā griešanās pie atbildetāja formāla pirkšanas-pārdošanas līguma noslēgšanai, pretēji kasācijas sildzības iesniedzēja domām, nevareja pārtraukt
icsēdējuma laika tecēšanu, jo ar to prasītājs nemaz nav atzinis
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atbildētāja īpašuma tiesības, ne arī atbildētājs pēdējās ižlietolis (L. civ. lik. 847. p. 2. pkts), bet, kā uzsver Tiesu Palāta, rīkojies tikai formfilitātu vienkāršošanas dēl. Tiesu Palāta, tāpat kā Apgabaltiesa, ir nākusi pic slčdziena, ka prāvnicku
1911. gadā noslēgtais līgums p ē c s a v a s a t u r a , kaut arī
ir neformāls, bet tomēr galīgs pirkšanas-pārdošanas līgums
(sk. sen. CKD. spr. kr. 22/11; Sen. Apv. sap. spr. 23/1). Šāds
Tiesu Palātas slēdziens, kas pamatojas uz līguma satura un
nozlmcs apsvēršanu un iztulkošanu pēc būtības, nav pārbaudāms kasācijas kārtībā (Sen. CKD. spr. 23/12.). Arī neformāls
līgums var noderēt par tiesisku pamatu iesēdējumam (L. civ.
lik. 830. p., Sen. CKD. spr. 31j5\3), un tas, ka prasītājs apzinājās, ka vēl noslēdzams formāls līgums, neatuēma vioam labo
ticību. Līdz ar to atkrīt visi kasācijas sūdzlbā picvcstie apsvērumi.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 599, Rieksta pr. 1. pr. Bružiku.)

944.
Miertiesnesis atraidījis prasību, vērstu pret Pēteri S. un
Bārtas evanģ. lut. baznīcas draudzi, kuri bez likumīga pamata
un bez prasītāja atļaujas, patvaļīgi nocirtuši prickš pārdošanas
prasītājam piederošus kokus uz kapiem, kuri atrodas viņa nekustamas mantas robežās. Apgabaltiesa apstiprinājusi miertiesncša spriedumu, pie kam nākusi pie slēdziena, ka partu
starpā pastāv civīllikumu 942.—952. p. p. paredzētās dominus
directus un dominus utilis attiecības, kuras nodibinājušās no
seniem laikiem; prasītājam kā kapu zemes īpašnickam (do
minus directus) esot uz tās tikai nudum jus civīll. 942. un
947. p. p. nozīmē, jo lietošanas tiesības vārda visplašākā nozīmē kā dominus utilis piederot draudzei. Šādu tiesību nodibināšanās par pamatu esot likta Tpašnieka privātā griba, kura
pēc tam nav atņemama, ne arī ierobežojama uz ipasnieka
vienpusīgu vēlēšanos.
Kā parcizi tomēr aizrada prasitājs savā kasācijas sūdzībā, saskana ar L. civ. lik. 942. un 943. p. p. dominii utilis
un directi izcelšanās pamats ir: likums vai privāta griba,
kura i c g ū s t s p ēk u t r e š ā m p c r s o n ā m t ik a i
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p ē c i e r a k s t ī š a n a s z e m e s g r ā m a t ā s (L. civ. lik.
944. p.). Zemcs grāmatās, kā tas izriet no klāt picliktā izvilkuma no zemcs grāmatu II reģistra folija Nr. 1856, — nekādu
dominii directi ierakstu nav un uz to, ka kāds no agrākicm
šīs nckustamas mantas īpašniekiem būtu izteicis savu gribu
radīt dominii directi un utilis atticcības — ū e v i e n s n o
p r a v n i e k i e m n a v a i z r ā d ī j i s un arī liccinieki nav
liecinājuši. Senats tādēļ atrod, ka Apgabaltiesas apgalvojums,
it kä starp pravniekiem pastāv L. civ. lik. 942.-952. p. p. paredzētās dominii directi un utilis attiecības neatrod sev atbalstu lietas apstāklos, un ka Apgabaltiesa pielaidusi savā
spriedumā motīvēšanas nepilnlbu un nepareizību.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 1006, Kode pr. 1. pr. Bārtas Evang. lut.
baznīcas draudzi un Smiltnieku.)

1327.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumä pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata ir konstatējusi, ka par tiesas lēmumu,
ar kuru Kn. piešķirtas īpašuma tiesības uz strīdū esošo nekustamo īpašumu, prasītājai nācis zināms tikai 1926. g. 1. jūnijā sakarā ar Kn. paziņojumu. Tādēļ Tiesu Palāta nākusi pie
slēdziena, ka prasltāja, pieteicot savas pirmpirkšanas ticsTbas
1926. g. 15. jūlijā, pieteikšanu ir izdarījusi L. civ. lik. 1327. p.
paredzētā 2 mēnešu laikā. Šāds Tiesu Palātas slēdziens pilnīgi saskan ar Senāta spriedumu šinī lietā. Turpretim kasācijas sūdzības iesniedzēju iebildumi, ka paziņojumu atvieto
tiesu izpildītāja sludinajums par noliktiem torgiem un vina pieprasījums pilsetas valdei par nodokļu parādiem, atkrlt kā tieši
pretim runājoši Senāta spriedumam. Pēc pareiza Tiesu Palatas norādījuma, prasītājas pirmpirkšanas tiesības attiecas ne
tikai uz zemi, bct axī uz tās uzbūvetām ēkām, jo ēkas uzskatāmas par tās zemes dalu, uz kui;as vii,ias uzbūvētas (L. civ.
lik. 771. p.). L. civ. lik. 1329. p., uz kuvu norāda kasācijas sūdzīl^as iesniedzēji, viņa burtiskā nozīmē nav spēkā. Dominus
utilis var apgrūtināt ar servitutiem un hipotēkām nevien vi
na uzstādītās čkas kā tādas, bet līdz ar to arī pašu zcmes gabalii, kā to no seniem laikicm pielaiž arī tiesu prakse, knra šai
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ziņā Leguvusi ieraduma tiesību nozīmi, attiecīgā daļā pārgrozot 1239. p. burtisko tekstu (Sen. CKD. spr. 22/100). Šāda
tiesu prakse norāda uz ēku ciešo juridisko sakaru ar zemi,
kuras liktenim scko arī ēkas. Ticsu Palāta šai ziņā konstatējusi, ka tikusi pārdota taisni zcine (uz obroktiesībūm) līdz
ar ēkām. Tā tad, arī šai apjomā prasītāja varēja izlietot un
izlietojusi savas pirmpirkšanas tieslbas. Neatkarīgi no tā, atbildētāja pat ncapgalvo, ka par ēkām būtu atsevišķi atzīmēts
zemes grāmatās, un uz kādāra tiesībām.
(1934. g. 25. septembra spr. Nr. 333, Rigas pilsētas pr. 1. pr. Knoppingiem.)

3030.

G a 1 ī g s llgrums nav identificējams ar f o r m ā l u līgumu, un var pastāvēt galīgs līgums, kas tomēr nav ietērpts attiecīgā formā (L. c. 1. 3030., 3034. p. p.).
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 442, Licpiņa m. m. pr. 1. pr. Richters.)

3104.
Tiesu Palāta, apmierinot prasību vicnā dalā, atraidījusi
prasību daļā par pieprasīto barību vienai govij un vienai aitai,
atrodot, ka līgums paredz prasītāja govs un aitas mitināšanu
paša atbildētāja mājās, bct, ja prasītājs dzīvo ārpus atbildētāja mājām, līgums neuzlick atbildētājam pienākumu nodot
lopbarību promnešanai vai izmaksāt naudu barības vietā. Nākot pie tāda slēdziena, Tiesu Palāta tomēr nav ņēmusi .vērā,
ka, pēc vit.ias pašas konstatējuma, atbildētājs savā māja radījis tādus apstākļus, ka prasītājam tur ncbija icspējams palikt, un tā tad arī niitināt savu govi un aitu. Pēc pareiza aizrādījuma kasācijas sūdzībā, ja prasīlājarn nebija iespējams atbildētāja vainas dēļ dzīvot atbildētāja mājā un turēt tur lopus,
tad šis apstāklis ncvar atsvabinät atbildētaju no pienākuma
apmierināt prasītāju arī attiecībā uz lopu turēšanu.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 347, Lapše pr. I. pr. Rikteru.)
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3435.
Tiesu Palāta prasību apmicrinājusi aiz tā icmcsla, ka at
bildetajai šai gadījumā zaudejumi ncesot cēlušies ar to, ka uzņēmēji neesot nodevuši akmeņus tieši llgumā paredzēlās pieņemšanas vietās ar atbildētājas piekrišanu, jo sakarā ar darba
apmēra grozišanos atsevišķās darba vietas dzelzcelam akmeņi tāpat bīītu jāpārvadā no akmeņu pieņemšanas vietām. uz
citām jaunām darba vietām. Šāds Tiesu Palātas slēdziens
attiecas uz lietas būtlbu, kas nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ja nu pēc Tiestt Palātas slēdzicna atbildetājai zaudējumi
nav cēlušies un pie tam arī pati atbildētāja piekritusi akmeņu
nodošanai ārpus līgumā paredzētām pieņemšanas vietām, tad
šai gadījumā atbildētājai nav tiesības ieturēt no uzņēmējiem
kaut kādas summas varbfitējo zaudējumu segšanai, jo pati atbildētāja ir piekritusi citādai līguma izpildīšanai. Varbūtējā
uzrēķina taisīšana no Valsts kontroles puses neaizskar prasītāju tiesības prasīt nepareizi ieturēto summu tanīs civīltiesiskās attiecībās, kādas pati atbildētāja nodibinājusi partu līguma pildīšauā.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 409, Liepii.ia un Graudiua pr. 1. pr. Dzelzcelu virsv.)

3480.
Pretēji prasītājas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, viņa Tiesu Palātu ncmaz nebija līlgusi viņas uzdoto liecinieku nopratināt par to, ka obligācijas procenti bīītu tikuši
samaksāti „tieši atbildētājam", bet gan viņa Tiesu Palātas
1931. g. 4. februāra sēdē tikai uzturējusi 1930. g. 22. oktöbra
lūgumu par tur minēto liecinieku nopratināšanu, kuri bez tam
varot apliecināt, ka procenti bijuši samaksāti līdz 1928. g.
13. decembrim. Minētā lūgumā prasītāja bija līīgusi liecinieku
nopratināt par to, ka „pie B. % pastāvīgi tikuši pierēķināti kā
pie vckscliem, tā arī obligācijām, kuri palika kā rokas ķīlas
drošības līdzekļi, nn kā % katrrciz tiknši kārtīgi nomaksati".
Tā tad, arī minētā lūgumā prasītāja pat nav apgalvojusi, ka
vioa procentus būtu samaksājnsi tieši atbildētājam.
Ticsu Palāta konstatējusi, un prasītāja neapstrīd, ka atbildētājs obligāciju, kā blanko ccdētn, ieguvis izsolē. Pie tam
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uz obligacijas neatrodas nedz B., nedz kādas citas personas
atzīme vai uzraksts, kurai prasītāja, pēc viņas apgalvojuma,
butu samaksājusi procentus, vai ar kuru tā butu vienojusies
par procentu ieskaitīšanu. Tapēc blanko cedetas obligacijas
ieguvejam nav arī jāreķinās ar iebildumu par procentu samaksu (Sen. CKD. spried. 30/889; Bukovska komment. 3480. p.
lit. „b" un „m"; Cvingmaņa piezīme pie Cvingmaņa spried.
krāj. IV 562. lpp. 202 lit. "c"), ja vien procentu vai kapitāla
saņēmējs neskaitās uz obligacijas kā tās (iepriekšējais) kreditors, vai nu kā pirmais kreditors, vai kā kāds icpriekšējs cesionārs, kas būtu varējis lēģitimēties ar aizpildītu ('pilnu) cesiju uz sava vārda. Ar to arī izskaidrojams, ka blanko cedēta
obligācija, kas nonākusi paša parādnicka rokās, ar to vien
nav uzskatāma par dzēstu, it kā uz konfūzijas pamata (Kr.
Sen. spr. 12/120; Sen. CKD. spried. krāj. 23/22; Cvingmaņa
piez. 1. c. lit. „b"). Ja nu B., kuram prasītāja pēc viņas ap
galvojuma, samaksājusi resp. vienojusies par ieskaitīšanu veksela parādā, procentus par laiku no 1927. g. 27. jūnija līdz
1928. g. 31. decembrim, neskaitās nedz par pirmo, nedz par
kādu vēlāku kreditoru, kas būtu varējis lēģitimēties ar pilnu
cesiju uz pašas obligacijas, tad tagadējais obligacijas turētājs,
atbildētājs šai lietā, var neatzīt procentu samaksu par aprādīto laiku. Par to, ka prasītāja būtu procentus samaksājusi
p a š a m a t b i l d ē t ā j a m , prasītāja paskaidro pirmo reizi
tikai savā kasācijas sūdzībā. Pretēji prasītājas aizrādījumam
kasācijas sūdzībā, viņa nebija Tiesu Palātā lūgusi vinas uzdotos lieciniekus pārpratināt par to, ka viņa procentus sarnaksājusi taisni atbildētājam, bet Tiesu Palātas sēde uzturējusi
tikai savu rakstisko lūgumu, kur viņa par samaksu a t b i 1d ē t ā j a m nav runājusi.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta
— gala slēdziena ziņā — nav pārkāpusi prasītājas pievestos
likumus, kādēļ viņas kasācijas sūdzība atraidāma.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 281, Leitlands pr. 1. pr. Feitelmam.)

3730.
Ticsu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata konstatējusi, ka prasītāji prasot, lai vi-

—

47

—

Latvijas civīllikums.

ņiem tiktu atmaksāta par vinicm faktiski piedcrošo preci iekasētais muitas nodoklis, ciktālu tas ir bijis pārmaksāts; ka
nodokla iemaksu esot izdarījusi „Baltijas tranzits" Latvijas
bankā, pic kam kvīts bijusi izdota arī uz „Baltijas tranzits"
vārda. Izejot no šicm konstatējumiem, Tiesu Palāta nāknsi
pic slēdziena, ka prasltāji esot cēluši condictio indcbiti prasību (L. civ. lik. 3680. un sck. p. p.) un ka tādēļ arī, saskaoā
ar L. civ. lik. 3690. p., atprasīšanas tiesība piederot tam, kā
vārdā maksājums izdarīts, bet ne tam, kas viņu izdarījis svešā vārdā un tamdēl tikai sabiedrlbai „Baltijas tranzits" pēc
L. civ. lik. 3690. p. skaidrā teksta piederot tiesība atprasīt pārmaksāto nodokli. Savā kasācijas sūdzībā prasltāji aizrāda,
ka condictio indebiti prasība celama tad, ja maksājums izdarīts bez likumīga pamata un maldīgā pārliecībā, ka maksājums
jādara, ka turpretim dotā gadījumā nekādas maldīšanās no
maksātāja puses neesot bijis, bet prasītāju atklātais vietnieks
esot pilnīgi apzinājies, ka viņš izdara nepareizu maksājumu,
bet esot izdarljis šo pārmaksājumu uz muitas pavēles pa
mata, cerot pārmaksāto summu dabūt vēlāk atpakaļ; ka īstenībā prasītāji esot cēluši condictio sine causa prasību (L. civ.
lik. 3737. p.), uz kuru L. civ. lik. 3960.3690.
p. neattiecoties. Prasītāju kasācijas sūdzība nepelna ievērību, kaut gan prasītāji
tiešām ir cēluši ne condictio indebiti, bet condictio sine causa
prasību, tomēr arī šinī gadījumā saskaņā ar L. civ. lik. 3730. p.
atprasījurna tiesība piedcr vienīgi tam, kas kautko devis aiz
tāda iemesla, kurš vēlāk atkritis. Saskaņā ar Erdmana paskaidrojumiem (sal. Erdmann, Sijstem IV, 545. lpp.) pie con
dictio sine causa „hat nur der Leistende die Condiction, nicht
ein dritter Benachteiligter". Preces nomuitojis im naudu iemaksājis muitas firmas „Baltijas tranzits" Tpašnicks un i c m a k s ā j i s šo n a u d u n e v i s p r a s i t ā j u p i l n v a r ā ,
b e t s a v ā v ā r d ā ; k v ī t s par Latvijas bankā iemaksāto
naudu
i z d o t a uz f i r m a s „ B a l t i j a s
tranzits"
vārda.
Ja nu spcditicris rīkojas savā vārdā, tad arī mui
tas icstādei kā trcšai personal jārekinās ar speditieri pcrsonīgi, bet ne ar mandantiem, prasītājiem. Taisni ar to an izskaidrojami muitas nolikuma 361. un sek. p. p. nolcikumi, kuriem ir stingri formāls ra.ksturs. Ja arī speditieris rīkojas uz
svcša rēķina, — tad tam nav nozīmes attiecība pret 3. per-
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sonām (dotā gadījumā prct muitu), bet gan tikai pret savu
mandantu. Vai trešai personai (muitai) ir zināms par speditieva attiecībām prct viņa mandantu vai nē, — tarn nav nozlmes (sal. arī Handwörterbuch der Rechtswissenschaft, StierSiomlo und Alexander Elster, III 638. lpp.: „die Forderungen
aus dem Ausführungsgeschäft stehen formell dem Kommis
sionär zu, daher kann sie der Kommittent vor ihrer Abtretung
dem Dritten gegenüber nicht geltend machen".) Tas pats
princips piemērojams arī spedicijas līguma attiecībām uz analoģijas pamata (L. civ. Iik. iev. XXI p. ). Prasītāju pievestais
spriedums Cvingmaņa Civilrechtliche Entscheidungen VII
Nr. 1365 nezimejas uz L. civ. Iik. 3730. p. Ar to atkrit visi
prasltāju paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzlbā, kuros visi apstrld Tiesu Palātas sprieduma pareizību.
Senats tamdēl atrod, ka tas apstäklis vien, ka Tiesu Palāta nepareizi kvālificējusi prasītāju prasību kā c o n d i c t i o
i n d e b i t i nevar būt par pamatu viņas sprieduma atcelšanai,
jo Tiesu Palātas gala slēdziens tomēr atzlstams par pareizu.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 908, Cirinsku pr. 1. pr. Finanču min.)

4175.
Apgabaltiesa noraidījusi prasītāja praslbu par darba algu,
atrodot, ka prasītājs strādājis pie atbildētāja pēdējam piederošās P. mājās visus lauksaimniecības darbus no 1932. g. februāra līdz 1933. g. Jurģiem, pavisam 14 mēnešus, pie kam
nekāda atlīdzība par šo darbu nebijusi norunāta; prasltājs par
darbu esot sauēmis uzturu un guļas vietu, ka atbildētājs visu
laiku pirms prasltāja atnākšanas un arl pēc vina aiziešanas
esot izticis savā mazsaimniecībā bez algota vīra spēka, ka
prasītcājs esot pats nācis pie atbildētāja strādāt, neprasot nekādn atlīdzību, jo taisījies znotos; ka viņš esot arī apprecējis atbildētāja meitu un tad atbildētājs esot apsolījies tai atdot
savu Porinu māju, kas tomēr neesot noticis, nesaskanu dēļ,
prasītājs 1933. gada .lurģos esot aizgājis prom. Šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lictas apstākļu iztirzāšanu pēc
būtlbas un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Savā kasācijas
sūdzlbā prasītājs aizrāda, ka Apgabaltiesa esot pielaidusi
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L. civ. lik. 4172. un 4175. p. p. pārkāpumu, jo uz lictā nodibināto faktisko apstākļu pamata bija konstatējama personiska
darba līguma attiecību pastāvēšana un lldz ar to bija jāpiemēro
L. civ. lik. 4175. p. Kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Saskaņā ar L. civ. lik. 4172. p. ar personiska darba llgumu vicna
puse uzņemas pcrsonlgi strādāt otrai darbu, sanemot par to
atlīdzību. Pats prasītājs atzīst, ka nekāda noruna starp prävniekierh attiecībā uz atlīdzību nebija. Viņš pats aizrāda savā
kasācijas sūdzībā, ka nevar būt šaubas par to, ka apprecot
atbildetäja meitu un gaidot no atbildētāja māju nodošanu pēdējai, — viņa aprēķins esot bijis tāds, k a š ā d ā v e i d ā
t i k t u v i ņ a m a t l ī d z i n ā t s p a r s t r ā d ā š a n u . Izejot no augšā pievestiem faktiskiem konstatējumiem, Apgabaltiesa nākusi un arī varēja nākt pie slēdziena, ka lietā nodibinātos apstāklos prāvnieku starpā nav pat pastāvējis tāds personisks darba līgums, uz kura pamata prasītājam būtu tiesība,
piemērojoties L. civ. lik. 4175. p., prasīt atlīdzību. L. civ. lik.
4175. p. tiešām noteic, ka darbinieks var prasīt atlīdzlbu, kad
pēc darba nozīmes tā izpildīšanu nebūtu iespējams sagaidīt
c i t ā d i , k ā p.a r a t l ī d z ī b u . Šis pants saprotams neparedz tādas ģimenes attiecības starp tēvu un meitu un sievas
tēvu un znotu, kādas tiek konstatētas šinī lietā, kamdēl arī
Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena par L. civ. lik. 4175. p.
nepiemerošanu dotā gadījumā.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 2631, Bužata pr. 1. pr. Miezīti.)

50 —

Kurzemes zemnieku Hkumi.
130.
Tiesu Palāta uz vinas ka arī Apgabaltiesas spriedumā
pievesto apsverumu un aprādīto datu pamata ir konstatejusi,
ka konkrētā gadījumā testātora neapejamie mantinieki ir viņa
atraitne, māsa un māsas (mirušās) meita. Šos konstatējumus
prāvnieki neapstrīd. Uz savu konstatējumu pamata Tiesu Palāta ir nākusi pie pareiza slēdziena, ka saskaņā ar Kurz. zemn.
lik. 130. p., šinl gadījumā atraitnes neatņemamā daļa ir puse
no v i s a mantojuma, bet māsas un māsas meitas neatņemamā dala ir % daļa no v i s a mantojuma un ka pēc Kurz. zemn.
likumu sistēmas ir nesvarīgi tas, kādu daļu sieva vai brāļi
un mäsas mantotu pēc likuma. Šāds Tiesu Palatas sledziens
pilnlgi saskan ar Kurz. zemn. lik. 130. pantā nepārprotami izteiktiem noteikumiem. Atbildētāja pievestais Sen. CKD. spr.
23/225 runā esošo jautājumu nemaz neizšķif. Līdz ar to atkrlt visi kasācijas sūdzībā pievestie apsvērumi.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 906, Mitrevics un Zavickis pr. 1. pr. Pluka.)
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119.
Apsverot lietas juridisko pusi, Tiesu Palāta šai alimentu
lietā ir izšķīrusi pozitlvi jautājumu par to, vai likumīgai laulībai pastävot, paternitātes jautājumu var izšķirt saskaņā ar
bērna reālām interesēm alimentācijas ziņā, nodibinot bērna
īsto tēvu apstākļos, kad bērna likumīgi prezumējamais tēvs
atrodas nezināmā prombūtnē. Pie tarn Tiesu Palāta atrod, ka
no sociāli-polītiskā viedokļa bīītu nepielaižami liegt bērnam
uzturu no īstā tēva, kad viņa likumīgais tēvs viņam f a k t i s k i neeksistē, un ka vienīgais ierobežojums šai ziņā varētu būt princips, ka likumlgā tēva stāvoklis nedrīkst tikt aizskārts un diskreditets ar sievas ārlaulības attiecībām, par ko
tomēr nevarot būt runa gadījumā, kad likumīgais tēvs atrodas
nezināmā prombūtnē. Tādēl Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka konkrētā lieta ir izspriežama uz Latg. civ. lik. 132*. p.
un nevis uz 172. p. pamata, jo prasītājas likumīgais vīrs atro
das nezināmā prombūtnē. Šādi Tiesu Palātas apsvērumi to
mer nav atzīstami par pareiziem. Senats jau ir paskaidrojis
(Sen. CKD. spried. Nr. 1596/32. g.), ka šādas prasības, kaut
tanīs jautājums grozās ap alimentiem, īstenībā iziet uz bērna
atzīšanu par nelikumīgi dzimušu, kāda prasība nav iespējama
ncdz no bērna, nedz no vina mātes. Pēc Tiesu Palātas domūm krīt svarā vienīgi princips par tēva stāvokla labās slavas nodrošināšanu. īstenībā jautājums grozās ap bērna dzimtsstāvokla tiesībām, kuļ*as likums aizsarga vispārības labā; šai
ziņā likuma mērķis ir stabilizēt pilsoņu dzimtstāvokli, un
taisni publisko interešu labā neviens no šīm tiesībām nevar
atteikties, kaut arī mantiskā ziņā tas vioam izliktos izdevīgi
(Kr. Sen. CKD. spried. Nr. 4/1901. g.). Ja bērns, dzimis liku-
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mīgai laulībai pastāvot, ir atzistams par likumīgi dzimušu, tad
iekams likuma prezumpcija nav apgāzta ar tiesas spriedumu
uz vīra vai viua mantinieku praslbas pamata, Tiesu Palātai
nav pamata piemērot šādam bērnam noteikumus par ārlaulības bērniem (Kr. Sen. CKD. spried. Nr. 49/97. g.). Pēc Civ.
proc. lik. 1348. un 1352. p. p. (1914. g. red.) tiesiba pieteikt
strīdu pret bērna likumību ierobežota ar pievestos pantos minētām personām (Sen. CKD. spried. Nr. 1596/32. g.). Tādēl
prasītājai taisni nav tieslbas iekustināt jautājumu tiesā par viņas bērna piedzimšanu ārlaulībā. Pievestie apcerējumi pilnā
mērā attiecināmi arī uz civīltiesisko stāvokli Latgale, jo Latg.
civ. lik. 119. un 1324. p. p. pēc būtības atbilst L. civ. lik. 132.
un 167., 168. pantiem, un sevišķi Civ. proc. nolik. 1468.
(1348.) p., kā tāds, ir piemērojams ar! Latgalē. Nākot pie pretējiem slēdzieniem, Tiesu Palāta ir pārkāpusi Civ. proc. no
lik. 1468. (1348.) p. un 816. p.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 411.)

132*.
Tiesu Palāta atzinusi atbildētāju par prasītājas ārlaulības bērna tēvu uz- tā pamata, ka partu starpā 1926. gadā notikuši miesīgi sakari, un ka atbildētājs sevi atzinis par prasītājas bērna tēvu. Atbildētāja atsaukšanos uz exceptio plurium,
kā arī šī iebilduma pierādīšanai ar lieciniekiem pievestos konstatējumus par prasītājas sakariem ar citiem vīriešiem, Tiesu
Palāta nav ņēmusi vērā un nemaz nav apspriedusi uz tā pa
mata, ka šie apstākļi neatsvabina atbildētāju no bērna tēva
pienākumiem, jo viņš pats ir atzinies par bērna tēvu. Tiesu
Palāta šai ziņā gan atsaucas uz Sen. CKD. spr. Nr. 857/29. g.,
kur šis princips tiek uzsvērts, bet Tiesu Palāta nav ievērojusi,
ka šis Senāta paskaidrojums ir dots par L. civ. lik. 165. p.,
kurš Latgalē nav spēkā. Senāta CKD. spried. Nr. 857/29. g.
dibinās uz tiesu prakses interpretāciju, pēc kuras L. civ. lik.
165. p. pielaiž paternitātes konstatēšanu ar diviem apstākļiem:
a) ar paternitātes labprātīgu atzīsanu, b) ar miesīgiem saka
riem ar ārlaulības bērna māti kritiskā periodā (Cringmaņa.
VII, 1242). Tā tad, Tiesu Palātas viedoklis bīītu gan pareizs
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110 L. civ. lik. 165. p. ieņemtā stāvokla paternitätes pierād]
Sanas ziņā, kāds pants taisni pielaiž p a t e r n i t ā t e s a t z ī š a n u , bet Ticsu Palätas uzskats nav pareizs no Latgrales
civīllikumu viedokla, jo X sēj. I d. ārlaulības bērna atzīšanii
no viya tēva puses neparcdz, un Iikurndevcjs taisni ar nodoiiiii
nav icvedis a t z ! S a n a s i n s t i t ū t u (sal. Šeršenevičs, Civīltiesību kurss, 661. Ipp.; A. Bümanis, Ärlaul. bērns un vii.in
māte, 56.—57. Ipp.). Turpretim exceptio plurium, par kui'ii
X sēj. I d. nepieved konkretus notcikumus, ir uzskatama par
piemerojamu arl Latgalē, izejot no tā, ka, ja daba vispār paternitāti slēpj, prezumējamo paternitāti var apgāzt, ja pierāda
sakarus ar vairākiem vīriešiem, ar ko prezumējamai paterriitātei nav vairs droša pamata. Šādā nozīme exceptio plu
rium piemeroja pēc X sēj. I d. arī bij. Kriev. Senāta praksc
(sal. Tjutrjumov, Civīllik. projekts, 1910. g. 356. Ipp., paskaidr.
ple 436. p.). Pie tādiem apstākļiem Tiesu Palātai bija jānein
stāvoklis atbildētāja iekustinātā jautājumā par prasītājas sakariem ar citiem vīriēšiem, un bija jāapsver atbildētaja liecinieku izteicienu nozīme.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 329.)

589.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata konstatējusi, ka zemes grāmatu reģistrā
uz prasītājas nckustamo mantu esot ievesta aizlieguma atzīme uz bij. Kriev. Vidzemes Guberņas valdes 1916. g. 16. septembra raksta Nr. 3175 paniata; ka šai rakstā Vidzemes Quben.ias valde, atsaucoties uz pievestiem diviem immobiļa apraksticm lūgusi ievest atzīmi, ka immobilis atsavināts valstij;
ka pirmajā aprakstā esot sīki uzrādīta arī ticši valsts vajadzībām atsavināmā immobila daļa (kopā 493,35 kv. asis), bct
otra aprakstā pievestā atlikušā dala g:adījumam, ja arī tā tiktu
atsavināta, nemot vērā īpašnieka priekšstāvja norādījumus, ka
šī dala paliktu mazvērtī.ua, karndēļ viņa saskaijā ar immobila
Tpašnieka- līīgumu arī atsavināma. Izcjot no šicm konstantējumiem, Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka saskaņā ar
X sēj. I d. 589. p. 4. pktu, atlīdzības samaksai esot nozīme
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jautājumā par immöbila pārvešanu uz jaunā Ipasnieka vārdu
zcmes grāmatās, bet a t l ī d z i b a s n e s a m a k s a
nevarot büt par p a m a t u a iz 1 i e g u m a a t z l m e s dzēš a n a i z e m e s g r ā m a t ā s ; ka aizlieguma atzīme ievedama pēc likuma izdošanas par nekustamas mantas atsavināšanu uz attiecīga resora paziņojuma pamata; ka tāds likums
arī savā laikā 1912. g. 12. aprīļa visaugstākās pavēles veidā
esot izdots un uz šīs pavēles pamata esot arī ievesta zemes
grāmatās runā esošā aizlieguma atzīme, un ka ja prasītāja atrod, ka lieta par atsavināšanu neesot gallgi nokārtota, viņa
varot lūgt šTs lietas tālāku turpināšanu attiecībā uz nekusta
mas mantas novērtējumu, b e t v i ņ a i n e e s o t p a m a t a
t a m d ē l prasīt dzēst savā laikā zemes g r ā m a t ā s r e ģ i s t r ā i e v e s t o a t z ī m i . Pie šādiem slēdzieniem
Tiesu Palāta varēja nākt, izejot no augšā pievestiem konstatējumiem un X sēj. I dalas pievestiem likuma pantiem (589. p.
4. pkt, 576., 577., 588. p. p.). Savā kasācijas sūdzībā prasītāja atrod, ka Tiesu Palāta neesot devusi atbildi uz jautājumu,
kam praslbas celšanas dienā piederēja immöbilis; ka pretēji
Tiesu Palātas domām strīdū esošais immöbilis piederot prasītājai līdz kamēr nav samaksāta atlīdzība, un ka atbildētāja, atsakoties samaksāt atlldzību par immöbili, atzīstama par atteikušos iegūt immöbili, līdz ar ko atkrītot ierobežojuma ieraksta nozīme, kamdēl tā dzēšama. Kasācijas sīidzība nepelna ievērlbu. Pretēji prasītājas aizrādījumam, Tiesu Palātai
nemaz nebija pienākums izšķirt jautājumu, kam prasības celšanas dienā pēc zemes grāmatām piederēja strīdīī esošais im
möbilis, ja prasība celta ne par īpašuma tiesībām, bet tikai
par aizlieguma atzīmes dzēšanu. Prasītājas atsauce uz L. civ.
lik. 808., 809., 812. un 813. p. p. nepelna ievērību, jo šie likuma
panti izšķir formālo jautājumu par īpašuma tiesībām uz nekustamu mantu tikai attiecībā uz trešām personām, kurām jārēķinās tikai ar tādu nekustamas mantas Tpašnieku, kas apzīmēts zemes grāmatās par īpašnieku. No šā viedokļa, kā
Tiesu Palāta to arī aizrādījusi, saskanā ar X sēj. I d. 589. p.
4. pktu, tikai pēc atlīdzības samaksas iestāde, kuras vajadzībām izdarīta atsavināšana, iesniedz attiecīgai zemes grāmatu
nodalai tiesas lēmuma norakstu kopā ar nekustamas mantas
aprakstu un plānu immöbila pārvešanai uz jaunā īpašnieka
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vardu. No tā apstakļa vien, ka tas vel nav izdarits, nemaz
vel neizrict prasitäjas ticsība prasīt aizlieguma atzīmes dzēšanu, kura ievesta uz 1912. g. 12. aprīla augstākās pavēles
painata un kura dzēšama, ja §1 pavēle aiz kaut kādiem iemesliem nebūtu izpildāma. Nepelna ievērību prasītājas aizrādījums vinas kasācijas sīīdzībā, ka reiz atbildētāja atsakās samaksāt atlīdzību, — viņa līdz ar to esot atteikusies arī iegūt
īpašuma tiesības attiecībā uz šo immöbili, līdz ar ko arī atkrītot aizlieguma atzīmes nozīme. Tiesu Palāta šai ziņā pareizi
uzsver, ka no tā apstakla vien, ka atbildētāja atsakās maksāt
atlīdzību par runā esošo nekustamu mantu, nbrādot, ka prasība par to celama pret Krievijas valsti, nevar nākt pie slēdziena, ka atbildētāja būtu atteikusies iegūt Ipašuma tiesības
uz šo nekustamo mantu. Turpretim, kā tas izriet no bij. Vidzemes gubernas valdes raksta no 1916. g. 16. septembra. —
prasītājas nekustama manta pie aizlieguma atzīmes ievešanas
jau bija nodota Rīgas-Orlas dzelzcelu valdes r I k o j u m ā
u n v a l d ī š a n ā un jau tanī laikā skaitījās par atsavinātu
(oTqy>KneHo). kas neatrodas arī pretrunā ar likumu (sal. Xsēj.
I d. 595. p. piezīmi), tā tad lieta tomēr grozās ap p i e s p i e d u
ekspropriāciju. Prasītājas aizrādījums, ka viņa pretēji Tiesu
Palātas domām nevar prasīt atsavināšanas turpināšanu un
uzspiest valstij savu immöbili, kuru valsts negrib iegūt, ne
pelna ievērTbu, jo Tiesu Palāta tikai garām ejot atzīmējusi, ka,
ja lieta par atsavināšanu, saskaņā ar prasītājas apgalvoiumu,
neesot galīgi nokārtota sakarā ar to, ka par komisijas novērtējumu bija iesniegta savā laikā pārsūdzība, — tad prasītāja
varētu gan lügt lietas tālāku turpināšanu attiecībā uz nekustamas mantas n o v ē r t ē j u m u . Šim Tiesu Palātas uzskatam
bez tarn ir tikai blakus motīva nozīme, un viņs nevar atstāt
iespaidu uz Tiesu Palātas sprieduma gala rezultātu. Ar to
atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi viijas kasācijas sūdzībā,
kuros vina apstrīd Tiesu Palātas spricduma pareizību.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 895, Bertelsa m. m. pr. I. pr. Satiksmes min.)
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39.
Lik. par. telpu Iri 39. pants runā par n e p i e c i e š a m u
r e m o n t u, t. i. par L. c. 1. 577. pantā paredzētiem nepieciešamiem izdevumiem, caur kuriem pati lietas būtība ir paglābta vai aizsargāta no pilniga zuduma, sabrukuma vai izpostijuma. Lik. par telpu Iri 39. pants atlauj I r n i e k a m izvest
nepieciesamo remontu, ja namsaimnieks atteicas to izdarlt.
$1 noteikuma vajadzlba izriet no tā, ka ne tikai llguma kontrahenti, bet bieži ari publiskās intereses katēgoriski prasa,
lai šāds remonts tiktu laikā izvests. Pie tarn Lik. par telpu
Iri 39. pantam nav tä nozīme, ka Irnieks remontu varētu iz
darlt tikai tad, j a l r e s v a l d e konstatējusi remonta nepieciešamlbu, kā arī tā apmēru, jo tas runātu pretim L. c. 1. 578.
p., pēc kura nepieciešamie izdevumi jāatlldzina i k k a t r a m,
izņemot zagli. Tādēl Irniekam tieslba izvest nepieciesamo
remontu, ja tā vajadzlba bija iestājusies un namsaimnieks no
tä izdarisanas bija atteicies, pie kam Irniekam rodas tieslba
uz atlldzlbu par remontiem jau ar to izvešanu. Šo tezi prasītāja, cik izprotams no viņas kasācijas sūdzības, ari neapstrīd, bet atrod, ka tomēr atbildētājam nebija tieslbas atvilkt
no Ires maksas savus izdevumus, iekams Ires valde nebija
par to lēmusi Lik. par telpu Iri 39. panta kārtlbā. Prasītājas
vicdoklis— p r i n c i p ā — atzlstams par pamatotu. Lik. par
telpu Iri 19. pants nosaka, ka Ires valde, konstatējot, ka nam
saimnieks no nepiecicšamā remonta izdarisanas atteicies, un
noteicot remonta apmēru, atlanj Irniekam izdarlt remontu uz
n a m s a i m n i e k a r ē ķ i n a , a t v c l k o t remonta izdevu
mus no turpmākas (Sen. spr. 34/612) Ires maksas (pie kam atvilkums nevar pārsniegt pusi no turpmāko mēneša Ires mak-
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sas). Šis likuma noteikuins ta tad rēgulē īrnicku izdevumu
segšanu tadā kārtā, ka viyam piešķirta ticsiba izīrētāja īrcs
inaksas prasījumu k o m p e n s ē t p a k ä p e n i s k i (pretēji
L. c. 1. 3548. p.) ar savu atlldzības prasījumu (atvclkot ikmēnesi pusi no izīrētājam pienākošās īres maksas). Bet kompensācija ir icspējama tikai L. c. 1. 3552. panta robežās, t. i.
ieskaitam uzstādītām prasījumam jābūt s k a i d r a m un n ea p s t r ī d a m a m , vai vismaz viņa noteikšana ncdrīkst būt
saistīta ar sarežģītu darbību, kura varētu sagādāt prasltājam
'rietaisnu novilcinājumu. Tadēl aii saprotams, ka Lik. par
telpu īri 39. pants — principā šādu kompensāciju paredz tikai
gadījumam, ja ar tiesas spriedumu īrnicka prasījuma pamats
un apmērs ir neapšaubāmi konstatēti. Ja täds spriedums nav
taisīts, tad īrnieks — principā — atlīdzību par izdarītiem nepieciešamiem izdevumiem var pieprasit tikai tiesas ceļā uz
vispārēja pamata, bet patvalīgi ieturēt īres naudas daļu viņam
tādā gadījumā nebūtu tieslba.
Pievestie principiālie apsvērumi tomēr neizšķir k o n k r ē t o lietu prasītājai par labu. Šinī lietā prasītaja vienmēr
a t z i n u s i remonta nepieciešamību un pat vēl 1 i e 1 ā k ā a pm ē r ā nekā bija pieprasījis atbildētājs. Ar to tad, uz pašas
prasītājas atzīšanas pamata, atbildētāja prasījums par nepieciešama remonta izdevumu atlTdzību ir kļuvis par neapstrldaniu kā pamatā tā apmērā, kādēl konk'rētā gadījumā atbildētājam radusies kompensacijas tiesība jau pirms tiesas sprieduma krišanas, ar kuru arī tiesa no savas puscs atzinusi atbildētāja prasījuma pareizību. Jautājums par to, vai šī kompensācijas tiesība īrniekam rodas tikai p ē c remonta izvešanas, kādu uzskatu aizstāv prasltāja, un kādam jautājumam vispārīgi ir nozlmc no L. c. 1. 3545. p. 3. pkta viedokļa, konkrētā
lietā neprasa izšķiršanu, jo prasītāja zemākcās instancēs nekad
nav apstrīdējnsi atbildētāja apgalvojumu, ka viņš remontu faktiski izvedis un īrcs maksas pusi icturejis par jau i z v e s t o
remontu; pirmo reizi prasītājas kasācijas sīīdzība pievestais
apgalvojums, ka atbildētājs īres naudu esot ieturējis p i r m s
remorita izdarīšanas, tādēļ nav vērā ncinains. Pretēji kasācijas siīdzTbas icsnicdzējas aizrādījtnnam, Apgabalticsai bija
pamats atzīt, ka p r a s ī t ā j a no remonta izvešanas bija atteikusics, jo prasītāja, atzīstot remonta vajadzi'bu, tomēr iz-
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teikusi gatavlbu remontu izdarit tikai pēc dzīvokļa atbrīvošanas no albildētāja puses, par ko arī cēlusi prasību tiesā. So
prasibu tomēr tiesa atraidījusi, näkot pie slēdziena, ka remontus var izdarīt, atbildētājam paliekot dzlvoklī. Šādos apstākļos prasītājai izteiktai gatavībai remontēt dzīvokli nav piešķirama nozīme, un Apgabaltiesa tādēl varēja uzskatīt prasītāju
par atteikušos izvest remontu saskaņā ar atbildētāja likumīg'O
prasījumu.
(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 1038, Zacharovs pr. 1. pr. Klaviņu.)
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56.
Apgabaltiesa atraidījusi meitas prasību pret viņas tēvu
pēc alimentiem par vienu gadu, skaitot no 1933. g. 2. februāra
aiz tā iemesla, ka prasītājas mātes mantiskais stāvoklis, sakarā ar no atbildētāja pie laullbas šķiršanas saņemtiem maksājumiem. esot daudz labāks par atbildētāja mantas stāvokli,
kādēl arl prasītājas mātei par strīdus laiku esot vienai jārūpējoties par meitas uzturēšanu un audzināšanu, jo atbildētājam
bez tam esot jāuztur arī prasītājas brālis, kurš atstāts tēva
audzināšanā pie laulības šķiršanas.
Nevietā prasītāja atsaucas uz L. civ. lik. 200. p., jo šis
pants vairs nav spēkā un ir atvietots ar Lik. par laul. 56. p.
(Sen. CKD. spr. 26/461), sakaņā ar kuru pēc laulības šķiršanas abiem vecākiem samērā ar viņu līdzekliem jāpiedalās savu bērnu uzturēšanā. Ja nu pēc tiesas konstatējuma atbildētāja mantiskais stāvoklis ir sliktäks par prasītājas mātes mantisko stāvokli, kāds konstatējums attiecas uz lietas faktisko
pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, tad arī Apgabal
tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka šai gadījumā atbildētājs par
strldus laiku ir brīvs no savas meitas prasītājas uzturēsanas
pienākumiem, bet tāds pienākums gulstas vienīgi uz prasītājas
māti. Atsaucoties uz prasītājas mātes un tēva starpā noslēgto līgumu, Apgabaltiesa savā spriedumā nemaz neiziet no tā,
ka šis līgums būtu arī saistošs prasītājai, bct ar so atsauci Ap
gabaltiesa vicnīgi norada, ka prasītājas mātes mantiskais stāvoklis pēc Ls 1400,— saņemšanas ir daudz labāks par atbildētāja mantisko stāvokli.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 1747, Skrodelis pr. 1. pr. Skrodeli.)
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35. p. pļel. 11.
Saskaņā ar pielikuma pie L. civ. proc. nolik. 35. panta
11. pantu no tiesas ieskata atkarājas atzīt viena prāvnieka
tirdznieciskās grāmatas par ticamākām nekā otra un uz tām
pamatot savu slēdzienu, ja partu grāmatas savā starpā nesaskan. Šinī gadījumā Tiesu Palāta par ticamākām atzina prasītāja grāmatas, un šis viņas atzinums nav pārbaudāms kasācijas kārtībā.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 561, Kleina pr. I. pr. Alite.)

67. (54.).
Prasītājs iesīidzības rakstā un apellācijas sūdzībā uzdevis savu adresi: Rīgā, Robažu ielā Nr. 2a, tā tad, pielaižot
aclm redzamu rakstīšanas klūdu, jo tādas ielas Rīgā nav. To
mer prasītāja parcizā adrese bija viegli konstatējama no lictas, jo miertiesnesis pavēstcs nosūtījis uz Robežu ielu, kur pavēstes prasītājam arī tika izsniegtas. Šādos apstāklos apgabaltiesai nebija pamata, nosūtīt prasltājam pavēsti ar uzaicinājumu uz ticsas sēdi pēc adrcscs Ropažu ielā Nr. 2a, kur pavēste prasītājam netika izsniegta. Nesaņēmis pavēsti, prasītājs arī nav ieradies tiesas sēdē un lieta tika izklausīta viņa
nostbūtnē. Atrodot, ka Apgrabaltiesa šinT gadījuinā nav rīkojusics parcizi un ka pavēstes neizsniegšana prasītājam minētos apstākļos atzīstama par pietiekošu iemeslu, piemērot konkrētā gadTjumā Civ. proc. nol. 284. (187.) p. (sk. Sien. CKD: spr.
1922. g. Nr. 284), Senats atzīst, ka prasītāja liīgums par Apgabaltiesas spricduma jaunu caurlūkošanu pelna ievērību.
(1934. £. 25. okt. spr. Nr. 1394, Voikoviča pr. 1. pr. Vispār. apdroši-

nāšanas s-bu nelaimes gadījumos.)
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106, (82. ).
Šai gadījumā, kur atbildētājs pirmā instancē bija atzinis
laulības šķiršanas faktu, bet tikai otrā instancē bija aizradījis,
ka lauliba vēl necsot šķirta, tiesai, ja tā atrada, ka no svara
ir šo apstākli nodibināt, vajadzeja rlkoties saskanā ar Civ.
pr. nolik. 106. p. un dot prasitājai laiku iesniegt pierādījumus
par laulības šķiršanu.
(1934. s. 24. okt. spr. Nr. 1826, Zass pr. 1. pr. Zassu.)

275. (180.).
Tam apstāklim, uz kuru aizrāda prasītāja savā kasācijas sudzībā, ka Apgabaltiesa esot uzdevusi pierādījumu pārbaudīšanu tam pašam miertiesnesim, kas izsprieda lietu I in
stance, — nav nozīmes, jo likums nekur neprasa lai pierādījumu pārbaudīšana būtu uzdodama citam miertiesnesim, bet
ne tam, kurš lietu pēc būtlbas agrāk izšķīris.
(19.34. g. 26. okt. spr. Nr. 2621, Peisenieks pr. 1. pr. Stikami.)

284. (187.).
Atbildētājs Otto R. iesniedzis Senātam lūg-umu par Apgabaltiesas sprieduma atcelšanu jaunatklājušos apstākļu dēļ,
par šādiem jauniem apstākļiem lūdzējs uzdod to, ka viņam
pēc lietas iztiesāšanas Apgabaltiesā, nācis zināms, ka prāvnieku māte, dzīva bīīdama, iepriekš nāves stingri noteikusi
prasītājam, ka viņš nedrīkstneko prasīt no atbildētāja, jo pēdējais savu picnākumu pret māti esot izpildījis; teikto varēšot pierādīt divi vii.ia uzdotie liccinieki. Šāds atbildētāja lūgums tomēr nepelņa ievērību, jo hldzējam, kas vēlas panākt
siļriedtima revīziju jaunatklājušos apstākļu deļ (Civ. proc. nol.
284. p.), šie jaiuiatklājušics apstākļi jfistada Senātam priekŠā
tādā objektīvā forma, kurai riav vajadzīgs kaut kāds ieprieķšējais parbaudTjums no tiesas puses, lai tikai ar to padarītu
uzrādītos apstakļus par ticamiem (Sen. Apv. sap. spr. 34/9).
Šai lietā lūdzējs atsaucas vienīgi uz lieciniekiem, kas aplleci-
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nāšot, ka prāvnieku māte atzinusi atbildētāja alimentācijas
pienākuma izpildīšanu. Šāds atbildētāja apgalvojums nav uzskatāms par objektīvā formā iesniegtu pierādījumu, jo lai nodibinātu, vai tas atbilst īstenībai, būtu vēl nepieciešams uzdotos licciniekus nopratināt Civ. proc. nolikumā paredzētā kārtībā. Bet šāda pierādījumu pārbaude, kā to jau izšķīrusi Senāta Apv. Sapulce augstāk minētā lictā, nav pielaujama, kādēļ arī iesniegtais lūgums atstājams bez ievērības.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 1430, Rubla pr. 1. pr. Rubli.)

435. (332.).

Pretēji atbildētājas aizrādrjiimam viņas kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka prasītājs nav otrā instan
ce pielaidis prasības pamata grozīšanu, jo prasltājs, pēc pa.reiza
Apgabaltiesas konstatējuma, kā pirmā, tā otrā instancē lūdzis
piespricst vinam atlīdzību par nostrādātiem pie atbildētājas
nel. vlra darbiem. Ja pie tarn prasītājs pirmo reizi otrā in
stance paskaidrojis, ka atbildētājai neesot tiesības izmantot
prasTtāja darbu par brīvu un iedzīvoties uz viņa rēķina, tad
— kā pareizi atzinusi Apgabaltiesa — prasītājs ar to tikai juridiski precīzāki formulējis prasības pamatu, bet to nebūt nav
grozījis.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 1956, Obžina pr. 1. pr. Obžinu.)

436. (333.).
Apgabaltiesa atzinusi par pierādītu, ka prasītājam par
jūnijā nostrādātām virsstundām nākas Ls 309,69 un par jūlijā
izpildīto virsstundu darbu — Ls 173,64. Apgabaltiesa šo pra
sibas dalu tomēr apmierinājusi tikai Ls 353,41 apmērā, izejot
no tā, ka prasītājs iesūdzībā par maiju (no sls prasibas daļas
prasītājs vēlāk atteicies), jūniju un jūliju prasot kopā Ls 539,33,
vai par katru mēnesi,- ņemot vēl vērā prasītāja paskaidrojumu, ka ikdienas strādāts vienāds virsstundu skaits, Ls 539,33:3
= 179,77, kādu summu arī nevarot pārsniegt par ik mēncsi
piespriežamā summa. Šāds Apgabaltiesas viedoklis atzīstams
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par neparcizu. Saskanā ar Civ. pr. nol. 436. (333.) p. 5. pktu
prasītājs katrā lietas stavoklī, tā tad arī otrā instancc var
ievest grozījumus prasījuma kopsummas robežās šās summas
sastāvdaļās. Tādēl, ja arī atzītu, ka prasītājs savā icsOdzībā
bija prasījis vicnädu atlīdzību par katru no minētiem mēncšierri, tad tas neņēma vinam tiesību šādu aprēķinu vēlāk grozīt prasības kopsummas robežās. Tāpēc Apgabaltiesa prasltaja ievestos grozļjumus prasījuma kopsummas sastāvdaļās
bija jāņcm vērā, ciktālu Apgabaltiesa šo jauno aprēķinu atzinusi par pamatotu un pierādītu un ciktālu ar šādiem grozījumiem prasības summa netika palielināta, (jo prasības paplašināšana iespējama tikai pirmā instancē — Civ. pr. nol. 858.
(747.) p.; Sen. CKD. spr. 1932. g. Nr. 630, 1255).
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 2010, Pakalna pr. 1. pr. akc. sab. „Kiefcelis
uii kūdra".)

790. (689.).
Pretēji kasācijas sūdzības icsniedzējas domām, Tiesu
Palāta pareizi atzinusi, ka gadījumā, ja lietas iztiesāsana Tie
su Palātā tika apturēta uz Civ. proc. nol. 782. (681., 1840.) p.,
un triju gadu laikā no lietas apturēšanas nav iesniegts lūgums
to atjaunot, par izbeigtu uz Civ. proc. nol. 790. (689.) p. pamata atzīstama tikai otrā instancē notikusi iztiesāšana, kamēr
Apgabaltiesas spriedums uzskatams par stājušos likumīgā
spēkā. Šis jautājums slki un vispusīgi apskatīts jau Kr. Senāta CKD. spriedumos (1880. g. Nr. 169, 1886. g. Nr. 97,
1902. g. Nr. 56) u.n izsķirts tādā pat nozīrnē; šinīs spriedumos
izteiktiem apsvērumiem pievienojas arī Senats. Šī uzskata
pareizību nesatricina kasācijas sūdzības iesniedzējas paskaidrojumi. Pretēji viņas aizrādījumam, Kr. Senats minetos sprie
dumos nebīīt nav sajaucis procesa gaitu (iztiesāšanu, npoH3BoflcTBo) un akts (ae.-io) jēdzienus, jo visos šinīs spriedumos
iet runa tikai par izticsāšanas (npoH3BOncTB(>) izbeigšanu. Turpat Kr. Senats arī jau pareizi atzinis, ka Civ. proc. nol. 791.
(690.) un 792. (691.) p. p. picmerojami tikai tad, ja ir izbcigta
Apgabaltiesas (bet ne Ticsu Palātas) iztiesāšana. Ncpamatoti arī kasacijas sūdzības iesniedzēja aizrāda, ka pievestais
uzskats novestu ne pie procesa gaitas iznīciuašanas, bet pic
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paša prasijuma dzēšanas, kas varot notikt tikai saskaņā ar
materiālā likuma noteikumiem. Šis kasācijas sūdzības iesniedzējas uzskats, protams, var zīmēties tikai uz vienu no iespējamiein gadījumiem, proti, ja prasība pirmā instancē tika atraidīta un pēc tam Tiesu Palātā notikusi iztiesāšana tika atzīta par izbcigtu. Tomēr arl šinī gadījumā nevar runāt par
„prasījuma dzēšanu", jo pēc Tiesu Palātas tiesāšanas procedūras (kurā ietilpst arī apellācijas sūdzība) izbeigšanas iestājas tāds pats stāvoklis kā gadījumā, ja Apgabaltiesas spriedums nctiek pārsūdzēts un pēdējais stājas likumīgā spēkā uz
Civ. proc. nol. 1018. (892.) p. 1. pkta pamata. Civ. .proc. nol.
793. (692., 1841.) p. apspriežamā gadījumā tāpat nav piemērojams kā 791. (690.) p., jo tāpat attiecas tikai uz gadījumu,
kad izbeidz pirmās instances tiesāšanu. Beidzot, par nenozīmīgu atzīstama arī kasācijas sūdzības iesniedzējas atsaukšanās uz L. civ. lik. 3630. p., kas attiecas uz speciälo gadījumu,
ja ar prasības celšanu uzsākto lietu prasītājs neturpina
(HexoH<xieHiie no ae;iy) ) u n tādēļ nestāv sakarā ar gadījumiem,
kad lieta tika apturēta uz Civ. proc. nol. 782. p. pamata.).
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 597, Celmiņa un Krumolda pr. 1. pr. Baumani.)

808. (706.).
Rigas pilsētas 1. rajona Tres valde uz ekspertu slēdziena
pamata noteikusi prasītāja dzīvokļa Nr. 25 mēneša īres maksu
atbildētāju namā pa Ls 56,— mēnesī. Šo īres valdes spriedumu pārsūdzējis viens prasītājs, atrodot, ka ar lietai pievienotās Valsts archīva izzinas par 1913. g. jāatzīst, ka līdz
1914. g. 1. augustam tā paša dzīvokļa pastāvošais īres apmērs
csot bijis 50 zclta rubļi mēnesī, pie kam šl apstākļa pierādīšanai pfasītājs līīdza nopratināt liecinieci Heleni Š., agrāko tā
paša nama līdzlpašnieci, kura šo apstākli arī apstiprinājusi»
pie kam lieciniece atsaukusies uz tiesai iesnicgto icnākumu
un izdcvumu grāmatu, kur īres maksa par šo pašu dzīvokli
1914. g. no 1. jūlija līdz 1. augustam tika noteikta 50 rubļu apmērā. Atbildētājs līīdza īres valdes spriedumu apstiprināt.
Apgabaltiesa izdarījusi jaunu dzīvokļa apskatīšanu uz vietas,
lictpratējiem piedaloties, pēc kam Apgabaltiesa uz liepratēju
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atzinuma pamata, kuri novērtejuši īres maksu par doto dzīvokli līdz 1914. g. 1. augustam 80 zelta rubļu apmērā mēnesī
— nolēmusi īres valdes spriedumu pārgrozīt im notcikt prasītāja dzīvokla mēncša īrcs maksu pa Ls 64,— menesī. Savā
kasācijas sūdzībā prasītājs aizrāda, ka Apgabaltiesa esot piespriedusi vairāk, kā atbildētājs bija prasījis, jo atbildētāji esot
palikuši mierā ar īres valdes spriedumu un to neesot pārsīīdzējuši, bet viens no atbildētājiem 1933. g. 11. jūlijā Apgabaltiesas sēdē un savā 1933. g. 30. septembra iesniegtā paskaidrojumā lūdza īres valdes spriedumu apstiprināt.
Kasācijas
sūdzlba pelna ievērību. Viens no mūsu civīlprocesa pamatprincipiem (sal. Civ. pr. nol. 182., 808., 885. p. p.) pastāv iekš
tā, ka tiesa nevar piespricst vairāk nekā puse prasa (judex
ne eat ultra petita partium). Tāpēc otrai instancei jāaprobcžojas tikai ar sprieduma pārsūdzēto daļu caurlūkošanu un izspriešanu no jauna, un ja spriedumu pārsūdzējusi tikai viena
puse, tad vispār apellātora stāvoklis, pārsūdzot spriedumu
zaudētā daļā, nevar pasliktināties (reformatio in pejus), kaut
otrā instance arī nāktu pie slēdzicna, ka tā daļa, kas taisīta
apellātoram par labu, bet no pretējās puses nav pārsūdzēta,
ir nepareiza (sal. Bukovskis mācības grāmata 458. lpp). Dotā
gadījumā neviens no atbildētājiem īres valdes spriedumu nav
pārsūdzējis un tamdēļ arī prasītāja stāvoklis, sakarā ar vii.ia
iesniegto apellāciju, nevarēja pasliktinātics. Apgabaltiesa, neievērojot šo pamatprincipu, pielaidusi Civ. proc. nolik. 220.
un 885. p. p. pārkāpumu un jau tamdēl viņas spriedums uav
uzturams spēkā.
(1934. g. 26. oktöbra spr. Nr. 2929, Prjanišnikova pr. 1. pr. Klumbergu u. c ) .

896. (783.).
Ar 1930. g. 26. augusta lēmuniu Rigas Apgabaltiesa nolēmusi likt prickšā Kārlim Gr. 7 dienu laikā iemakscāt Apgabaltiesas dcpozitā skaidrā naudcā pēc hipotēkas Nr. 2055 no
17. augusta 1927. g. pieiudcošos Ls 3820,32. Šo lēmumu Gr.
pārsūdzējis blakus sūdzības kārtībā, aizrādot, ka rninētā pbligācija viuam tikusi cedēta un viņam esot tiesība toieskaitīt
pirkuma summā par R. immobili, kuru viņš nopircis izsolē.
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Pievestais Apgabaltiesas lēmums tomēr nav tāds, ar kuru lieta galīgi būtu izšķirta, kādēl šis lēmums atsevišķi vispār nebija pārsūdzams un Tiesu Palātai tādēl īstenībā Gr. blakus sūdzība bija jāatstāj bez caurskatīšanas (bet ne bez ievērības).
Aiz tā paša icmcsla atstājama bez caurskatīšanas arī Gr. par
Tiesu Palātas lēmumu iesniegtā kasācijas sūdzība, jo arī kasācijas sūdzības pielaižamas tikai gadījumos, kad tiesa galīgi
izšķīrusi jautājumu par kādām tiesībām (Sen. CKD. spr.
1924. g. Nr. 31 un c ) .
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 223, Rieksta nek. īpaš. pārd. 1.)

907. (793.).
Kā jau paskaidrojis Kr. Senats (1900. g. Nr. 84, 1900. g.
272, 1907. g. Nr. 11 spr.), tiesai ir ticsība piedot dokumentiem,
kurus tai iesniedz puses, vienu vai otru nozīmi un vinas slēdzicni šini jautājumā nav pārbaudāmi kasācijas kārtībū.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 340, Anglo Timber & Trading Co pr. 1. pr.
Rigas Starptautisko banku.)

929. (812.).
Senats, savā 1932. g. 25. novembra spriedumā, Tiesu Palātas 1930. g. 6/20. oktöbra spriedumu atcēlis visumā un lietu
nodevis Tiesu Palātai izspriešanai no jauna. Tiesu Palatas
1934. g. 9. aprīļa sēdē a t b i l d ē t ā j i l ū d z , pirmajā Tiesu
Palātas sprieduma atpakal izpildīšanas kārtībā, atcelt runā
esošo māju korroborēšanu uz prasītājas vārda. Apmierinot
aprādīto lūgumu, Tiesu Palāta savā 9/23. aprīla lēmumā nolēmusi starp citu: apvērst izpildīšanu, kura notikusi pēc Tiesu
Palātas 1930. g. 6/20. oktöbra sprieduma. Par minēto 1934. g.
9/23. aprlļa lēmumu prasītāja iesniegusi kasācijas sūdzību Senātam. Ar Tiesu Palātas lēmurau galīgi izšķirts jautājums par
jau notikušās māju korroborācijas tālāko pastāvēšanu, pie
kam, juridiskā efekta ziņā, tiek iznīcināts pirmajā Tiesu Palātas spriedumā izteiktais nolēmums, proti „atzīt iormālā pirkšanas-pārdošanas līguma pro.iektn, pārlabotā veidā, par ierak-
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stamu zemes grāmatās". Pārsūdzētais 1934. g. 9/23. aprīla
lemums noticis p i r in s Ticsu Palāta izspricdusi lictu pēc bīitības un spricduins lietā pat līdz šim nav vēl noticis. Tādā kārtā minētam lēmumam — pēc tā juridiska cfckta — būtu piešķirama pat sprieduma nozīme, ar kādu prasība izrādās par
ilkā noraidītu un faktiski tiek atjaunots iepriekšējais stftvoklis,
kas pastāvējis pirms prasības celšanas attiecībā uz runā eso
sam rriājām. Pie šādiem apstākliem nevar neatzīt prasītajai
tiesību Tiesu Palātas 9/23. aprīļa lēmumu pārsūdzēt taisni ka
säcijas kārtībā.
Prasītājas kasācijas sūdzība pelna ievēribu.
Ar Kr. Senāta nodibināto praksi atzīts, ka otrās instances
sprieduma atcelšana ar Senāta spriedumu kasäcijas kārtībā
un lietas nodošana otrai instancei izspriežama no jauna, gan
dod iemeslu atccltā sprieduma izpildīšanas a p t u r ē š a n a i,
bet nekad n e v a r novest pie jau izpildītā sprieduma i z n ī c i n ā š a n a s (Kr. Sen. CKD. 1868. g. Nr. 837, Kurabcova
u. c. 1.; 1878. g. Nr. 595, Iglīcina 1.). Tāpēc par pirmajo (ar
Sfenāta sprieduma atceltā) sprieduma izpildīšanas apvērsumu
otrā instance, kurai Senats lietu nodevis izspriešanai no jauna
var lernt v i e n ī g i t i k a i i z s p r i e ž o t l i e t u n o j a u 
n a p ē c b ū t ī b a s a r p a t s t ā v ī g u s p r i e d u m u vai,
kaut ari ar patstāvīgu lēmumu, bet katrā ziņā n e a g r ā k
p a r p a š a j a u n a s p r i e d u m a t a i s ī š a n u , k ā t o katēgoriski paskaidrojis Kr. Senats savā 1902. g. spried. Nr. 60,
Malatova 1.; Isačenko, Tpawa. npouecc 4. sēj. 621., 622. lpp.
Ticsu Palāta, turpretim, savu pārsūdzēto lēmumu taisījusi j a u
pirms lietas izspriešanas
no j a u n a p ē c būt ī b a s.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 3405, Strautnieks pr. 1. pr. Jurševicu un c.)

993. (868.).
Nepareizs ir prasītājas uzskats, it kā ticsa ncvarētu piespriest tiesäsanas izdevumus prāvu uzveikusai pusei, ja ta ti
kai otrā instance ir lūgusi tādus piespriest, jo lügumu par tie
säsanas izdevumu atlīdzību var pieteikt par visu prāvas laiku līdz galīgā sprieduma taisīšanai, tā tad, arī pirmo reizi otrā
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(sal. īsačenko, „Mirovoi sud" 542. Ipp.), kādēl Apgapiespriežot atbildētājam, kas bija lūdzis v i s u s tieizdcvumus, šos izdevumus par abām instancēm, ir rīsaskanā ar likumu noteikumicm.

(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 1747, Skrodelis pr. 1. pr. Skrodeli.)

995. (870.).
Jautājums par 1 i e t a s vešanas izdevumu sadalīšauu
starp partiem gan nav pārbaudāms kasācijas kārtībā (Sen.
CKD. spr. Nr. 385—31. g.; Nr. 339—34. g.), bet šinī gadījumā
prasītāja apstrīd nevis tikai neparcizu izdevumu sadalīšanu,
bet pareizi aizrāda, ka pēc takses varēja piespriest tikai (par
2. instanci) no summas, kas tika apstrīdēta, t. i. no Ls 4490,—
(Kr. Sen. spr. 84/2), kādēl Tiesu Palāta nevarēja piespriest
Ls 608,—.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 187, Lablaiks pr. 1. pr. Lablaika mant. roasu.)

1324. (1180.).
Tiesu Palāta iziet no tā, it kā vērtības pieauguma nodoklis
priekšrocību nebaudot, pie kam Tiesu Palāta atsaucas uz Civ.
pr. nolik. 1358. p.. Šāds Tiesu Palātas aizrādījums tieši runā
1
pretim 1358. p. skaidram tekstam, kas (2. pkts) noteikti nosaka,
kā minētais nodoklis, tāpat kā arī pārējie valstij (un pašvaldībai) par labunoteiktie nckustamas mantas nodokļi, kas sedzami
no ienākušās naudas par pārdoto nekustamo mantu, apmierināms to prasījumu skaitā, kas bauda priekšrocību. Uz to arī
aizrāda 1928. g. 6. jünija Likums par nek. mantas atsavināšanu
29. p. 2. teik. (L. kr. 129), kas devis iemeslu iepriekšējā 1890. p.
1. pkta papildināšanai ar 1931. g. 11. jünija likumu (L. kr. 137.
Nr., 639. 1p.). Gan jāatzīst, ka techniski ne vienmēr iespējams
vērtlbas pieauguma nodokli taisni aprēķināt uz izsoles dienu.
Tomēr, kā pareizi aizrāda Apgabaltiesa savā 1933. g. 27. marta
lēmumā, no ieinteresētām personām (piem. kreditoriem un näkošiem solītājiem) atkarātos laikā iepazīties ar attieclgäm ziņām par pārdodamo immöbili un tad pašām (vismaz apmē-
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ram) aprēķināt včrtlbas pieauguma nodokli, vai nu tāpēc, lai
notciktu suminu, Iidz kurai būtu jāpiedalās solīšanā, vai tāpēc,
lai nodibinātu pamatu atsvabinašanai no drošības naudas iemaksas. Kreditors, kas minētās ziņas pats nesavāc un, tā tad,
vērtības pieauguma nodokļa aproksimatīvo summu nenoskaidro,
rikojas uz sava pasa riska. Ja nu izsoles dienā visa, prioritāti
baudošo parādu īstā un taisnā kopsumrna nav pilnā mērā rioskaidrota un it sevišķi ticsu izpildltājam nav noteikti bijis zinams vērtibas pieauguma nodoklis, tad vinam bija pietiekošs
iemcsls kreditorti-solītāju ncatsvabināt no drošības naudas iemaksas, ievērojot Civ. proc. nol. 1301. p. 2. pkt. Tā tad, tas
apstāklis, ka kreditors B. nav ticis pielaists pie izsoles, nevar
būt par iemeslu izsoli atzīt par spēķā neesošu.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 2056. Bredricha I.)

1358. (1890.).
Apgabaltiesa, sadalot 1931. g. 17.(25. novembrī par K./S.
,.B- un Co" torgos pārdoto nekustamo mantu ienemto naudu
starp kreditoriem, valstij pienakošos atsavināšanas nodevu ar
pagarinājuma procentiem kopā Ls 6205,75 nav ieskaitījusi pirkšanas summā aiz tā iemesla, ka nodrošināšanas atzīme pārvērsta par pantu ar ķīlu ticsībām tikai 1931. g. 7. rnaijā, t. i. pēc
1931. g. 8. janvāra, kad it kā esot notikusi otrā izsole. Tiesu
Palāta atstājusi iesniegto Nodoklu departamenta blakus sūdzību bez ieverības, atrodot, ka nodrošinīījuma atzīine nevar baudīt prickšroclbu tiesības šai lietā līdzīgi ar hipotēkām, jo šī atzime atvietota ar pantu tikai 1931. g. 7. rnaijā, t. i. jau pēc notikušcās izsoles (L. civ. lik. 1412. p. un Sen. spried. 1930. g. Nr.
793). P a r izšķiļ-ošu momentu, no kura pēc Tiesu Palātas domām ar atzīmi nodro.šināta prasība sāk baudīt priekšrocību tiesības līdzigi ar hipotēkāriskiem prasījuiniem, ja šī atzīme at
vietota zemes grāmatās ar pantu, — esot p u b l i s k a s i z s o 1 e s in o m e u t s, bet uevis citi uioinenti, kuri jau uotikuši vēJāk.
Savā kasācijas sūdzībā Nodoklu departaments aizrāda, ka kaut
gau uodokļu prasījuma.Ls 6205,75 apmērā nodrošināšauas atzīme esot pārversla par pantu ar ķilu tiesībām 1931. g. 7. rnaijā,
bet 1931. g. 5. janvīīrī notikusi izsole ar Apgabaltiesas 1931. g-
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15. aprīla lēinumu esot atzīta par nenotikušu, un ka pec tarn nckustamas inantas ieguvēja 1931. g. 5. rņaijā lūgumā pati esot
atzinusi, ka nodokļu parāds Ls 6205,75 apmērā attiecotics uz
viņu, lūdzot pagarināt šī nodokla samaksu. Kasācijas sūdzība
pelna ievērību. Kā pareizi aizrāda Nodoklu departaments un
pretēji Tiesu Palātas apgalvojumam, ar 1931. g. 15. aprīla lēmumu K./S. „B. un Co" nekustamas mantas otrā izsole 1931. g. 8.
janvāri atzīta par ncnotikušu. Saskaņā ar Not. nol. 317. p. atzīme par piedziuas vēršanu uz nekustamu mantu kaut gan ir
šķērslis jebkuru nekustamas mantas īpašnieka 1 a b p r ā t ī g i
uz to nodibinātu tiesību korroborācijai, bet viņa nav škērslis
L. civ. lik. 1412. p. paredzēto tiesas celā nodibināto kīlu tiesību
korroborācijai, kura notiek uz izpildu raksta pamata. Ja nu
izsole 1931. g. 8. janvāri tika atzīta par nenotikušu, bet Nodoklu
departamenta nodrošinājuma atzīme par to laiku tika pārvērsta
pantā un proti, vēl 1 ī d z nosolītāja lūguma iesniegšanai par immobiļa piespriešanu vinam saskaņā ar Civ. proc. nolik. 1316. p.,
immobila piespriešanas un sadalīšanas aprēķina sastādīsanas
laikā (1931. g. 17./25. novembrī) jau figurēja kā tiesu hipotēka
a r prioritātes ticsibām pēc atzīmes ievešanas laika, — tad Apgabaltiesai nebija pietiekoša pamata ignorēt šo hipotēku, jo
vairāk tamdēļ, ka pati nekustamas mantas ieguvēja savā 1931.
g. 16. maija ticsai iesniegtā lūgumā ieskaitījusi pirkšanas sum
ma Nodoklu departamentam pienākošos atsavināšanas nodokli
Ls 6025,— apmērā ar % un piedzīšanas izdevumiem — kopsummā Ls 7.197,80. Tāds pats akc. sab. „P." lūgums, kas bija
adr'esēts finanču ministram, tika stādīts priekšā arī Tiesu Palātai, kura tomēr, pretēji Civ. proc. nol. 544. p., nemaz to nelūkojusi cauri. Senats tādēl atrod, ka Ticsu Palāta pielaidusi
motīvēšanas nepareizību un nepilnību.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 706, „E. A. Butovics un Co" 1.)

1584. (1967.).
Apgabalticsa atstājusi bez ievēribas lūgumu par testāmenta lietas ierosināšanu aiz tā iernesla, ka testātora izteicieniem ir bijis tikai sarunas raksturs, un ka, bez tarn, šīs sarunas
saturs ir bijis nekaidrs, kādēl to nevar saprast kā nelaiķa pēde-
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jās gribas iztcikumu. Tiesu Palāta, picvicnojotics Apgabaltiesas domām, ka liecinieku sarunas saturs ar testātoru ir neskaidrs, testāmerita publicēšanu ir atraidījusi uz tā pamata, ka
nelaiķa Iikurnīgie mantinieki ir icrosinājuši viņu apstiprināšanu
mantošanas tiesībās pēc likuma, kādēļ pieņemams, ka viņi neatzlst mutiska tcstāmenta esamību, un saskaņā ar Civ. proc.
nolik. 1638. (2021.) p. testāments nodibinārns tikai prasības kārtībā. Šāds Tiesu Palātas slēdzicns par likumīgo mantinieku
prezumējamo strīdu zināinā mērā būtu attaisnojams tad, ja
testāmenta lieta apsardzības kārtlbā būtu icrosināta pirms mantošanas lietas pēc likuma. Bet konkrētā lietā tcstāmenta lieta
ir ierosināta taisni pēc tam, kad izdarīta proklāma likumīgas
mantošanas lietā, un nedz no pēdējās, nedz tcstāmenta lietas
nav redzams, ka starp personām, kas pieteikušas mantošanas
ticsības, būtu izcēlies strīdus Civ. proc. nolik. 1638. (2021.) p.
Tiozīmē, un ka tiesa būtu strīdus dēļ izbcigusi vai apturējusi
lictas kārtošanu apsardzlbas kārtībā. Tādā kārtā Tiesu Palāta
nemaz nav devusi atbildi uz sūdzētāja blakus sūdzībā paceltiem
jautājumiem, jo lieta īstenībā nēmaz negrozās ap to, kādā kārtībā nodibinäma nelaiķa pēdējā griba, bet gan ap to, vai nelaiķa izteicieni lieciniekiem pēc sava satura un nozīmes ir uzskatārni par nelaiķa mutisku rīkojumu nāves gadījumam. No
Tiesu Palātas viedokļa vienīgā konzckvence būtu bijusi lietas
izbeigšana, ko Tiesu Palāta tomēr nav darījusi. Noraidot sūdzētāju pie prasibas kārtības, un nemaz nenodibinot vajadzīgos
prickšnoteikumus šādas kārtības piemērošanai, Tiesu Palāta ir
pielaidusi savā lēmumā motīvēšanas ncparcizību.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 365, Riekstiņa testāmenta 1.)
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546.
Pretēji sūdzetāja domām, Apgabaltiesai, saskaņā ar
Tirdzn. proc. nolik. 445. p., pieder uzraudzības funkcijas par
konkursu, kādēl viņai arl tiesība no sevis ierosināt jautājumu
par zvēr. aizgādnim kreditoru pilnsapulcē piespriestās atlīdzības summu (Scn. CKD. spr. 31/1137). Sūdzētāja pievestais Civ.
proc. nol. 1396. p. piclik. 16. p. nenosaka, ka Apgabaltiesa „t i k a i" uz kreditoru vai parfidnieka līīgumu varētu revidēt konkursa valdes darbību, un vispār nemaz neizslēdz Apgabaltiesas vispārējās uzraudzības tiesības, tā tad, arī neizslēdz Apga
baltiesai tiesību icrosināt jautājumu par atlīdzību zvēr. aizgādnim. Tirdzn. proc. nol. 545., 548. p. p. ir absolūti saistošas normas raksturs, kas nav ar kreditoru sapulces lēmumu grozāms
(Sen. CKD. spr. 31/1259, 1361; 33/1326). Tāpēc kreditoru sapulce, kā tāda, noteicot atlīdzību zvēr. aizgādnim, ja tas arī
tiktu ievēlēts par konkursa valdcs locekli, nevar iziet no 545.,
548. p. p. paredzētām robežām. Sūdzētāja picvestā 546. p. (1.
teik.) paredzētā atlīdzība nosakāma tikai ar zvēr. aizgādna vienošanos ar kreditoricm kā tādiem, bet nevis pilnsapulcē. Šai
ziņā pats 546. p. noteikti uzsver savā 1. tcikumā paredzčto atlīdzības izšķirību pret to atlīdzību, proti gratifikāciju, kādu gan
nosaka pilnsapulce saskaņā ar tā paša 546. p. 2. teik. (Kr. Senāta Tiesu dep. 1911. g. spried. Nr. 3246 b ; citēts pēc R. Freimaņa darba: Latvijas konk. lik. 1934. g. 66. (67. lpp.). Kā parcizi aizrāda Apgabaltiesa, 546. p. 1. teikumā paredzēto atlīdzību kreditori, ar kuriem zvēr. aizgādnis bija vienojies, izsniedz
no s a v i e m līdzekliem, bet nevis uz konkursa masas rēķina. Vispār konkursa darbībā jāievēro netikvien kreditoru, bet
arī parādnieka (kridāra) intereses (Sen. CKD. spr. 31/1137).
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 727, Kristubu krāj-aizd. sab. „Palīgs" rnaksātnesp. I.)
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1) Pēc pareiza kasācijas sūdzlbas iesnicdzējas aizrādījuma, prasītājai ir tiesība tikai uz p a t i e s o zaudējumu atlīdzību, kuri viņai cēlušies no ēkas nodegršanas (Vispārējo apdrošināšanas noteik. 19. §; atbildētājas statūtu 34. §). Polisē uzdotais apdrošinātā priekšmeta novērtējums, kas ir apdrošināšanas summas maksimums (atbild. statūtu 23. §) nav atzīstams
par šī prickšmeta patiesās vertības neapšaubāmu pierādījumu,
kādēļ apdrošinātājs to varēja atspēkot (Sen. CKD. spr. 1928. g.
Nr. 1215). Tādēl arī nevar tcikt, ka prasītājai par nodegušo
ēku pienāktos pilna apdrošināšanas summa, kādēl, pretēji Apg-abalticsas domām, gan var būt nozīme nopratināto liccinicku
liecībārn, ar kuirām atbildētāja domājusi pierādīt ēkas patieso
vērtību. Tādēl Apgabaltiesai šīs liecības bija jaapspriež, tāpat
kā atbildētājas līīgums par ekspertīzes izdarīšanu uz nopratināto liecinieku liecībām; šo savu pienākumu Apgabaltiesa nav izpildījusi.
(1934. g, 25. okt. spr. Nr. 2148, Neilands pr. 1. pr. Taurupes savstarp.
ugunsapdroš. b-bu.)

2) Apgabaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu
un aprādīto datu pamata konstatējusi, ka atbildētāja Rīgā izdevusi prasītājam kreditvēstuli (akreditīvu) uz Maskavu, derīgu
līdz 30. novembrim 1930. g. par 236,35 Pad. Kr. rub., kas iztaisa
Ls 628,69 un ka šo kreditvēstuli atbildētāja 13. novembrī 1930. g:.
Maskavā atsaukusi, tā kā prasītājs minēto summu Maskavā
vairs nevarēja saņemt. Šcādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas apstākļu iztirzāšanu pēc būtības un tamdēl nav
pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Izejot no šicm konstatējumiem,
Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka ja prasītājs minēto sum
mu pēc 13. novembra 1930. g. nevarēja sanemt Maskavā, viņam
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bija tiesība pieprasīt no atbildētājas naudas izmaksu Rīgā. Tas
apstāklis vien, k.a savā laikā, pie kreditvēstules izdošanas prasītājam, pēdējais pats nebija iemaksājis pretvērtību, bet to izdarījusi Padomju Krievijas tirdzniecības pārstāvniecība, pēc
Apgabaltiesas domām, šinī lietā nekrīt svarā; ja minētā pārstāvniecība iemaksājot naudu, norunājusi ar atbildētāju, ka pēdējā izmaksās šo naudu prasītājam un ja prasītājs šo solījumu
dotā gadījuma kreditvestuli ir pieņēmis, tad tāds līgums trešai
personai par labu, pēc Apgabaltiesas domām, nevar tikt atsaukts no minētās pārstāvniecības.
Savā kasācijas sūdzībā atbildētāja aizrāda, ka no lietā iesniegtiem dokumcntiein, kā arī no liecinieka V. lieclbas csot
redzams, ka S. P. R. S. tirdzniecības pārstāvības un atbildeta
jas starpā pastāvējušas uzdevuma (mandāta) attiecības, kurām
bija piemērojami Latvijas civīllikumu 4363., 4366., 4369., 4373.,
4375. un 4378. p. p., bet nevis 3117. p. un ka Apgabaltiesa, piemērojot šinī gadījumā L. civ. lik. 3117. p., esot pārkāpusi 4363.
un tālākos pantus par uzdevumu (mandatum).
Partu starpā nav strīda par to, ka atbildētāja Rīgā izdevusi 3. oktobrī 1930. g. prasītājam kreditvestuli (akreditīvu) u z
M a s k a v u, derīgu līdz 30. novembrim 1930. g. Atbildētāja
bija tikai kreditvēstules izdcvēja (adresants), bet par korespondentu (maksātāja) atzīstama vienīgi Maskavas banka, kura
akreditīvu nav apstiprinājusi. Atbildētāja, kura saņēinusi no
Padomju Krievijas tirdzniceības pārstāvniecības 3. oktobrī
1930. g. rakstisku rīkojumu izmaksāt prasītājam Ls 628,69
Mask'avā un pēc tam novcmbra sākumā otru rīkojumu atsaukt
akreditīvu, izpildījusi šo mandanta, sava pilnvarotāja, rīkojumu
un atsaukusi akreditīvu pirins tā, kad prasītājs savukārt bija
atsaucis akreditīvu, un sakarā ar to bija piepfasījis izmaksu no
atbildētājas. Kreditvēstule, kā asignācijas nozare ir naudas
pārvešanas līdzeklis un paredz, ka kreditvēstulcs saņēmējs saraem naudu citā victā (dotā gadījumā Maskavā). Maskavas
banka (korespondents) nav paziņojusi prasītājam, ka viņam
noteikts akreditīvs, bet pats prasītājs atkāpies no akreditīva darīiuma, atteicics braukt uz Maskavu un saņemt tur naudu, saskanā ar kreditvestuli no korespondenta-maksātāja Maskavas
bankas. Pie tādiem apstākliem viņš varētu prasīt no atbildētā-

jas tikai to savu valutu, kuru viuš pats viņai dcvis. AkreditTvs
pats par sevi nenodibina regjesa prasibu (Cvingmann, VIII Nr.
1641). Kreditvēstule, kā asignācijas nozare, ir tāpat kā asignäcija atsaucama līdz paziņojumam no korespondenta-maksātāja
puses; ai paziuojumu korespondents (dotä gadījumā Maskavas
banka) pa«dno akrcditētam, ka vinam noteikts akreditivs un ti
kai pēc t?da paziņojuma akreditētais (kreditvēstules saņēmējs)
dabūtu jnu bankas (korespondenta) abstraktu parādsolījumu,
pēc kā tad korespondentam jau būtu tiesības celt kādus iebildumus, kas izrietētu no akreditīvlīguma starp izdevēju (adresantu) un maksātāju (korespondentu) (sal. Handwörterbuch der
Rechtswissenschaft Stier-Somlo un Aleks. Elsler.). Runā stāvošā gadījumā, turpretim, akreditivs n e t i k a apstiprināts,
kādēļ runā esošā gadījumā kreditvēstuli adresants varēja atsaukt lTdz karnēr prasītājs kā akreditētais nebija vēl pieprasījis
no atbildētājas (adresanta) sagaidāmo (un pienākošos viņam no
Krievijas pārstāvniecības) valūtu. Tāds pazirjojums no Maska
vas bankas akreditētam-prasītājam nosūtTts ncbija un taitide]
arī kreditvēstuli adresants varēja atsaukt. Uzskatot prasītāiam
izdoto kreditvēstuli it kā par prasījuma dokumentu pret viņas
izdevēju-atbildētāju. Apgabaltiesa. nepictiekoši noskaidrojot
starp particm savā starpā un ar trcšām personām pastavējušās
jūridiskās attiecības, pielaidusi motīvēšanas nepilnību im nepareizību.
(1934. K. 28. sept. / 26. okt. spr. Nr. 1021, Azarova pr. 1. pr. akc. sab.
„Kooperātīvā tranzitbanka".)

76 -

Likums par darba laiku.
3.

Apgabaltiesa apmiērinājusi prasītāja prasību par darba algu, atrodot, ka likumā par darba laiku nav noteikts, ka 17. panta nosacījums par paaugstinatu atlldzlbu nebutu attiecinams uz
tā paša likuma 3. p. 2. piezime aprādītiem gadljumiem, t. i. kad
strādnickam svētdienas atpūtas vietā tiek dota atpūta citā nedēlas dienā. Savā kasācijas sūdzībā atbildētāja atrod, ka tādos
gadījumos, kad svētdienas vietā atpūta tiek dota citā nedēlas
dienā, tad svētdienas darbs, kurš fiziska darba strādniekam nepārsniedz 8 stundas dienā, neesot uzskatams par virsstundu
darbu un tas nav atalgojams ar 17. p. paredzēto 75% piemaksu.
Kasācijas sūdzība pelna ievērlbu.
Saskanā ar Likuma par darba laiku 3. p. 2. piezīmi, kā fi
ziska, tā garīga darba strādniekiem, kuri darba technisku apstākļu dēl nevar izlietot savu atpūtu svētdienā, tā dodama citā
nedēlas dienā. Tā tad, pēc šā likuma burtiskā teksta šiem
strādniekiem dota iespēja svētdienu svinēt kādā citā dienā,
kura viņiem uzskatāma par svētdienu un lldz ar to parastā svētdiena šiem strādniekiem pārvēršas par darbdienu, jo
saprotams, ka likumdevējs nav domājis noteikt šicm darbiniekicm divas svētdienas: vienu parastās svētdienas vietā, kura
dota vii.iicm atpīitai un otro (parasto svētdicnu), kuru viiii varēlu izlietot kā darbdienu, bet ar 75% paaugstinfito darba atalgojumu. Šis pēdējais uzskats radītu šiem darbiniekiem icvērojam priekšrocību pret visiem citiem darbiniekiem, kufi svin tikai parastu svētdienu, bet par kādu p'riekšroclbu likumdevējs,
izdodot 3. p. 2. piezīmcs noteikumu, saprotams, nckad nav domājis. Jānem vērā, ka Likums par darba laiku ir izi.iēmunia li
kums, kas nav tulkojams paplašināti (Sen. CKD. spr. 1934. g.
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Nr. 2167, Šenvalda 1.). Kā to liecinājis arī liecinieks G. šiņi lietā, agrāk prasītājam par apsargāšanu tika piemaksāti svētdienās 75%, bet pēc tam Kara ministrija paaugstinājusi prasītājam
algu un devusi vinam svētdienas vietā vienu brīvu dienu nedēlā, bet līdz ar to arī strīpojusi piemaksu svētdienās.
Senats tamdēļ atrod, ka tiem darbiniekiem, kuriem saskanā ar Lik. par darba laiku 3. p. 2. piezīmi svētdienas vietā dota
atpūtai cita nedējas diena, nostrādātais svētdienas laiks nav
uzskatāms par virsstundām ar 17. p. paredzēto 75% piemaksu
un ka Apgabaltiesa savā spriedumā pielaidusi Lik. par darba
laiku 3. p. 2. piezīmes un 17. p. noteikumu pārkāpšanu.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 2-682, Treija pr. 1. pr. Latv. valsti Kara min.
personā.)

17.
1) Senāta Civīlais kasācijas departaments jau paskaidrojis (1932. g. spr. Nr. 1863), ka saskaņā ar 1930. g. 22. decembra
papildinajumu pie Lik. par darba laiku 17.p. (Lik. kr. 194) virsstundu atlīdzības prasības, kuras šī likuma spēkā stāšanās laikā,
saskaņā ar agrāko likumu, vēl nebija noilgušas, celamas divu
gadu laikā, skaitot no jaunā likuma spēkā stāšanās. Tādā kārtā Apgabaltiesa pareizi atzinusi par noilgušu prasītāja virsstundu atlīdzības prasību, kura minētā likuma spēkā stāšanās dienā
gan vēl nebija noilgusi, bet tomēr iesniegta pēc 2 gadu notecēšanas no 1931. g. 6. janvāra, t. i. no jaunā likuma spēkā stāsanās dienas. Ar to atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 1. pktā, kuros virjs aizstāv maldīgo uzskatu, ka
vinam tiesība konkrēto prasību, kura pamatota uz 1927.—1930.
g. g. izpildīto virsstundu darbu, celt 10 gadu laikā, skaitot no
vina prasījumu natīvitātes.
Nepelna ievērību arl prasītāja aizrādījums kasācijas sūdzības 2. pktā, kurā vinš cenšas piercādīt, ka prasība bijusi apmierinārna vismaz tādā apmērā, kādu sastādot normālā atlīdzība par katru virs sešām darba stundām strādāto scptīto stundu,
jo viņam, kā garlgam darbiniekam. uz līguma pamata noteiktā
alga pienākoties par 6 darba stundām dienā. Šādai prasītāja
argumentcācijai trūkst pamats, jo pēc Likuma par darba laiku
strādniekam vai darbiniekam, kas strādājis ilgāk par šinī liku-
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mā noteikto normālo laiku, ir piešķirta vienīgi tiesība uz virsstundu atlīdzību, kādu prasību prasītājs tomēr konkrētā gadījumā, kā augŠā aprādīts, vairs celt nevar.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 2077, Janieka pr. 1. pr. Latvijas Banku.)

2) Prasītājs savā prasībā par darba algu lūdz picspriest
viņam: a) Ls 284,76 par laiku no 1930. g. 16. jīīlija līdz 1930. g.
27. decembrim par nostrādātām virsstundām un b) Ls 67,20
par atlaišanu bcz iepriekšējas uzteikšanas. Micrtiesnesis apmicrinājis pēdējo prasības daļu par atlaišanu bcz iepriekšējas
uzteikšanas, noraidot prasības pirmo dalu aiz tā iemesla, ka
virsstundu atlīdzība stundu strādnickiem, par kādu atzīstams
prasītājs, noteikta tikai ar 1930. g. 23. dcccmbra papildinājumu pic Likuma par darba algu, kāds likums stājies spēkā
1931. g. 6. janvārī un tamdēļ uz prasītāju nav attiecināms-.
Apgabaltiesa, sekojot Senāta CKD aizrādījumieni vina spriedumā, kas noticis šai lietā un picvicnojotics micrtiesncša sprieduma motlvicm, apstiprinājusi šo spricdumu. Savā kasācijas sūdzībā prasīlājs atrod, ka Apgabaltiesa nepareizi csot
nostādļjusi virsstundu atlīdzības jautājumu uz vienas pakāpes
ar svētdienas un svētku dicnu darbicm, un ka prasība par
svētdienu un svētku dicnu darbicm bija apmicrinama Ls 69,11
apmērā; ka apmicrināma bija arī prasības dala par virsstuiidu
atlīdzību Ls 89,78, jo Scnāta paskaidrojums, ka stundu strādniekiem nav tiesības uz virsstundu atlīdzību, nebija publicēts
līdz 1930. g. 1. oktöbrim un ka šis S.enāta paskaidrojums varot zīmētics tikai uz tām 2 stundām, ko nosaka darba laika
likuma 6. pants, bct ne uz visam tām virstundām, ko atbildētājs vii.iam esot licis strādāt. Prasītaja kasācijas sūdzība nepclna ievērību. Kā Senats jau paskaidrojis šinī pašā lietā,
1930. g. 23. deccmbra papildinājums pie Likuma par darba algu
nav piemērojams pirms tā spēkā stāšanās. jo šis likums atzīstams ne par agrākā likuma autentisku tulkošanu, bct par
jaunu likumu; turpretim jautājumam par to, kad tika publicēts
Senāta kopsapulccs spricdums nav nckādas nozīmcs, jo no
svara ir, kad publicēts un stājics spekā likums, bet ne Scnāta
spricdums. Prctēji prasītāja iebildumam likums, runājot par
virsstundām, neatšķir darbdienu virsstundas no svētdicnu vai
svētku dicnu stundām. Pie stundu atalgojuma no svara ir vie-
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nīgi tas, ka strādnieks nostrādajis zināmū stundu skaitu, par
kādu skaitu kā tādu vinš saņem savu stundas algu, bet nevis
tas, k ā d ä 1 a i k ā un cik stundu viņš strādātu katrā atsevišķā
dienā (Sen. CKD. spr. 1930. g. 30/1 Dundura 1. Nr. 635). Pie
stundu atalgojuma vispār neyar ruriāt par virsstundām, jo pie
•stundu algas darba stundu skaits dienā taisni nav notcikts, bet
darba stundu skaits atkarājas no paša strādnieka (Sen. CKD.
spr. 1930. g. 30/1 Nr. 635). Ar to atkrit visi prasītāja paskaidrojumi vina kasācijas sūdzībā, kuros viņs apstrīd Apgabalticsas sprieduma pareizību.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 2511, Bušmarja pr. 1. pr. Zitaru.)

18.
Pretēji atbildetājas paskaidrojumicm vinas kasacijas südzlbā, Apgabaltiesa nebija spiesta pratināt no atbildētājas uzdotos licciniekus, lai noskaidrotu, ka partu starpā notikusi
vienosanäs, pec kuras prasītājs par atvaliuājuma laiku sanēmis atlīdzību vienas ncdēļas algas apmērā, jo šada vicnošanäs, ja tä arī bütu notikusi, tad viņa, kā ritnajosa pretim Lik.
par darba laiku 18. p. notcikumiem nebütu saistosa prasītājam (sal. Sen. CKD. spr. 26/118; 29/88 un citi).
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 2012, Liberta pr. 1. pr. Latviešu zemnieku
s-bu.)

19.
Senāta CKD. savā 1930. g. spried. Nr. 793, uz kuru atsaucas atbildētājs. paskaidrojis, ka dārzniecību v i e n k ā r s i e s t r ā d n i e k i pielīdzināmi Lik. par darba laiku 19. p.
minētiem. laukstrādniekiem. Tomer konkrētā gadījumā Apgabalticsa konstatējusi, ka prasītājs pie atbildētāja strādājis kā
mäceklis un arī kā dārznicka palīgs. Pretēji atbildētāja aizrādījumam, māceklis nav uzskatāms par dārzniecības vienkāršu strādnicku, jo māceklis neizpilda tikai tos vienkāršos
darbus, kuri pēc sava 'rakstura ir analogi laukstrādnieka darbietn, bet pa savu darba laiku sagatavojis k v a 1 i f i c ē t a in
darbarn, kas vienkārša strādnieka picnākumos ncictilpst. Ja
pie tarn prasītāis, kā aizrāda Apgabaltiesa, strādajis a r \ vien-
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kāršus darbus, tad tarn nav izšķirošas nozīrnes, jo tas viua
g a l v c n ā (macckļa) darba raksturu negroza. Apgabaltiesas
sledziens, ka prasitajs pic atbildčtāja strādājis arī kā darznie
ka palīgs (aclm rcdzot pēc mācibas laika pabeigšanas), nav
pāfbaudams kasācijas kārtībā. Atbildētāja aizrādījnms, ka nosaukuinam, kāds bijis darbiniekatn, neesot nozimes, konkreta
gadījumā nekrīt svarā, jo Apgabalticsa nav vadījusies vienīfci
no prasītāja amata nosaukuma, bet atsaucotics uz liccinieka
V. liccību, ar to pašu konstatējusi, ka prasTtājs, kā dārznieka
palūrs, nodarbojies, piemēram, ar begoniju, krizantēmu u. c.
stādīšanu un pārstādīšanu rudcņos, ko vienkāršs strādnieks
nevarējis izpildīt. No sacītā redzams, ka Ap^abaltiesai nebija vajadzības konstatēt, kad prasītājs strādfijis ka māceklis
un kad kā dārznieka palīgs, jo abos darba posmos prasītāj.s
izpildljis darbus, kas n a v pielīdzināmi laukstrādnieku darbicm. kādēl prasītājam ticsība prasīt virsstundu atlīdzību pēc
Lik. par darba laiku pa v i s u pie atbildētāja nostrādāto laiku.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 2109, Andersona pr. I. pr. Sēju.)
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Rīkojums par zīmognodevu.
44. p. 9. pkts.
Tiesu Palāta runā stāvošos 3 līgumus uzskata par tirdzniecisku korespondcnci, t. i. par pārdevēja vēstulēm, kurās atrodoties „vicnošanās par preču pārdošanu", proti pasūtījuina
pieņemšanas apstiprinājums (Rīk. par zīmognod. 46. p. 55. pkt.).
Nākot pie šāda slēdzicna, Ticsu Palāta tomēr nepaskaidro, kādēļ viņa nav ņēmusi vērā, ka abi kontrahenti (pārdevējs un
pircējs) d z ī v o RI g ā, ka viņi runā esošos dokumentus apzīmē par l ī g u m i c m („jwroBopij" vai „yc'ioBne"), ka kon
trahenti paši izgājuši no tīī, ka minētie dokumcnti j ā a p 1 i e k
a r z ī m o g n o d e v u , ka kontrahenti parcdzējuši iespēju
„tagadējo iīgumu" („HacTOHin.ee ycjioBiie") n o d o t t ā 1 ā k,
un ka vispār dokumenti — pat ārēji — ncatbilst vēstuļu formai; trīīkst piemēram starp tirgotājiem un vispār picnemtais
noslēgums „augstcienībā" u. t. lldz. fraze. No visa tā izriet,
ka kontrahenti Istenībā ncmaz nav domājuši savā starpā vest
kādu korespondenci, pēc kā vajadzības nebija, jo abi kontra
henti dzīvo Rīgā. Pie šādiem apstākjiem Nodokļu dcpartamentam bija pietiekošs pamats minētos dokumentus uzskatīt
nevis par tirdzniecisku korespondenci, bet gan par īsticni preču pirkšanas- pārdošanas līgumiem, kas apliekami pēc Rfkoj.
par zīmognod. 44. p. 9. pkta.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 449, Zissera im c. 1.)

46. p. 55. pkts.
Nodokļu departaments atrod, ka runā esošais dokumcnts
nccsot kvālificējams kā tirdznieciska korespondencc, jo tas
ncsaturot sevī picdāvājumu, pasfītījurnu un pasfitījuma pie-
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ņemšanas apstiprinajumu, un ka dokuments esot uzskatams par
līgumu, Rīkoj. par zīmognod. 44. p. 9. pkt. izpratnē, kurš skaitoties par galīgi noslēgtu no tā momenta, kad pretējais kontrahents, firma „L. B.", piei,iem līguma priekšlikumu. Tiesu
Palāta pareizi šādu Nodoklu departamenta izteikto uzskatu
atzinusi par nedibinātu. Rīkoj. 46. p. 55. pkts kā tirdznieciskas
korespondences priekštnetu un saturu atzīst, starp citu, taisni
arl v i e n o š a n o s par prcču pirkšanu-pārdošanu. „Vienošanās par pirkšanu-pārdošanu" nekas cits kā pirkšanas-pārdošanas līgnms, t. i. abpusījrs darījums. No otras puses, t i r d z n i e c i s k ā korespondencē izteikto vicnošanos mēdz ietērpt
vēstules formā; vēstules saturs šai ziņā var but vai nu piedāvājums, pasūtījums, vai pasūtījuma pieņemšanas apstiprinājums, kā uz to tieši aizrāda minētais 46. p. 55. pkts. Tadā kārtā, vēstule ar nupat aprādīto saturu taisni būtu tāds vienošanās akts, kāds, kā tirdznicciska korespondence, n a v ar zīmog'nodcvu apliekams saskanā ar 46. p. 55. pktu, kas runa esošās
vēstules uzrakstīšanas laikā (1929. g. 21. septembrī) vēl bija
spēkā. Nodoklu departaments atzīst, ka vēstulē izteiktā vienošanās notikusi starp klātnccsošiem kontrahentiem. Atrodot, ka vēstule būtu tikai priekšlikums, un ka vienošanās skaitoties par galīgi noslēgtu tikai ar to momentu, kad to pieņem
firma „L. B.". Nodoklu departaments gan sagroza vēstules
tiešo saturu, pēc kura vēstulcs rakstītāja taisni a p s t i p r i n a
jau notikušo vienošanos, tā tad vēstule iztcikts 46. p. 55. pktā
parcdzētas „pasūtījuma pieņemsanas apstiprinājums". Bet arī
kā priekšlikums (piedāvājums), vēstule būtu no zīmognodevas
atsvabināma uz tā paša 46. p. 55. pkta pamata. 46. p. 55. pkts
bija Rīkoj. par zīmognodevu ievedis pilnīgi jaunu notcikumu,
kāds nebija nedz mūsu 1921. g. 17. septembra Rīkoj. redakcijā,
nedz arī krievu zīmognod. ustavā.
P ē c krievu zlmognod.
ustava (57. p. 3. pkts) gan bija apliekami ar zīmognod. (zemākā likmē) akti un dokumenti t i r d z n i e c ī b a s l i e t ā s par
preču pirkšanu un pārdošanu neatkarīgi no formas, k a u t a r i
t i r d z n i e c i s k u v ē s t u l u v e i d ā . Turpretim, pēc mūsu RTkoj. 46. p. 55. pkt. akti tirdzniecības lietās par preču pirkšanu-pārdošanu tirdzniecības korespondence (vēstulu formā)
n a v ar zīmognodevu apliekama, un tikai pēc mūsu 1934. gf.
15. jūnija likuma (L. kr. 167) minētie akti no jauna aplikti, ka~
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mēr pārējā tirdznleciskā korcspondence arī tagad vēl brīva
no zīmognodevas (Nodoklu departamenta 1934. g. 30. augusta
paskaidrojums: V. V. 195. Nr.).
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 298, firmas „L. Bērmans" 1.)
*

67.
Pretēji Nodokļu departamenta domām, Rīk. par zīmognod. 67. p. 4. pkt, runā par p r i v ā t i e m dokumenticm, t. i.
par tādiem, kuri vai nu vispār sastāditi bez kaut kādas amatpersonu piedalīšanās, vai kuros tikai apliccinäti kontrahcntu
paraksti, Notar, nolik. 133. p. un sek. p. p. izpratnē. Šais gadljumos atbildlbu par attiecīgo zīmognodevas samaksu ncs
vienīgi paši kontrahenti, bet nevis amatpersonas, kuras bija
apliecinājušas kontrahentu parakstus vien. Turpretim amat
personas gan ncs atbildību par zīmognodevu attiecīgo samak
su Rīkoj. par zīmognod. 4. p. 1. pkt. paredzētos gadījumos, t. i.
par publisku dokumentu (Notar, nolik. 282. p., Rīkoj. par zīmognod. 91. p.) apmaksu ar zīmognodevu un proti, kad doku
ments tiek sastādīts notariālā kārtībā (Notar, nolik. 280. p.),
vai kad dokuments uzrādīts apliecināšanai (Notar, nolik. 146.,
282. p. p. izpratnē). Tā tad, runā stāvošais dokuments, kur
notārs tikai apliecinäjis kontrahentu parakstus vien, attiecināms uz p r i v ä t i e m dokumentiem, par kuru apmaksu ar
zīmognodevu amatpersonas neatbild (S.en. CKD. spr. 32/905;
sk. arī 30/813; 27/148). Nodoklu departamenta pievestais Rīkoj. par zīmognod. 67. p. 5. pkt. nepielaiž argumentum e contārs apliecina parakstus, neapmaksu ar attiecīgo zīmognodcvu,
tāra apliecina parakstus, neapmaksu ar atticcīgo zīmognodcvu,
notäram būtu jāmaksā zīmogsods. Tāpat neattaisno Nodoklu
departamenta uzskatu vina minetie 3., 4., 104. p. p., jo jēdziens
„pieņemšana" nezlmējas uz notāra darbību, apliecinot parak
stus uz vjņam š a i noluka iedotā doktimenta. Pretēji Nodoklu
departamenta domām, jēdzicnu „picņemt" nevar tulkot „paplašinoši" jau tāpēc vkn ka uz vispārejā pamata fiskalie likumi iztulkojami taisni visšaurakā izpratnē.
(19.34. K. 24. okt. spr. Kr. 559, Mierkalna nek. īnaš. pārdoš. 1.)
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Vekselu likumi.
.31.
Atbildētājs R. bija vekselu prasību cēlis pret prasītāju,
it kā vekscļu izdevēju, kurus atbildētājs Ed. Bl. izrakstījis, dibinoties uz runā esošo piltivaru. Tā tad, R. vispirms bija jäpierāda, ka šī pilnvara devusi Edvinam Bl. tiesību izdot vekscļus prasītājas vārdā (Staubs. Kommentars pie vācu W. O.
95. p. piez. 10-b). Tiesu Palāta šai ziņā koustatējusi, ka pēc
pilnvaras satura un prasītājas 1925. g. 30. jūlija vēstules Edv.
Bl. pēc pilnvaras bijusi ticsība vekselus izdot prasītājas vārdā
vienīgi sakarā ar vinas māju p ā r v a l d ī š a n u iin pret vekseliem aizņemtics naudu vienīgi ā r s t ē š a n a i . Šādi Tiesu
Palātas konstatejumi nav kasaqijas kārtībā pārbaudāmi. Kā
parcizi aizrāda Tiesu Palāta, šads pilnvaras saturs R. bijis jāziua.
Pēc vekselnol. 33. p. „veksela saistībā atbildlgā persona" var aizstāvēties ar ierunām, kas pamatojas uz vinas tiešām
attiecībām ar vekseļturētāju. Atbildētājs R. nenoliedz, ka vekselis izdots tieši uz vina vārda. Tā tad, prasītāja varēja aizstāvēties ar ierunu par to, ka R. bijis zināms par to, kadam seviškam nolūkam tikusi izdota pilnvara, kufu mir. Edv. Bl. bija
izlietojis runā esošo 3 vekselu izrakstīšanai prasītājas vārdā."
Šai ziņā Tiesu Palāta, dibinoties uz Edv. Bl. un R. paskaidrojurniem 1926. g. 3. marta, resp. 28. maija protokolos konstatējusi, ka R. bi j i s z i n ā m s, ka Edv. Bl. patiesi minetos vekseļus izdevis R. taisni sakarā ar Bl. p e r s o n ī g o p a r ā d u
n o t i r d z n i c c i s k ā m o p e r ā c i j īī m un kāda iizyeinuma uzsākšanai, bct ārstcšanai tikusi izlietota tikai sumrnas
Ls 3.000,— mazākā daja. Arī šādi Tiesu Palatas konstatejumi
nav kasāci;as kārtībā pārbaudāmi. Ar to atkrīt visi atbildēiāia R. paskaidrojunii vina kasācijas sīīdzībā, kuros tas apstiid
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Vcksclu likums.

minēto Tiesu Palatas konstatejumu pareizību pēe bīītības. No
saviem konstatējumiem Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka R. bijis ļ a u n t i c ī g s v e k s e | u t u r ē t ä j s, kura
prasījumu likums neaizsargā, jo likums aizsargā tikai Iabticīgu
vuksclturētāju (Sen. CKD. spried. 27/895; 28/572); šāds Tiesu
Palatas sledziens par R. 1 a u n t i c ī g a v e k s e ļ t u r ē t ā j a
stäyokli tāpat nav Senātā pārbaudāms (Sen. CKD. spried.
31/514; 34/779). No šl slēdziena tad Tiesu Palāta varēja näkt
pie sava gala slēdzicna, ka R. n a v tiesības uz prasītājas Edv.
Bl. izdotās pilnvaras pamata prasītāju atzīt par runā esošiem
vekseļicm atbildlgu pcrsonu un vekselu summu pieprasīt no
prasītājas (vekseļnol. 31. p.). Prctēji R. domām, tas apstāklis, ka prasītāja, var būt, nodomājusi savā laikā Edv. Bl. atzīt
zināmas tieslbas uz māju daļu, nekad nav devis Edv. B1. tiesību, izrnantojot viņam „citos nolūkos" izdoto pilnvaru, patvaļīgi noteikt māju daļas pretvērtību un noteikt šīs pretvērtības izmaksas termiņu ar to, ka viņš prasītājas vārdā izdod
kādam R. vekseļus par Ls 8.000,—. Ar to tad R. iesniegtās
prasītājas vēstules zaudē pilnīgi nozīmi šai lietā. Tiesu Palātai bija arī pietiekošs iemesls runā esošos 3 vekselus atzīt par
— saimnieciskā ziņā — nedalāmu vienību, un ievērojot to, ka
R. pat nav mēģinājis noskaidrot, kādu īsti dafu vekseli par
Ls 3.000,— Edv. Bl. izlietojis ārstēšanai (uz ko vien vinš ticis
pilnvarots, un kas vien viņam ticis uzdots), nākt pie slēdziena,
ka visi 3 vekseli nav varējuši nodibināt prasītājas vekseļtiesisku saistību pret R.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 288, Blumberss pr. 1. pr. Rūteni un Blumbera;u.)
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Nodokļu nolikums.
(1928. g. izdev.)
112.
Tiesu Palāta nav nēmusi vērā immobiļa novērtējumu
Ls 19.096 aiz tā iemesla, ka šis novērtējums attiecoties uz
1927. g., kurpretim mantojuma atstājējs esot miris 1930. g.
25. februārī. Nākot pie slēdziena, ka mantojuma immöbilis
novērtējams pēc 1930. g. vērtības Ls 18.480,—, Tiesu Palāta
tomēr nav ņēmusi vērā, ka saskauā ar Nodoklu nolik. 112. p.
(1928. g. izd.) immobiļa vērtību nosaka pa trīsgadīgiein laikmctierņ, un ka tādēļ 1927. g. novērtējums Ls 19.096,— bija
spēkā līdz 1930. gadam. Ja nu Nod. departaments bija piestādījis nodoklu inspektora 18. IV 31. g. rakstu, kuļ'ā minēts, ka
jaunais 1930. g'. novērtējums Ls 18.480,— stājas spēkā tikai ar
1930. g. 12. jīīniju, bet mantojuma atstājēja nāves momenta
1930. g. 25. februārī vēl bija spēkā agrākais trīsgadīgā laikmeta novērtējums, tad Tiesu Palātai bija jūņem stāvoklis pret
Nod. departamenta paskaidrojumiem, un tā nevarēja vienkārši
atrunāties ar to, ka iepriekŠējais novērtējums attiecas uz
1927. g., jo pēc likuma tas attiecas uz visu trīsgadīgo periodu.
Tādā kartā Tiesu Palāta ir pielaidusi savā lēmumā kā motīvēšanas nepareizību, tā arī nepilnību.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 412, Juttas 1.)
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Nodevu nolikums.
208.
Pretēji Nodokļu departamenta domām, Tiesu Palata pareizi nav piešķīrusi nozīmi mantinieces paskaidrojumiem, kas
doti pagasta valdei, jo likums tādu mantojuma vertības uzdošanas kārlību ncpazīst. No Nodevu nolik. 208. p. satura nebüt neizriet, ka no mantinieka šādā kārtā jāizdabīl manto
juma novērtējums, un paša mantinieka dcklarācijas iztnlkuma
gadījumā Nodokju departamentam ir jāgriežas pic likumīgām
taksācijām. Atkrītot datiem, kas icvākti caur pagasta valdi,
Tiesu Palāta varēja dibinatics uz tiesas pieņemto vērtību
Ls 466,—, jo Nodokļu departaments pat neaizrāda, kādas citas likumīgas novērtēšanas būtu liekamas mantojuma nodokla
aprēkināšanas pamatā.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 471, Mladziaiioskii mant. 1.)

212. p. piel. 4.
No Apgabaltiesas 1931. g. 5. oktobra Icmuina redzams,
ka mantinieki nav tiesai icsniegusi attiecīgos picradījumus par
parādiem, kas apgrütinot pic mantojuma piederošās S. mājas
(Nod. nolik. 212. p. pielik. 5. p., 1914. g. izd.), un ka tadēļ Apgabaltiesa mantojuma nodokļa aprcķināšanu atstājusi No
doklu departamentam, kas tad an manlojiima nodokli aprēķinājis pēc viua rīclbā esošām zii.ulm. Kam arī, noriuālos apstāklos, mantinieks ievēro minčto 212. p. piclik. 4. p. paredzēto termiņu, ja tas šī termiya robežās iesniedz visinaz lūgumu
par apstiprinašauu mantošanas tiesībās (Sen. CKD. spried.
26/400; 33/98), lad lomēr gadījumā, ja mantinieki tiesai attiecTgos datus par mantojuma sastāvu un vērtlbu līdz ar pierādī-

Nodevu nolikums,
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jumiem par mantojuma apgrütinosiem parādiem n e iesnicdz
un tiesa, sakarā ar to, atstaj mantojuma nodokļa aprēķināšanu
Nodoklu departamentam, terminš paziņojuma par mantojumu
iesnicgšanai nav skaitāms no hlguma par apstiprināšanu mantošanas tiesībās iesniegšanas tiesai, bet gan minētais termiņš
vispār uzskatāms par neievērotu. Tāpēc Nodokļu. departa
mentam bija pietiekošs pamats mantiniekiem aprēķināt naudas sodu saskaņā ar minētā 212. p. pielik. 4. p. 2. teik.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 985, Salenieks mant. 1.)

213.
Kasācijas sūdzības robežās Senātam jāizšķir vienīgi jautājums, pēc kādiem noteikumiem aprēķināmi runā esošo nekustamo mantu apgrūtinošie hipotēkāriskie parādi Kr. c. rub.
1279,77 kap. apmērā. Pēc Nodokļu departamenta pareizā aizrādījuma, 1922. g. 14. februāra Rīkojums („V. V." 39. Nr.) nav
piemērojams. Rīkojums zīmējas uz zelta franka kursiem nodokļa aprēķināšanai, kas paredzēts Noteikumos par nekustamas mantas atsavināšanu un apgrūtināšanu un izdots uz minēto Noteikumu 12. un 14. p. p. pamata. Tā tad, Rīkojumā paredzētie zelta franka kursi nekad nav attiecināmi uz runā esošo
gadījumu, kur jautājums iet ap hipotēkārisko parādu aprēķināšanas kursu, kuri apgrūtina mantojumā ieejošo nekustamo man
tu, m a n t o š a n a s n o d o k ļ a ņemšanai. Nodokļu departaments šai zinā pareizi piemēro taisni 1920. g. 18. marta likumu,
kas vienīgi noteic, pēc kāda kursa jāaprēķina krievu rublos
pirms 1918. g. 1. janvāi;a, noslēgtie parāda darījumi, tā tad arī
hipotēkas, un proti. pēc kursa: 1 Latv. rub. = 1,5 kr. c. rub.
(4. p. „a" pkts), kas par hipotēkārisko parādu summu Kr. c. rub.
1279,77 kap. sastāda Nodokļu departamenta aprēķināto summu
Ls 17,06. Tāpēc tikai šī pēdējā summa atskaitāma no nekustamas mantas vērtības.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 239, Bejajevas mant. 1.)

— 89 —

Not. par mantas Hkumisko novertejumu nodevu ņemšanai
bezatlīdzības pārejas gadījumos.

2.

Pretēji Tiesu Palātas domām, no tā apstākļa, ka apdrosi
nasanas sabiedrība pazinojusi, ka immöbilis apdrošināts par Ls
24.000,—, bet apdrošināšanas novērtējums no sabiedrības īpaši
nav izdarīts, vēl neizriet, ka Tiesu Palāta varēja vispār neņemt
vērā pašu apdrošināšanas summu kā likumīgu taksāciju. Ap
drosinasanas summa parasti sakrīt ar apdrošināmo noverteju
mu (sk. Dr. Lēbers, Tirdzn. tiesību pārskats, 430. lpp)„ un ap
drosinasanas summa taisni nedrīkst pārsniegt apdrošināšanas
novērtējumu. Tādēļ, ja apdrošināšanas s-ba immöbili īpaši nav
novērtējusi, viņa taisni ir piekritusi apdrošināšanas summai kā
apdrošinājuma novertejumam. Noraidot jebkādu nozīmi ap
drosinasanas summai, un atsakoties no šīs summas kā likumīgas taksāeijas, Tiesu Palāta savos slēdzienos pielaiž motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot arī Nod. nol. (1914. g.) 231. p., kādeļ
viņas lēmums šī likuma panta un Civ. proc. nolik. 816. p. pārkāpuma dēļ nav uzturams spēkā.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 529, Svirkovskis mant. 1.)
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Likums par nekustamas mantas atsavinašanu.
Latgales Apgabaltiesa, apstiprinot Konstantina S. un citu
pārdoto nekustamo mantu uz pircēja Aleksandra Z. vārdu, nolēmusi vērtības pieauguma nodokli nencmt, jo no Pildas pagasta valdes 1931. g. 30. nove-mbra novērtēšanas akta redzams,
ka atsavināmais immöbilis pie pēdējās pārejas bijis daudz lielākas vērtības nekā pircēja nosolītā augstākā cena Ls 7000,—.
Tiesu Palāta atstājusi Nodokļu departamenta blakus sūdzību
bez ieverības, atrodot, ka par šīs nekustamas mantas pēdējās
iegūšanas laiku nevar atzīt Centrālās zemes ierīcības komitejas
lēmumu, kā to apgalvo Nodokļu departaments; ka Centrālās ze
mes ierīcības komitejas lēmums konstatējot tikai, ka zemes ierīcības kārtībā zemniekiem piešķirtā zeme iemērīta viensētā
un ka uz šī lēmuma pamata tādēl neesot notikusi nekāda īpašumtiesību iegušana vai pāreja, un korroborētie īpašnieki neko
neesot uz šī likuma pamata ieguvuši; ka vērtības pieauguma
aprēķināšanai ņemama vērā mantošanas celā notikusi pāreja,
kā to arī esot darījusi Apgabaltiesa. Savā kasācijas sūdzībā
Nodoklu departaments aizrāda, ka saskanā ar Rēzeknes-Ludzas-Jaunlatgales zemes grāmatu nodaļas 1932. g. 30. janvāra
zirjojumu — Konstantus S. atsavināto man tu esot ieguvis tieši
uz Centrālās zemes ierīcības komitejas 1927. g. 19. janvāra lēmuma pamata, kādēl arī šis moments uzskatāms par pēdējās
pārejas laiku, uz kuru, saskaņā ar Likuma par nekustamas man
tas atsavināšanu 6. un 14. p. p., atsavinātā manta esot novērtejama. Nodoklu departamenta kasācijas sūdzlba nepelna ievērību. Kā redzams no Likuma par nekustamas mantas atsavināšanu (Lik. kr. 1928. g. Nr. 129) 5. p., vērtības pieauguma nodoklis ņcmams, ja nekustamas mantas vērtība atsavināšanas
laikā pieaugusi vairāk par 10%, salīdzinot to ar vērtību, kura
aprēķināta atsavināšanas nodevas ņemšanai p i e p ē d ē j ā s
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Likdims par nekustainas
mantas atsavināšanu.

i e g ū š a n a s . Noteikumi par zeines icrīcību (Lik. kr. 1924. g.
Nr. 157) paredz, ka uz so noteikumu pamata i z v e d a m i z i n ā m i e i e r ī c ī b a s d a r b i : sādžu šnoru zemju sadalīšana
viensētās, kopīpašuma zemju sadalīšana, starpgabalu un servitūtu likvidēšana, zcmju vienību robežu noteikšana un rēguieša
na. Visos minētos gadījumos, kā pareizi aizrādījusi Tiesu Palata, nekāda īpašumtiesību iegīišana vai pāreja nenotick, jo kā to
arī paskaidrojis Kr. Senats (sal. Bukovska komment. zem. Civ.
lik. 2677. p. un Erdmaņa III, 497. lpp.) pie mantas sadalīšanas
starp līdzmantiniekiem vai kopīpašniekiem ncnotiek mantas
pāreja no viena īpašnieka uz otro (sal. a n Kr. lik. kr. 1884. g,
'Nr. 41, 321. lpp.). Tamdēļ arī vērtības noteikšana uz šo mornentu atzīstama par irrelevantu. Pretēji Nodoklu departarncnta aizrādījumam, Pildas pagasta valdes vērtēšanas komisija
sastadot novērtēšanas aktu 1930. g. 9. aprīlī, aizrādījusi, ka S.
un citu nekustamā manta iegūta 1923. gadā m a n t o š a n a s
c e 1 ā, kad arī notikusi pēdējā dotās nekustamās mantas iegūšana. Senats tāmdēļ atrod, ka Nodoklu departamcnta kasācijas sūdzība, kā nepamatota, atraidāma.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 890, Solovjeva nek. īp. pārdoš. 1.)
r
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Notariata nolikums.
2.

Daugavpils Apgabaltiesa atzinusi mir. Vikentija 0 . testāmentu par spēkā necsošu uz Latg. civ. iik. 10664 p. pamata, konstatčjot, ka testāmentu parakstījušie liecinieki nav apliecinājuši Latg. civ. Iik. 1050. im 10C6'\ p. p. paredzctos apstāklus.
Ticsu Falāta Daugavpils Apgabaltiesas spriedumu atcēlusi, atraidot prasītāja prasību par testāmenta atzīšanu par spēkā neesošu. Ticsu Palfita atradusi. ka Vikentija 0. testāments ir ievests Daugavpils apr. 6. iec. miertiesncša aktu grāmatā aktiem,
kuri ncattiecas uz nekustamu mantu im sastādīts saskaņā ar
Latg. civ. Iik. 1036. pantu. Tādēļ šis testāments, pēc Tiesu Palātas atzinuma, atzīstams par notāriālu testāmentu, bet nevis
par privāttestāmentu (kā domā prasītājs un atzinusi Apgabal
tiesa) im uz viņu nav attiecināmi Apgabaltiesas spricdumā pievcstie likuma panti. Nākot pie šāda slēdjiena, Tiesu Palāta nav
ievērojusi, ka saskaņā ar Notar, nolik. 2. pantu, miertiesnesim
šinī pantā minētos gadījumos ir tiesība tikai a p 1 i c c i n ā t
a k tu u z r ā d ī j u m u (tā paša lik. 65. p. 3. pkt), tä tad ne
vis t a i s ī t n o t ā r i ā 1 u s t e s t ā m e n t u s (Latg. civ. lik.
1039. p.). Tcādēļ jāatzīst par pareizu Apgabaltiesas uzskats,
ka O. testāmcnts atzīstams tikai par privāttestāmentu, kufam
prctēji Ticsu Palātas donuim, gan picmcrojami Apgabaltiesas
spricdumā minētie Iikumu panti.
(1934. «. 27. sept. / 25. okt. spr. Nr. 428, Oļechno pr. 1. pr. ()leclmo.>
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1916. g. 3. jūn. Hk. par to darijumu anullēšanu, kurus parādnieks
noslēdzis kreditoriem par ļaunu (Civ. proc. nol. VI piel, 1932. g.
izdev.).

Tiesu Palāta atcēlusi starp atbildētājiem noslēgto līgumu
par apbūves gabala pārdošanu atbildētājai Minnai P. aiz tā iemesla: 1) ka Ernests P. csot šo līgumu noslēdzis ar nolūku käl
tet saviem kreditoriem, 2) ka prasltāja esot atzīstama par Ernesta P. kreditoru, un 3) ka tāpēc viņai saskaņā ar 1916. g. 3.
jūlija likuma par darijumu apstrīdēšanu, kas noslēgti par launu
kreditoriem (Latv. civ. lik. 1529. p. piez. piel. II nod. — Lik. kr.
1916. g. Nr. 194—1645. p.) 1. p. l.pktu esot tiesības prasī minētā
pirkuma-pārdevuma līguma atcelšanu. Ja arī ir pareizs Tiesu
Palātas aizrādījums, ka prasītājai ir prasījumi prct Ernestu P. par
ārlaulības bērna alimentiem, kuru pamats jau nodibinats ar spēkā
stājušos tiesas spriedumu, tad tomēr prasītāju nevar uzskatīt
par tādu kreditori, kurai jau šīs prasības celšanas laikā būtu tiesības prasīt noslēgtā pirkuma-pārdevuma līguma atcelšanu.
Saskaņā ar minētā 1916. g. 3. jūlija likuma 1. p. 1. pkta noteikumiem, attieeībā uz tādām personām, kas nav tirgotāji, šāda tiesība pieder tikai tādam kreditoram, kuram par labu pēc viņa
prētensijām pret parādnieku ir jau taisīts attiecīgs tiesas spriedums, kurš ir stājies spēkā un izpildāms, un pie tarn: a) piedziņas vēršana uz parādnieka mantu ir palikusi bez sekmēm,
vai b) ja pēc lietas apstākļiem noskaidrotos, ka ar piedziņas vēršanu uz parādnieka mantu kreditors nepanāktu savu prasījumu
pilnīgu apmierināšanu. Tamdēļ arī šai gadījumā ncpietika vien
ar to konstatējumu, ka prasītājai prct parādnieku ir pietiekoši
dibināta prētensija, bct vajadzēja arī konstatēt: 1) ka šai prētensijai ar spēkā stājušos tiesas spriedumu ir jau piešķirta tās
izpildīšana ar attieclgu izpildu rakstu (tamdēļ arī nav nozīmes

1916. g. 3. jun. lik. par to
dar. anul., kujus paradn.
nosl. kredifc. par ļaunu.
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no prasītājas iesniegtam izpildu rakstam par viņas prasības iepriekšējo nodrošināšanu), un 2) ka piedziņas vēršana uz parädnieka mantu palikusi bez sekmēm, vai vismaz tāda piedziņa pēc
lietas apstākliem, nebūtu devusi kaut kādus rezultātus. Šos
apstākļus Ticsu Palāta savā spriedumā tomēr nav konstatējusi,
kādēl atzīstot bcz minēto prieksnotcikumu iestāšanās prasītāju
par tādu kreditori, kurai tiesības apstrīdēt pirkuma-pārdevuma
līgumu uz 1916. g. 3. jīīlija likuma pamata, Tiesu Palāta ir nepareizi iztulkojusi šī likuma 1. p. 1. pktu un līdz ar to arī pielaidusi sprieduma motīvēšanas nepareizību.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 388, Ratchens pr. 1. pr. Priedēm.)
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Lik. par algoto darbinieku apdrosinäsanu nelaimes un arodu
slimības gadījumos (Lik. kr. 1927. g>. Nr. 91).
17.

;

Apgabaltiesa pamatoti aizrāda uz to, ka saskaņā ar Lik.
par algoto darbinieku apdrosinäsanu (Lik. kr. 1927. g. Nr. 91)
17. p. izmaksājāms pensijas apmērs nosakāms tikai ar zaudētarn darba spējām, (kuras koinstatējamas šinī likumā aprakstītā kārtībā), un nav atkarīgs no tā, vai cietušais pēc nelaimes gadījuma turpina saņemt agrāko algu. Šo 1 i k u m a noteikumu nevar grozīt Darba aizsardzības departaments un sociālās apdrošināšanas nodaļas izdotie noteikumi (V. V. 1929.
g. Nr. 64), kuri (4. p.) jautājumu par cietuša darba spēju zaudēšanu nostāda atkarībā no tā, vai viņš var vai nevar ie~
gūt to peļņu, kuru viņš dabīījis pirms bolājuma, kādam ap~
stāklim konstatētos gadījumos var būt nejanšības raksturs un
nav vērā ņemams kā likumā neparedzēts.
(1934. g. 25. okt. spr. Pilkas pr. 1. pr. Vispār. apdroš. s-bu.)
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1930. g. 16. janv. noteikumi par vateršautiem (L. kr. 19).
Apgabaltiesa ir atraidljusi praslbu aiz tā iemesla, ka
prasītājs piekritis kapteiņa priekšā liktam algas pazeminājumam, atrodot, ka llgumu par algas pazemināšanu varēja noslēgt mutiski, un ka šāds līgirr.s ir saistošs arī bez ierakstīšanas munstrullī. Kasācijas sūdzība pelna ievērību. Saskaņā
ar noteikumu par vateršautiem (1930. g. Lik. kr. Nr. 19) 2. p.
1. pkt, 8. un 10. pp., vatcršauta picnākumos ictilpst apliecināt un registrēt kuģu admlnistrātīvā personāla un komandas
noslēgtos dienesta līgumus un kuģa personāla sarakstus, kā
arī to pārgrozījumus, pie kam pirms dienesta līguma apliecināšanas vateršautam jādod iespēja visicm picmunstrējamiem jūrniekiem iepazīties ar līguma saturu; pēc dienesta līguma apliecināšanas. tas ievedams līgumu rcģistrā un visiem ierakstiem šajā reģistrā jābūt dokumentāriski pamatotiem. Tāpēc šādi dienesta līgumi, kuriem ir publiska nozīme,
vai arī šo līgunrn pārgrozījumi, ja tie nav apliccināti, ncdz reģistrēti pie vateršauta, nav saistoši komandai tm tādus nevar
pierādīt ar lieciniekiem (sal. L. civ. lik. 2999. p. tw Civ. proc.
nol. 134. p.). Apgabaltiesa, atzīstot mutisku vienošanos attiecībā uz algas, kas ir personiska darba līguma cscnciāla dala
(L. civ. lik. 4172. p.), pazemināšanu par saistošu bez ierakstīšanas munstrullī, ir pielaidusi motīvu nepareizību.
(1934. g. 26. okt. spr. 1648, Jaunzema pr. 1. pr. Krievijas-Baltijas tvaikoņu kuģniecības sab.)
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Apgabaltiesa atstäjusi Sociālistiskā's Padomju rcpublikas
savienlbas tirdzniecibas pārstāvlbas sūdzību bez ievēiibas, atrodot, ka šķīrējtiesas spriedums ir likumīgs un atzīstams par
spēkā gājušu; ka šķīrējtiesas motlvēta spricduma pasludināšana bija nolikta uz 1930. g. 29. novembri, par ko paziņots sudze
tajai un vinas arbitram, kuri uz sprieduma pasludināšanu neesot
ieradušies, kāpēc sūdzētājai spriedums saskanā ar Civ. proc.
jiol. 1513. (1392.) p., esot skaitāms par pasludinātu beidzamā
dienā, kas nolikta sprieduma iznešanai; ka motīvēts spriedums
ar 2 šķīrējtiesas loceklu parakstiem esot izsniegts sūdzētājai
1931. gada 16. janvārī, bet viņa to esot atsūtījusi atpakal, un ka
Konvencijas 8. un 9. panti izsmeloši uzskaitot gadījumus, kādos
var atteikt sprieduma izpildīšanu, un neviens no šiem gadījumiem neesot piemērojams šinī lietā. Tiesu Palāta atcēlusi pārsūdzēto Apgabalticsas lēmumu un atzinusi, ka šinī lietā 1930.
gada 22. novcmbva šķīrējtiesas sprieduma pasludināšanas kārtība neesot ievērota; šķīrējtiesas parakstītais sprieduma eksemplārs esot pie.sūtīts sūdzētājai tikai pēc škīrējtiesas darbības izbejgšanās, kādēl arī jāatzīst, ka šinī lietā taisītais spriedums
neesot gājis likumīgā spēkā un tā tad arī nav izpildāms. Savā
kasācijas sūdzībā Latvijas koku tirdzniecības un rūpniecības
akc. sab. atrod, ka pretēji Tiesu Palātas apgalvojumam Konven
cijas 6. §, 1. p., kaut gan prasa šķīrējtiesas sprieduma eksemplära izsniegšanu pusēm, tomēr neuzskatot tādu izsniegšanu par
sprieduma pasludināšanas veidu un ka šķīrējtiesas pielaistās nepareizības pie sprieduma eksemplāru izsniegšanas pusēm nevarot būt par pamatu atteikt šķīrējtiesas spriedumu izpildīšanu
<Konvencijas 9. pants). Kasācijas sūdzība pelna ievērību.
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Konvencijā par šķīrējtiesām tirdznieciskās un civīllietās
starp Latviju un Socialistisko Padomju republikas savienibu
nav neviena panta, kas paredzētu šķīrējtiesas tiesāšanas karti
bu un starp citu sprieduma pasludināšanas kārtību. Saskana ar
11. pantu, iztiesājot viņu caurlūkošanai izsniegtās lietas, šķīrējtiesām jāņem vērā tiesas saclkstes dati un pusu pievestie picrādījumi, kā arī victējie likumi un starptautiskie tirdznieciskie paradumi. Šis pants, kas pa dalai atbilst Civ. proc. nol. 816. p.,
paredz galvenā kārtā materiālo tiesību, ar kuru šķīrējtiesai jārēķinās. Materiāli tiesiskā attiecība un ar to saistītas materiālās sekas apspricžamas pēc viņu izcelšanās un izpildīšanas vietas likumiem (Civīllik. ievada XXXV'un XXXVI p.), bet no
procesuāliem likumiem vienmēr ir piemērojams tas, kurš spēkā tiesas darbības vietā (le* fori), un katra tiesa var piemērot
vienFgi savas nāciohālās procesuālās tiesības (Bukovskis, Civīlprocesa mācības grämata, 13Ü. lpp.). Konvencijā tiesāšanas
kārtības noteikumiem trūkstot, — piemērojami vispārīgic civīlprocesa noteikumi un pirmā kārtā vispārīgie noteikumi par škīrējtiesu, ciktāl vini neatrodas pretrunā ar speciālo likumu —
Konvencijas noteikumiem (Civ. proc. nol. 11. p.). Saskana ar
Civ. proc. nolik. 1513. p., šķīrējtiesas spriedumu p a s l u d i n a
p r ā v n i c k i e m , parakstoties viņiem uz paša sprieduma; bet
ja virai nav ieradušies pasludināšanas noliktcā laikā, tad tas uzskatāms par prāvniekiem pasludinātu sprieduma taisīšanai n'oliktā laika pēdējā dicnā. Kaut gan Konvencijas 6. pants paredz,
ka šķīrējtiesas lēmumam, kurā norādīta vina sastcādīšanas diena
un vieta un šķīrējtiesas sastāvs un kufš satur norādījumu par
pusēm doto iespēju izteikties, jābūt parakstītam no šķīrējtiesas,
p i e k a m p u s ē m i z s n i e d z pa v i e n a m š ķ ī r ē j t i c s a s p a r a k s 111 a m 1 ē m u m a
eksemplārām,
tomēr šis pēdējais noteikums par sprieduma eksemplāra izSniēgšanu pusēm nemaz ncatvieto sprieduma pasludinasanas
vajadzību uz vispārējo civīlprocesa noteikumu pamata (Civ.
proc. nolik. 192., 280., 802., 1512. p. p.), jo sprieduma pasludināšana ir katras tiesas darbības nepieciešamais nosacljums un beidzarnais moments, un arvien notiek ne kancelejas kārtībā, bet
atklātā publiskā tiesas sēdē, kaut arī mutiskā sacīkste būtu notikusi aiz sTēgtām durvīm (Civ. proc. nolik. 802. p.). Ar sprie-
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duma pasludināšanu škīrējtiesas darbība uzskatäma par nopeigtu (Civ. proc. nolik. 1515. p.). Šķīrējtiesas sprieduma izsniegšana pusēm ir jau ticsas kancelejas clarbība, kura notick
pēc vispārējiem notcikumicm ne citādi, kā saskai.iā ar puses 10gumu (Civ. proc. nolik. 821. p.), bet pēc Konvencijas 6. panta
tāda šķfrējtiesas parakstīto spriedumu cksemplaru izsniegšana
pusēm ir obligātoriska, bet ncmaz ncatvieto sprieduma pasludināšanu, kas, kā jau aizrädlts, ir pašas tiesas nepieciešamā darbība, ar kuru šķīrejtiesas darbība uzskatäma par nobeigtu (Civ.
proc. uolik. 1515. p.), kamēr sprieduma cksemplaru izsniegšana
pusem ir kancelejas darbība, kura notick jau pēc šl.clrējtiesas
darbības nobeigšanas. Dotā gadījumā, kā tas redzams no pašas lietas, 1930. g. 22. novembrī tika iznesta škīrējtiesas rezolūcija, kura, kā to arī atzinusi Apgabalticsa, atbilst visiem Kon
vencijas 6. panta 1. tcikumā paredzētiem nosacījumiem un ku
ru ir parakstījuši visi trīs šķīrējtiesas locekli, pie kam vienas
puses arbitrs ir palicis pie atsevišķārn domām. Pēc tam motīvēta
sprieduma pasludināšana bija nolikta uz 1930. gada 29. novcmbrī, p a r k o a r i e r a k s t ī t u v ē s t u 1 i t i k a p a z i nots Sociālistiskās Padomju republikas sa v i e n ī b a s j u r i s k o n s u 11 a m. Tā kā Sociālistiskās Pa
domju republikas savienības pārstāvji uz sprieduma pasludināšanu nebija icradušics, spriedums, saskaņā ar Civ. proc. nolik.
1392. p., škaitāms par pasludinātu beidzamā dienā, kas nolikta
sprieduma taisīšanai. Kaut gan pēc tam šķīrējtiesas s p r i e 
d u m a n o r a k s t s tika nosūtīts tirdzniecības pārstāvībai
1930. gada 2. decembrī, pretēji Konvencijas 6. panta noteikumam, bez tiesnešu parakstiem, bet pēc tam šī kļīīda 1931. g. 16.
jaiivārī tika izlabota un Sociālistiskai Padomju republikas savicnībai tika izsniegts sprieduma eksemplārs ar diviem šķīrējtiesas locekļu parakstiem. Kādā laikā sprieduma eksemplāri izsuiedzami pusem, Konvcncija nenosaka. un tamdēļ arī šī kance
lejas darbība nav atzīstama par novēlotu. Saskai.iā ar Senāta
paskaidrojumiem (Sen. CKO. spricd. 1927. g. Nr. 37) pat, ja
spriedums būtu palicis ncizsludinfits kadam uo parliem, tad ar
to viņa intcrescs ncvaretu ciest, jo termiuš lūgumam pēc sprie
duma atzīšanas par neesošu skaitās katrā zii.iā tikai no sprie
duma izsludināšanas. Kas attiecas uz jautājumu, vai šī šķīrēj-
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ticsas sprieduma cksempläru izsniegšana' pusēm, ieprieks bez
ticsncsu parakstiem un tikai pcc tarn pēc zināma laika notccēšanas ar tiesnešu parakstiem, varētu atzlt par tādu apstäkli, kas
bütu par pamatu atteikt šķīrējtiesas sprieduma izpildisanu, —
tad Jāaizrada, ka saskaņā ar Konvencijas 7.—9. pantiem, šķīrējtiesas sprieduma izpildisanu var atteikt t i k a i četros 9.
pantā aizrādītos gadījumos, kuri, kā tas izriet no 9. panta otrā
teikumā pastrīpotā vārda „t i k a i", atzTstami par izsmeļošiem.
Ta kā no šķīrējtiesas kancelejas pielaistā nepareizība pie sprie
duma eksemplāra izsniegšanas pusēm nav paredzēta starp Kon
vencijas 9. pantā minētiem pamatiem, — tad šo nepareizību arī
nevar atzīt par pamatu atteikt šķīrējtiesas sprieduma izpildisa
nu. Lldz ar to jāatzīst, ka Tiesu Palātas lēmums, kurā pielaists
Konvencijas 6. un 9. pantu nepareizs tulkojums, nav uzturams
spēkā.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 822, Latvijas koku tirdzn. un rüpn. akc.
sab. šķīrējtiesas 1. ar Soc. Padomju Republ. Savien. tirdz. pārst. Latvijā.)
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Valsts zemes bankas Statut!.
40.

Apgabalttesa atraidījusi prasību, kurā prasitājs līidz piedzīt viņam par labu Ls 400,— atlīdzības par 1932. g. 4. oktobrī
nodcgušo eku, kura bija apdrošināta pic atbildētājas. Apgabaltiesa, pievicnojoties n.iertiesneša sprieduma motīvicm, atzinusi, ka prasītājam atlīdzība nepicnākas tadēļ, ka ēka, pretēji atbildētājas statūtu 23. §, bija apdrošināta arī citä ap'drošināšanas biedrībā (Finanču ministrijas saimniccības departamenta apdrošināšanas nodaļā) bez atbildētājas valdes atlaujas. Prasītājs Apgabaltiesas spriedumu apstrīd uz tā pamata,
ka atbildētāja zinājusi par prasītājas ēkas apdrošināšanu citā
iestādē, kīīdēl, pieņemot šādos apstāklos apdrošinājvmu pic
sevis, viņa nevarot atsauktics uz statūtu 23 §. Savu apgalvoiumu par to, ka atbildētāja zinājusi par ēkas apdrošināšanu
Finanču ministrijā, prasītājs pamato vispirms uz Valsts ze
mes bankas statūtu (Lik. kr. 1922 g. Nr. 72) 40. p , kuram
csot likuma spēks, kādēl atbildētājai 1 ijis jāzina, ka prasītāja
ēkas ir o b l i g ā t o r i s k i j ā a p d r o š i n a no Valsts ze
mes bankas. Tomer minctais Valsts zemes bankas statūtu
pants nemaz ncr; nā par ēku oftÖgatorisko a p d r o š i n ā š an u, bet gan par to, ka gadīfumā, ja aizņēn ējs noliktā laikā
nenomaksā apdrošināšanas p r ē m i j u , tad banka to i z d a r a no savas puses un iekasē izlikto summu tāda pat
kfutībā, kā nokavētos maksājttfnus (43. p.) Pati apdrošināsaua Finanču ministrijā, turpretim, kā redzāms no lietas, izdarīta pamatojotics uz l ī g u m u , kas noslēgts starp Valsts
/eines banku im Finanču ministrijas saiinniecibas departamenta apdrošināšanas nodaļu, pic kam prasītājs pat neapgalvo, ka Šads līgums atbildētājai bijis zināms. Ar to sabriik
visa prasītāja uz Valsts zemes bankas statūtu 40. p. pamatotä
argümentaeija.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr .2038, .lekabsona pr. 1. pr. Aloias savst.
ugunsapdrošināšanas b-bu.)
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Latvijas civlllikums.
9. .
Apgabaltiesa ar savu 1933. g. 29. marta spriedumu samazinājusi no miertiesneša prasītājai par labu no atbildētāja
piespriesto uztura naudu no Ls 70,— uz Ls 40,— par mēnesi.
Apgabaltiesa motīvējusi šādu uztura apmēra samazinasanu
starp citu ari ar to, ka prasītāja iesūdzībā pretendējot uz apmēram sesto daļu no atbildetaja ienākumiem, kadēļ no atbil
detaja, kas II instancē pierādījis, ka viņa ienākumi ir mazāki,
nekā minēts iesūdzībā, piespriežama proporcionāli mazāka
uzturas nauda. Šāds Apgabaltiesas motīvējums, pēc pareiza
prasītājas aizrādījuma, nav pamatots, jo likums neparedz uz
tura naudas piespriešanu kādā notciktā proporcijā — attiecībā
prct atbildētāja ienākumiem, tāpat šāda proporcija nav patvalīgi atvasināma no skaitļu atticcībām starp uzdoto ienākumu
un prasīto alimentu apmēru. Vispāf, alimentu apmērs nav nosakāms ar kāda formāla kriterija palīdzību.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 1770 Mikolajunas pr. 1. pr. Mikolajunasu.)

114.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērtunu un
aprādīto datu pamata konstatējusi, ka starp laulāticm Frici uu
Annu K. tika noslēgts 1929. g. 26. fcbruārl korr'oborētais dāvinājuma līgums par „L.-R." māju vienu pusi; ka lTgumslēdzēji bijuši Kurzemcs zemnieki un ka apdavinäta Anna K. mirusi pinns dāvinatāja. Strīdus jautäjumu par to, vai dotā gadījuniā i)iemērojams L. civ. lik. 114. p., saskaņā ar kuru dāvinājums zaudē spčku, ja dāvinājuma saņēmējs mirst pirnis

Latvijas civīllikums.

—

104

—

dāvinātāja, — Tiesu Palāta izšķTrusi apstiprinoši, atrodot, ka
Kurzemes zemnieku likumi nesaturot nekādus nosacījumus attiecībā uz dāvinājumiem s t a r p l a u l ā t i e m , kamdēļ saskauā ar L. civ. lik. ievada XII p. mn Kurzemes zemin. lik.
62. p., piemērojami L. civ. lik. 114. p. noteikumi. Savā kasācijas sūdzībā Annas K. mantojuma masas aizgādnis atrod, ka
civīllikumu 14. p. ir izņēmuma norma no vispārīgiem civTllikumiem par dāvinājumiem, kuri paredzēti civīllikumu 4464.
un turpm. pantos, kā to pierāda arl tas apstāklis, ka tas ievietots civlllikumu daļā par laulību; ka zemniekiem varētu piemērot kā subsidiārus civTllikumu vispārīgos noteikumus par
dāvinājumiem, t. i. 4464. un tāl. pantus, bet ne izņēmumu noteikumu, kurš paredzēts 114. pantā. Kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Kurzemes zemnieku likumu 140.—143. §§ paredz dāvināšanas līgumus, pie kam par dāvināšanas lTgumiem
v i s p ā r runā tikai 140. § un 143. §, kuri pa daļai atkārto ci
vTllikumu 4481. un 4496. p. p., turpretim 141. un 142. §§ runā
par dāvinājumiem nāves gadījumam un atkārto pa dalai civTl
likumu 2426., 2427. un 2431. p. p., Kurzemes zemn. likumi cieš
klusu par dāvinājumiem s t a r p l a u l ā t i e m , bet nevar būt
šaubas, ka dāvinājumi starp laulātiem nav izslēgti arī Kur
zemes zemniekiem un tādā gadTjumā, trūkstot zemn. lik. attiecīgam noteikumam, saskaņā ar civīllik. iev. XII p. un Kurz.
zemn. lik. 62. § piemērojami attiecīgie civTllikumu panti un
katrā ziņā 110., 113. un 116. pantu noteikumi.
Atbildētājas
aizgfādnis atrod, ka civīllik. 114. p. ir izņēmuma noteikums un
"tamdēl nav piemērojams zemniekiem.
Jānorāda tomēr. ka
L. civ. lik. 114. p. atkārto visā Rietumlatvijā spēkā esošo 2431.
pantā paredzēto noteikumu, ka dāvinājums nāves gadījumam
zaudē spēku: 1) kad dāvinātājs to atceļ un 2) kad apdāvinātais nomirst ag:rāk, nekā dāvinātājs. Pirmo nosacījumu atkārto a n Kurzemes zemn. likumu 142. §, bet otrais piemērojams Kurzemes zemniekiem saskauā ar to pašu Kurzemes
zemn. lik. 62. § un civīllik. iev. XII p. Jau tamdēļ šo civlllik.
114. p. nevar atzit par tādu izņēmumu noteikumu, kurš nekādā
zijņā nebūtu piemērojams Kurzemes zemniekiem.
Bez tarn
jāaizrāda, ka Kurz. zemn. lik. 62. § pastrīpo, ka gadTjumos,
kad šinīs Kurz. zemn. likumos nav paredzēti atsevišķie speciālie noteikumi (Korjia He HMeeTCH ocoöeHHHX nocTaiioBjieiinn)
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— picmērojami v i s p ā r ē j i e K u r z e m ē s p ē k ā e s o š i e
1 i k u m i, citicm vārdiem, Kurzemē spēkā esošie z e m e s 1 ik u m i piemērojami arī zcnrnickicm, ja tikai Kurzemes zemniekiern likumos nav pretimrunajoša spcciala noteikuma. Aiz
šicm apsvērumiem jāatzīst, ka, trūkstot Kurz, zettln, likumos
attiecīgam lioteikiunarn, nav pamata nepiemērot arī civīllik.
114. p. Kurzemes zemniekiem. Teikto pastiprina arī Kurz.
zemnieku lik. 145. §, pēc kura līgumi, kurus noslēdz Kurzemes
zemnieks, apspricžami saskaņā ar vispārējiem civīl- un privātlikumiem, kuri izdoti katram atsevišķam līgumu veidam (KpeCTbflHCKPie noroBopw pacMaTpuBaioTCH na ocHOBaHHii oömnx H
MacTiibix 3aKOHOB, Ha KaÄjuJft ocooeiiiibīft pojī aoroBopoB H3naHHBTX).
Ar to atkrīt visi atbildētājas aizgādņa paskaidrojumi
vina kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrld Tiesu Palātas sprierfuma pareizību.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 886 Kuplā pr. 1. pr. Kuplais.)

517.
Tiesu Palāta nāca pie slēdziena, ka Tukumā vispārīgi ir
tikai viena slimnīca, kuru apzlmē vai nu par Tukuma privāto
slimnīcu vai arī Diakonisu slimnicu, un ka šīs slimnīcas mantu
pārnēma un pārvalda uz likumīgā kārtā apstiprinātu statūtu
pamata Tukuma Diakonisu slimnīcas biedrība (st. 1. panta piezīme). Šis slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi rai nav
pārbaudāms kasācijas kārtībā. Izejot no tā, Tiesu Palātā nāca
pie pareiza slēdziena, ka šinī gadījumā nav L. civ. lik. 517.
panta piemērošanas priekšnoteikumu, t. U ka nepastāv nekāda
vajadzība nodibināt aizgādniecību, un tādēļ varēja noraidlt
līīgumu pēc aizgādniecības nodibināšauas par šo slimnīcu.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 584 Tukuma privātās slimnīcas 1.)

874.

Pretēji atbildētāja paskaidrojumicm viņa kasäcijas sīīdzībā, Apgabaltiesa pilnīgi pareizi atzinusi, ka šī prasība piekrīt
miertiesncšu kompetencei, jo ar ŠO' prasību prasītājs prasa izlikt atbildetāju no vinam. picdcrošā nekustamā īpašuma uz tā
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pamata, ka viņš, pēc nomas līguma izbeigšanās, tur dzīvojot
bez kautkāda likumīga pamata (L. civ. lik. 874. p.). Šādas
prasības nav izņemtas no miertiesnešu kompetences, un tas
apstāklis, ka atbildētājs neatzīst prasītāju par zemes īpašnieku
un pats sevi uzskata par tādu, nepadara prasību par nepiekrītošu miertiesnešu kompetencei, 30 lietas piekritību nosaka nevis atbildētāja ierunas, bet prasības raksturs (sal. Sen. CK.D.
spr. 26/305).
(1934. g. 23. īiov. spr. Nr. 1106 Bites mant. mas. pr. 1. pr. Laurīti.)-

909.
1923. g. 9. oktobrī prasītājs cēla pret atbildētāju prasību
par zāģu gatera vindikāciju. Šo prasību Apgabaltiesa apmierinājusi ar savu 1928. g. 23. aprīļa spriedumu, un šis spriedums
kā nepārsūdzēts stājies spēkā. Pēc tam 1929. g. prasītājs cēlis šo prasību, kurā lūdz piedzlt no atbiīdētāja atlīdzību par
gatera Hctošanu par laiku no 1923. g. 23. aprīļa līdz 1928. g.
23. aprīlim.
Tiesu Palāta, pievienojoties Apg-abaltiesas sprieduma rnotīviem, nākusi pie slēdziena, ka atbildētāja esot bijusi gatcra
labticīga valdītāja, kādēl viņas pienākums esot samaksāt prasītājam tikai to, ko vina pati saņēmusi ar gatera eksploataciju
līdz to pārdošanai pirms vindikācijas prasības celšanas. Nākot pic slēdziena, ka atbildētāja uzskatāma par labticīgu valditāju, Tiesu Palāta tomēr nemaz nav ņēmusi vērā: 1) ka vindikācijas prasība pret atbildētāju ir apmierināta, un 2) ka saskaņā ar L. civ. lik. 909. p. noteikumiem jau no tā brīža, kad
pret atbildētāju cclta vindikācijas prasība, atbildētāja ir atzīstama par ļaunticīgu valdītāju, kaut arī līdz tam viņa būtu
valdījusi labā ticībā. Šai gadījumā nav nozīmes arī tam a.pstāklim, k.a atbildētāja pirms vindikācijas prasības celšanas jau
1923. g. augusta mēnesl bija strīdus gatcri atsavinājusi, jo vindikācijas prasība ar spēkā stājušos spriedumu ir apmierināta
tiesi pret atbildētāju, bet ne pret gatera. jauno ieguvēju.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 443, Lazdiua pr. 1. pr. Zemk. min.)
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1880.
Tiesu Palāta sūdzētājas blakus sūdzību atstājusi bez ievērības, pievienojoties Apgabaltiesas lēmuma motīviem uz tā
pamata, ka sūdzētāja neesot pierādījusi, ka viņas māte un
brāli attcikušies 110 mantojuma pēc sūdzētājas vectēva. Apgabaltiesa savukārt noraidījusi sūdzētājas lūgumu pēc apstiprināšanas vectēva mantojuma tāpēc, ka pēc prof. Erdmaņa
uzskata mantudevēja meitas meita, t. i. sūdzētāja šai lietā nevarot mantot pēc vectēva, kamēr dzīvo vēl viņas māte, pat ja
pēdējā būtu atteikusies no mantojuma pēc sava tēva (sūdzētäjas vectēva). Apgabaltiesa un līdz ar to arī Tiesu Palāta
un pati sūdzētaja pieved prof. Erdmana uzskatu nevis pēc origināla, bet tā tulkojuma Bukovska kommentārā pie L. civ. lik.
1880. p. Tulkojumā tomēr pielaista zināma nepareizība: originālā ir teikts: „In der ersten Gasse werden alle diejenigen
Descendentcn des Erblassers berufen, zwischen denen und
dem Erblasser kein zur Erbfolge berechtigter Descendent am
Leben i s t " . . . (System, 3. sēj. 99. lpp.). Parindu piezīmē
(Nr. 2) Erdmans iztcicas: „Zu den Nichtbcrcchtigten sind hier
nur diejenigen zu zählen, welche kraft Gesetzes von der Delation ausgeschlossen werden, n a m e n t l i c h die Erbunfähigen. Dagegen sind der Verzichtende und derjenige, dem die
Erbschaft später entrissen wird, immer zur Erbfolge berech
tigt gewesen und schliessen somit, so lange sie leben, ihre
Descendenten aus". Tä tad Erdmanis neapgalvo, ka „Bipa3pjue K HenMeiomiiM upaBa HacJieaoBaiuiH HHCXOJIHLUHM HOJDKIIĪJ
6uTb npirqncjieHM TOJibKO Te, KOTopLin CH^OIO 3aKona HCKJIIOHeriw OT npH3BaiiHH K nacjiejioBaHHio, TIMCHHO HecnocoÖHbie
K HacjiejioBaiiino".
Vārds „namentlich" nenozīmē „HMCHHO", bet gan „oco6eHHo",kurpretim „nuemio" jāpārtulko ar „nämlich". Tä tad,
gan atkrīt sūdzētājas domas, it kä Erdmanis esot ar izteicienu
^mantosanas ticsības" sapratis „mantošanas spēju". īstenībā
Erdmanis, runājot par „mantošanas nespējīgiem", par tiem min
tikai piemēra veidā (namentlich, nevis „nämlich"). Erdmanis
patiesībā nācis tikai pie slēdziena par to, ka gadījumā, ja man
tot pieaicinätais descendents atteicas no mantojuma, tad viņa
vietā stājas n e v i s katrā ziņā, i t k ā i p s o j u r e , viņa des-
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cendents, bet gan atteikušos (pirmajā) descendcnta 1 ī d z mantinieki, tā kā a k r e s c e n c e s t i e s i b a s i e t p a
p r i e k š u p a k ā p j u s u k c e s i j a i , saskaoā ar L. civ. lik.
1882. p. (System 101. lpp. pie 4. parindu piezīmes). Tādā kārtā runā esošā gadījumā, pēc prof. Erdmaņa domām, pēc su
dzetajas vectēva, ievērojot viņas mātes atteikšanos, mantojumam jāpāriet uz sūdzētājas mātes līdzmantiniekiem, t. i. uz
varbūtējiem pārējiem sūdzētājas vectēva bērniem, tā tad nevis uz sūdzētājas mātes bērniem, resp. sūdzētājas brāliem a t teicoties, uz sūdzētāju vienu pašu. Tādā kārtā Apgabaltiesa
un līdz ar to arī Tiesu P.alāta savu uzskatu par to, ka sūdzētāja nevarot mantot pēc vectēva it kā tāpēc, ka sūdzētājas
māte vēl dzīva, kaut arī tā no mantojuma pēc sava tēva būtu
atteikusies, nekad nevar atsaukties uz Erdmaņa uzskatu, kāds
uzskats gan pilnā mērā attaisnojams ar aprādītā 1882. p.
1. teik., pēc kura izpratnes, vienam aicinātam mantiniekam atkrītot, pēc tā aicinājuma (vai nu ar atteikšanos, vai ar erepciju vai nāvi), iestājas ipso jure nevis virja descendenti, bet
g-an vii.ia, vienā laikā aicinātie līdzmantinieki. Tā tad reprezentācijas tiesība (1885. p.) notiek vienī^i tad, ja attiecT^ais
mantinieks atkrīt jau p i r m s aicinājuma, t. i. pirms mantojuma
atklāšanās.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 781 Šteina mant. 1.)

2477.

Sūdzētāja savā kasācijas sūdzībā iziet no tā, ka vinas.
prasība pret mir. Jāņa L. mantojuma masu par alimentiem gan
nav dzēsta, bet viņai kā kreditorei ir tieslba apstrīdēt testāmentu, ar kuru mir. Jāņa L, immobilis tiek nodots testāmenta
mantiniekiem. Pretēji sūdzētājas domām, tas vien, ka kreditoram ir kāds prasījums pret mantojuma masu, no kuras objektiem viņš domā sevi apmierināt, vēl nedod kreditoram tiesību apstrīdēt pašu testāmentu, jo testēšanas brīvlba nestāv
atkarībā no tā, vai testātors nokārtojis savus parādus. īstenībā no kasācijas sūdzības satura izriet, ka sūdzētāja nemaz
nesūdzas par to, ka tiesa būtu ņēmusi viiņai iespēju uzturēt
spēkā vinas pretenziju pret mir. Jāņa L. mantojuma masu. bet.

—

Ran sīidzas vienīgi
stridēt testāmentu.
picdcr (L. civ. lik.
matota, sūdzētājas
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par to, ka tiesa viņai atņērnusi iespēju apŠāda ticsība sūdzētājai, kā krcditorci, ne2477. p.), un jau tādēļ vicn atkrīt, kā nepakasācijas sūdzība.

(1934. ģ. 21. nov. spr. Nr. 688, Laukgala testām. I.)

2898.
Tiesu Palāta, apstiprinot Apgabaltiesas lēmumu un apsverot laulāto Richarda un Elīzabetcs G. testāmenta 6. p. noteikumu īsto saturu un izpratni, nākusi pie slēdziena, ka sīīdzētājām, kā mir. R i c h a r d a P. intestātmantiniecēm, atstāts
ar testāmentu a t s e v i š ķ s mantojums, proti a/-2 kopējā (starp
laulātiem P.) īpašumā, bet otrā V« parcdzēta tāpat kā pilnigi
atsevišķa rnantojuma vienība vicnī.^i mir. Elīzabetcs P. intestātmantiniekiem (radiniekiem). Šāds Ticsu Palātas slčdziens, kas dibinās uz testāmenta noteikumu īstā satura un
nozīmes iztulkošanu, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt sīīdzētāju
paskaidrojumi viņu kasācijas sūdzībā, kuros tās apstrīd Tiesu
Palātas slēdziena pareizību pēc būtības. No sava aprādītā
slēdziena Tiesu Palāta varēja nākt pie sava gala slēdziena
par to, ka laulātie P. nav savā testāmentā iecēluši abu testātoru intestfitmantiniekus, it kā , „konjunktīvus" mantiniekus
1.. civ. lik. 2898. p. izpratnē. Pie šādiem apstākliem nav pamata, 2898. p. tekstu, kas pilnīgi skaidrs, vēl atsevišķi iztulkot ar 2887. p. palīdzību plašak par vina burtisko tekstu. Pēc
2898. p. par konjunktīviem mantiniekiem atzīslami ne tikai tie,
kuriem viena kopī^a mantojuma dala novēlēta vairākiem kopā vienā pašā teikumā, vai arī dažādos. bct nenorādot sadalīšanas kārtu (kā tas ir paredzcts 2SS7. p. 1. tcik.). — bct arl
tic, kas visi aicināti pie visa mantojurna n c n o t c i e o t viņu
daļas, vai aicinot tos vispārējā iztcicicna dalīties v . i e n ! T d z ī tf i. Bet, turpina 2898. p., ja atkrit raantinieks (īnantinicki), kuram (kuricm) piešķirta n o t e i k t a d a 1 a (picm. 1ļ2),
tad tā piekrīt nevis pārējiem testāmentinantinickicm (sūdzētājam), bet testātora (mir. Elīzabetcs P.) iiitcstatniaiuiniekiein.
Pievesto 2898. p. 3. teikumu sūdzētfijas izlaiž, citējot 2898. p.
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Kä konstatejusi Tiesu Palāta, testamenta 6. p. laulatie P. taisni
n o t c i k u § i mantojuma dalas, kurās pēc pārdzīvojušā laulātā (Elīzabetes P.) nāves jāpāriet uz attiecīgiem mantiniekiem, proti vienā pusdaļā uz Richarda P. intestatmantiniekiem,
bet otrā pusdaļā uz Elīzabetes P. intestatmantiniekiem, uz ko
skaidri aizrāda paši testātori, laulātie P., savā testamenta
6. pantā, ar vārdiem: „ . . . o d e r mit andern Worten: nach un
serem beiderseitigen Tode fällt das ganze Vermögen, welches
der Überlebende von uns bei seinem Tode noch behalten ha
ben und hinterlassen wird, z u r e i n e n H ä l f t e an meine,
Richard P., derzeitige nächste gesetzliche Erben und z u r
a n d e r n H ä 1 f te an meine, Elisabeth P., derzeitige nächste
gesetzliche Erben ...". Ari taisni šādu, lietā izšķirošo noteikumu sūdzētājas izlaiž, pievedot savā kasācijas sūdzībā testa
menta 6. panta tekstu. Tā tad, Tiesu Palāta, atrodot 2898.
(2587.) p. par nepiemērojamiem runā stāvošā gadījumā, nav
sagrozījusi testamenta 6. p. noteikumus un arī nav pārkāpusi
2898. p. izpratni.
*'
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 302. Polman 1.)

2961.
Apgabaltiesa uz nopratināīo liecinieku liecību pamata
nākusi pie slēdziena, ka tiesa uzdevusi policijai piedzīt no
Kārla J. LsSOO,— akcīzes s o d u pēc tiesas sprieduma, kapolic.ijas uzraugs Št. šo soda naudu arī pieprasījis un ka prasītāja
šo naudu (J. vietā) arī samaksājusi, pie kam prasītājas pilnvarnieks M. arī tika i e p a z ī s t i n ā t s a r t i e s a s s p r i e d u n i i i . No šī Apgabaltiesas motīvējuma redzams, ka vina
nav atzinusi par pareizu prasītājas apgalvojumu, ka vioa dotnājusi samaksāt un faktiski arī samaksājusi d r o š ī b a s naudu par J., lai pēdējais netiktu apcietināts. Tādā kārtā, pēc Ap
gabaltiesas konstatējuma, nekāda maldība no prasītājas puses
pie naudas iemaksas nav notikusi, bet vii.ia samaksājusi taisni
to naudu, kura tika pieprasīta. Šis Apgabaltiesas konstatējums attiecas uz lietas faktisko pusi un tādēļ nav pārbaudāms
kasācijas kārtībā, ar ko atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi
vinas kasācijas sūdzībā, kuros viņa mēģina pierādlt, ka viņa,
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pretēji Apgabaltiesas atzinumam, esot domajusi samaksat ue
soda, bot gan tikai drošības naudu. Ar to atkrīt arī prasītājas atsaukšanās uz L. c. k. 2953., 2936., 2961., 2962., 2963. un
3284. p. p., kuri Apgabaltiesas konstatētos lietas apstāklos šinī lietā vispār nav piemērojami.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 1083, _ akc. sab. „Tanheizers" pr. 1. pr.
Iekšlietu min., Rigas prefekturas perso-na.)

3421..
Starp particm ncpastāv strīdus, ka šīs lietas apstākļi ir
sckojoši: prasītājs J. G. aizdevis mir. Ed. A. Ls 5600,— un pēdējais apņēmies par šo aizdevumu maksāt 10% gadā un izdevis prasītājam 3 vekselus: divus ä Ls 2000,— un vieuu
ā Ls 1600,—. Pēc šiern veksclicm prasītājs piedzinis no parādiiieka parādu kapitālsummu ar 6%, skaitot no> vekselu terīnimi diĢiias piespiedu izpildīšauas kārtībā. Ar šo prasību prasītājs prasa no atbildētājas 10% samaksu par aizdevumu par
laiku no vekseļu izdošanas laika līdz vekselu termiņu dienai
un proccntu starpību no vekselu termiņu dienas līdz parāda
kapitālsummas samaksas dienai. Atbildētāja mir. Ed. A. mant.
masa cēla pret šo prasību iebildumus, aizrādot, ka prasītājam
bijuši jāpieprasa arl n o l i g t i e procenti kopā ar parāda kapitālsurumu, bet ja esot picspriests kapitāls ar likumiskiem
procentiem, tad ,ar atsevišķu prasību vairs nevarot prasīt 1Tffumiskus proeentus. Apgabaltiesa prasību apmierinājusi, atrodot, ka esot pierādits, ka mir. Ed. A. apsolījies maksāt par
aizdevumu 10% gadā un k.a prasītājam esot tiesības prasīt no
atbildētāja lī^uma izpildīšanu, jo jautājums par lTgxrmiskiem
procentiem neesot vēl bijis strīdus priekšmets kaut kādā lietā,
kas būtu no tiesas izspriesta.
Atbildētājas iesniestā kasācijas sīidzība nepelua icverību.
Šai gadījumā atbildētāja ir aizuēmusies no prasītāja naudu im mir. Ed. A. par aizdoto summu ir izdevis vckselus, pie
kam prctēji parastai kārtībai, pie vckselu izdošanas un naudas
aizdošanas nav atrēāķināti proceuti no aizdotās summas līdz
vekscļu maksāšanas tcrmiuam. Šāda vekseļu izdošana nav
uzskatāma par parāda (aizdcvuma) samaksu, j o vckselis nav
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maksāšanas līdzeklis un tiek dots tikai solvcndi' causā, tamdēf.
arl veksfcju piedzīšana vien tin to samaksa neizbeidza visus
atbildētājas picnākumus pēc aizdevuma līguma. Arī tai gradljumā, ja vckscļu piedzī.šanu uzskatītu par galvenās saistlbas
reālizāciju, prasitajs nezaudctu savas tiesības pieprasīt tio«llgftos procentus ar atsevišķu prasību, jo L. civ. lik. 3421. i>.
runā tikai par likumiskiem, bet ne hgumiskiem procentiem. Ja
procentu pretenzija pēc šīs prasības pēc Apgabaltiesas kon—
statējuma nav bijusi par spriešanas objektu agrākās picspiedu
izpildīšanas lietās, tad arl nevar būt runas par res judicata,
vai it kā konfliktu ar Civ. pr. nolik. 1021. p., jo šTs prasības
priekšmets ir cits. Par to, ka šos prasījumus par procentiem
prasītājam vajadzējis reālizēt kopā ar vekselu prasījumiem,
lai ar to mākslīgi ncskaldītu prasību, atbildētaja aizrāda pirino
reizi savā kasācijas sudzībā, kādēļ šads aizrādTjums no Senāta
nav pārbaudāms. Kas attiecas uz Kr. Senata spriedumiem,
kas pievesti Tjutrjumova Civ. pr. nolikumā ar kommentāriem
pie 89v5. (1021.) p.. kur aizrādīts, ka % % nevar atsevišķi prasīt no galvenā parāda (tezes 23. nn 24.), tad minētos spriedumos pievestie gadljumi nav analoffi ar konkrēto gadījumu.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 1130, Qarais pr. I. pr. Apiiļa mant. masti.)

3620.
Saskaiļā ar L. civ. lik. 3623. p. noilgums iesākas ar to
dienu, kurā prasījums atrodas tādā stāvoklī, ka p r e t p a r ā d n i e k u, k u r š n a v i z p i 1 d ī j i s s a v u p i e n ā k um u, — var celt prasību. Tā tad, pēc likuma, lai izlictotu noilg-umu, — prasījumam jābīīt vērstam pret z i n ā m u p a r ā d n i e k u, k u r š n a v i z p i l d ī j i s s a v u p i e n ā k u n i u
10 g a d u l a i k ā un kam pēc šā tcrmina notecēšanas dota
iespēja atsaukties uz noilgumu, Dotā gadījumā, kur iet runa
par nozudušu vai iznlcinātu aktu mortifikāciju, riekāda parādnieka, kurš nav izpildījis savu pienākumu, nav, jo lugxuns
vērsts ne pret parādnieku, lai pamudinātu vii.iu izpildīt savu
pienākumu, bct vispār par zināma nozuduš;i akta mortifikāciju.
Šāds lūgums par mortifikāciju, kurai, kā to aizrādījusi Tiesu
Palata, ir publiski tiesisks raksturs,
nav padots civīltiesiskam noilgumain.
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 924, Cvileva I.)
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2952.

Izejot no sava konstatējiima, ka S. bija nopietna gļriba
atsavināt savu immobili prasātājai un ka pēdējai bija tikpat
nopietna griba to iegüt, Tiesu Palata varēja atzīt par lietai
irrelevantu jautājumu par tos vai kontrahentu izvēlētā p i r k š a n a s - p ā r d o š a n a s līRuma forma atbilst patiesäm Juridiskām attiecībām, kas nodibinājušās kontrahentu starpā. Jo
reiz kontraheiitiem bija nopietns nolüks atsavinat, resp. i'egüt
strīdū stāvošu immobili, tad no viniem atkarājās reālizēt sädu
g;ribu formā, kuru viņi atzinuši par visvairāk piemērotu konkrētam gadījumam. Ja tādēl arī zem pirkšanas-pārdošanas
līguma būtu apslēpts kāds cits atsavinäsänas darījums, tad to
mer nebīītu nckāda pamata neatzīt noslēgfto pirkšanas-pārdošanas līgumu, ciktālu ar šādas līguma formas izvēlēšanu u e būtu sasniegti kādi likumam vai atbildētājas tiesībām pretim
runājošs mērķis vai efekts, ko konkrētā gadījumā atbildetāja
pat neapgalvo.
(1934. ff. 22. nov. spr. Nr. 741, Pečulis pr. 1. pr. Siņicka mant. masu.)

3725.

Apgabaltiesa, uz viņas spriedumā pievesto apsvērurnu un
aprādīto datu pamata, sevišķi ņēmusi vērā nopratināto becinieku liecības un iesmiegtās īres kvītis,, ir konstatējusi, ka
lietā iesniegtā īres kvītl minētā īres naudas summa Ls 2000,—
sastādās faktiski no Ls 960,— īres naudas, bet pārējā sutnma
Ls 1040,—s kuru saņēmuši atbildētāji, ir atkāpšanās nauda
pie dzīvokļa izīrešanas, un ka mēbeles prasītājam nav izirētas, bet tikai uz atbildētāju vēlēšanos kādu laiku vēl palika
prasītājam izīrētā dzīvoklī. Šādi tiesas konstatējumi attiecas
uz lietas faktisko pusi un kasācijas kārtībā nav pārbauUāmi.
Ar to atkrīt atbildētāju paskaidrojumi vii.iu kasācijas sīīdzībā,
kurā tie apstrīd Apgabaltiesas konstatējumu pareizību pec bīītības. Uz savu konstatējumu pamata Apgabaltiesa varēja nākt
pie slēdziena, ka prävnieku darījums atzīstams par neatļautu
(Trcs lik. 24. p.) im ka prasītājam ir tiesība atprasīt samaksāto
atkāpšanas naudu (L. c. 1. 3725. p.).
(1934. s. 21. nov. spr. Nr. 1108, Izraekviča pr. 1. pr. Knoppingjemr.)
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122.
Senāta CKD. jau paskaidrojis, ka Kurz. zemn. lik. 122. p.
paredzētā tiesība paturēt mantojumā ietilpstošo nekustamu
īpašumu dabā pieder tikai mantiniekiem, kuri sastāv asinsradniecībā ar mantojuma devēju (1928. g. spr. Nr. 1061, 1931. g.
Nr. 686 un c ) . Tādēl Tiesu Palāta konkrētā gadījumā rikojusies pareizi, nepiešļrirot Kurz. zemn. lik. 122. pantā minēto
priekšrocību kasācijas sūdzības iesniedzējai, kuļ'a ir mantoju
ma devēja Andža P. mirušā dēla Qirta P. atraitnc. Nepareizi
kasācijas sūdzības icsniedzēja sava pretēja uzskata pastiprināšanai atsaucas uz Sen. CKD. spr. 1925. g. Nr. 21 Purviņa 1.,
kas attiecas tikai uz gadījumu, kad mantojuma devējs ar testāmentu par savu universālu mantinieku, resp. par māju saimnieku, iecēlis kādu no saviem mantiniekiem. Tā tad, konkrētā
lietā šis spriedums būtu piemērojams tikai tad, ja Andžs P.,
kā māju vienīgais īpašnieks, par mājn saimnieci ar tcstāmentu
būtu iecēlis sūdzētāju; konkrētā gadījumā turpretim tikai viens
no Andža P. mantiniekiem, Qirts P., ar testāmentu visu savu
mantu novēlējis savai sievai, sūdzētājai, kura šādā celā Kurz.
zemn. lik. 122. pantā minēto priekšrocību iegūt nevarēja, ja
arī tā pašam Qii'tam P. būtu piederējusi.
Kas attiecas uz kasācijas sūdzības iesniedzējas apsvērumiem par to, ka pēc Kurz. zemn. lik. 22. p. ticsai pic māju
ienākumu aprēķināšanas esot jāpieturas pie „taisnīga", bet nevis pie „mērena" novērtējuma, kuru pieņēmusi Tiesu Palāta,
tad jāaizrāda, ka no Kurz. zemn. lik. 122. p. viedokla starp
abiem minētiem jēdzieniem principiālas starpības nav un ka
„mērens" novērtējums atzīstams līdz ar to arī par „taisnīffu".
(1934. g. 22. nov. pr. Nr. 780, Lntcrs un c. 1.)
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1066.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādlto datu pamata nākusi pie slēdziena, ka atbildētājai Annai L., kura prasības kārtībā cēlusi prasību par viņas tēva testāmenta apstiprināšanu, bija tiesība saskaņā ar Latg. civīllik.
1066. p. iesniegt runā stāvošo testāmentu apstiprināšanai prasības kārtībā 10 gadu laikā, skaitot no viņas tēva miršanas
dienas; ka testāmenta formāliem trūkumiem būtu izšķiroša
nozīme tikai pic testāmenta apstiprināšanas apsardzības kārtībā un ka tarn apstāklim, ka liecinieks Kanons L., kas parakstljis testāmentu — ir testāmenta mantinieka Andrēja L. brālēns, neesot nozīmes aiz tā iemesla, ka testāments taisīts par
labu tcstātora miesīgai meitai un viņas vīram Andrējam L.
(Latg. civ. lik. 1054. p. 2. pkts). Savā kasācijas sūdzībā prasītāju (testātora mirušās otrās mcitas mazgadīKO bērnu un m,antas) aizbiidnis aizrāda, ka Tiesu Palāta csot pārkāpusi Latg.
civ. lik. 1066. un 1066'2. un 1054. p. 2. pktu.
Prasītāju kasācijas sūdziba pelna ievērību.
Saskanā ar Latg. civ. lik. 106612. p. pret Apgabaltiesas
lēnuimu, ar kuru atraidīts lūgums par testāmenta apstiprināšanu apsardzības kārtībā (1066". p.) atbildētājai bija tiesība
celt prasību d L v u g a d u 1 a i k ā, skaitot no dienas, kad atraidošais lēmums tika paziņots atbildētājai. Kā tas rcdzams
no uzraksta uz tcstāmenta, — Apgabalticsa 1923. g. 24. augustā nolēmusi testātora Mit.rofana I. privāttcstāmcntu Latg.
civ. lik. 1063. p. notciktā gada tcrmiņa nokavēšanās dēļ —
apstiprināšanai nepieņemt, par ko arī 1923. g. 22. scptcrnbrī
tika taisīts uzraksts uz testāmenta. Prctēji Tiesu Palātas domām atbildctājai saskai.iā ar minēticm Latg. civ. lik. 1066u. p.
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un 106612. p. bija tiesība 2 g a d u l a i k ä celt prasibu par viņas tēva testämenta apstiprinasanu (Sen. CKD. spr. 1895. g.
Nr. 45). Dotā gadījumā, kā tas izriet no Apgabaltiesas akta,
atbildētāja iesniegüsi savu prasibu par testämenta apstiprinä
sanu tikai 1927. g. 20. m a r t ā. Tiesu Palātas uzskats, it kā
atbildētājai saskanä ar Latg. civ. lik. 1066. p. bija tiesība iesniegt runā stāvošo testāmentu apstiprināšanai prasības kärtībā 10 gadu laikā, atzlstams par maldīgu, jo Latg. civ. lik.
1066. p. noteikums nav piemērojams tanī gadījumā, kad Apgabaltiesa apsardzības kārtībā jau nolēmusi, kā dotā gadījumā,
testāmentu apstiprināšaiiai nepieņemt, kāds gadījums paredzēts tieši to pašu likumu 1066". un 106613. pantos. Bez-tam,
kā pareizi aizrāda prasītāji, saskaņā ar Latg. civ. lik. 1054. p.
2. pktu par lieciniekiem pie testämenta sastādīšanas nevar būt
tas personas, kurām par labu taisīts testāments, radinieki līdz
4, pakāpei. Kanons L. pēc prasītāju apgalvojuma ir Andrēja
L. (kuram par labu taisīts testāments) brālēns, kamdēļ, ja šī
radniecība būtu pierādīta, vinš nevarēja būt par liecinieku
(sal. arī Kr. Sen. CKD. spried. 1901. g. Nr. 133). Bez tarn, sa
skanä ar Kr. Senāta CKD. spr. 1889. g. Nr. 45, — analfabeti vispār nevar būt par lieciniekiem pie testämenta. Tādā kārtā
Tiesu Palāta, atraidot prasību, pielaidusi motīvēšanas nepareizību un līdz ar to Latg. civ. lik. 106611., 106612. p. p., 1054. p.
2. pkta un Civ. proc. nolik. 816 p. pārkāpumu, kādēļ vinas
spriedums atceļams.
(1934. g. 22, nov. spr. Nr. 526, Fedotovu pr 1. pr. Lazareviem.)
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Tiesu iekartas likumi.
5.

Finanču ministrijas Nodokļu departaments ir iesmiedzis
par Liepājas apgabaltiesas, kā oträs instances, 1933. gada
18. februāra lēmumu Tiesu Palātas civīldepartamentam adresētu blakus südzlbu, kurā lūdz grozīt minēto Liepājas apgabal
tiesas lērnumu un noteikt zīmogsoda lielumu uz Ls 6,70. Par
Apgabaltiesas, kā oträs instances, spriedumiem, resp. lēnuimiem ir pielaižami tikai lūgumi pēc to atcelšanas (Civ. proc.
nolik. 282. pants), kuri caur Apgabaltiesu virzāmi uz Senātu
(Civ. proc. nolik. 285. pants). Tādēl Liepājas apgabaltiesa šinī gadījumā rlkojās pareizi, icsniegdama Nodokju departarnenta sūdzību Senātam. Bet tā kā šīs sūdzības petitumā Nodoklu
departaments lūdz Apgabaltiesas lēmumu grozīt un noteikt arī
zīmogsoda lielumu, tad šī sūdzība nav skatāma cauri Senātā,
jo Senats lietas pēc būtibas neizspriež (Tiesu iekārtas likuma
5. pants).
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 1579, Finanču min. Nodoklu dep. sūdzība
k./s. „K. Jegers un Ko" pr. 1. pr. Strālu.)
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1. (1.).
Prasītājs pamato savu praslbu uz to, ka vinš pr.asības
rakstā aprādīto laiku kalpojis v a 1 s t s krievu amatniecības
klasēs kā meistars u.z brīva līguma pamata ar atalgojumu p ē c
XII k a t ē g o r i j a s un ka viņam, sākot ar 1932. g. 1. aprīli,
alga tikusi samazināta bez viņa piekrišanas. Prasītājs tādā
veidā pamato savu praslbu uz viņa publiskā dienesta attiecībām ar I z g l ī t ī b a s m i n i s t r i j u, pret kuru arī vērsta vij,i.a prasība; pēc Civ. pr. nol. 1. P- civīltiesai piekrīt tikai strīdi
par civīitiesībām, bet ne par publiski-tiesiskām attiecībām un
tamdēļ prasība, kura izriet no prasītāja dienesta attiecībām
pret valsti un vērsta uz vina tiesību izvešanu pret valsti —
pamatojas uz publiskām tiesībām un apspriežama tikai pēc
publiskām tiesībām, bet nepiekrlt civīltiesai (Sen. CKD. spr.
1910. g. Nr.73, 1909. g. Nr. 68; 1911..?. Nr.34; 1932. g. Nr. 470).
(1934. g. 26. okt. spr. Nr. 2582, Volče,iiiloova pr. 1. pr. lzglīlībH.s min.)

6. (4.).
Trešās personas — šī vārda Istā nozīmē — iestāšanās
un pieaicināšana apsardzības lietās nevar notikt, jo tanīs nav
prasītāja un atbildētāja (Sen. CKD. spr. 29/1857 un prof.
V. Bukovskis, Civīlprocesa mācības grāmata 155., § 8. uz
673. lpp.). Arī Tiesu Palāta nav lemusi par Tukuma apriņķa
pašvaldības pielaišanu lietā par trešo personu. Tādēl šī pašvaldība nav atzīstama par trešo personu šinī lietā. Bct Tjesu Palāta, dodot Tukuma aprinka pašvaldības pilnvarniekarn
tiesības dot paskaidrojumus un iesniegt dokumentus šinī lietāv

ir atzinusi šo pašvaldību par lictā icintcresētu personu un täs
dalībnieci (Sen. CKD. spr. 29/1857 un piezīme 1. uz 673. Ipp.
minētā grāmatā) un tādēļ šai pašvaldībai ir tiesības iesniegt
kasācijas sūdzibu par Tiesu Palātas lēmumu.
(1934. g. 25. okt. spr. NT. 584, Tukinna privātās slimiiīcas 1.)

16. (12.).
Rīgas piefcktūras 13. iec. priekšnieks izsniedzis atpakal
Philipa kvēlspuldžu un radio tirdzn. akc. sab. pilnvarnickam
— piedzīšanai iesniegto vekseli ar miertiesneša izpildu rakstu,
atrodot, ka sprieduma izpildīšana viņam no tiesas nebija uzlikta. Rigas 6. iec. miertiesnesis, kam tika iesniegla sūdzība
par iecirkņa priekšnieka nepareizo rīcību, atrodot, ka veksela
parādnieki dzīvo Bulduros, kamdēļ sprieduma izpildīšanai jānotiek Rīgas apr. 1. iec. miertiesneša rajonā, — lietu nepiekritības deļ izbeidzis. Apgabaltiesa, atrodot sūdzību par caurskatāmu no Rīgas 6. iec. miertiesneša, — tomēr caurskatījusi
sūdzību pēc būtības un atstājusi sūdzību bez ievērības kā nedibinātu. Apgabaltiesas pārsūdzētais lēmums atcelams. Kā
pareizi aizrāda kasācijas sūdzības iesniedzējs, Apgabaltiesai
blakus sūdzībā bija jāapspriež tikai jautājums par lietas piekritību. Ja Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka sūdzība par
atteikšanos izpildīt Rīgas 6. iec. mierticsnesa spriedumu uz
Civ. proc. nol. 222. p. bija caurskatāma taisni šim miertiesnesim, — tad viņai pārsūdzētais lemums bija jāatceļ, un bija
jāuzdod pirmai instancei sūdzību skatīt cauri pēc būtības. Apskatot turprctim sīldzības saturu un nākot pie slēdziena, ka
sūdzība nepamatota, — Apgabaltiesa ir lūkojusi cauri lietu pēc
bīitības o t r ā i n s t a n c ē , kaut arī tā vēl nebija izspriesta
p i r m ā i n s t a n c ē . A r t o Apgabaltiesa pielaidusi Civ. pr.
nol. 16. un 196. p. p. pārkapumu.
(1934. R. 22. nov. spr. Nr. 2126 Philips kvēlspuldžu u« radio tirdzniecīhas akc. sab. 1.)

37. (29a.).
Apgabaltiesa uz viuas spriedumā picvesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata konstatējusi, ka prasītāju prasība csot
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celta par privātas līdzdalības ticsības traucēšanu (Civ. pr. noL
37. p. 2. pkt.); ka atbildētāja viensētas Nr. 1 robežās atrodoties vismaz divi dīķi; ka, saskauā ar 1910. g. sadžas mājsaimnieku lemiiniu, viens dīķis esot atstāts mājsairnnieku koplietošanā un ka šis stiīdus dīķis uz miertiesn'eša uzmestās skices
apzīmēts ar burtu „A" un atrodoties atbildētaja viensētas robcžās; ka 1931. g-. vasarā atbildetajs licis sētu tanī vietā, kuj"ā
bijuši vārti, bet 1931. g. zjcmas svētkos atbildetajs esot aiztaisījis vārtus galīgi u.n ka no prasītāju tiesību. traucēšanas uz
ūdens IietoŠanu no strīdus dīķa, uzstādot 1931. g. vasarā žogu
gar dīķi, līdz prasības celšanai vēl neesot pagājis gads, kamdēl prasība uzskatāma par iesniegtu laikā (Civ. pr. nol. 37. p.
2. pkt.). Šādi Apgabaltiesas konstatējumi atticcas uz lietas
faktisko pusi un tamdēl nav pārbaudā.mi kasācijas kārtībā.
Savā kasācijas sūdzībā atbildetajs vispirms aizrāda, ka tiesi
bas lietot dīķi svešā zemē, esot tiesības uz derīgumu svcšā
īpašumā (upaBo yrojmii ) un nav uzskatāmas kā privātas līdzdalības tiesības, kamdēl šī lieta nepiekrīt miertiesnešu koinpetencei un Apgabaltiesa esot parkāpusi Civ. proc. nol. 37. p.
tin Latg. civ. lik. 442., 445.—451. p. p. Šis atbildētfija iebildums nepelna ievērību. Pretēji atbildētāja aizrādījumicm Kr.
Senats daudzos spriedumos paskaidrojis, ka atzīstamas par
prasībām par privātu līdzdalību: prasība aizliegt augšā esošās
nekustamas mantas īpašniekam novadīt īīdeni no upes vai dīķa (Sen. CKD. spr. 1881. g. Nr. 84; 1876. g. Nr. 152); prasība
par tiesibu lietot īīdeni no svešas zemes avota (spr. 1871. g.
Nr. 660); prasība aizliegt dīķa īpašniekam pievadīt scv Odeni,
kurš no dīķa tccējis uz prasītāja zemi un vii.ia dzirnavārn
(spr. 1876. g. Nr. 152). Neatkarīgi no tā, atbildētāja strīds par
lietas nepickritību miertiesnešu iestādēm atstājams bez ievērības, jo atbildetajs pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzībā apstrīd, ka prasība būtu celta kā dibināta uz „npaijo yqacTHH
qacTiioro" un ka patiesībā prasība esot celta par servitiltu
(npaBO yrojuia) (sal. S.cii. spr. 1920. ff. Nr. 16).
(1934. g. 28. sepr. spr. Nr. 1037, Skruiidu pr. 1. pr. Mukanu.)

134. (1011.).
Apgabaltiesa, ieverojot Civ. proc. nolik. 134. panlu, nevarēja piešlsirt šīs liecinieces liecībai pierādījuma spēku jautā-
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juinfi par zīmognodevas samaksu par atsevišķiem dokumentiem, jo Rlkojums par zīmognodevu paredz kādā veidā apliecināma katrä atsevišķā gadījumā zīmognodevas samaksa, bet
liccinieku liecības kā zīmognodevas samaksas pierādījums ta
rn nav minētas.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 1598, akc. sab. „Kontinents" 1.)

229. (1613.).
Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka likums par piespiedu izpildīšanu pēc aktiem ir Specials likums, kas paplašinošai iztulkošanai nav padots, un ka tamdēļ arī Civ. proc. nol. 229.
(I61a.) panta 6. pkts atticcināms t i k a i uz tanī minētām personām, kādēļ pēc p r o t e s t ē t i e m v e k s e l i e m tiesība uz
piespiedu izpildīšanu pēc aktiem pieder t i k a i vekseļa t u r ēt ā j a m , k u r a v ā r d ā v e k s e l i s p r o t c s t ē t s , kāarī
žīrantam, galviniekam un starpniekam, kuri vekseli samaksājuši un cel regresa prasījumu. Tādā kārtā, pēc Apgabaltiesas
pareizā atzinuma, prasītāja, kura vekseli ieguvusi p ē c p r ot e s t a ar uotāriāli apliec-inātu cesijas uzrakstu, minētās tiesības nebauda, jo viņa pie 229. p. 6. pktā uzskaitītām personām nepieder. Šo slēdzienu nevar satricināt kasācijas sūdzības iesniedzējas plašie apsvērumi par tās personas tiesībām,
kura vekseli ieguvusi pēc protesta. Šos apsverumus prasītāja pamato uz Veks. lik. 55. p. un L. c. 1. 3476. p., atrodot. ka
saskanā ar šiem likuma noteikumiem prasītājai esot tiesības
izlietot Civ. proc. nol. 226. (161'.) sek. p. p. paredzētās tiesības. Visiem šiem apcerējumiem tomēr nav nozīmcs, ievērojot Civ. pr. nol. 229. pantā izteikto s p e c i ā 1 o . procesuālo
noteikumu, kas neatļauj vispārējos cesijas principtis un sekas
piemērot konkrētam gadījumam. Pareizi arl Apgabalticsa atzinusi, ka prasītāja nevar atsaukties uz Civ. proc. nol. 229. p.
2. pktu, kas acīm redzot neattiecas uz protestēticm vekse
liem, par kuriem atscvišķi runā Civ. proc. nol. 226. p. 3. un
6. pkti, izsmeloši uzskaitot personas, kurām pēc protestētiem
vekseliem pieder tiesības uz piespiedu izpildīšanu pēc aktiem.
(1934. g. 22. Tiov. spr. Nr. 1307, Brokway Motor Truck, Corp. pr. 1.
pr. Liepinu.)
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284. (187.).

Atbildētājs, no kura ar Apgabaltiesas 1932. g. 26. maija
spriedumu piespriests uzturs viņa sievai par laiku no 1931. g.
19. augusta lldz 1932. g. 19. augustam, iesniedzis lüguimu par
minetä sprieduma atcelšanu jaunatklājušos apstākļu dēļ. Par
šādiem jauniem apstakliem lūdzējs uzdod to, ka ar Apgabal
tiesas 1933. g. 28. februāra spēkā stājušos spriedumu viņa laullba ar prasītāju šķirta pēdējās vainas dēļ un no sprieduma
motiviem esot redzams, ka prasītāja esot viņu p- a t v a 11 g i
a t s t ä j u s i jau 1931. g. 19. augusta. Šāds atbildētāja lugums
nepelna ievērību, jo par jaunu apstākli pēc Civ. proc. nolik.
284. p. satura un izpratnes jāsaprot tāds apstāklis, kurš sprie
duma taisīšanas laikā jau eksistēja, bet kurš n e b i j a un nevarēja būt zināms partam» kas lūdz sprieduma atcelšanu (sal.
Sen. CKD. spried. 27/195). Šai gadījumā turpretim jau pie šīs
lietas caurskatīšanas pēc butības atbildētājs bija aizrādījis, ka
sieva (atbildētāja) viņu launprātīgi atstājusi, bet šo apstākli
Apgabaltiesa, apsverot iesniegtos pierādījumus, atradusi par
nepierādītu. Tamdēl arl šai gadījumā nevar būt runa par jaunatklājušos apstākli Civ. pr. nolik. 284. p. nozīmē.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 2066, Ramans pr. 1. pr. Ramani.)

348, (246.).
Tiesu Palāta nāca pie slēdziena, ka prasītājs ir izdevis
savam brālim lietai pievicnoto pilnvaru viņam Latvijā piederošās zemes, tā tad, arī strīdus zemes, kura pēc Tiesu Palātas atzinuma ir prasītāja īpašums, pārdošanai un viņa lietu vešanai tiesu iestādēs. Šis slēdziens par prasītāja izdotās pilnvaras saturu attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pābaudāms kasācijas kārtībā (Sen. CKD. spr. 34/56). Ar to atkrīt
atbildētāja pilnvarnieka apcerējumi kasācijas sūdzībā, ar kuriem viņš apstrīd šī slēdziena pareizību pēc būtības, to starpā
arī viņa aizrādījums, ka šī pilnvara ir izdota zemes pārvaldīšanai, kura prasītājam Latvijā nepieder. Izejot no šī slēdziena, Tiesu Palāta varēja atzīt šo pilnvaru par pietiekošu tagadējās prasības celsanai. Atbildētāja pilnvarnieks kasācijas
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sūdzlba atzīst, ka pilnvarā iet runa arl par zemes pārvaldīšanu
un tādēl, ievērojot Tiesu iekārtas lik. 314. pantu, prasītāja bra
us var būt par prasītāļa pilnvarnicku šinī lietā. Tiesu Palāta
varēja seviški neapspriest atbildētāja pilnvarnieka aizrādījumu, ka strīdus zeme neatradas prasītāja vai viņa pilnvarnieka
valdīšanā, jo šhn apstāklirn vispārīgi nav nozīmes jautājumā
par pilnvaras saturu. Bet atbildētāja pilnvarnieks otrā instancē bija cēlis arl iebildumu pret prasītāja pilnvarnieka tiesībām būt par pilnvarnieku svcšu lietu vešanai vispārējās tie
su iestādēs uz tā pamata, ka viņš ir lasīt- un rakstītnepratējs
(Civ. proc. nolik. 348. panta 1. punkts). Tiesu Palāta sakarā
ar to apsprieda jautājumu par prasītāja pilnvarnieka tiesībspējām attiecībā uz svešu lietu vešanu tiesās un nāca pie sledziena, ka atbildētājs nav pierādījis, ka prasītāja pilnvarnieks
ir valsts valodas lasīt- un rakstītnepratējs, un tādēļ pielaida
viņu pie šīs lietas vešanas. Tiesu Palāta pareizi atzina, ka
zem Civ. proc. nolik. 348. panta 1. punktā minētiem lasīt- un
rakstītnepratējiem ir saprotamas personas, kuras neprot lasīt
un rakstīt valsts valodā, jo vienīgi šī valnda, kā tiesu iestāžu
darīšanu valoda (Tiesu iekārtas lik. 10. pants), krīt svarā šinī
gadījumā, bet Tiesu PaUita nepareizi uzlika atbildētājam pienākumu pierādīt prasītāja pilnvarnieka lasīt un rakstīt neprašanu valsts valoda. Pašas tiesas pienākums ir raudzīties' uz
to, lai personas, kuras likums kaut kādu iemeslu dēļ ir atzinis par nepiemērotām partu interešu aizstāvēšanai, netiktu
pielaistas pic lietu vešanas tiesās (Kr. Sen. CKD. spr. 79/133,
1900/39 un citi). Šo personu tiesībspējas būt par pilnvarniekiem tiesās tiesai jānosaka ne tikai uz to pierādījumu pamata,
kurus bija iesniegušas puses, bct arī uz pašas tiesas rīcībā
esošo datu pamata, nosakot vajadzības gadījumā šo datu ievakšanas kārtību (Kr. Sen. CKD. spr. 79/133). Tādēļ tas apstāklis, ka atbildētājs nebija pierādījis, ka prasītcāja pilnvar
nieks ir lasīt- un rakstītnepratējs valsts valoda, pats par sevi
vēl nebija pietiekošs pamats atzīt prasītāja pilnvarniekam tiesībspējas svešu lietu vešanai tiesās, bet Tiesu Palātai vajadzēja pārbaudīt, vai viņas rīclbā nebija datti, pēc kufiem varetu spriest par prasltāja pilnvarnieka tiesībspējām, un vajad/.ības gadījumā tādus datus icvākt. Tādēļ, atzīstot prasītāja
pilnvarnieka tiesibspējas svcšu lictu vešanai tiesās aiz tā ie-
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mesla vien, ka aībildētājs nebija pierādījis, ka prasītāja pilnvarnieks ir lasīt- un rakstītncpratējs valsts valodā, Ticsu Palāta ir pielaidusi motīvēšanas ncparcizību un nepilnību, pārkāpjot Civ. proc. nolik. 816. pantu.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 353, Andrejcva pr. 1. pr. Andrejcvu.)

359. (257.).
Prasītājs lfidzis: 1) atzīt, ka prasltājs ir ilggadīgs niāju
nomnieks uu ka vinam kā tādam tiesība iegūt no atbildetaias
mäjas uz Agr. rcf. lik. 3. p. „d" pkt. paredzētiem noteikumiem,
un 2) atzīt par atbildētājas pienākumu nodot prasītājam mājas
uz 1. petituma pktā paredzētiem noteikumiem. Savu prasibu
prasītājs dibina uz to, ka viņš esot atbildētājas nomnieks no
1896. g. minētās mājās, ka viņam esot tiesības uz Agr. ref. lik.
49. p. 1. piez. pamata prasīt, lai atbildētāja pārvestu mājas uz
vina vārda dzimtīpašumā, un proti, līdz 1921. g. 2. oktöbrim,
resp. 1923. g-. 23. aprīlim, un ka atbildētāja šo savu pienākumu
līdz šim neesot izpildījusi.
Apgabaltiesa prasības petituma 1. pktti apmierinājusi,
bet 2. pktu atraidījusi tā nenoteiktības dēļ un aiz tā iemesla,
ka prasltājs nav iesniedzis kādu līguma projektu. Apgabaltiesas spricdumu pftrsūdzejusi atbildētāja vien, kādēl daļā par
prasības petituma 2. pkta atraidīšanu spriedums stājies likumīgā spēkā.
Tiesu Palāta apstiprinājusi Ap.^abaltiesas spriedumu uz
tā, starp citu, pamata, ka prasītājs esot ilggadigs nomnieks,
lietodams mājas no 1896. g.
Atbildētājas kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Tiesu Palāta aprobežojas ar konstatējumu, ka prasītājs
esot māju ilggadigs nomnieks, bet tomēr Tiesu Palāta nepieved nekādus motīvus tam, ka prasītājam kā ilgfgadīgam nomniekam bīītu tiesība iegūt no atbildētājas minētās mājas īpašumā uz tiem pašiem noteikumiem, kādus paredz Agr. ref. lik.
49. p. l.piez. un proti, pie šīs lietas apstākliem. Prasītājs k o nk r ē t u s n o t e i k u m u s nav aprādījis un pirkšanas-pārdošanas Iīguma projektu nav iesniedzis, un arī pirms prasības
celšanas tādu nav licis priekšā atbildētājai. Pie šādicm ap-
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stākļiem Tiesu Palātai ncbija pietiekoša pamata prasību, tā kā
tā formulēta, apmieriuāt, jo prasības petituma 1. pkts satura
ziņā sirgst ar to pašu ncuotciktību kā arī petituina 2. pkts,
kuru Apgabalticsa noraidījusi taisni līgfuma projckta ncicsnicgšanas dēļ. Ja prasītājs līdz pr.asības iesniegšanai nav licis atbildetajai priekšā līguma projcktu, viņš arī nevar iziet no tā,
ka vienošauās ar atbildētāju nav notikusi, un ka, tā tad, aiz vinas vainas mājas palikušas nepārdotas vinam. Neiesniedzot
ncdz pirms prasTbas celšanas, nedz pat pie prasības celšanas
līguma projektu, prasītājam taisni jau aiz šī iemesla vien n a v
,.tiesības" iegūt mājas īpašumā. Petituma 1. pkts fonnulēts
pilnīgi abstrakti, nemaz pat nekonkrētizējot māju iegūšanas
noteikumus kādā konkrētā iegūšanas līgumā. Arī prcjudiciala
praslba prasa, lai prasītāja aizrādltu, ka atbildētāja neesot atzinusi prasītāja kādas notciktas, konkrētas tiesības uz māju
iegūšanu īpašumā zem noteiktiem, konkrētiem viņa priekšā
liktiem noteikumiern. Bez tā, pretēji Tiesu Palätas domäm,
Tio tā, ka prasītājs ir „ilggadīgs nomnieks" nemaz vēl neizriet,
ka viņš varētu celt savu tagadējo prasību par kādu abstraktu,
teorētisku ticsību atzīšanu viņam iegūt vienkārši īpašumā runā esošās mājas uz pilnīgi nenotciktu, un bez priekšā likta līguma projckta ncnoteicamu noteikumn pamata. Kā pareizi
aizrāda atbildētāja, runā esošā gadījumā lieta negrozās ap ze
mes picšķiršanu iz Valsts zemes fonda, par ko varētu spriest
tikai Centrālā zcmcs ierīcības komitcja. Bet gan lieta grozās
ap to, ka atbildētājai, Rigas pilsētai, būtu jānodod vēl nepārdota zemnicku zeme tās lietotājam, prasītājam (Agr. ref. lik.
3. p. „d"), likvidācijas kārtībā uz v i e n o š a n ā s p a m a t a
ar šo pašu prasītāju. Pie tarn, ja tieša vienošanās nenotiktu,
atbildētājai, ja pieteiktos uz mājām kāds cits rcflektants, mājas, pirms māju pārdošanas šim pēdējam, jāpiedāvā vēl atbildētājam, ievērojot viņam piedcrošās pirmpirkšanas tiesības
saskanā ar 49. p. 1. piez. Bct atbildētāja taisni pārrunās par
49. p. 1. piez. parcdzēto vienošanos pat nevarēja iclaisties,
prasītāja vainas dēļ, jo las nav līdz šim licis viņai priekšā atticcīga līgnma projektu, kas vicn varētu bfit par pārrunu bazi.
Tāpēc atbildētāja vispār nevarēja pat iztciktics par prasītaja
tieslbu pamatotību pretendēt uz māju icgūšanu īpašuma. Tāpēc atkrīt arī prasītāja celtā prcjudicialfi prasība, kura tika
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vērsta nevis uz konkrētas, atbildētājas it kā apstrīdētas tiesības atzlšanu prasītājam zem konkrētiem līguma noteikumiem,
bet gan tikai zlmējas uz prasītāja abstraktām, teorētiskām tiesībām, kādas nevar būt ne par prejudicialas prasības, nedz par
tiesas apspriešanas un piespriešanas priekšmetu. Tiesa ar
abstraktu tiesību un teorētisku jautājumu izšķiršanu nenodarbojas (Sen. CKD. spried. krāj. 21/35).
(1934. g, 23. nov. spr. Nr. 8S3, Ricmera pr. 1. pr. Rigas pilsētu.)

435. (332.)
Kā uz pamatu pirmprasības noraidīšanai Tiesu Palāta
norāda uz prasītāja iesniegtā līguma projekta defektiem, kuri
pēc Tiesu Palātas dotnām, pastāv iekš tam, a) ka prasītājs nepareizi esot lūdzis uzlikt par pienākumu atbildētājam n o s 1 ē g: t kādu lī^umu, jo prasību varētu vērst tikai uz llg-uma
ictērpšanu attiecīffā formā, un b) ka projekta noteikumi nesaskan ar Tiesu Palātas pieņemto līguma kvālifikāciju, kā maiņas līg-umu. Tomēr Tiesu Palāta šos jautājumus ierosinājusi
neatkarīg-i no prāvnieku norādījumiem, kādēļ viņai saskaņa ar
Civ. proc. nolik. 443 (338.) p. 2. teikumu bija uz to jāalzrada
prasītājam, ar to dodot viņam iespēju dot šinī jautājumā paskaidrojumus un eventuāli s:rozīt projektu Civ. proc. nolik.
435. (332.) sek. p. p. robežās.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 893, Valiņa pr. 1. pr. Trekši.)

437. (334.)
Atbildētājs atrod, ka Apgabaltiesa esot pārkāpusi Civ.
pr. nol. 437. pantu, jo prasīb.a tika grozīta mutiski, bet ne rakstiskā formā, kā to prasa likums. Kā Apgabaltiesa aizrādījusi
sava sprieduma motīvos, miertiesneša 1931. g. 30. jūnija tie
sas sēdē prasītāju pilnvarnicks paskaidroja, ka prasība esot
celta par privātas līdzdalības tiesības traucēšanu, tādējādi prasību pamatodams uz Civ. pr. nol. 37. p. 2. pkt.
Atbildētāja
pilnvarnieks, pēc šāda paskaidrojuma no prasītāju pilnvarnicka puses, ielaidies sacīkstē bez ierunām pret prasības grozī-
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Sanu. Tamdēl arī Apgabaltiesa varēja tiākt pie slēdziena, ka
šāda atbildetaja piliivarnieka rīcība uzskatämapar piekrišanu
prasības grozīšanai (Civ. proc. nol.. 435. p.). Savu protestu
pret tädu grozīšanu atbildētājs ceļ pirmo reizi savā kasācijas
sūdzībā, kamdēļ arī šis iebildums nav apsverams kasācijas
kartībā.
(1934. g. 28. sept. spr. Nr. 1037. Skrundu pr. 1. pr. Mukanu.)

497. (409.)
Atbildētājs atrod, ka Apgabaltiesa, notcicot dīķa atrašanās vietu ar lieciniekicm, ir pārkāpusi Not. nol. 186. p. un Civ.
pr. nol. 497. p. Pretēji atbildētāja paskaidrojumiem, tiesības
lietot dīki svešā zemē nav tiesības uz derīgumu svešā īpašumā (npaBo 3^roTiHö), bet privātas lldzdalības tiesības un noteikt dīķa atrašanās vietu, kuras esamību atbildētājs pavisam
noliedzis, — varēja tikai ar lieciniekiem. Ar to atkrīt atbilde
taja icbildumd kasācijas sūdzTbā.
(1934. R. 28. sept. spr. Nr. 1-037, Skrundu pr. 1. pr. Mukaim.)

500. (412.).
Tiesu Palāta savu slēdzienu par to, ka no prasītāja aprādītā ieraša nepastāv Nautrēnu pagastā, dibina vienTgi uz to:
a) ka neviens no apkārtniekicm nccsot uzrādījis kaut kādu gadljumu, kur šī ieraša būtu piemērota no tiesas dzīvē un ka, ja
arī tāda leraša būtu pastfivejusi pirms Latvijas pastāvēšanas,
tad tā ar kultūras icguvuma ierašām vairs nepastāvot, un b)
ka atbildētāji esot pieveduši 5 gadijtunus, kur šāda ieraša neesot tikusi ievērota pie testāinenta sastādīšanas. Pretēji Tie
su Palātas uzskatam, tas apstaklis vicn, ka apkārtnieki netika
uzrādījuši1 konkrētus gadījuiTius, kad strīdus ieraša būlu piemērota arī no tiesas dzīvē, vēl pats par sevi nevar noderet
par pierādījumu tani, ka ieraša vispār nepastāv, jo pirmkārt
paši mantinieki var an neapstrīdēt tādus tcstāmcntus, kur
ieraša nebūtu icvērota tm otrkārt ierašas pastāvēšanu var pierādīt ne tikai ar tiesas spriedumicm analogās li'etās, bct arī ar
citiein picrādTjumieni, to starpā arī ar apkārtnieku nopratina-
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šanu. Šai gadījumā arī nopratinātie apkärtnieki savās liecībās aizrāda, ka no prasītāja aprādītā ieraša p a s t ā v („pēc
pastāvošas icrašas"), bet nevis, ka šāda ieraša agrāk p a s t āv ē j u s i . Tāpat aizrādot, ka ierašas pastāvēšana būtu atspēkota ar pieciem prasītāja norādītiem gadījumiem, Tiesu Palāta
savā spriedumā nav nemaz tuvāk aprādījusi, kas tie ir par gadījumicm. Ja starp ticm Tiesu Palāta ir domājusi arī Ju., Mi.
UM Kr. testāmentus, tad tomer viņa nemaz nav ņēmusii vērā,
ka attiecībā uz šiem trim testāmentiem prasītājs savā atbildē'
uz apellācijas sūdzību ticši bija aizrādījis, ka tanīs lictās bijuši
pavisam citi lietas apstākļi, kādēļ Tiesu Palātai vajadzēja pārliecināties un konstatēt, vai šie 5 gadījumi ir pilnīgi līdzīgi ar
gadījumu šai lietā. Ar to Tiesu Palāta savā spriedumā ir plclaldusi motīvēšanas ncpilnību, pārkāpjot ar to Civ. proc. nolik.
816. p.
(1934. g. 23. novembra spr. Nr. 466. Viļņa pr. 1. pr. Vilņiem.)

568. (480.).
Prasītājs neparriatoti atrod, ka Tiesu Palāta ncvarējusi
pravnieku līgumu kvālificēt kā mainas līgumu tādēl, ka atbildētājs to a t z i n i . s par pirkŠanas-pārdošanas līgumu. Atzīšana var attiekties tikai uz zināmiem faktiem vai arī pašas
prasības atzīšanu, bet nevis uz tiesībām vai līguma. kvālifikācijn (S,en. CKD. spricd. 1932. g. Nr. 65). Tādēl pic līguma juridiskās kvālifikācijas atbildētāja šai ziņā dotie paskaidrojumi
Tiesu Palātu ncsaistīja, bet virjai šis jautājums bija jāizškir pilnīgi patstāvīgi. Maldīgi arī prasītājs domā, ka atbildētājs, aizstāvot arī no savas puses otrā instancē šādu Iīguma kvālifikāciju, ar to csot groz-ījis savas prasibas pamatu. Tornēr pretprasības pamats visā procesa gaitā palicis vicns un tas pats,
proti, atbildētāja apgalvotā līguma neizpildīšana no prasītāja
puses un ar līguma citu kvālifikāciju atbildētājs šo pamatu ne
bfit nav aizskāris.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 893, Valiņa pr. 1. pr. Trekši.)

608. (518.)
Tiesu Palata, pievienojoties Apgabaltiesas spriedmna
motīviem, uz viņas sprieduma pievesto apsvērumu un aprā-
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dīto datu, sevišķi uz lietpratēju-ārstu slcdzicna pamata, konstatējusi, ka mirusä Jana Sk. gara spejas testāinenta taisīšanas
laikā csot atradušas normālā stāvoklī un ka Sk. esot bijis spējīgs savu gribu apzināti izteikt. Šāds Tiesu Palatas konstatējums attiecas uz lietas faklisko pusi un nav pārbaudāms kaSācijas kārtībā. Savā kasācijas sudzibā prasītājs aizrāda, ka
kārtība, kādā šinī lieta Tiesu Palāta iecēlusi ekspertus, esot
nepareiza un nelikurnīga, jo vina esot iecēlusi ekspertus, nedodot pusēm termiņu vienotics par ckspcrtu iccclšanu, ka par
ekspertiem esot iecclti ārsti psīchiatri, bet ne uroiogi, kuji vicnfgi atzīstami par speciālistiem šinī jautājumā. Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Kā redzams no iietas, lēmums par medicīnisko ckspcrtīzi tika izncsts no ticsas 1931. g.
4. martā, bet eksperti iccclti un aiciuāti tikai 1931. g". 4. aprilī,
kādā starplaikā pusēm bija pietiekošs laiks paziņot tiesai par
viņu savstarpēju vienošanos attiecībā uz lictpratēju izvēli.
Pašā ticsas sēdē 1931. g. 14. aprīlī, kad ieradās tiesas ieceltie
lictpratēji, prasītājs pret tiem nekādus iebildumus vai noraidījumus nav cēlis un arī tiesneša referenta rīcību nav pārsūdzējis. Lietpratēji bija nopratināmi par mirušā testātora g a r a
s p ē j u novērtēšanu testāmenta taisīšanas brīdī un tamdēl par
lietpratējiem, pretēji prasītāja apgalvojumam, pareizi tika izvēlēti ārsti psichiatri, bet ne urologi.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 419, S.ktijas u. c. pr. 1. pr. Skuja.)

661. (571.).
Pēc Civ. proc. nolik. 661. p. 5. pkt. atbildētājs var celt
noraidījumu. kad ārzemnieks, kas neatrodas Latvijas dienestā
un kam Latvijā nav nekustamas mantas, nenodrošina lictas izdcvumus un tos zaudējiinius, kttfi var celtics atbildētājam. Kad
noraidījums cclts tādēļ, ka ārzcmnicks nav nodrošinajis tiesu
izdcvumus un zaudējumus, t a d t i e s a , raugoties pēc prasības rakstura, n o t e i c a p t u v e n i s ā n o d r o š i n ā j u in a
l i e l u m u (668. p.), un proti, ar atsevišķu lēmumu (669. p.).
Taisot šo lērnumu, t i e s a t a d i e v ē r o
noraidījumu.
Pēc 677. p. par tiesas 1 č m u m u, a r k u r u u o r a i d ī j u m s
ievērots, pielaižama blakus sūdzība,
atse-
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v i š ķ i n o a p e l l ä c i j a s (677. p.). Tā tad, minētais lēmums, kā tāds, ir izšķirošs un tas vien tādēļ arī ir parsüdzainsy
jo ar to izšķirts, pēc satura, noraidījuma liktenis un proti —
ap'mierinoŠi. Tadel, nekad nevar minēto lemumu atzft tikai par
it kä sagatavojošiL lēmumu. Visa (2) nodalījumā par „noraidījumiem un iebildumiem" ncvicnä vārdā nav runas par kädiem vēl it kā sekojošiem tiesas lēmumiem (par lietas izbeiušanu), ar kuriem vēl tikai tiek konstatētas tās tālākās sekas,
kas saistītas ar tiesas lēmuma par 668. p. minēto noraidījumu
neizpildšanu (sk. 669. p.). Tāpēc taisni minētais lēmums kā
pamatlēmums, kurā tiesa „noteic aptuveni nodrošinājuma lielumu" (668. p.), bet nemaz ne tālākais lēmums, ar kuru tikai
konstatētas šī lēmuma neizpildīšanas sekas (lietas izbeig-šana),
ir pārsūdzams un proti atsevišķi no apelläcijas (677. p.). Ja nu
taisni lēmums, „ar kuru noraidījums ievērots" (663., 669.,
677. p. p.), ir kā tāds pārsūdzams „atsevišķi no apelläcijas",
tad arī citās instancēs (Tiesu Palātas) lēmums, ar kuru prasītāja blakus sūdzība atstāta bez ievērības, pārsūdzams. uz
vispārēja pamata, kasācijas kārtībā. Tāpēe prasītājas kasäcijas sūdzība ir Senātā caurskatāma.
Pretēji sūdzētājas domām, Latvijas konvencija ar Ameri
kas Savienotām Valstīm (L. kr. 28/149), uz kuru atsaucas sūdzētāja, nemaz nczīmējas uz līffumslēdzēju valstu savstarpējo
atsvabināšanu no drošības naudas iemaksas tiesu izdcvumu
nodrošināšanai (cautio judicatum solvi), bet gan tikai piešķir
līgumslēdzēju valstu pilsoniem tikai partu spēju kā tādu (1. p.
3. d.), tirdzniecības etc. brīvību, šai ziņā paredzot vislielākās
labvēlības principu (7. p.), kādu principu vēl sevišķi izcel 13.,
14. p. p. Tas pats sakāms par Latvijas tirdzniccības un kušniecības konvenciju ar Poliju (L. kr. 29/56) un par Latvijas līffiimu ar Vāciju (L. kr. 26/153). Turpretim īsta starptautiska
konvencija, kura ticši zīmējas uz līgumslēdzēju valstu savstarpcjo atsvabinašanu no minētās drošības tiaudas (cautio judicatum solvi) samaksas. kadai konvencijai pievienojusics arī
Latvija, ir 1905. ,t,r- 17. jtilijā Haģā parakstītā konvencija par
civīltiesāšanas kārtību (L. kr. 30/36), kas savā III nodal.: „Tie
su izdevumu un zaudējumu nodrošinājuma" (17.—19. p. p.) paredz atticcTffos noteikumus šai jautājuma. Bet so konvenciju
Amerikas Savienotās Valstis taisni nav parakstījušas, nedz taf
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pievienojušās. Arī bij. Krievija bija jau pievienojusies 1896. g.
2. novembra konvencijai par civllprocesa jautājumiem (Kr.
lik. kr. 1899. g. 52. Nr. 801. p.), bet bez tā bija valstu sarakstā,
kuri pilsoņi tika atsvabināti no drošības naudas iemaksas, ievedusi tikai Franciju (Kr. lik. kr. 1896. g. 132. Nr., 1479. p.),
Itallju (Kr. lik. kr. 1897. g. 85. Nr., 104. p.), Vāciju (1897. g.
107. Nr., 1473. p.) un Bulgariju (Kr. lik. kr. 1913. g. 55. Nr.,
431. p.); tā tad, Krievijai konvencija ar Amerikas Savienotām
Valstīm nav bijusi. Tamdēl Tiesu Palāta, neatzīstot prasītāju
par atsvabināmu no drošības naudas iemaksas tagadējās prasības lietā, — gala slēdziena ziņā, — nav pārkāpusi prasītājas
aprādītos līgumus.
(1934. g. 21. nov. spr. Nr. 319, The Trayer Foss Company pr. 1. pr.
Lurje.)

678. (587.).
Atbildētāja nav pārsūdzējusi, Civ. proc. nol. 678. p. paredzētā kārtībā, miertiesneša lēmumu, ar kuru viņas noraidījums par lietas nepiekritību tiesu iestādēm atstāts bez ieverības. Atbildētāja savu noraidījumu arī nav uzturējusi Apgabaltiesā. Aiz šiem iemesliem vien atkrit atbildētājas kasācijas
sūdzībā no jauna pieteiktais piekritības strīds.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 2555, Ozola-Ozoliņa pr. 1. pr. Valsts zemes banku.)

861. (750.).
Senats jau ir paskaidrojis (CKD. spr. 29/1682), ka blakus
sūdzības iesniedzamas Senātam tikai par otrās instances lēmumiem par kasācijas sūdzlbas atpakaļizsniegšanu sūdzētājam,
vai par drošības naudas neatmaksāšanu, vai par tiesas pielaistu vilcināšanu, bet visos pārējos gadījumos, izņemot sūdzības uzraudzības kārtībā, ir iesniedzamas kasacijas sūdzības,
pat ja sūdzētājs lūgtu tikai blakus lēmuma atcelšanu. Šinī
gadījumā sūdzība ir iesniegta par Tiesu Palātas lēmumu, ar
kuru ir atstāts bez ievērības sūdzētājas lugums pēc ārkārtējas
apellācijas pielaišanas, kāds Tiesu Palātas lēmums, saskaoā
a r jau minēto Senāta spriedumu, ir parsūdzams tikai kasacijas
kārtībā. Tādēļ atbildētājas iesniegtā sūdzība, kura formas un
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satura zh.iā atbilst noteikumiem par kasācijas sūdzibam. kaut
arī tā ir apzīmeta par blakus sīidzībti, atzīstama par kasācijas
sūdzību un tai klātpieliktā drošības nauda ir padota Civ. proc.
nolik. 914. (800.) panta notcikumicm. Pretēji atbildētājas piinvarnieka apgalvojumam kasācijas sudzībā, starp Tiesu Pala
tas lēmuma rezolūtīvo daļu un motīviera nav pretrunas, jo
Tiesu Palāta nemaz neskatīja cauri pēc būtības atbildētājas
ārkārtējo apcllāciju, bet pārbaudīja vienīgi viuas lūgumu pēc
tādas apellācijas piet.iemšanas un ar savu lēmumu nolēma šo
līīgumu atstāt bez ievērības. Tiesu Palāta nāca pie slēdzieua,
ka šinī gadījumā pastāv jauns apstāklis, kurš dod atbildētājai
tiesības uz ārkārtēju apellācijti, pie kam par tādu jaunu apstākli vina atzina prasītāja rīcību, ar kuru vinš mākslotā veidā
izslēdza atbildētāju no līdzdalības lietā. Atbildēlājas lūgumu
par tādas apellācijas pielaišanu Tiesu Palāta tomēr noraidīja
aiz tā iemesla, ka atbildētāja savu apellāciju esot iesniegusi
pēc 4 mēnešu notecēšanas, skaitot no dienas, kad atbildētājai
nāca zināma šī prasītāja rīcība. Pēc Tiesu Palātas atzinuma
tas notika 1931. gada 4. martā, kad atbildētājas pilnvarnicks
esot icstājies lietā, iesniedzot savu pilnvaru. Tiesu Palata to
mer nepaskaidro, kādēļ pilnvaras iesniegšanas fakts jau pats
par sevi pierāda, ka prasītāja rīcība bija nākusi zināma atbildētājas pilnvarniekicm.
Tikai spricduma izlasīšana varētu
noskaidrot prasītāja rīcību, bet Tiesu Palata nav konstatējusi,
ka līdz ar pilnvaras iesniegšanu atbildētājas pilnvarnieks būtu
iepazinies ar spriedumu. Tā kā atbildētajas pilnvarnicks lidz
ar pilnvaras iesniegšanu bija tīilīt līīdzis izsniegt viņam sprieduma norakstu galfgā vcidā, tad gan nevarētu prezumēt, ka
viņš jau tad iepazinās ar spriedumu. Sprieduma noraksts, turpretim, vinam ir izsniegts 1931. gada 11. martā. Neapsverot
šos apstāklus, Tiesu Palāta ir pielaidusi motīvu nepilnību.
(1934. g. 26. scpt. spr. Nr. 573, Rezzoniko pr. I. pr. Rezzoniko.)

884. (772.).
Tiesu Palāta minētā Kr. Senāta spriedumā (1893. g.
Nr. 62) Kr. Senats vispirms un galvenā kārtā izšķīris jautājumu par to, vai im cik tīllu Civ. proc. nol. 884. (772.) p. butu
piemērojams blakus ticsāšanas kārtīl)a („npu IUCTHOM npoH3-

/
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BojtCTBe). Pēc tarn Kr. Senats tai spricdumā nācis pie slēdziena, ka tiesai, taisot lēmumus sakarā ar blakus sūdzlbām, jārīkojas tāpat pēc 884. (772.) p. izteiktā vispārējā principa
( w rOo6pa30BaTl»CJl

C odllUlM

Ha^iaJlOM

BHpaMteHHHM

B 3TÖM

3aKOHew). Tikai garām ejot, Kr. Senats minētā spriedumā aizrāda, ka tiesu prakse pielaižot novirzīšanos no katēgoriskā („6e3yc:ioBHoro") 884. (772.) p. paredzētā prasījuma, kad lietas izspriešana izrādās par nesavienojamu ar visparejiem civilprocesa
nolikuma pamatnoteikumiem (piem. nemo invitus agere cogitur, krimināltiesas sprieduina prejudiciāla nozlme, tiesas atteikšanās no justīcijas palīdzības (Justizverweigerung), instan•ču kārtības pārkāpšana. Tā tad, otras instanccs attcikšanās.
no lietas caurskatīšanas pēc būtības un lietas nodošana izspriešanai zemākai instancei atļauta tikai ārkārtīgos gadljumos, aiz zemākās instances pielaistiem civilprocesa elementāru pamatnoteikumu pārkāpumiem, kādus apellācijas instance
no savas puses korriģēt vairs nevarētu, un kādi nedotu apellācijas instancei iespēju lietu izspriest likumlgā kārtībā, piem.
kad kāds no partiem nav ticis izs.aukts uz pirmās instances sēdēm (sk. Sen. CKD. spricd. 28/856). Runä esošā gadījumā, turpretim, Apgabaltiesa vienkārši nebija apmierinājusi prasītāju
lūgumu pielaist viņu priekšā likto pierādljumu, t. i. nav apmierinājusi viņu lūgumu, pamatotu uz Civ. proc. nolik. 530., 532.
(442., 444.) p. p. Šādu Ap.t,rabaltiesas nepareizu rlclbu Tiesu
Palāta varēja izlabot otrā instancē, apmierinot aprādīto lūgumu un, atkarībā no noskaidroticm vai noskaidrojamiem lietas
apstakliem, lictu izspriest. Lietas nodošanai zemākai instan
cei, it kā kasācijas kārtlbā, nebija ne mazākā pamata.
(1934. g. 21. nov. spr. Nr. 414, Sprukta un Jansona pr. 1. pr. Latvi.iis
Privātbankas akc. sah. um Rigas Starptautiskās bankas akc. sab.)

907. (793.)
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievcsto
aprādīto datu pamata nākusi pie slēdzicna, ka
jumii par Ls 2100.— pret atbildētaju cedējis
Š;ids 'l'icsu Palātas slēdziens par to, ka zināma
prasītājain, attiecas uz lietas faktisko puši, kas
ma kasācijas kārtlbā.

apsvērumu un
P. savu praslprasītājam Z.
saistība cedēta
nav pārbaudā-

(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 728. Zariya pr. 1. pr. Aviäcijas pulka virsnicku khibu.)
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908. (794.).

Prasītājas lūgums par sprieduma jaunu caurlūkošanu
jaunatklātu apstāklu dēļ pelna ievērību. Tiesu Palāta, noliedzot liec. Annas M. liecībai pierādījuma nozīmi jautājumā par
partu miesīgiem sakariem kritiskā laikā, pielaiž, ka tādi sakari pierādlti ar liec. Marijas C. liecību. Tomēr Tiesu Palāta
noraidījusi prasību uz tā pamata, ka atbildētājs pierādījis
exceptio plurium ar liecinieku Konrāda un Minnas M. liecībām, kādu pierādījumu Tiesu Palāta acīm redzot ir saskatījusi
tanī liecinieku apliecinātā apstāklī, ka 1926. g. decembrī prasītāja vienu nakti bijusi kopā kādā škūnī ar kādu K., pie kam •
liec. Konrāds M. pat esot redzējis prasītājas kopošanos ar minēto K. Krimināltiesa liec. Konrāda M. liecību atradusi par
izdomātu, un par dotu apzināti nepatiesi, nolūkā kaitēt taisnai
tiesai, lai prasītājas prasība pret atbildētāju par ārlaulības
bērna uzturu netiktu apmierināta, pie kam sodījusi šo liecinie
ku par nepatiesas liecības došanu ar pārmācības namu. Šfids
Krimināltiesas spriedums ir uzskatāms par jaunatklājušos apstākli šai lietā, kas prasītājai dod tiesību lügt sprieduma atcelšanu uz Civ. proc. nolik. 908. p. 1. pkta pamata, jo Tiesu Palātas slēdziens par prasības noraidīšanu taisni ir dibināts uz
šādu nepatiesu liecību.
(1934. .?. 21. nov. spr. Nr. 757.)

1014. (891.).
Tiesa pie sprieduma taisīšanas nav saistīta ar saviem
blakus lēmumiem, kādēl nav nozīmes tam apstāklim, ka Tiesu
Palāta šinī lietā taisījusi lēmumu, no kura atbildētājs näcis pie
slēdziena, it kāTiesu Palāta galī^i nostājusies uz viņa viedokla.
Šāds atbildētāja slēdziens, sakarā ar pievesto principu par
blakus lēmumu nozīmi, jāatzīst par kļūdīgu, un tas nevar attaisnot viņa uzskatu, ka viņam pēc šāda blakus lēmuma taisīšanas vairs nebija jaizteicas pēc lietas būtības. Atbildētājam
vienmēr bija jārēķināš ar to, ka Tiesu Palāta pie sprieduma
taisīšanas var ienemt citu poziciju kā pie blakus lēmuma iznešanas, pie kam, pretēji atbildētāja aizrādījumam, likums šā-
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dā gadījumā neuzliek tiesai par pienakumu anullēt savu blakus
lern um u.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 726, Urķa pr. 1. pr. Laikarmi.)

1074. (942.).
1933. g. 28. maijä Rigas Apgabaltiesas 10. iecirkņa tiesu
izpildītājs, saskanä ar miertiesneša izpildu rakstu no 9. septembra 1924. g., iesāka piedzīšanu pret sūdzētāju Arnoldu L.
par labu Latvijas valsts ierēdņu kooperātīvam vekseļa parāda,
kā no žīranta Ls 200,— apmērā, aprakstot viņa kustamu mantu bez izpildu pavēstes iesniegšanas, kuru tiesu izpildītājs nav
iesniedzis tamdēl, ka tā jau esot bijusi iesniegta vienu reizi
1924. g. Miertiesnesis atzinis Arnolda L. sūdzību par pelnošu
ievērību un uzdevis tiesu izpilditajam par pienakumu izsniegt
parādniekam L. likumā paredzēto izpildu pavēsti, bet Apgabaltiesa atcēlusi miertiesneša lēmumu, atrodot, ka sūdzētāja-parādnieka apgalvojums, it ka 1924. g. uzsāktā piedzīšana esot
izbeigta, —■ uzskatāms par nepierfidītu; ka izpildraksta atpakal saņemšana no tiesu izpildītāja neesot uzskatāma par piedzīšanas izbeigšanu, kā to paskaidrojis Kr. Senats (Seil. CKD.
spr. 1911. g. Nr. 55; 1891. g. Nr. 69) un ka atjaunojot 1933. g.
piedzīšanu, tiesu izpilditajam jauna izpildu pavēste parādniekam vairs neesot bijis jāizsniedz, jo civllprocesā attiecīga noteikuma nav. Savā kasācijas sūdzībā sūdzētājs-parādnieks
atrod, ka, saņemot vekscli ar miertiesneša izpildu uzrakstu atpakaļ no tiesu izpildītāja, piedzinējs esot izbeidzis picdzīšanu
pret parādnicku; ka 1933. g. esot iesākta jauna piedzīšana,
kamdēl ari saskaņā ar Civ. proc. nol. 1074. p. esot bijusi vaiadzlga jaunas pavēstes izsniegšana un ka tiesai, ja vinai jautājums par piedzīšanas izbeigsanu nebija pietiekoši skaidrs,
bija jagriež sūdzētāja vēriba uz lietas pievienošanas vajadzību.
Kasācijas sūdzība nepclna ievērību. Kā Apgabaltiesa jau aizrādījusi, izpildraksta atpakal saņemšana no tiesn izpildītaja saškaņā ar tiesu praksi (Kr. Sen. spr. 1891. g. Nr. 69 un 1911. g.
Nr. 55) nav uzskatama par picdzīšanas izbeigsanu, kaut gan
sūdzētājs taisni aizrāda uz šā vekscla ar izpildu uzrakstu at
pakal sauemšanu kā uz piedzīšanas izbcigšanas pierādijumu.
Tamdēl Apgabalticsai bija pietickošs pamats atzlt, ka piedzi-
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ņas izbeigšana nav pierādīta. Pretēji sudzētāja aiznidījumam
Civ. proc. nolik. 458. (368.) p. notcikums par to, ka tiesai jāpazino prāvniekiem, ja viņa atzist, ka nav iesniegti pierādījumi par lietas izšķiršanai nozīmīgiem apstākļiem — nav piemērojams gadījumos, kad tiesa apspriež pierādījumus, kuri
taisni iesniegti uzdoto apstāklu noskaidrošanai (Sen. CKD.
spried. 1933. g. Nr. 1823; 1934. g. Nr. 5). Civ. proc. nolik.
443. p., uz kuru atsaucas sūdzētājs, nav piemērojams šinī lietā. S,ūdzētāja atsauce uz Isačenko V, 158. lpp. nemaz neattaisno viņa apgalvojumu, jo Isačenko paskaidrojumi šinī vietā
attiecas uz Civ. proc. nolik. 1076. (943.) p.. kad pavēste iesniedzama. pirmo reizi. Ar to atkrīt visi sūdzētāja paskaidrojiuni vii,ia kasācijas sūdzTbā, kura, kā nepainatota, atraidāma.
(1934. g. 22. iiov. spr. Nr. 2153. Latsana 1.)

1294. (1872.).
193Ü. g. 7. novembii pie Liepājas Apgabaltiesas tika pārdota publiskā izsolē Jānim ü r . piederējušās A. mājas saskauā
ar Civ. proc. nol. 1294. (1872.) pantu, dzēšot Miķelitn un Līnai ü . apg-rūtinājuma veidā nodrošināto tiesību uz alimentiem.
Ar savu 1931. g. 3. novembra lēmumu Apgabaltiesa nolēmusi
izmaksāt pirkuma summas atlikumu — Ls 6442,21 — minētiem
G. P a r šo lēmumu hipotēkārisks kreditors Kārlis B. iesniedzis
blakus sūdzību, bet Tiesu Palāta to ar savu 1932. g. 4. februāra lēmumu atstājusi bez ievērības. Tiesu Palāta atrod, ka
G. nostiprināta tiesība uz alimentiem pēc sava satura visvairāk tuvojas uzufruktam (L. civ. lik. 1208; Kr. Seil. CKD.
1912. ff. spr. Nr. 14542, piev. pie 1090. p. Bukovska izd.) un ka
šī apgrūtinājuma, kā katra servitūta, dzēšana pretēji aktīva
subjekta gribai ārpus L. civ. lik. 1265. p. 1.—4. un 6. pkt. paredzētiem gadījumiem var notikt vienīgi pret servitūta vērtības atlīdzināšanu arī pat Civ. proc. nol. 1294. (1872.) pantā minētā gadījumā. Pie šāda slēdziena Tiesu Palāta nākusi, izskaidrojot šķietamo pretrunu, kura, pēc Tiesu Palātas domām,
pastāv starp Civ. proc. nol. 1294. (1872.) un materiāliem likumiem, kuri servitūtu dzēšanu, izņemot augšā minētos gadījumos, neatzīst bez aktīva subjekta atlīdzinājuma. Šāds Tiesu
Palātas uzskats nav pareizs. Gau uz immöbila gulstošies lie-
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tiskie apgrūtinajumi — principā — ar immobila pardošanu publiskā izsolē ncizbeidzas> bet pāriet uz imm'öbila ieguvēju.. Bct
šis princips nav piemērojams L. civ. lik. 1439. pantā paredzetā
gadijuma, kad ieļvīlāta lieta bez ķīlas ņēmēja pickrišanas apgfūtināta (kā tas noticis konkrētā gadījumā) ar tādārn tiesībam, kuļ-as samazina lietas vērtību un līdz ar to ķīlas nēmeja
nodrošinājuma apmēru. Šāda gadījumā apgrūtinājums ķīlas
ņēmējam nav saistošs un viņam tieslba reālizēt savas kīlas
tiesības tā, it kā šis apgrūtinājums ncmaz nepastāvētu, no kā
arī izriet viņa tiesība praslt immobiļa pārdošanu ar šī apgrūti-nājuina dzēšanu (sk. Erdman II lpp. 398.), kas arī noteikts Civ.
proc. nol. 1294. (1872.) pantā. Tā tad, pretēji Tiesu Palātas
domām, nckāda pat šķietama pretruna. starp šo pantu un matcriālicm likumiem nepastāv, un ja immobilis pārdots saskanā
ar 1294. (1872.) pantu ar apgrūtinājuma dzēšanu, tad dzēšana
notiek absolūti, t. i. apgrūtinājums uz pircēju nepāriet, un šī
dzēšana nav nostādīta atkarībā no apgrūtinājuma aktīva subjckta atlīdzinājuma. No sacītā tomēr neizriet, ka pie naudas
sadalīšanas, kura ieņemta pie immobiļa pārdošanas, personām,
kurām par labu zemes grāmatās ievests apgrūtinajums (konkrētā gadījumā — tiesība uz alimentiem), nebūtu piešķirama
priekšrocība, j a v i ņ a s k o n k u r ē a r
hipotēkāru,
kura hipotēka ievesta p ē c apgrūtinājuma ievešanas (kā tas ir
konkrētā gadījumā).
Šis jautājums nemaz neatkarājas no
augšā iztirzātā jautājuma par to, vai apgrūtinājums atzīstams
par dzēstu un uz immobila pircēja nepārgājušu, bet vicnīgi no
tā. kādām no minētām pretenzijām pēc likuma piešķirama
prioritāte pie naudas sadalīšanas. Šo jautājumn Tiesu Palāta
parcizi izšķīrusi alimentu sauēmējiem par labu, pamatoti atsaucoties uz pie Civ. proc. nolik. 1294. (1872.) panta pievestiem
likumdošanas motīviem (sk. Gasmani un Nolkenu, lpp. 121.,
122.), pēc kuriem zemes grāmatās agrāk ievestais apgrūtinājums katra zii.iā s a i s t o š s jaunākam hipotēkāram. Tādā kārtā Tiesu Palātas spricdums gala slēdzicna zhļā atzīstams par
parcizu, ar ko atkrīt visi kasācijas sīīdzfbas iesniedzēja paskaidrojumi viņa kasācijas sfīdzība, km;os vinš aizstāv vicdokli, ka
priekšrocība pie naudas sadalīsanas bija picšķirama vii.iam,
sīīdzētājam.
(1934. g. 22. iiov. spr. Nr. 700, (irīSla 1.)
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1320. (1881.).

Kreditors-piedzinējs, kas, sakarā ar izsoles atzīšanu par
nenotikušu, pieteic tiesai savu vēlēšanos immöbili paturēt sev
(Civ. proc. nol. 1318., 1320. p. p.), ar šādas vēlēšanās pietei-"
kumu vien vēl neiegūst kādu materiālu, absolūtu tiesību uz
immöbili. Tāpēc parädniekam, kas, izsoles nenotikšanas dēļ,
vēl skaitās par tā Tpašnieku, tiesība aprādīto kreditora tiesību,
immobil] paturēt sev, savukārt pārtraukt, iemaksājot vajadzīgo summu kreditoru piedzinēju prasījumu segšanai. Aprādītā parādnieka tiesība pieder viņam līdz kamēr n e r e ā 1 i z ē j a s kreditora tiesības (immöbili paturēt sev) ar paša īmmobila apstiprinašanu viņam („yKpciiJieHiieM HMCHHH") ar tiesas lēmumu. Šai ziņā noteikti izteicies jau Kr. Senats savā
spriedumā Hižņakova lietā (1879. g;. Nr. 127), kas pievests
paša sūdzētāja minētā Senāta CKD. spriedumā Višrjevska lie
ta (1924. g. Nr. 414). Turpretim šis pēdējais Senäta CKD.
spriedums pats par sevi nav tagadeja lietā piemerojams, jo tas
attiecas uz gadījumu, kad summu kreditora-pieteicēja apmierināšanai iemaksājis nevis parādnieks, bet kāds cits kreditors.
proti savā vārdā, pret paša parādnieka gribu. Tāpat, sūdzētāja aprādītā Senäta CKD. spriedumā Karpa lietā (1932. g.
Nr. 2558) Senats tieši paskaidro, dibinoties uz minēto Kr. Se
näta spriedumu Hižņakova lietā, ka kreditors, pieteicot vēlēšanos paturēt immöbili sev, ar to vēl neiegūst materiālas tiesības uz šo mantu, bet gan tikai jaunu līdzekli savu pretenziju
apmierināšanai un ka tādēļ kreditoram nepieder absolūta tiesība izlietot paturēšanas tiesības, bet parādnieks var §o tiesību
paralizēt, apmierinot uz mantu vērstās piedzioas līdz mantas
apstiprinašanai kreditoram. Kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta,
immobila paturēšana kreditoram, pēc täs juridiskās dabas un
sekām, būtu identiska ar immobiļa pārdošanu izsolē tikai pēc
tā un ar to, kad tiesa immöbili patiesi apstiprina kreditorampieteicējam. Jāņem vērā vēl, ka parādniece savā 1932. g.
17. decembra iesniegumā taisni aizräda, pēc kāda aprēķina viņa iemaksājusi summu Ls 16.000,—, un proti, starp citu, arī
noteikusi sūdzētājam piekrītošo summu Ls 6734,—, pret ko
sūdzētājs iebildumus nav cēlis.
Aiz apradīticm iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Paläta
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Tiav parkāpusi sūdzētāja pievcstos likumus, kādēļ vina kasācijas sīidzība atraidāma.
(1934. g. 21. nov. spr. Nr. 1881, Lukas 1.)

1387. (1273.).
Prasītājs, pamatojoties uz Civ. pr. nol. 1387. (1273.) p. un
klāt picliekot Igaunijas Tiesu Palātas 1930. g, 7. aprīļa sprieduma norakstu, — prasības kārtā lūdzis Rīgas Apgabaltiesu: atzīt par izpildāmu Latvijā Igaunijas Ticsu Palātas 1930. g. 7./IV
spriedumu prasības lietā Nr. 178^1930. g., uzliekot atbildētājiem
par pienākumu solidāri atdot prasītājam 76 kub. asis jauktas
malkas, piegadājot tās Igaunijā, Valkā, Mendela Š. linu vērptuvē, bet šī pienākuma neizpildīšanas gadījumā piedzīt no atbildētājiem solidāri par labu prasītājam Ls 8519,49 ar 6% no
iesūdzības līdz samaksas dienai; bez tam piedzīt no atbildētājiem solidāri par labu prasītājam Ls 605,70 ar 6% no iesūdzības līdz samaksas dienai. Latvijas Tiesu Palāta, analīzējot
praslbas petitumu, — nākusi pie slēdziena, ka prasītājs no vienas puses lūdzot izpildīt ārzemes tiesas spriedumu, bet no otras līīdzot taisīt arī spriedumu pēc būtības; ka, ievērojot tiesas
konvencijas trūkumu, Tiesu Palātai neesot iespējams izpildlt
pctituma pirmo daļu Civ. proc. nol. 1387. (1273.) p. un sek. pp.
kārtība; ka tomēr praslbas otrā dala par lietas izspricšanu pēc
būtības esot apmierināma, pie kam šī prasības dala esot kvālificējama kā Tsta actio judicati; ka katrā zinā, arī pat gadījumā,
ja ārzemes tiesas spriedums tiek uzdots tikai kā pieradījums
lietā, šim ārzemes spriedumam Civ. proc. nol. 1393. p. robežās — piemītot neapgāžama' nozīme dodot vinnējušai pusei formālu procentuālu aizsardzību, piešķirot viņai tiesību uz exceptio rei Judicatae un arī materiāli nodibinot tituļus; un ka ārzem.es tiesas sprieduma atzīšana — saprotams neatkarīgi no
tā izpildīšanas — esot ari katras tiesu iestādcs nepiecicšama
konsckvence, jo šādu spriedumu neatzīšana nozīmētu pašas
tiesas autoritātes noliegšanu. īzejot no šiem pamatiem, Ticsu
Palāta atzinusi, ka prasītāja pretenzijas, kas apstiprinātas ar
ārzemes tiesas spriedumu, tas ir prasības ar neatspēkojamu
aktu — tamdēl arī esot piespriežainas, nepārbaudot lietu un
pierādījumus tālāk pēc būtības — ja tikai ir izpildīti Civ. pr.
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nol. 1393. p. noteikumi. Atbildētāju kasācijas sīīdziba pclna
ievērību. Kā pareizi konstatējusi Ticsu Palāta, starp Latviju
un f;esti ncpastāv konvencija par tiesu spriedumu izpildīšauu,
kaindēļ, arī, ja prasītājs gribēja sasniegt prasibas piespriešanu
— viņam bija jāceļ pras'iba vispārējā kārtībā, uoteicot prāvnicku juridiskās attiecības, k n. r a s t a d a t i b i j a a p s p r i c ž a m a s n o L a t v i j a s t i e s ā m p ē c b ū t ī b a s,.
pic kam, saprotams, ar Eesti Tiesu Palātas spriedumu Latvijas
tiesas varētir rēķināties kā ar vienu no rakstiskiem pierādījumiem. Konvencijai par ārzemju tiesu spriedumu izpildīšanu
iztrūkstot — ārzemju tiesas spriedumam tomēr nemaz nepiemīt neapgāžama nozīme, k ā ' t o maldīgi atzīst Tiesu Palāta, kādēl a n Civ. proc. nol. 1393. p. noteikums nemaz nebija piemērojams, jo šis pants atrodas tiešā sakarā ar Civ. pr. nol.
1387. p., t. i. vinš piemērojams tikai gadījumā, ja starp Latviju
un arzemes valsti pastāv attiecīga konvencija par savstarpēju
tiesu spriedumu izpildīšanu. Tiesu Palātas atsauce uz Njemirovska monografiju nemaz neattaisno vinas tezi, jo šis autors
taisni pastrīpo ka „o6fl3aTejibHoro ueücTBiix pemeHHH HHOCTpaHi-iaro cyua cano no ceße ne HMeeT n 'OHO MOŽKCT 6UTI»
cooÖmeHo cny JiHiiib nocTaHOBJieHHeM MecTi-itix cyjxoB".
Konkrētā gadījumā prasītājs tiešām cēlis actio judicati, pie tam
netikai attiecībā uz otro, bet arī uz pirmo prasibas daļu, bet
actio judicati pielaižama tikai attiecībā uz spriedumicm, kuri
gājuši likumīgā spēkā. Turpretim ārzemes tiesu spriedinni,
ja iztrūkst konvencijas par tiesu spriedumu izpildīšanu, — ne
maz nevar stāties likumīgā spēkā. Ar! exceptio rei judicatae
attiecībā uz ārzemju tiesas spriedumu, ja iztrūkst attiecīgā
konvencija, nav pielaižama.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 974, Piliapa pr. 1. pr. Minskcru um Kacenel-

lenbaumu.)
1400. (1285.).
Apgabaltiesa atstajusi Nodokļu departamenta blakus sūdzibu bez caurskatīšanas aiz ta icmcsla, ka blakus sīīdzību parakstijis departamenta direktora vieta Nodokļu depaiiameiita
vecākais revidents M., kas pēc Apgabaltiesas domām varēja
to parakstīt vienīgi kā Civ. proc. nolik. 1400. p. paredzētais
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pilnvarnieks; likumā nekur nav aizrādīts, ka departamenta direktora pienākumus zinamos gadījumos ncvar izpildīt kads
cits valsts ierēdnis. Kā pareizi aizrāda savā kasacijas sūdzībā Nodokļu departaments., saskanā ar Valsts civildienesta li
kuma 111. pantu, katram valsts darbiniekam var uzlikt pagaidām arī tadus uzdevumus., kuri neietilpst viņa kārtējos pienākumos, kamdel arī Nodokļu departamenta direktors varēja
uzdot arī bez speciālas pilnvaras departamenta revidentam
parakstīt viņa vietā blakus sūdzTbu tiesai; tas ir departamenta
iekšējās iekārtas jautājums, kas normejams Civīldienesta nolikuma 111. p. kārtībā; tamdēl Apgabaltiesas lēmums, kurā pielaista motīvēšanas nepareizība, nav uzturams spēka.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 1571, Odineca nek. īpaš. 1.)

1415. (1304.).
Tiesu Palāta atrada par pierādītu, ka prasītājs jau 1921.
gada 31. maijā un 15. septembrī bija iesniedzis atbildētājai prasību, resp. pretenzijas, un ka tādēl virjš saskaņa ar 1915. gada
22. aprīla likuma 5. pantu ir zaudējis tiesības celt šo prasību
tiesā. Tiesu Palāta tomēr nav ņēmusi vērā, ka minētā likuma
5 pants runā par sūdzību padotības kārtībā un tādēļ, lai pie-1
mērotu šo pantu, Tiesu Palātai bija jākonstatē, ka prasītājs
bija iesniedzis sīīdzību tai valsts iestādei, resp. amata perso
nal, kurai ir padota iestāde, resp. amata persona, kura valsts
vārdā bija slēgusi līgumii ar prasītāju, un kura arī bija kārtojusi ar viuu no līguma izrietošās attiecības. To Tiesu Palāta
nav darījusi. Prasītājs par līfftima slēdzēju un kārtotāju valsts
vārdā ir uzdevis atbildētāju. Atbildētājas pilnvarnieks to nebija apstrīdējis. Jau tādēļ vien pretenzijas pieteikšana atbildētājai šinī gadījumā nav atzīstama par sīīdzībn padotības kārtībā 1915. gada 22. aprīļa likuma 5. panta nozīmē.
(1934. g. 26. sept. spr. Nr. 357, Mcijcra pr. I. pr. Dzelzc. virsv.)

1583. (1966.).
Prasīlājas pilnvarnieks atzīst, ka lietli esošais intestatkodicils nav pasludināts no tiesas Civ. proc. nolik. 1573. un
turpmāko pantu kārtībā par spēkā gajušu un tādčļ Tiesu Palāta šim nkojumain varēja nepicšķirt nozimi šinī lietā, jo no
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L. c. 1. 2452. un Civ. proc. nolik. 1583. pantu satura izriet, ka
L c. 1. 2445. un turpmāko pantu un Civ. proc. nolik. 1573. un
turpmāko pantu notciktā testämenta, resp. kodicila, iesniegšanas, nolasīšanas un pasludināšanas procedūras ievērošana ir
nepieciešama, lai šie rīkojumi icgūtu likumīgu spēku, izņemot
gadījumus, kad tcstātors ir noliedzis testämenta iesniegšanu
tiesai (L. c. 1. 2446. p.) un kad vecāki ir taisījuši testāmentu
par labu bērniem (L. c. 1. 2447. panta 2. piezīme), kādu sinī
lietā nav. Tādēl prasītāja uz tāda včl spēkā ncnākuša kodi
cila pamata ncvarēja iegūt īpašuma tiesības uz .1. māju dalu,
kura viņai ar to bija novēlēta. Pie tādiem apstākliem Tiesu
Palāta varēja arl neievērot prasītājas pilnvarnieka lūgumu par
lietas apturēšanu, lai viņš varētu ierosināt lietu par kodicila
atzīšanu par spēkā gājušu, jo tiesai lieta bija jāizspriež pēc
faktiskicm apstākliem un juridiskām attiecībām, kādas pastāvēja praslbas celšanas laikā.
(1934. £. 26. sept./24. okt. spr. Nr 370, ViclimaJis
Lats" un AnuzĀ.)

pr. 1. pr.

„Zelta

1727. (1402.).
Pēc Civ. proc. nolik. 1727. (1402.) panta, miertiesnesis
dod rīkojumu par mantinieku uzaicināšanu tikai uz šinī pantā
minēto personu lūgumu. Prasītājas pilnvarnieks pat neapgalvo, ka kāda no šīm personām bīītu griezusies pie miertiesneša ar lūffumu izdarīt mantinieku uzaicināšanu. un tādēļ šinī
gadījumā miertiesnesim nevajadzēja to izdarīt. Senats jau ir
paskaidrojis (Sen. CKD. spried. 29/210), ka pēc Latg. civ. liknmiem un Civ. proc. nolikuma mantinieku uzaicināšana nav jāizdara obligātoriski, izņemot tikai Latg. civ. lik. 1239. panta
2. pimktā paredzētā g-adljumā, bet tāda šinī lietā nav. Tā kā
šinī gadījumā, kā to atzist arī prasītājas pilnvarnieks, manti
nieku uzaicināšana nebija izdarīta, tad atkrīt arī iespējamība
10 gadu noilffuma sākumu skaitīt no mantinieku uzaicināšanas
dienas. Tiesu Palāta, konstatējot, ka prasītājas brālis ir miris
1915. gada janvārī, pilnīgi saskaņā ar Latg. civ. lik. 1246. un
1254. pantiem atzina šo prasību, kura ir celta tikai 1929. gada
8. aprīlī, par noilgušu. Tādā kārtā Tiesu Palāta nav pārkāpusi
kasācijas sūdzībā pievestos liknmus, kādēl kasācijas sūdzība
atraidāma.
(1934. g. 25. o k t spr. Nr. 290. Jurčenoks pr. I. pr. Frolova tnant. m.)
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Ar šo prasību prasītājs prasa no atbildētāja Ls 15826,90
samaksu par to partiju koku materiālu, kuru viņš nodevis atbildētājai pārdošanai komisijā un Ls 2625,84, kas prasītājam
pienākoties no atbildētājas par pēdējai tieši pārdotiem koku
materiāliem.
Ticsu Palāta šo prasību atraidījusi aiz tā iemesla: 1) ka
atbildētāja rīkojoties kā prasītāja komisionāre no koku materiālu pircēja G. samaksu par komisijā nodoto koku materiālu
partiju neesot saņēmis un G. esot atzīts par maksātnespējīgu
parādnicku, un 2) ka prasītājam nepienākoties arī tie Ls 2625,84
par atbildētājai pārdotiem koku materiāliem, jo ar šo summu
tiekot segli tikai atbildētājas izdevumi, kuri viņai radušies sakarā ar komisijā nodoto koku materiālu partiju. Pretēji prasītāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta
nav partu attiecības kvālificējusi kā kondicijas līgumu (sk. Sen.
CKD. spr. 32/93), kas apspriežamas pēc L. civ. lik. 4419.—
4422! p. p. noteikumiem, bet gun kā tirdzniecības komisijas līffiimu, jo koraisionārs šai gadījumā bijis tirgotājs un izpildu
darījums piederējis pi.e komisionāra tirdzniecības aroda (sal.
prof. A. Lēbera tirdzn. tiesību pārskats 99. § II 3). Tamdēl arī atkrit visi prasītāja plašie apcerējumi, ar kuriem vinš
apstrid Tiesu Palātas spriedumu, izejot no L. civ. lik. 4419.-—
4422. p. p. noteikumiem. Principā g-an komisionāram nav jāuzpemas delcredere, t. i. g-alvojums par 3. personas maksātun kreditspējām., bet no otras puses saskaņā ar 1910. g. 21. aprīla, lik. 13. p. (Tirdzn. nol. 5413. p.) komisionārs, kas trešām
personām atvēlē kreditu, piem. pieņem vekseļus (skaidras naudas vietā) gan rīkojas uz sava riska un viņam arī jāatlīdzina
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zaudējumi komitentam. Bet šāds kornisionāra pienakums atkrīt, ja komitents, kaut arī klusu ciešot, izteie savu piekrišanu
kredita atvēlēšanai, vai pēc tam ratihabējis komisionāra ri
cibu, vai arī, ja komisionārarn pēc konkrētiern lietas apstākliem varēja būt pārliecība, ka kredita atvēlēšana ietilpa komisijas līffumā. Šai ziņā Tiesu Palāta, nemot vērā partu paskaidrojumus un lietā esošos datus, aiz viņas spriedumā aprādītiem iemesliem konstatējusi: 1) ka prasītājam bijis zināms, ka
koki tiek pārdoti G. pret vekseliem un 2) ka prasītājs arī ratihabējis atbildētāja rīcību par koku pārdošanu uz kredita pret
vekseliem. Šādi Tiesu Palātas konstatejumi attiecas uz lietas
faktisko pusi, kas nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. No šādiem saviem konstatējumiem Tiesu Palāta vareja nākt pie slēdziena, ka .atbildētāja kā komisionāre pie koku pārdošanas rīkojusies saskanā ar paša prasītāja instrnkcijām, un ka tāpēc arī
atbildētāja kā komisionāre šai ,q;adījumā nenes personīffu atbildību pret savu komitentu prasītāju.
Par to, ka atbildētāja kā komlsionārc nebīītu izpildījusi
prasītāja rīkojumus un pārdevusi koku materiālus G. tikai pret
pedējā parakstītiem vekseliem, lai gan prasītājs aizrādījis, ka
koku materiāli pārdodami G. tikai tādā gadījumā, ja vekselus
bez G. parakstīs arī vēl kāds N., — prasītājs aizrāda pirmo
reizi savā kasacijas sūdzībā, kādēļ šāds aizrādījums no Senāta
nemaz nav pārbaudāms. Kas attiecas uz Ls 2625,84 nepiespriešanu, tad Tiesu Palāta savā spriedumā konstatē, ka par
šadu summu atbildētajai kā komisionāram bijuši izdevumi sakarā ar komisijā nodoto koku materiālu partiju, un tā kā .pēc
komisijas līguma komitentam jāsedz arī komisionāra izdevumi,
kas tam cēlušies sakarā ar komisijā nodoto preci, tad Tiesu
Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka arī šī prasības dala ir atraidāma tāpēc, ka prasītāja pretenzijas tiek kompensētas ar
atbildētājas pretprasījumiem, kcādēl arī nevar biīt runa par minetās summas patvalīgu aizturēšanu no atbildetājas puses.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 558, Liepitia pr. 1. pr. akc. sab. „Kokii un
metālu apstrādāšanas fabrika Joh. M. Braun".
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Dažadi tirdzniecības tieslbu jautajumi.
1. Tiesu Palāta prasību atraidījusi, konstatējot, ka motorburenieks „Baltija" (60 netto reg. tonnu tilpumā), kuru prasltājs 1923. g. nopircis no kāda V. vēl agrāk ticis iznomāts firmai P., spirta pārvadāšanai; ka §ī firma rīīpala veidā nodarbojusies a¥ spirta kontrabandu, ka tāpat ari prasītājs 1924. g.
kugi iznomājis minētai firmai, sanemot par to no firmas nomas naudu pa Ls 2000,— mēnesī, t. i. ārkārtīgi augstu nomas
naudu un ka P. firmas nodarbošanās ar koiitrabandu bijusi
vispāri zinārna kuģniecības aprindās, ka m/b „Baltija" 1924. g.
novembra braucienā, par kādu iet runa šai lietā, izgājis. uz
Igauniju spirta kontrabandas piekopšanai, un, neskatoties uz
stipru vēju, 10 dienu laikā nav apmeklējis tuvumā esošās ostas
un beigās strandējis, un ka par kontrabandas lietu tikusi ievadīta lieta Rigas muitā. Šādi Tiesu Palātas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēe pārbaudāmi kasāeijas kārtībā. No šādiem saviem konstatējumiem Tiesu Palāta
varēja nākt pie kasācijas kārtībā riepārbaudāmā slēdziena, ka
prasītājam bijis zināms, ka firma P. vispcār un it sevišķi ari
m/b „Baltija" 1924. g. braucienā nodarbojusies ar kontraban
das pickopšanii. Sakarā ar to, ka prasītājs savu rn/b „Baltija"
tā paša 1924. g. novembra mēnesī apdrošinājis apdr. biedrībā
„Latvija" par Ls 10.000,— un atbildētāja I Latvijas apdrošināšanas un transporta akc. sab. par Ls 1000,—, 'l'icsu Palāta va
reja nākt pie sava tālākā slēdzieua par to, ka prasītājam par
m/b „Baltija" nodarbošanos ar spirta kontrabandas piekopšanu
bijis zināms taisni šī paša rn/b „Baltija" apdrošināšanas laikā,
kurprctim pa.šai atbildētājai par rriinēto apstākli, t. i. par m'b
„Baltija" darbības raksturu, nav bijis zināms. Ar to atkrīt visi
prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā. kuros tas apstrīd Ticsu Palātas sledziena pareizību par to. ka viņam par
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sava kuģa „Baltija" nodarbošanos ar kontrabandu un it sevišķi
taisni 1924. g. novembra mēneša braucienā bijis zināms, proti
tai laikā, kad viņš savu motorkuģi pieteicis apdrošināšanai.
P ē c ADS 13. § apdrošinājumu līgumos visiem dalībniekiem jāievēro v i s a u g s t ā k ā t i c a m ī b a (uberrima fides, Treu
und Glauben im höchsten Masse, the utmost good faith). Tas
nozīmē, ka pat vismazākā aizdoma, kas apdrošinājuma ņēmējam varētu celties par viņa kuģa nelikumīgo un apdrošinātāja
interesi apdraudošo darbību, uzlika prasītājam pienākumu, par
viņa kuģa darbību nekavējoši paziņot apdrošinātājam, jau pieteicot kuģi apdrošināšanai, resp. tūliņ, kad vinam tāda aiz
doma ienāk. Ja apdrošinājuma ņēmējs šādu ticamības prasījumu neizpilda, vai pārkāpj, tad apdrošinātais brīvs no izpildījuma, saskaņā ar ADS 20. § (sk. Ritter, Das Rech&der See
versicherung, Kommentar zu den ADSB I sēj., pie ADS 13. §
7. piez. „b'"; „Die besondere Pflicht der Assekuranztreue ist
also nicht nur eine Quelle der Erkenntnis für die Bedeutung
der Bestimmungen des Gesetzes und des Vertrages, nicht nur
die Begleiterin der vor oder nach Vertragsabschluss zu er
füllenden Verbindlichkeiten, s o n d e r n a u c h e i n e V e r 
pflichtung eigenen Inhalts, alles
vorzukeh
ren, w a s die d u r c h die I n t e r e s s e n V e r b i n d u n g
g e b o t e n e g e g e n s e i t i g e Rücksicht sonst noch
v e r l a n g t u n d a l l e s zu u n t e r l a s s e n , w a s s i c h
d a m i t n i c h t v e r t r ä g t " : 5. p i e z . ) . Gan, kā pareizi
aizrāda prasītājs savā kasācijas sūdzībā, m/b „Baltija" nodarbošanās ar spirta kontrabandu nav pati par sevi padarījusi par
spēkā neesošu un atbildētājai nesaistošu pašu apdrošinājuma
līgumu, it kā runājošu pretim labiem tikumicm pēc L. civ. lik.
2922., 3204. p. p. noteikumiemi. Apdrošināt kugi vēl nenozīmē
,.veikt" (domāts veicināt) kontrabandu. Tikai tad Tiesu Palāta varētu uz pievestiem likuma pantiem atsaukties, ja prasītājs savu kuģi būtu apdrošinājis ticši pret briesmām, kas būtu
saistītas ar nodarbošanos ar kontrabandu. Bet šādu apdrošinājumu parti savustarpā, saprotams, nav noslēguši. Aiz tiem
pašiem iemesliem Vācijā 1919. g. praktizētā „Schleichhandelsversicherung" drīz tikusi aizliegta (Manes, Versicherungs
wesen, 2. d. 1913. g. 17. lp.). Bet gan apdrosinājuma ņēmējs,
no vienas puses apdrošinot savu kugi pret totālzaudējumiem,
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icsledzot strandēšanu un minēm braucienos Baltijas jūrā, bct
no otras puses apzināti pielaižot, ka šis pats kuģis tai pašā
laikā nodarbotos ar kontrabandu, ar to paaugstina un pārgroza to risku, no kāda izcjot, apdrošināšanas sabicdrība (atbildētāja) kuģi pieņēmnsi apdrošinājumā. Saskaņā a r savu
pieteikumu prasītajs bija kuģi apdrošinājis braucieniem Bal
tijas jūrā, t. i. k ā r t ī g a i t i r d z n i e c ī b a s k u ģ o š a n a i .
Šai ziņā, pretēji prasītāja domām, jāaizrāda, ka runā esošā gadījumā jārīkojas ncvis pēc Kr. tirdzn. nolik. notcikumiem par
jīiras apdrošinajumiem, bet gan pēc Vācu visp. jūras apdroš.
noteikumiem 190O. g., kā tieši atzist pats prasītājs savā prasības sūdzībā un apliecina viņa liecinieks Z., paša prasītāja iesniegtā protokolā. P a r riska paaugstinājumu, no apdrošinājuma tiesību viedokla, jārunā gadījumos, kad apstākļos notikusi
tāda pārmaiņa, ar kuru apdrošinātājs nav rēķinājies, picņemot
priekšmetu apdrošinājumā vai turpinot apdrošinājumu, ja vien
apstākļu pārmaiņa nelabvēlīgi ietekmē apdrošināto risku rindu. Apdrošinātājs var rēķināties tikai ar apstakļu parastO' norisi: no svar.a tc ir normālais satiksmes uzskats, tas ir, vai
pēc parastā, normālā satiksmes uzskata, ievērojot apdrošinājumu darbībā pienemtās normas, konkrētā apstākļu pārmaiņā
būtu jāieraiiga tāds riska paaugstinājums, kas varētu pamudināt apdrošinātāju vai nu atteikties no apdrošinājuma vai prasīt
paaugstinātu prēmiju (Hagen, Versicherungsrecht, Ehrenberg'a
Handbuch'a 8. sēj. I d. 428. lpp.). It sevišķi stingri uz apdrošinājuma ņēmēja pienākumiem ncgrozTt risku skatās jūras apdrošinājumi. Vācu visp. jūras apdroš. Noteiknmi (ADS), pēc
kuricm jārīkojas runā csošā lietā, iziet nctikvien no riska paaugstinājuma, bet jau no riska pārmaiņas (grozījuma) viedokļa.
Tas nozīmē, ka par riska pārmaiņu var runāt arī tad, ja netikvien liguma noslēgšanas brīdī bijušie apstākli, bet arī pats uzņēmums (pasākums: „die Unternehmung", „HaHHnaHne") būtu
grozījušies. Jēdzicns: „riska pārmaiņa", ir plašāks par jēdzienu: „riska paangstinājums" (Ritter, 1. c. I scj. 395. lpp., 5.—8.
picz. pic 23. §). Aizliegums apdrošinājuma ņēmējam grozīt
risku un riska stāvokli (Oefahrslatce) ievests nctikvien apdrošinātāja interesēs, bet izriet arī no risku kopTbas („Gefahrengcmcinschaft") jedziena, pēc kura apdrošinātājain jābūt nodrošinātam prct neparedzētiem grozljumiein riska stāvoklī; ap-
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dro-šinājuma ņemēja pienākums negrozīt riska stāvokli, t. i.
pienākums atStāt riska stāvokli negrozītu ((iefahrstandpflicht),
izriet 110 ciešās sakarības starp līdzīgu risku apdrošinājumiem
(Brück, Das Privatversicherungsrecht, 1930. g. 296. lpp. il).
P a r riska pärmainu (grozījumu, üefahränderung) runā tad, kad
apdrošinātājs grozījušos risku vai nu vispar iicbīitu uznēmies.
vai risku būtu uznēmies ne pēc iepriekšējiem nosacījumiem
(Ritter, 1. c. I sēj., 402. lpp. 12. piez.). Saskaņā a r ADS 23. §
(I d.) pēc līguma noslēgšanas apdrošinājuma nēmējam aizliegts bez apdrošinātāja piekrišanas netikvien grozīt risku,
bet arī atļaut, ka k ā d a t r e š ā person.a g r o z a
r i s k u. Savā 1 dalā 23. § uzskaita, piemēra veidā („Als eine
Gefahränderung ist es i n s b e s o n d e r e anzusehen"), kādus
konkrētus gadījumus, kuros gan runā csošais gadījums (nodarboties ar kontrabandu) nav minēts, bet aizrādīts tikai uz paša
brauciena grozīšanu. Tomēr, ievērojot to, ka 23. § tieši minētie gadījumi nav izsmeloši, tad, kā pats par sevi saprotams,
argumentatio e contrario nav pielaižama (Sen. CKD. spried.
24/179; 28/708). Tādēļ pats par sevi nemaz nav izslēgts arī
runā esošo gadījumu tāpat attiecināt uz aizliegto riska grozījumu. Ka ADS 23. § 2. d. minētie gadījumi atzīstami tikai kā
p i e m ē r i, noteikti pastrīpots literātūrā: Ritter, 1. c. 1, 413. lp.
37. piez. pie 23. §; Brück, 1. c. 303. lpp. pie 33. par. piez. Tādā kārtā ADS katrā zinā pielaiž arī citus gadījumus, kuri, tāpat kā ADS 23. § 2. d. minētie, atsvabina, saskaiiā ar 24. §
1. d., apdrošinātāju no apdrošinājuma līguma izpildīšanas, apdrošinājuma gadījumam (Versicherungsfall) iestājoties. Uz tādiem gadījumiem, kur apdrošinātājs atsvabinajās no izpildījuma, attiecināms, starp citu, arī gadījums, kad apdrošinājuma
rjēmējs vai nu pats nodarbojas ar kontrabandu (spirta kontra
bandu), vai pielaiž, ka vii.ia kuga nomnieks nodarbotos ar kon
trabandu, kur apdrošinājuma ņēinējs kugi apdrošinājis tikai
pret lotālzaudējumicm b r a u c i e n o s B a 11 i j a s j ū r ā.
Tādos apstaklos apdrošinājuina ņēmējs atbild par riska grozījumicm, kurus izdara kuģa nomnieks (Ritter, 1. c. I, 17. piez.
beigās pie ADS 23. §: „Aber er (der Versicherungsnehmer)
muss nämlich für Gefahränderungen des Mieters einstehen").
Istenībā, runā esošā gadījumā, prasītājs — kā konstatē Tiesu
Paläta — nopircis kuģi no kāda V. „pcārnemot kā kuģa nom-
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nieku arī V. pastāvīgo kontrahcntu P., kas nodarbojās ar kon
trabandu, kfi tas vispāri bijis zināms kuģniccības aprindās, uu
par kc>, kā aizrāda Tiesu Palāta, arl prasītājs nevarējis nezināt". Bet taisni šāda prasītāja zināšana par sava kuģa izmantošanas veidu no kuģa nomnieka, kā pazīstama kontrabandista,
uzlika prasītājam tiešo picnākumu jau no paša sākuma nepielaist nomnieku nodarboties ar spirta kontrabandu. Neizpildot
šādu savu pienākumu, t. i. pārkāpjot savu „Gefahrstandspflicht", prasītājs ar to pašu atsvabina atbildētāju no apdrošinātāja pienākuma izpildīt apdrošinājuma līgumu, t. i. atlīdzināt zaudējumus 110 kuģa strandēšanas, kas notikusi taisni sakarā ar tā nodarbošanos ar kontrabandu runā stāvošā braucienā 1924. g, novcmbrī, kur kuģis, izbraucis uz Igauniju spirta
kontrabandas pickopšanai un „ncskatoties uz stipru vēju, 10
dienu laikā nav apmeklējis tuvumā esošās ostas un beigās
strandējis", kā to konstatē Tiesn Palāta. Vispār, kuģiiri, kas
üodarbojas ar kontrabandu, vienmēr jarcķiuās ar muitai, kontrabandas apkarošanas nolūkīī, piešķirtām ļoti īiopietnām reprcsijām, picm., pat kuģa konfiskāciju (Muitas nolik. 1910. .?.
izd. 1052., 1053., 992., 993., 1199. p. p.). Pčc 1925. g. 19. augusta konvencijas par alkoholisku prcču kontrabandas apkarošanu, kurai piedalījušās ari Latvija un Igaunija (L. kr. 1926. g:.
-56. Nr.), katra līgrumslēdzēja pusc apņcmas aizlLegt izvcst alkoholiskās preces no1 savas tcrritorijas uz ārzemēm ar mazākiem
par 100 re&. netto tonnu tilpuma kušiem (2. p.). Pie tam IIgumslēdzējām pusēm u z d 0 t s paredzēt sodus, kuri būtu uzliekami par 2.—4. p. p. notcikumu neievērošanu (6. p.). Ja
kuģi, pret kuru ir aizdomas, kā tas piekopj kontrabandu, sastop paplašinātā joslā (12 jūras jūdžu piatā joslā no krasta) un
tas izbēg 110 šīs joslas, tad tās valsts iestades, kurai šī josla
padota, viņu var vajāt arī viņpus tās, atklātā jūrā un picmērot
viņam tos pašus likumns (t. i. s a v u s likumus), kā ja tas būtu
notverts joslas rajonā (9. p. 2. d.). Tā tad, prasītājam, kas,
iznomādams savu kuģi pazīstamam kontrabandistam, piclaidis
sava kufea nodarbošanos ar kontrabandu, jārēķinās ar minēto
represiju piemērošanu savam kuģim. Ka it sevišķi kontra
bandas piekopšana atzīstama par riska paaugstinājumu, nctieši teilet no ADS 121. §, pēc kura (5. pkts) kuģa. apdrošinājumā (Kaskoversiclici'Uiiifi:) „tikai pret kara briesrnām" („Nur

Dažādi tirdzn. ties. jaut.

—

150

—

für Kriegsgefahr"), apdrošinātājs neatbild par zaudējurnu, k a s
celas ar to, ka kugis pārvadā kara kontrabandu (t. i. „Bann
ware"), izuemot tikai gadījumu, kad apdrošinājuma uēmējam
nebija zināms, vai nebija jäzina, ka uz kuģa atradusies kara
kontrabanda, pie kam pictiek, ka 3. persona (piem. nomnieks
vai kapteinis) zinājuši par kontrabandas atrašanos uz kuģa
(Ritter, 1. c. 1322. Ipp. 16. piez. pie ADS 121. §). Kuģa apdrošinātājam, kas uzņēmies kara risku, tiesība nepielaist, ka ku
gis pārvadātu kara kontrabandu; apdrošinātājam tiesība sagaidīt, ka kuģis n e pieņemtu pārvadāšanai tādu kravu, kas apdraudētu kuģi., pateicoties kravas sevišķām īpašībām (piem.
kuģa konfiskācijai, apsaudīšanai); sk. 1914. g. 8. decembra kr.
ķeizara ukazā par jīīras kara noterkumu piemērošanu. izstrādāto Londonas jūras konferencē 1908. g. — 1909. g.; bij. Kri.evijas 1915. g. Konvencijas 1. p. ar Angliju un Franciju, Kr. Lik.
kr. 1915. g. Nr. 143, Nr. 229. Šai ziņā kugis, kas pārvadā kara
kontrabandu, uzskatāms par „jūras nespēcīgu" (seeuntüchtig:
ADS 58. § nozīmē: Ritter, 1. c. I 1320. lpp. 9. piez. pie ADS
121. § d). ADS 121. § 5. pkt. uzliek apdrošinājuma ņēmējam
par pienākumu rūpēties par to, lai uz kuģa borta neatrastos
kara kontrabanda: no tā momenta, kad šo pienākumu apdrošinājuma ņēmējs nevar vairs izpildit, nevar būt arī no svara,
vai tas par kontrabandas esamību zinājis, vai viņ.am par to
būtu bijis jāzina (Ritter, 1. c. 1322. lpp., 13. piez. pie ADS
121. §). Tic paši notcikumi, analogijas cetā (L. civ. lik. iev.
XX p.), piemēro'jami arī runā esoša gadījumā. Neatkarīgi no^
apdrošinājuma ņēmēja picnākuma negrozīt risku pēc tā, kad
tas apdrošinājuma līgumu par kuģi jau noslēdzis, viņam, j a u
s l ē d z o t l ī g u m u , bija notcikti jāpaziņo apdrošinātājam par
visiem apdrošinājuma ņēmējam zināmiem apstākliem, kādieni
būtu nozīme apdrošinātājam uzņemot risku.
Apdrošinājuma
ņēmējam, starp citu, arī par visām viņa saņemtām ziuām, kam
nozīme riska uznemšanā, jāpaziņo apdrošinātājam un, proti arī
tad. ja apdrošinājuma ņēmējam šādas ziuas izliktos par nedibinātārfi vai neticamam (ADS, 19. §, 1. d.). Ja, pretēji 19. p. §,
1. d., par nozīmīgu apstākli apdrošinatajam nav paziņots, vaī
ja paziņots nepareizi, tad apdrošinātājs ir brīvs no apdrošiiuījuma līguma izpildīšanas. Tas pats ir, ja apdrosinājuma ņērilējs paziuojumu nav izdarījis tāpēc, ka tarn nozīmīgais apstā-
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klis nebija zināms aiz viņa rupjas nolaidības (ADS 20. §,
2. teik.). Savā apdrošinājuma pieteikumā prasitajs nevienā
vārdā nav minējis par to, ka vina kuģis ticis vai tiks iznomats
firmai, kas nodarbojas ar kontrabandu. Ja prasītājs savā pie
teikuma par to būtu minējis, tad atbildētāja, saprotams, tādu
apdrošinājumu nebūtu noslēgusi un pat, kā pareizi šai ziņā aizrāda Tiesu Palāta, nebūtu varējusi noslēgt, jo uzņemties risku
par paša apdrošinājuma ņēmēja nodarāmā vai pielaistā noziedzīgā nodarījuma (kontrabandas piekopšanu) sekām, nozīmētu noslēgt nemorālisku, likumā aizliegtu, un tāpēc spēkā neesošu līgumu (L. civ. lik. 2922., 3214. p. p.).
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta,
atzīstot prasību par nedibinātu pamatā, nav — gala slēdziena
ziņā — pārkāpusi prasītāja aprādītos likumus, kādēl vina kasācijas sūdzība atraidāma.
(1934. «. 21. nov. spr. Nr. 320, STpoJa pr. !. pr. I. Latv. apdroš. un
transporta akc. sab.)

2. Apgabaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un aprādlto datu, sevišķi uz nopratināto liecinieku liecību
pamata konstatējusi, ka 1927. g. viens no atbildētājas valdes
locekļiem bija saņēmis prasltājas piesūtīto polisi, ka to zinājuši arī pārējie divi valdes locekļi un ka polisi viņi paturējuši
un nesūtljuši atpakaļ prasitājai. Šādi Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kura nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. Izejot no šādiemi konstatējumiem Apgabaltiesa, pretēji atbildētājas aizrādījumiem viņas kasācijas sūdzībā, varēja nākt pie slēdziena, ka ar tādu atbildētājas valdes
locekju rīcību tika izteikta piekrišana polisē apzīmētam apdrošināšanas līgumam un ka apdrošināšanas līgums partu starpā atzīstams par noslēgtu. Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā, kuros viņi apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību pēc būtības. Pretēji atbildētājas apgalvojumam Apgabaltiesa apsvērusi, kaut ne visus polises noteikumus, tomer tās 3. pantu un nākusi pie slēdziena,
ka pie apdrošināšanas atjaunošanas jauns pieteikums nav bijis
vajadzīgs un ka parti vispār arī pie agrāko gadu apdrošināšanas burtiski neievēroja polises noteikumus. Pamatojoties uz
atbildētājas valdes locekļa Jāņa V. liecībām^ ka atbildētājas
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valdes sedēm protokoli netika vesti uti ka atbildētāja vispar
darbojas bcz valdes sēžu protokoliem, Apgabaltiesa, pretēji atbildētajas paskaidrojumiern vinas kasācijas sūdzībā, varēja
nākt pie slēdziena, ka ja arl atbildētājas valde 1927. gadā lēmusi noslēgt apdrošināšanas līgumu ar prasītāju, par ko protokols sastādīts ncbija, viņa tanī pašā kārtā varēja vēlāk tanī
pašā gadā savu neformālo lēmumu arl atcelt. Tādu slēdzienu
pēc Apgabaltiesas do-mām pastiprina liecinieka B. liecība, ka
1927. g. viens no valdes locekliem līīdza atjaunot apdrošināšanu, un uz šī lūguma pamata liecinieks uzrakstīja ziimāti, deva
rīkojumiu izgatavot polisi un aprēķināt prēmiju; pēc tarn lie
cinieks S. nonesa polisi un prasītājas rakstu uz atbildētājas
valdes locekla' Augusta G. kantori, pie kam polise prasītājai
netika sūtīta atpakak
Nepelna ievērību atbildētājas iebildums viņas kasācijas
sūdzībā, ka apdrošināšanas līgumu nevar atjaunot, paziņojot
par to pa tālruni un ka polise bija jāiesniedz akciju sabiedrības
valdei, kuras sēdeklis prasītājai bija zināms, bet ne kādai per
sonal, kurai ar atbildētāju nebija nekādu attiecību. Liecinieks
Osvalds P. liecinājis, ka apdrošināšanu atjauno arī pa tālruni
un polise tiek no-sūtīta pat ja nav rakstiska pieteikuma, pie
kam, ja polise nav atsūtīta prasrītājai atpakal, tad skaitās, ka
polise un apdrošināšanas atjaunošana pieņemta. Apdrosinājuma līg-ums gan nav „pagarināms" (iznemot personu apdrošinājumus), bet tomēr ir atjaunojams uz jaunas polises, vai — kā
šai gadījumā — uz „atjaunošanas apliccības" pamata (Visp.
polises noteikumu 23. §: sk. I 37; sk. Lēbers, Tirdzniecfbas
tiesību pārskats 233. §; II 3). Kā to liecinājis atbildētājas val
des loceklis Jānis V., viens no valdes locekliem dzīvoja Liepājā, tamdēl 2 citi valdes locekli G. un V. sanāca kopā un pārsprieda visus uz akc. sab. „Rigas hipodroms" attiecošos jautājumus, pie kam nekādi protokoli sēdēm netika vesti. Skaidri, ka iesniegt polisi visai valdei (viuas pilnā sastāvā) pie
tādiem apstākliem nevareja, kamdēl, arī saskaņā ar liecinieka
B. zīmīti, polise tika sūtīta vienam no locekliem G., kas, kā to
konstatējusi Apgcibaltiesa, saņēmis no prasītājas agenta komisiju par šo apdrošināšanas līgumti. Pie tādiem apstākliem im
tā kā pats G., kas tika nopratināts kā liecinieks, nav liecinājis, ka viņš polisi neesot sanēmis, Apgabaltiesa varēja nākt
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pie slēdzicna, ka pats ü . csot uzskatījis apdrošināšanas līgumu
par noslēgtu. Tas apstāklis vien, uz kuru aizrada atbildetäja
savas kasācijas sūdzības pēdējā dalā, ka Apgabaltiesa nav
pārbaudījusi un nav apsvērusi to apstākli, ka prasītāja esot
pieprasījusi no atbildētājas premiju par 1927. g. Ls 930,— apmērā — Ls 712,— vietā, kāda maksāta 1925. g. un 1926. g., un
ka prasītāja neesot pierādījusi, ka parti ir vienojušies par šo
jauno prēmiju — nevar būt par pamatu Apgabaltiesas sprieduma atcelšanai, jo kaut gan Apgabaltiesa tiešām šo jautājumu
atsevišķi nav apsvērusi, tomēr, izejot no tā konstatētā apstākla, ka atbildētājai nosūtīta polise a r j a u n o p a a u g s t i n ā t o p r ē m i j u, netika atsūtīta atpakaļ. Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka ar to tika izteikta piekrišana po
lise a p z ī m ē t a m apdrošināšanas līgumam ar visiem tā izteiktiem nosacījumiem un, starp citu, arī paaugstinātai prēmijai. To Apgabaltiesa netieši arī izteikusi sava spriedurnā, aizrādot, ka atbildētajas valdcs locekļu rīcību paturot polisi un
nosūtot to atpakal prasītājai — var iztulkot vienigi kā piekrišanu polisē izteiktam apdrošināšanas līgumam. Ar to atkrīt
visi atbildētājas paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros viņa
apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību.
(1934. g. 28. scpt. spr. Nr. 918, Apdroš. un transporta akc. sab. „Latvija" pr. 1. pret akc. sab. „Rī>;as hipodroms".)
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17.
1) Apgabaltiesa, konstatējot, ka prasītājs ir strādājis tio
pikst. 20 svētdienās līdz pikst. 4 pirmdieiias, par virsstundam
pareizi atzina tikai svetdienas strādātās stundas (Sen. CKD.
spried. 30/903). Pirmdienās lldz pikst. 4 nostrādātās stundas,
turpretim, nav atzīstamas par virsstundam, jo šīs stundas bija
strādātas darbdienās un prasītāja darba laiks kopā ar svet
dienas nostrādātām stundām neturpinājās ilgāki par 8 stundām. Prasītāja pilnvarnieka uzdotais iemesls, kura dēļ arī
pirmdienās nostrādātās stundas būtu atzīstamas par virsstun
dam, proti: prasītājam nav bijusi 42 stundu nepārtraukta svet
dienas atpūta un tādēl normālais darba laiks viņam nedēļā sākās tikai pirmdienās plkst. 20, nav ņemams vērā jau tādēl
vien, ka prasītājs pēc viņa paša apgalvojuma un arī Apgabaltiesas atzinuma bija maiznieks, bet maizniekiem pēc Likuma
par darba laiku 4. panta piezīmes darbi nemaz nebija jābeidz
sestdienās par 2 stundām agrāk, nekā citās dienās, un tādēl
viņa svetdienas atpūta varēja būt arī tikai 40 stundu gara. Aiz
pievestiem iemesliem Apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas
sūdzībā pievestos likumus, kādēl kasācijas sūdzība atraidāma.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 2944, Laša pr. I. pr. „Rīgas kooperātiva
maizes ceptuvi".)

2) Apgabaltiesa, apstiprinot miertiesneša spriedumu šinī lietā, ir apmierinājusi prasību arī dalā par virsstundam, atrodot par pierādītu, ka prasītājs ir strādājis sestdienās 9 stun
das, t. i. pēc tiesas domām 3 virsstundas. Atbildētājs aizrāda
uz to, ka avīze „Ri.?a am Sonntag" bija nedēļas laikraksts, ka
prasītāja atalgojums bijis nolīgts Ls 6,— par avīzes numuru
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im nevis par zinämu laiku, kādēļ tulkojumus prasītājs varējis
taisīt vairākās dienās, pic kam šā apstākļa pierādīšanai atbildetajs bija atsaucies, starp citu, uz liccinicku ü . un liccinieci
Martu Š. un lietā iesniegtām kvītīm. Šos pieradījumus Apgabaltiesa nemaz nav apsvērusi, bet aprobežofas vienīgi ar noradījumu, ka prāvnieku „it kā" vienošanās par maksu Ls 6,—
par katru atsevišķu laikraksta numuru ncatsvabinot atbildētāju no pienākuma samaksāt prasītājam virsstundu darbu. Šāds
Apgabaltiesas viedoklis būtu uzskatāms par pareizu tikai tad,
ja viņa bīitu konstatējusi, ka prasītājam pēc lī^uma un uzņēmuma iekārtas bija jāatrodas darba vietā vairāk par 6 stundām dlenā (Lik. par darba laiku 8. p.), ko Apgabaltiesa tomēr
nav konstatējusi.
(1934. g, 21. nov. .spr. Nr. 2831, Kaplana pr. 1. pr. Rīcleli.)

3) Apffabaltiesa uz liecinieka V. liecības pamata nāca
pie slēdziena, ka partu starpā pastāvēja vienošanās, ka prasītājs sarjems kā algu par normālo darba laiku Ls 70,— mēnesī,
resp. Ls 0,35 par normālo darba stundu, un Ls 35,— mēnesl
par virsstundām. Šis slēdzieus atticcas uz lictas faktisko pusi
im nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. PrasTtāja pilnvarnieks
arī neapstrīd šī slēdziena pareizību pēc bīītības, bet domā, ka
Apsabaltiesas konstatētā vienošanās runā pretim likuma par
darba laiku noteikumiem un ka tādēļ tai nav likumīga spēka.
Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. spr. 33/1553; 34/2201),
ka mēnešalgas līsrums var gan palikt spēkā, ja tas paredz, ka
darbs, kas nostrādāts virs normālā darba laika, ir atalgojarns
taisni kā virsstundu darbs ar likumā paredzētām piemaksam,
kuras kontrahcnti .aprēķina jau pic mēncšal.eas notcikšanas.
Tādēļ prasītāja pilnvarnicka uzskats, ka šī vienošanās jau pati
par sevi nav spēkā, ir ncparcizs, un tā kā viņš citus iemeslus,
kuru dēļ tā bīitu atzīstama par pretim runājošu likumain par
darba laiku, ncuzdod, tad nav iemesla atzīt Apgabaltiesas konstatēto vienošanos par prctlikumīgu.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr 2399, Markeviča pr. 1. pr. Ziemeļu-Vakaru
mctalu im kuiu būvčtavas akc. sab.)

4) Apffabaltiesa prasību pēc atlidzības par strīdu stāvoŠām virsstundam atraidīja aiz tā iemesla, ka prasītājs par tarn
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ir saņēmis attiecīgas brīvdienas. Apgabaltiesa tomēr nepaskaidro, kādēl brlvdicnu piešķiršana prasltājam šinī gadījuma
atzīstama par likumīgu pamatu prasības atraidīšanai, ja viua
pati atzina par pierādītu, ka pēc partu Uguma prasītājam p-ienākas par tam atlīdzība nauda prasītaja algas grārnatiņā paredzetos apmēros. Pēc L. civ. lik. 3483. panta in fine prasījuma izpildīšana, kura priekšmets ir nauda, pastāv šīs naudas
samaksā. Arī prasītāja prasījuma priekšmets pret atbildētājiem ir nauda un tādēl to varētu atzīt par izpildītu tikai ar naudas samaksu, jo Apgabaltiesa nav nodibinājusi, ka partu starpā bija panākta vienošanās par to, ka prasītāja nostrādātās
virsstundas tiks atlīdzinātas ar brīvām dienām, bet nevis naudā
prasītāja algas grāmatinā paredzētos apmēros.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 2146, Andreta pr. 1. pr. Berzirju im c.)

18.
1) Apgabaltiesa. pievienojoties miertiesneša sprieduma
motīviem, nāca pie slēdziena, ka partu starpā pastāvēja līgums,
pēc kura prasītājam pienācās dažādos periodos k ā a l g a L s 10,—
dienā, Ls 9,— dienā un Ls 216,— mēnesī un ka šinī algā bija
ieskaitīta arī atlīdzība par neizlietoto atvaļinājumu. Apgabaltiesa pilnīgi pareizi atzina līgumu ar tādu saturu par pretim
runājošu Likuma par darba laiku 18. pantam un par spēkā neesošu (L. civ. lik. 3214. pants). No šī likuma 18. panta satura
izriet, ka šī panta noteikumiem padoticm darbiniekicm pēc 6
mēncšu nostrādāšanas vienā uzņēmuma ir tiesības uz atpütu
i n n a t u r a ne mazāku par 2 nedēlām gadā ar pilnu algas izmaksu. Šai normai ir publiski-tiesisks raksturs (Sen. CKD.
spricd. 33/2349) un tādēl to nevar grozīt ar privātu līgumu.
LTguins, kurš paredz. ka darbiniekam atpūtas vietā in natura
izmaksās atlīdzībn nandā, nav savicnojams ar šo normu, jo tas
nein darbiniēkam ar likuinu piešķirtās tiesības uz atpütu in
natura. Bcz tā Apgabaltiesas konstatētais partu līgums ir
pretimrunājošs Likuma par darba laiku 18. pantam vēl arī aiz
tā iemesla, ka šis ligums paredz paušalu algu, kura aptver atalgojumu kā par darba laiku, tā arī par atpütas laiku, bet tāda
alga nav piemērota laika sadalīšanai darba laikā un atpütas
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laikä, jo tfi nenoteic algu par darba laiku un algu par atpiitas
laiku (salīdzin. Sen. CKD. spr. 26/199). Arī šl iemesla dēļ partu lTgums uzskatams par spēka neesošu. Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD. spr. 28/1031), ka par jau iegūtām tiesībām
uz atpütu darbinieks var saņemt atlīdzību näüdä Likurna par
darba laiku 18. panta paredzētos apmēros. Bcz tā viņš var
arī atteikties no jau izpelnītās atpūtas in n.atura, resp. no atlīdzības par to (salīdz. Sen. CKD. spr. 33/1398, 33/2771), bet,
kā to apgalvo pats atbildētājs savā kasācijas sūdzībā, prasītājs konkrētā gadījumā no savām tiesībām nebija atteicies, un
tādēļ vioš nav zaudējis tiesības prasīt atlīdzību par jau izpelnītu atpūtu.
(1934, g. 25. oktöbra spr. Nr. 2492, Kūta pr. 1. pr. Steinbergu.)

2) Par akorda līgumu jārunā, ja strādnieka atlldzības
apmers atkarājas no nostrādātā darba rezultāta, no tā daudzuma (Sen. CKD. spr. 1933. g. Nr. 2894), kāda pazīme nav
raksturīga viesu apkalpotājas darbam, kura atalgojumu saņem dzeramnaudu veidā, jo to apmērs nemaz neatkarājas no
darba rezultāta vai normālā darba laikā nostrādātā darba
daudzurna, bet gan no uzņēmuma apmeklētāju skaita un viņu
devības pie dzeramnaudas došanas.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 3248, Solanovs pr. 1. pr. akc. sab. „Ch.
Jiirjcensoīii-Otto Švarc".)

19.
Apgabaltiesa atzinusi, ka prasītājs atbildētājas dienestā
ieyemis uzticības vietu Lik. par darba laiku 19. p. nozīmē, konstatējot, ka prasītājs bijis atbildētājas valūtas nodaļas pārzinis, viņam bijusi tiesība pirkt un pārdot valūtu par lielām sumrnām, uz virja icvākto datu pamata dibinājušās bankas valūtas
operācijas, viļjš kontrolējis orderus un ņēmis glabāšanā vērtības par ļoti lielām summārn. Apspricžot šādu Apgabaltiesas
• motīvējumu, sakara ar prasītāja iesniegto kasācijas sūdzību,
Senats vispirms atrod, ka liccinieks Š., uz kuru Apgabaltiesa
atsaucas, gan apliecinājis, ka prasītājs varēja pirkt un pārdot
valütu par lielām sumrnām, bet līdz ar to paskaidrojis, ka prasītājs katru rītu savāca ziņas par k u r s i e m un pēc šīrn viņa
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savaktäm ziņām liecinieks deva vinam n Ü r ā d l j u m u s , kä
to dienu rīkoties. Šo liecinieka liecību Apgabaltiesa nemaz
nav apsvērusi, lai gan tä runā par labu prasltäja apgalvojumam, ka viuš bijis padots nodalas dircktoram, lieciniekam Š.
Ja nu šī padotība izpaudusies arī prasītāja darbā pie valütas
pirkšauas un pardošanas, un viuš šai ziuā rikojics tikai saskauä
ar Š.norādījumiem (šis jautājums Apgabaltiesai katrā zii.iā bija
jānoskaidro), tad šāda prasītāja nepatstāvīga darbība nebütu
uzskatāma par pierādījumu, ka viņš icuēmis uzticības vietu
l.ik. par darba laiku 19. p. nozīmē, t. i. ka vinš būtu pieskaitāms darba devēja s e v i š ķ u uzticību baudošām personäm,
uz kurām tikai attiecināms minētais likuma pants (Sen. CKD.^
spr. 1929. g. Nr. 668 u. c). Zinu ievākšana par kursiem un
ordcru kontrolēšana arī ncpadara prasītāju par uzticlbas personu šajā nozīmē un tas pats sakāms par vērtību glabāšanu
no prasītāja puscs, jo — kā to Sen. CKD. jau paskaidrojis attiecībā uz inkascntiem un sargiem (1934. g. spr. Nr. 1870 un
1934. g. spr. Nr. 2494) — tas apstāklis, ka darbinieka rīcībā
atrodas lielas darba devēja vērtības, vēl nenozīmē, ka darba
devējs šādam darbiniekam piešķirtu sevišķu, bet ne parastu
uzticību, jo darba devējs no katra kalpotāja var prasīt, lai tas
godīgi izpildītu savus pienākumus un apzinīgi apietos ar vir;am
uzticētām vērtībām. Ja tālāk Apgabaltiesa aizrāda, ka prasl
täja picnākumi ir bijuši tādas dabas, kas izpildāmi pēc vajadzības arī ārpus parastā darba laika, bcz sevišķas atlīdzības,
tad jcāatzīmē, ka pati atbildētāja nekad nav apgalvojusi. ka
prasītājam savs darbs būtu bijis jāpicliek arī ārpus parastā
darba laika (kas, saskanā ar Senāta praksi ši:tiī jautājumā, gan
būtu uzskatāms par vienu no pazīmēm, kas raksturotu prasīta.ias icņemto vietū kā uzticības vietu), bet gan tikai — kā to
konstatējusi pati Apgabaltiesa — pastāvējusi uz to, ka prasītājs vienmēr strādajis tikai p a r a s t o darba laiku.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 1975. Fukša-Lapsas pr. 1. pr. Latvijas Privātbanku.)
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1.
Apgabaltiesa nāca pic slēdziena, ka lietā nav pierādīts,
ka 1931. g. 7. augustā ārzemēs noslēgtais pirkšanas-pārdošanas līgums bija uzrādīts izpildīšanai Latvijā. Šis slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Izejot no tā, Apgabaltiesa pilnīgi saskaņā ar Rīkojuma
par zīmognodevu 1. panta 5. punktu atzina, ka šis līgums un
līdz ar to tā tulkojums Latvijā nebija apmaksājami ar zimog
nodevu. Nodoklu departaments savā kasācijas sūdzībā pēc
būtības nemaz neapstrīd Apgabaltiesas slēdzienu, ka lietā nav
pierādīts, ka šis līgums būtu uzrādīts izpildīšanai Latvijā, bet
domā, ka šini gadījumā ir iapienem, ka tas ir icsūtīts Latvijā
izpildīšanai, jo uz llguma nav atzīmes, ka tas ir izpildīts ārzemēs, un ka vispārīgi apstākli, ka līgums ir izpildīts ārzemēs,
var pierādīt vienīgi ar atzīmi uz paša līguma. Pretēji Nodoklu
departamenta domām, jautājumam par to. vai šis līgums ir,
resp. vai nav izpildīts ārzemēs, konkrētā gadījumā vispārīgi
nav nozīmes, jo pat gadījumā, ja tas ārzemēs nebūtu izpildīts,
šis apstāklis vēl nav pietiekošs pamats tā apmaksāšanai ar
zīmognodevLi Latvijā, jo Rīkojuma par zīmognodevu 1. panta
5. pkts kā priekšnoteikumu ārzcmēs sastādītā akta apmaksai
ar zīmognodcvu Latvijā uzstāda prasību, lai tas tiktu uzrādīts
Latvijā izpildīšanai. Tādēļ tāda akta atrašanās Latvijā pati
par sevi vēl nav pietiekošs pamats tā apmaksai ar zimognode
vu, kaut arī tas ārzcmēs nav vēl izpildīts. ja vicn tas netick
uzrādīts izpildīšanai Latvijā. Senats savā 1932. gada spriedumä Nr. 2208 arī ir aizrādījis. ka uzrādīšana izpildīšanai Latvijā ir nepieciešama, lai arzemčs sastādītais dokuments bīitn
apmaksājams Latvijii ar zīmognodevu. Aiz pievestiem ie-
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mesliem Apgabaltiesa nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā pievestos likumus, kādēļ kasācijas sūdzība ir atraidāma.
(1934 g. 23. nov. spr. Nr. 1694, Dimantštefria u. c. 1.)

13.
Rīk. par zīmognodevu 13. p. runā par līgumiem un saistlbām, kuru summas ir nenoteiktas, t. i. viņas līgurnā nav paši
kontrahcnti noteikuši, bet ne tādām saistībām vien, kuras vispār nebūtu naudā novērtējamas.
(1934. 2. 23. nov. spr. Nr. 1200, Stefenberga pr. 1. pr. Dankeru.)

16.
Pēc Civ. proc. nolik. 1480. p., izlīgumi noslēdzami: 1) a r
a k t u, kas apliecināms pie notāra vai mierticsneša, un 2) iesniedzot i z 1 ī g u m a l ū g u m u vai sastādot izlīguma Proto
k o l l Tā tad, izlīguma līigums (par kādu runā arī turpmākie
1481.—1483. p. p.) nav akts, bet p r o c e s a p a p ī r s , iesniegums, kas, kā visi pārējie procesa papīri (iesniegumi, lūgumi),
saskaņā ar Civ. proc. nolik. 967. p., apliekami ar zīmognodcvu
pēc noteikumiem par zīmognodevu, tā tad, pēc Rīkoj. par
zīmognod. 1. p. 1. pkt. un 16. p. 1. pkt., ar v i e n k ā r š u
zīmognodevu. Nodokļu departaments nenoliedz, ka runā stāvošais dokuments taisni nav Civ. proc. nol. 1480. p. 1. pktā
minētais izlīguma a k t s, kādu vien paredz Rīk. par zīmognod.
39. p. 1. pkts, un kāds bīītu apliekams ar p r o p o r c i o n ā l u
zīmognodevu. Taisni tikai izlīguma l ū g u m s obligātoriski apliecināms pie notāra vai miertiesneša (Civ. proc. nol. 1482. p.),
bez kā tiesa vispār izlīguma lūgumu neapstiprina (1483. p.).
Izlīguma lūgums, kā procesa papīrs, taisni pēc Nodoklu departamenta pievestā Senāta CKD. sprieduma (31/774), n a v ap
liekams ar proporcionālo zīmognodevu, jo izlīguma lūgums
nav „patstāvīgs dokuments", kāds būtu apmaksājams ar proporcionālo zīmognodevu. Pretēji Nodoklu departamenta domām, arī Rīkoj. par zīmognod. ar nodevu apliek rakstus, aktus
un dokumentus kā tādus, bet nevis darījumus, it kā neatkarīgi
no rakstiskās formas, tāpat kā arī Kr. zīmognodevas ustavs.
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Rikojums par zimognod.

Tāpēc kontrahentu pievcstais Kr. Sen. CKD. 1. novembra
spriedums (sk. arī Aņisimovs, Ustav o gerbovom sbore, pie
14. p. 2. pkt, 19. lpp.; piez. lit. „b") pilnä mērā piemērojams,
pēc kura izlīguma lūgumi nav ar proporcionālo zīmognodevu
apliekami.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 39?, Ribakova u« Oz'Olina miera ligunia 1.)

66.
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, Rīkojuma
par zīmognodevu 66. pants un piezīme pie tā neparedz dažādu
zīmogmarku dzēšanas kārtību fiziskam un juridiskām perso
nal!! Pilnīgi neatkarīgi no tā, vai dokumenta vai akta sastādītajs ir fiziska vai juridiska persona, pie zīmognodevas nomaksas markās par privātā kārtībā sastādītiem aktiem un dokumentiem bez valdības un pašvaldības iestāžu vai amatpersonu piedalīšanās zīmogmarkas ir uzlipināmas uz akta pirms
viņa parakstīšanās tādā kārtā, ka akta teksts vai vismaz viens
Tio parakstiem, bet ne tas personas paraksts, kuvas rokās akts
paliek. ietu pāri visām uzlipinātām markām. Izņēmumu no
šīs kārtības Rīkojuma par zīmognodevu 66. panta piezīme pa
redz vienīgi rēķiniem. un pie tam tikai tādiem rēķiniem, kurus
parādnieki nav parakstījuši. Uz tiem uzlipinātās zīmogmarkas
ir dzēšamas vai nu uzrakstot uz markäm rēķina izdevēja vārdu u,n markas dzēšanas laiku, vai uzspiežot uz tām firmas zīmogu un tāpat atzīmējot markas dzēšanas laiku. Konkrētā
gadījumā lieta grozās ap parādzīmēm, uz kurām akc. sab.
„Kontinents" zimogmarkas bija dzēsusi ar savu zTmogu. Tā
kā Rīkojuma par zīmognodevu 66. pants un piczTme pie tā ne
paredz parādzīmēm tādu dzēšanas kārtību, tad Apgabaltiesa
rīkojās pareizi, atzīstot zīmogmarkas uz sTm parādzīmēm par
nepareizi dzcstām.
Ü934. g. 23. nov. spr. Nr. 1400, akc. sab. „Kontinents" 1.)
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Dzelzceļu likimis.
62.

Pretēji atbildētājas dornām, svēršanas fakts, kādu atbildētāja lūgusi konstatēt ar lieciniekiem, nav uzskatāms par
„blakus apstākli par pārvadāšanas līguma pildīšanu", bct g:an
par pamatapstākli, kas taisni būtu pirmā kārtā jāpierāda atbildētājai. Šis pamatapstāklis, kā pareizi aizrāda Tiesu Pa
lata, pierādāms tikai vai nu atzīmē uz preču zīmes (preču zīmes 22. pkt.: sk. Sen. CKD. spr. 28/158; arī 28/517) vai atscvišķā aktā. Pati atbildētāja atsaukusies uz šādiem dokumentāriskiem datiem, bet tomēr tādus nav tiesā iesnie.^usi (izrjemot Tiesu Palātas minetos dokumentus, kādus Tiesu Palāta
arī ņēmusi vērā, bet nevis tāpēc, ka tie būtu ,q;ājuši zudumā,
bet gan tāpēc. ka tos esot grūti savcākt; tomēr šis pēdējais apstāklis nav pietiekošs, lai aprādītos dokumentāriskos datus varētu pierādlt ar lieciniekiem. Bez tā, atbildētāja uz liecinickicm atsaucas tikai pēdējā Tiesu Palātas sēdē un pie tarn pat
neuzdodot un nenosaucot pašus lieciniekus, bet aprobežojusies
tikai ar lūgumu dot viņai terminu liecinieku uzdošanai. Pie
šādiem apstākļiem Tiesu Palātai bija pamats atbildētājas lūffiimu neievērot.
(1934. •&. 21. nov. spr. Nr. 351. Soc. Pad. Rep. Sav. tirdzti. prifkšstāvn. pr. 1. pr. Dzelzcelu virsv.)
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1925. g. 29. okt. Latvijas S. S. S. R. un Igaunijas dzelzceļu
konvencija (L. kr. 1927. g. Nr. 86).
Tiesu Palāta konstatējusi, ka pārvadājamā prece bijis
sviests t r a n z i t ā no Padomju Krievijas uz Londonu. ŠI konstatējuma kä tāda pareizlbu atbildētāja savā kasācijas sūdzībā
neapstrld. Saskauā ar 1925. g. 29. oktöbra Latvijas, Padomju
Krievijas un Igaunijas dzelzcelu konvencijas IV p. (L. kr. 27/86;
Ipp. 332) maksu par preču pārvadāšanu katra līgumslēdzēja
puse iekasē savas valsts robežās pēc iekšējās satiksmes tarifiem vai pēc speciāliem tariiiem, kuru likmes tomēr nedrīkst
būt augrstākas par iekšējā satiksmē piemērojamo tarifu likmēm. Izejot no sava minētā konstatējuma, Tiesu Palāta varēja atzīt par piemērojamu vispirms Latvijas tarifa 43. §, kas
tieši runā par kravu pārvadāšanu tranzitā pa dzelzceļiem. Ja
arī Šī 43. § 6. p. paredz, ka uz tranzitā pārvadājamiem lielā
(pasažieru) ātruma sūtījumiem šis tarifs neattiecas, tad tomēr,
saskaņā ar konvencijas IV p., arī 1 i c 1 ā ātruma pārvadājamiem tranzita sūtījumiem jāpiemēro taisni tranzittarifs, jo minētais IV p. nosäka, ka tarifü likmes nevar būt augstākas par
iekšējā satiksmē piemērojamām tarifu likmēm. Tā tad visiem,
arī tranzita sūtījumiem, katrā ziņā jāpiemēro likmes, kurām
nav jābīīt augstākām par i e k š ē j ā satiksmē pastāvošām likmēm. Tāpēc 43. § 6. pktā paredzētais izņēmums (ierobežojums) attiecībā uz lielā atruma pārvadajamām precēm nav
piemērojams runā esošā gadījumā. Neatkarigi no tā, pic ta
paša gala slēdziena jānāk arī, sūtījumiem (sviestam) piemērojot e k s p o r t a tarifu, proti tariia 44. § par cksportpreču pārvadašanu pa dzelzceļiem. Pēc 44. p. 1. pkta par cksportprccēm uzskatām.as visas preces. kuras no iekšzemes izvcd uz
ārzemēm. Pec būtības, katra tranzitprece atzīstama arī par
eksportpreci, it sevišķi konkrētā gadījumā, kad starp Padomju

1925. g. 29. okt. Latvijas
S. S. S. R. un Igaunijas
dzelzcelu konvencija
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Krieviju, no kuras territörijas prece sūtīta tranzitā caur Lat
viju uz trešo valsti (Angliju), un Latviju pastāv Dzelzcelu kon
vencija. Pēc 44. § 6. pkt. lit. „b" eksporttarifs taisni attiecas
uz sviestu, uz ko tieši aizrādīts kā izņēmums no izņēmuma,
kā par to pareizi paskaidro prasītājs savā paskaidrojumā uz atbildētājas kasācijas sūdzību.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 430; akc. sab. „Sovetskij Torgoviļ Fiot"
Pr. 1. pr. Latv. Dz. virsv.)
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Nodevu nolikums.
201.
Tiesu Palāta, atzīstot, ka mantojuma nodoklis ir aprēķir.āms no atstatas mantas vērtības mantojuma atklāšanas laikā
tikai tai gadījumā, ja mantinieks tad pat ir ari mantojumu pärnēmis savā valdīšanā, sava uzskata pastiprinasanai atsaucas
uz Sen. CKD. 1926. g. spr. Nr. 417 Mironovas 1.. Šis Senāta
spriedums tomēr nemaz nesaskan ar Tiesu Palātas redzes stāvokli šinī jautājumā, jo Senats paskaidrojis, ka mantojuma ver
tibas noteikšanai no svara ir v i e n ī g i tas, kādā stāvoklī ir
un kādu vērtlbu reprezentē mantojums mantudevēja n ā v e s
m o m e n t ā , jo tikai šai momentā, šai sastāvā un šai vērtībā
mantojums pāriet uz mantiniekiem un, tā tad, ir apliekams ar
mantojuma nodokli pilnīgi ncatkarīgi no tā, pēc kāda laika spēkā
esošām nodoklu l i k m ē m būtu ņemams mantojuma nodoklis.
Tā tad, pie mantojuma vērtības noteikšanas mantojuma pārejas momentam, pretēji Tiesu Palātas domām, nav nozīmes,
bet šis moments gan krīt svarā jautājumā par to, pēc kādām
l i k m ē m un l i k u m i e m nodoklis noteicams (Sen. CKD.
spr. 1925. g. Nr. 250, 1926. g. spr. Nr. 370 un c). Pie nupat
izvirzītā uzskata Senats konsekventi pieturējies arī savā vēlākā praksē (sk. S,en. CKD. spr. 1932. g. Nr. 101). Tādā kārtā
jāatzīst, ka Tiesu Palāta konkrētā sadījumā, noteicot manto
juma nodokli nevis pēc tās vērtības, kāda tarn bijusi mir. Alvīnas L. nāves laikā — 1925. g., bet pēc mantojuma vērtības
Apjrabaltiesas lēmuma taisīšanas laikā (kad, pēc Tiesu Palātas konstatējuma, mantojuma p ā r e j a uz mantiniekiem vēl
nebija notikusi), — piclaidusi motīvēšanas ncparcizību.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 282. Laurenčičs 1.)

Nodevu nolLkums.
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212. p. piel. 4.
Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD. spr. Nr. 20-30 g.,
Nr. 1181-31. g.), ka Nodoklu departamentam ir tiesība no sevis taisīt uzrēķinu par novēlētu ziņojuma iesniegšanu un noteikt naudas sodu arl tad, ja mantinieki bija griezušies pie tiesas un tai iesnieguši minēto' ziņojumu, ja vien Apgabaltiesa nebija taisījusi lēmumu par naudas soda uzlikšanu vai neuzlikšanu; tādēl atkrīt Tiesu Palātas motīvs, ka Nodokļu departaments var ierosināt uzrēķina lietu tikai tad, ja ziņojums vispār nav iesniegts tiesai. Tiesu Palāta arī nevarēja noraidīt
Nodoklu departamenta pie Apgabaltiesas lēmuma pārsūdzēšanas parastā kārtībā, jo Tiesu Palāta nekonstatē, ka Apgabal
tiesa mantošanas lietā būtu taisījusi kādu lēmumu par soda
naudu, un no pašas lietas ir redzams, ka jautājumu par soda
naudas piedzīšanu vai nepiedzīšanu Apgabaltiesa vispār ir apgājusi savā lēmumā. Pie tādiem apstākliem Tiesu Palātai nebija pamata atzīt par pareizu Apgabaltiesas 1931. g. 20. maija
lēmumu, kurš iziet no tā, ka Nodokļu departaments nevar it
kā korriģēt tiesas lēmumu ar uzrēķinu pēc pārsūdzības termiņa
notecēšanas, bet tam vajadzējis lēmutnu laikā pārsūdzēt. Tie
su Palātas viedokli neattaisno arī atsaukšanās uz L. civ. lik.
2650. p., 2654. p. un 3625. p. 6. pkt., jo kreditoru un legatāru
tiesību ierobežojums, sakarā ar inventāra tiesībām, neiespaido
Nodoklu departamenta fiskalās tiesības mantojuma nodokļa un
soda naudas aprēķināšanas ziņā. Bez tarn, pretēji Tiesu Palātas domām, lietā nav datu par to, ka par kādu no mantiniekiem būtu ticis iecelts aizbildnis, kuram būtu jāpieteic mantošanas tieslbas, bet gan tikai mantiniece Pl. aizrāda, ka mantojumu parvaldot „aizbildnis"; īstenībā runa var büt tikai par
(mantojuma) aizgādni, ko atzīst arī Tiesu Paläta. Bet arī aizgādnim nekad nav ticsibas „pieņemt" to mantojumu, kura pārvaldlšanai viņš iecelts. Tāpēc vien atkrīt Tiesu Palātas atsauce uz 2650. u. c. p. p.
(1934. g. 24. okt. spr. Nr. 518, Blumbergs mant. 1.)
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1928. g. 6. (Uli. lik. par nekustamas mantas atsavinašanu
(L. kr. 129).

1. p. 15. pkt.
Nodoklu departaments savā kasācijas sūdzībā atsaucas
uz B. pagasta valdes rakstu Nr. 611 no 1930. g. 24. okt., kurā
ininēts, ka pievienojamais zemes gabals iegūts amatniecības
paplašināšanai. Nodokļu departaments tomēr nav ņērais vērā
tās pašas pagasta valdes apliecību Nr. 1043 no 1931. g. 3. novembra, ar kuru tick apliecināts, ka „L." saimniccība, kaut tā
ir amatniecības saininiecība, ir lauksaimnieciski izmantojama,
un ar pievienojamo zcmes gabalu pilnīgāk izmantojama taisni
kā lauksaimniecības objekts. Uz šādu datu pamata Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka „L." mājas paplašinātā sastāvā izmantojamas lauksaimnicciski, un ka tādēl pati šīs saimniecības paplašināšana paiet zem Lik. par nekust. mantas atsavināšanu I p. 15. pkta. Nodoklu departamenta aprādītais
Senāta spried. Nr. 1180-30 g. Vītolu lictā ncvar attiektics uz
šo gadījumu, jo tanī spriedumā Senats runā par zemes gabala
a t d a l ī š a n u īpašai amatnieka saimniecības nodibināšanai,
bez lauksaimnieciska rakstura, pie kam Senats atrod, ka, ja
amatnieka saimniecības nodibinātājs ir dabūjis no valdības atdalīšanas atļauju saskaņā ar Lik. par agrār. rcf. 48. p. a pktu :
vinam tomēr jārēkinās ar pienfikumu maksāt vērtības pieauguma nodokli. Šai gadījumā, turpretim, runa iet nevis par ze
mes gabala atdalīšanu atsevišķas n e lauksaimnieciskās saimniecības nodibināšanai, bet par jau pastāvošas saimniecības
paplašināšanu, kurai Tiesu Palāta konstatē lauksaimniecības
pazlmes. Tadēl Tiesu Palāta pareizi atradusi, ka vērtības pieauguma nodokla aprēķināšana šai gadījumā atkrlt.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 874. Priecmaija un Mezpapāna 1.)
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Agrar. ref. likums.
\2\
Tiesu Palāta atradusi, ka šī lieta nepiekrīt civīlticsas izšķiršanai uz Agr. ref. lik. 121. p. (Lik. kr. 1929. g. Nr. 117) aiz
tā iemesla, ka jautājums par noslēgtā starp P. K. un Zcmkoplbas ministriju pirkuma-pārdevuma līguma likumību stāvot
ciešā atkarībā no tā, vai stridus zemes gabals esot ticis ieskaitīts valsts zemes fondā, vai nē. Šāds Tiesu Palātas uzskats
nav atzīstams par pareizu. Saskaaā ar Agr. ref. lik. 121. p.
no civīltiesu piekritlbas ir izņemti vienīgi strīdi par to, vai attiecīgie īpašumi uz Agr. ref. lik. pamata atsavināti un likumīgi
ieskaitīti valsts zemes fondā un strīdi par neatsavināmas dalas ierādīšanu. Konkrētā lietā turpretim strīds nepastāv iekš
tam, vai strīdus zemes gabals ir 1 i k u m ī g i, vai nelikumīgi
ieskaitīts valsts zemes fondā, bet tiesai jāapspriež tikaī faktiskais stāvoklis, vai strīdus zemes gabals ir ticis ieskaitīts
valsts zemes fondā vai nē. Ar 1929. g. 24. maija likumu (agr.
ref. lik. 121. p.) nav domāts iznemt no civlltiesas piekritlbas
civīltiesiskās dabas strldus par uz Agr. ref. lik. notcikumiem
piešķirtām zemēm, bet ar so likumu ir noteikts vienīgi tas, ka
civīltiesāšanas kārtībā nav iespējams revidēt zemes ierīcības
iestāžu lēmumus par zemes atsavināšanu un piešķiršanu uz
Agr. ref. lik. noteikumiem. jo šādi strīdi izšķirami sevišķā kārtībā no pašām zemes ierīcibas iestādem.
Šai gadījumā ar prasības lūguma petitumu nemaz netiek
pacelts jautājums par zemes ierīcības iestāžu lēmumu likumību
vai pareizību, bet prasītāja prasa noslēgtā pirkuma-pārdevuma
līguma atcelšanu, un tā kā lietas piekritību nosaka prasības
lūguma saturs, bet ne atbildētāja icbildumi, tad arī šai gadījumā Tiesu Palātai nebija pamata atzīt šo lietu par nepiekrītošu civīltiesas izšķiršanai.
(1934. g. 26. sept./24. okt/21. nov. spr. Nr. 341, Petricha pr. 1. pr.
Kungu un Zemk. min.)
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Likums par zemes cejiem (Lik. kr. 1925. g. Nr. 26).

Apgabaltiesa uz nopratināto liecinieku liedbu pamata nākusi pie slēdziena, ka parastus smagumus (vāģus im autobusus) un pat lokomöbiles runā esošais tilts ir izturējis un ka lietā nav pierādīts, ka tilts būtu bijis tādā nedrošā stāvoklī, ka
viņš būtu salūzis no smaguma, nepārsniedzoša 6 tonnas. Šis
Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav
pārbaudāms kasācijas kārtībā, ar ko atkrit atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzības 1. pktā, kuros viņš apstrīd
pievestā slēdziena pareizību pēc būtības. Konstatējot, ka atbildētāja pašg-ājējas lokomöbiles svars pārsniedz 6 tonnas, un
ka atbildētājs, pretēji Lik. par zemes ceļiem (Lik. kr. 1925. g.
Nr. 26) 72. p. un instrukcijas par ceļu lietošanu. (V. V. 1928. g.
Nr. 114) 6. pantam, nav izprasījis prasītāja atļauju braukšanai.
Apgabaltiesa atzinusi atbildētāju par atbildīgu par tilta iclīīšanu. Pretēji atbildētāja paskaidrojumiem vina kasācijas sīīdzības'2. pktā, no Lik. par zemes ccļicm 9., 16. un 73. pantiem
ncmaz neizriet, ka pienākums izprasīt minēto atļauju atkrīt, ja
tilts atrodas nedrošā stāvoklī, taisni otrādi, šādā gadījumā atlaujas izpraslšana ir jau vairāk vajadzīga. Apgabaltiesas spriedmnā minētā instrukcija, pretēji atbildētāja aizrādījumam, ucrunā pretim Lik. par zemes celiem, bet par to, ka šī instruk
cija neattiecoties uz atbildētāja kuļgarnitūru^ vii.iš runā pirmo
reizi tikai savā kasācijas sīīdzībā, kādēļ šis aizrādljums S,enātā nemaz nav apsverams. Ar to atkrīt arī atbildētnja kasācijas sīidzības 3. pkts.
(1934. K. 22. nov. spr. Nr. 1081, Šoseju un Zemes ceju departam.
.pr. I. pr. Ozolh.iu.)

Tabulas darba spejas pamazinajuma procentualās pakapes
aprēķināšanai.
(V. V. Nr. 64—1929. g.)
Pretēji prasītāja pilnvarnieka domām, „Tabulas darba
spējas pamazinajuma procentuālās pakāpcs aprēķināšanai", uz
kuru virjš atsaucas savā kasācijas sūdzībā, nebūt neiziet no
darba spējas pamazināšanās procentu it kā a r i t m e t i s k ā s
saskaitīšanas atscvišķiem rokas pirkstiem un rokas plaukstai,
kā to prasltājs mēģina apgalvot savā apellācijas sūdzībā, pieprasot otrreizēju ekspertlzi. „Tabulas" noteikumi (sk. „Vald.
V." Nr. 64—1929. g.; XIII vispār. noteik. 1. p.) paredz, ka pie
vairākiem bojājumiem no viena nelaimes gadījuma nav jāapmierinās ar tabulā paredzēto darba spējas pamazināšanās pro
centu skaitļu saskaitīšanu, bet attiecīgi jānovērtē viss bojājums, neatkarīffi no tā, ko uzrada skaitlu kopsumma. Tiesu
Palāta šai gadljumā ir konstatējusi, ka eksperti taisni uēmuši
vērā to apstākli, ka prasītājam trūkst arī attiecīgie delnas
kauli, un taisni sakarā ar to atzinuši prasītājam 40% darba
spējas pamazināšanās. Pie tādiem apstākliem Tiesu Palāta
varēja atrast, ka otrreizējas ekspcrtīzes izdarīšana ir lieka,
un viņas slēdziens šai ziņā attiecas uz lietas faktisko pusi, kura
kasācijas kārtībā nav pārbaudāma. Ar to atkrīt visi aizrādījumi prasītāja kasācijas sūdzībā.
(1934. g. 21. nov. spr. Nr. 655, Apses pr. 1. pr. 1 Apdroš. sab. ne
laimes gadījumos.)

Kļudu izlabojums.
Lpp.
Rinda
1. 8. no apakšas
3. 4. „ augš.
14. 9. „ „
24. 21. „ „
26. 10. „ ap.
46. 11. „ augš.
70. 1. „ ap.
75. 6. „ „
83. 10. „ „

93. 8. „ augš.
95. 1. „ ap.
95. 1. „ ;,
98. 14. „ augš.

J ābūt
laulātiem
pastāvēšanas
esot
iesndedzējs, norāda
tam atlikums
ta matlikums
lēģitimēties
iēgitiltiētios
neskaidrs
nekaidrs
izdevēju-atbildētāju,
izdevejii-atbildētāju.
vietā jalasa: „trario itkā tai izpratnē, ka par privāta do-kmmenta, kurā notāra
tārs
prasi
prasīt
izlaists lietas No: No 1527.
Pilkas
Pilnas
IcX
lex
I c s pi e s t s
laulāiem
pastāvēštnas
ecot
iesraedzējs,

S A T U R.S.
Lpp.

Latvijas civlllikums
Kurzemes zcmļiieku likumi
Latgales civlllikums
Tiesu iekārtas liikumi
Civīlprocesa nolikums
Tirdznieclbas nolikums
Dažādi tirdznieclbas tiesību jautājumi . .
Liikums par darba laiku
Rīkojums par zīmognodevu
Dzelzcelu lik
1925. g;. 29. okt. Latvijas, S.S.S.R. un Igaunijas dzelzcelu
koaivencija
#
Nodevu nolikums
.
1928. ij. 6. jūnija lik. par nekustamas mantas atsavināšanu
Affrār. ref. likums
Likums par zcmes celiem
Tabulas darba spējas pamazinajuma procentuālas pakāpes
aprēķināšanaiii

103
] 14
115
117
118
143.
145
154
159
162
163
165
167
168
169
170

—
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burtn.

Priekšmetu alfabētiskais rādītājs.
A.
Abstraktās tiesības 126.
actio judicati 140, a. negatoria 106.
administrātīvais departamcnts, Senata 21.
adresants 74.
adrese 60.
agents 7.
aicinajums 107.
aizbildnis 166.
aizdevums 111.
aizgādniecība 105.
aizbildnis 166.
aizgādņa, zvērmāta, atlīdzība 72.
aizlieguma atzīme 53.
akorda līgums 157.
akreditīvs 73, akrcditīvlīgums 75.
akrcscences tiesības 108.
aktu grāmata 92, izlīguma a. 160, a. mortifikäcija 112, tiesas
a. 63.
alga, darba 48, 76, paušala a. 156.
alimenti 59, 136.
amatniecības saimniecība 167.
amatpcrsona 83.
analfabēts 116, 123.
animus 41.
apdrošinājums, jūras 146, a. līgums 146, a. ņēinčjs 146.
apdrošināšana, obligātoriska 101, a. atjaunošana 151, a. līgums
151, a. novērtējums 89, a. prēmija 101, a. summa 35, 73, 89.
apdrošinātājs 73, 146.
apellācija 65, ārkārtēja a. 131.
apgrūtinājuma dzēšana 136.
apkārtnieks 127.
apliecība, norakstu sauemšanai 17.
apmers, pensijas 95, prasibas a. 2, uztura a. 2„ 103.
apsardzības kārtība 71, trešā persoria a. lietā 118.
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apspriešana, pierādījumu 136.
apstāklis, jauns 132, jaunatklājušais a. 18, 61, 122, 134, a. noskaidrošana 136, a. prasības celšanas laikā 142.
apstiprināšana, mantošanas tiesības 87, testāmenta a. prasības
kārtībā 115.
apstrīdēšana, praslbas pamata 2, testāmenta a. 108.
apturēšana, lietas 63, 142, spricduma izpildīšanas a. 67.
ārēja mantu kopība 1.
ārkārtēja apellācija 131.
ārlaulības tcvs 52.
ārlietu ministrijas administrātīvi-jūridiskais departaments 27.
ārzemēs noslēgtais līgums 159, ā. ticsas spriedums 139, a. tiesas spriedums kā pierādījums 139, ā. valūta 29.
ārzemnieks 129.
asignacija 74.
asinsradniecība 114.
atbildētāja ieruna 106.
atjaunošanaj apdrošināšanas 151.
atkāpšanās nauda 113.
atklāšanas, mantojuma 165.
atklātais victnieks 47.
atlaišana bcz uzteikšanas 78.
atiīdzība, atvaļinājuina 79, a. par atsavinato immöbili .54, a. par
darbu 49, a. par personisko darbu 7, a. zvērinātam aizgfidnim 72.
atpakaļizpildīšana, sprieduma 66.
atpakaļnemšana, izpildraksta 135.
atpakajnodošana, lietas, pirmai instancci 133.
atprasīšanas tiesības 47.
atpūta in natura 156, svētdienas a. 76.
atsavināšana, immobiļa 53, a-nas nodeva 69.
atseviŠķā, izdalīšana a. lictā 15, a. manta 1, 24.
atteikšanās no mantojuma 107.
atticcības, gimcnes 49.
atzīme 25, aizlieguma a. 53, a. dzēšana 54, nodrošināšanas a. 69.
atzīšana 128.
atzišanas prasība 126.
atvalinājums 156, a. atlīdzība 79.
avizc 154.
B.
Bazmca 40.
bērna intereses 51, b. īstais tēvs 51, pienākums uzturēt b-tis .59,
b. pienākuins uzturēt vecākus 37.
bezatlīdzības pāreja 35.
bcz caurskatīšanas 66.
biržas kurss 29.

—
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blakus lēmumu spēks 134, bl. sūdzība 65, 117, 119, 129, bk sūdzlba Senātam 131, bk tiesašanas kartlba 132.
blanko ccdcra oblijjācija 46.
bojājums 170.
bona fides 2.
bricsmas 147.
brīvdiena 156.
C.
Caurskatlšana, lietas, otrā instancē 133.
causa solvesidi 112.
cautio judieatuni solvi 129.
cena 35, pirkšanas c. 22.
ccntrālā iestāde 27.
ccrība 26.
cesija 121, 133.
chirografārs 25.
cilts manta 9.
civīltiesai, piekritība 168.
civīltiesības 21, strīds par c. 118.
condictio indebiti 47, c. sine causa 47.
D.
Daļa, neatuema 50, zemes d. 39, 43.
dalībnicks, lietas 119.
darba aljja 48, d. līgums 7, 76, parastais d. laiks 158, personiska
d. līgums 96, d. rezultāts 157, d. spējas 95, d. spējas pamazināšana 170.
darbdiena 76, 154.
darījuma jēdziens.30, neatļauts d. 113.
dārzniecība 79.
dati, objektīvie 10.
dāvinājuma līsums 4, 103, d. starp laulāticm 103.
dēfekti, līguma projckta d. 126.
dclcrcdcre 143.
departamenta direktors 141.
dcrī.uurns, tiesība uz d. svešā zemē 120.
descendents 108.
directus doininus 42.
direktors, departamenta 141.
dokumentu nozīme 66, prasījuma d. 75, privāts d. 83, publisks
d. 83.
dominus directus 42, d. ntilis 42. d. utilis tiesības 43.
draudze 42.
drošības nauda 14, 22, 69, 129, 131.
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dzeramnauda 157.
dzēšana, apgrūtinājuma 136, atzīmes dz. 54, zīmogmarku dz.
161.
dziintstavokla tiesfbas 51.
E.
Eka 38, 43, ē. buves vieta 35.
ekspropriācija 55.
ekspertīze 170.
ekspertu iecclšanas kārtība 129.
eksporta tarifs 163.
exceptio plurium 52, e. rei judicatae 139.
Fides bona 2.
fiziska persona 161.
fonds, valsts zemes 168.
fori le\ 98.
formāls līgums 44.

F.

G.
uadījuins, nclaimes 95, 170.
galīgs līffiims 44.
garīga iestāde 40.
ģimenes attiecības 49.
glabātājs 11.
glābšana, kuģa 31.
grāmata, aktu 92, tirdznieciskas gr. 60, tirdzniecisku gr. Origi
nals 12, zemcs gr. 43, veikala ģr. 7.
grannnatiska interprctācija 3.
gratifikācija 72.
griba 113.
grozījums, prasījuma, kopsumma 63.
grozīšana, prasības 16, 127, prasības pamata gr. 17, 62, 128.
H.
Hagas konvencija 130.
kipoteka 69, h. kopsumma 25, tiesu h. 70.
hipo'tekārisks krcditors 136, h. parādi 88.
hipotēkārs 137.
I.
Iegnšana, pēdējā 90.
iegūta nianta 9.

—
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ieilgums 2, 40, 41, i. termiņš 3.
ieinteresēta persona, lictā 118.
ieķīlāta lieta 137.
ienākumi 103.
ieraduma tieslbas 44.
icraksts zemes grāmatās 43.
icraša 127, i. pierādlšana 127.
ierēdnis, valsts 141.,
ieruna, atbildētāja_U)6, i. pret vekseli 84.
iestāde 141, centrālā i. 27, garīgā i. 40.
immobiļa atsavināšana 53, i. novērtējums 54, 86, i. paturešana 137.
indebiti condictio 47.
instance, pirmā 119.
intcrescs, bērna 51, krīdara 72.
interpretācija, grammatiska 3.
intervencijas prasība 20, 24, 38.
intestatkodicils 141, i. mantinieks 109.
inventāra tiesības 166.
īpašnieks, mantas 25, zemes T. 106.
īpašuma tiesības 39, 142.
īres maksa 56.
īstais bērna tēvs 51.
izbeigšana, iztiesāšanas 63, lietas i. 130, piedzīšanas i. 135.
izdalīšana atsevišķā lietā 15.
izdcvumi, lietas vešanas 68, ncpiecicšamie i. 56, tiesašanas i.
19, 20, 67.
izlabošana, kļudas 17.
izlīgums 160, i. akts 160, i. lūgums 160.
izmcklēšanas kollēģija 31, i. tiesncsis 8.
izpildīšanas apturēšana, sprieduma 67, llguma i. 159, picspiedu
i. 121, prasījuma i. 156, sprieduma i. 119, šķīrējtiesas sprieduma i. 100, uzrādīšana i-ai K59.
izpildītājs, ticsu 22, 24.
izpildraksta atpakaļuemšana 135.
izpildu pavēste 135.
izsolc 65, 69, 136, nenotikuša i. 23, 138, otra izsolc 70, i. žurnāls 21.
iztiesāšanas izbcigšana 63.
izvclc, lictpratēju 129, pieradījumu i. 13.

J.
Jauns apstaklis 132.
jaunatklājušais apstāklis 18, 61, 122, 134.
jauna cauiifiko.š'.uia, spricdiuna 60.
jēdziens: „darījums" 30.

—
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judicata res 112, judicati actio 140, judicaturn solvi cautio 129.
juras apdrošinājums 146, j . nespēcīgs kuģis 150.
jüridiska persona 161.

K.
Kapi 42.
kapitalsuinma 111.
kaptcinis 96, kuga k. 31.
kara kotitrabanda 150.
kartība, apsardzlbas 71, blakus tiesāšanas k. 132, ekspertu iecelšanas k. 129, kasacijas k. 130, kasācijas k. var pārsūdzēt
66, 67, notāriāla k. 83, prasības k. 71, sadalīšanas k. 22, uzraudzlbas k. 21, 131.
kārtīga tirdzniecības kugošana 147.
kasacijas kārtība 130, k. kārtībā nav pFirbaudäms 4, 10, 11, 12,
16, 18, 24, 28, 42, 45, 48, 59, 60, 66, 68, 73, 80, 84, 85, 105,
109,110,113, 120, 122, 129, 133, 144, 151, 155, 159, 169, 170,
k. kartlba var parsudzet 66, 67, k. sudziba 14, 117, 132, ieinteresētas personas k. sildzība 118.
kaskoapdrošinajums 146.
ķīlas uēmējs 22, 137, ķ. objekts 11. rokas ķ. 11, 24, ķ. tiesības 3.
kļīīda 60, kļ. izlabošana 17.
kollēģija, izmeklēšanas 31.
komisijas līgums 143.
komisionārs 143.
komitents 143.
kompensācija 57, 144.
kompetence, rniertiesneša 14, 106, 120.
kondemnācijas prasība 12.
kondicijas līgums 143.
konfūzija 32, 46.
konjunktīvie mantinieki 109.
konkurss 72, k. masa 72.
konstatēšana, paternitātes 52.
kontrabanda 150.
konvencija 130, 139, 149, Hāgas k. 130.
kopsumma, hipoteka 25, grozījums, prasības k.-a 63.
kopība, mantu 32, ārēja mantu k. 1, zemnieku mantu k. 1.
korespondence, tirdzniecības 81, 82.
korespondents 74.
korroborācija 5.
kredits 143, kr. vēstule 73.
kreditors 93, 108, hipotēkārisks kr. 136, kr. pilnsapulce 72.
krepostakts 9.
kridāra intereses 72.
kuga glābšana 31, jūras nespēcīgs k. 150, kapteinis k. 31, k. Per
sonals 96.
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kuģošana, kārtīga, tirdzniecības k- 147.
kulgarnitūra 169.
kurss, biržas 29.
kustaina manta 39.
kvalifikācija, līguma kv. no ticsas 128.

L.
Laba ticība 42, 1. tikumi 146.
labiegūta manta 9.
labticīgais valdltājs 106.
laulība, likumīga 51, 1. šķiršana 1, 10, 59, 122.
laulātic, dāvinājums starp 1. 103.
lauksaininieciski izmantojams 167.
laukstrādnieks 79.
launticīgais valdītājs 106, ļ. vcksclturētājs 85.
legatārs 166.
legāta novērtējums 18,
lēmums, blakus 1. spēks 134, otras instances 1. 131, sādžas saeimäs 1. 9. •
lex fori 98.
līdzdahba lietā 132, nepieciešama 1. 20, privata 1. 120, 1. tiesibu
traucēšana_120.
lldzeklis, maksāšanas 112, prētenzijas apmierinašana 1. 130.
līdzmantinieks L07.
līecības, liccinickii 90. 127, liccinieka 1-bas picradījuma spcks
121. nepatiesa I. 134.
liecinieks 13, 61, 162, 1. liecība 96. 127. 1. liecības pierādījutna
spēks 121, 1. nav pielaižaml 28, 1. sodīšana par nepaticsu
liecību 134, testāmenta 1. 115.
lietas apturēšana 63, 142, 1. atpakalnodošana pirmai instancei
133,1. caurskatlšana otrā instancē 133,1. dalībnieks 119, l-tfi
icinteresēta persona 119, ieķīlāta 1. 137, 1. izbeigšana 130,
1. izdevumu nodrošinašana 129, līdzdalība i-tā 132, 1. piekritība 14, 106, 119, 131, testāinenta 1. 70, trešā persona apsardzības 1-tā 118, 1. vešana 123, 1. vcšanas izdevumi 68.
lietošana 40, mūža 1. 32.
lietpratēju izvēle 129.
li.uums 81, aizdcvuma 1. 111, akorda 1. 157, akreditīvl. 75, apdroŠinājuma 1. 146, 151, ārzemēs noslēgtais 1. 159, darba 1. 7,
dāvinajuma 1. 4, 103, formāls 1. 44, gallgs 1. 44, 1. izpiidīšaua
159, komisijas 1. 143, kondicijas 1. 143, 1. kvalifikācija no tiesas 128. nicncšalgas 1. 155, ncformals 1. 42, ncnotcikta 1.
suimma 160, pardošanaš 1. 17, pcrsoniska darba I. 49, 96, piegades I. 17, pirkuma 1. 42, 113, 1. Projekts 125, 1. projekia
defekti 126, simulēts 1. 113, škīrējtiesas 1. 28, tirdzniecības
komisijas 1. 143.
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likumīga laulība 51, 1. novērtējums 87, 1. taksācija 36, 89.
likumiskie procenti 111.
lokomobīle 169.
lopu turēšana 44.
lūgums, izlīguma 160.
M.
Maceklis 79.
maiznieks 154.
maksa, īres 56.
maksāšanas līdzeklis 112.
maldība 110.
mandats 74.
manta, atsevišķa 1, 24, ārējā m. kopība 1, cilts m. 9, iegūta tn. 9,
m. īpašnieks 25, m. kopība 32, kustama m. 39, labiegīīta m.
9, nekustama m. 14, zemnieku m. kopība 1.
mantinieki, konjunktīvie 109, neapejamie m.' 50, m. paskaidrojumi pagasta valdei 87, uzaicināšana rn. 142.
mantiskais stāvoklis 59.
mantojums 86, m. atklāšanās 165, atteikšanās no m. 107, paturēšana m. dabā 114, m. pieņemšana 38, 165, m. nodoklis 32,
87, 88, 165, m. nodoklis no prasījumiem 33, m. vērtība 87,
165, ziņojums par m. vērtību 88.
mantošanas ticsībās, apstiprināšana 87.
masa, konkursa 72.
mēnešalgas līgums 155.
mērens novērtējums 114.
raiertiesnesis 61, 92, m. kompetence 14, 106, 120.
mortifikācija, akta 112.
muitas nodoklis 47.
munduāla vara 1.
munstrullis 96.
mīīža lietošanā 32.
N.
Nauda 156, atkāpšanās n. 113, drošības n. 14, 22, 69, 129, 131, n.
sadalīšana 69, 137, soda n. 34, ūtrupē ieņcmtā n. 3.
nav pārbaudāms kasācijas kārtībā 4, 10, 11, 12, 16, 18, 24, 28,
42, 45, 48, 59, 60, 66, 68, 73, 80, 84, 85, 105. 109, 110, 113,
120, 122, 129, 133, 144, 151, 155, 159, 169, 170.
neapejamie mantinieki 50.
neatlauts darījums 113.
neatņemama daļa 50.
neformāls Iigums 42.
negatoria actio 106.
nekustama manta 14.
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nclairncs gadījums 95, 170.
nenoteiktība, petituma 124.
nenotikuša izsole 23, 138.
nepatiesa IiecTba 134.
ncpicciešamic izdevumi 56, n. lidzdalība 20, n. rcmonts 56.
noilgums 4, 5, 112, 142, prasības n. 77.
nodcva, atsavināšanas 69.
nodokļu departamenta uzrēķins 166.
nodoklis, mantojuma 32, 87, 88, 165, muitas n. 47, vertības picauguma n. 68, 90, 167.
nodošana, simboliska 11.
nodrošināšanas atzīme 69. lietas izdevumu n. 129.
nolaidība, rupja 146.
noraidījums 14, 129, 131.
noraksts, Senata sprieduma 17.
norēķins 7.
noskaidrošana, apstāklu 136.
nosolītājs 22.
notāriāla kārtība 83, n. testāments 92.
novērtējums, apdrošināšanas 89, immobiļa n. 54, 86, legāta n.
18, likumiskais n. 87, mērens n. 114, taisnīgs n. 114.
jiozīme, dokuinentu 66.
O.
()bjektīvie dati 10.
objekts, kīlas 11.
obligācija, blanko cedēta 46, o. proccnti 45.
obligātoriska apdrošināšana 101.
obroktiesības 44.
Originals, tirdzniecisku grāmatu 12.
otrās instances lēmums 131, o. izsole 70.

P.
Paaugstinājums, riska 147.
padotības kārtībā, sūdzība 141.
pamats, prasības 16, prasības p. apstrīdēšana 2, prasības p. grozīšana 17, 62, 128, p. vertība 35.
pamazināšana, darba spējas 170.
pants 69.
paplašināšana, prasibas 63.
parādnieks 20, 112, 138, 161, p. valdīšana 24.
parāds 87, 108, hipotēkārisks p. 88, p. samaksa 111, vīra p. 24,
p. zīine 119.
parastais darba laiks 158.
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pārbaudāms, nav kasācijas kārtībā 4, II, 12, 16, 18, 24, 28, 42,
45, 59, 60, 66, 68, 73, 80, 84, 85, 105, 109, 110, 113, .120, 122,
129, 133, 144, 151, 155, 159, 169, 170.
parbaudīšana, pieradījuma 61, 62.
pārdošanas līgums 17.
pāreja, bezatlidzlbas 35.
pārmaiņa, riska 147.
pārtraukšana, valdīšanas 2.
pārziriis, valūtas nodaļas 157.
paskaidrojumi, mantinieku, pagasta valdci 87.
pasludināšana, šķīrejtiesas sprieduma 97.
r.uernitates konstatēšana 52.
patiesais zaudējums 73.
paturēšana, immobila 137, mantojuma p. dabā 114.
paušala alga 156.
pavēste 60, izpildu p. 135, piedzinas p. 24.
pnzinojums par mantojuma vērtību 88.
pēdējā iegūšanā 90.
pcnsijas apmērs 95.
persona, fiziska 161, icinteresētas p. kasācijas sūdzība 118, ieinteresēta p. lietā 119, jūridiska p. 161, trešā p. apsardzības
lietā 118.
Personals, kuģa 96.
personiska darba atlīdzība 7, p. darba līgums 49, 96.
petitums 15, 117, p. nenoteiktība 124.
pieaugums, vertlbas p. nodoklis 68, 90, 167.
piederums, zemes 39.
piedziņas pavēste 24.
piedzinējs 20, 138.
piedzīšanas izbeigšana 135.
pieg«ādes līgums 17.
pickritība civīltiesai 168, Iietas p. 14, 106, 119, 131, p. strīds 131.
pienākunis uzturēt bērnus 59.
pienemšana, mantojuma 38, 165.
pierādījums 123, p. apspriešana 136, ārzemes tiesas spriedums
ka p. 139, p. izvēle 13, liecinieka liecības p. spēks 121, p.
pārbaudīšana 61, 62, veksela samaksas p. 29.
pierādīšana, ierašu 127, zīmognodevas samaksas p. 121.
piespiedu izpildīšana 121.
pieteikšana, prētenzijas 141.
])ieteikums 151.
l)ilnsapulcc, krcditoru 72.
pilnvara 84, 122.
pilnvarnieks 122, 141.
pirkšanas cena 22.
pirkuma līgums 42, 113.
pirmā instance 119.
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pirmdiena 154.
pirmpirkšanas liesības 43.
policija 18.
polise 73, 152.
prasības apmērs 2, apstākli p. celšanas laikä 142, atzīšanas pr.
126, p. grozīšana 16, 127, intervencijas pr. 20, 24, 38, pr.
kartība 71, tcslāmenta apstiprinašana pr. kārtībā 115, kondemnācijas pr. 12, pr. nollgums 77, pr. pamats 16, pr, pamata apstrīdēšana 2, pr. painata grozīšana 17, 62, 128, pr.
paplašināšana 63, prejudiciāla pr. 12, 126, regresa pr. 75,
vindikācijas pf. 106.
:
prasījums 93, pr. dokuments 75, grozījums pr. kopsummā 63,
pr. izpildīšana 156, mantojuma nodoklis no pr. 33, pr.
priekšroclba 68, regresa pr. 121, pr. tiesības 6.
prcce 163, pr. zīmc 162.
prejudiciala prasība 12, 126.
premija 147, 153, apdrošinašanas pr. 101.
prētenzija 22, lldzeklis pr. apmierināšanai 130, pr. pieteikšana 141.
pretprasība 15, pr. izdalīšana atsevišķa lieta 15.
priekšrocība 25, 26, 27, prasījumu pr. 68, pr. tiesības 69.
prioritāte 70, 137.
privāts dokuincnts 83, pr. līdzdalība 120, pr. tcstaments 92.
procentl 111, likumiski pr. 111, obligācijas pr. 45.
procespapīrs 160.
Projekts, līguma 125. līguma pr. dēfckti 126.
proklāma 4, 71.
prombiītne 51.
protestētais vekselis 121.
publicēšana, tcstāmenta 71.
publicitāte 11.
publisks dokuments 83, pl. tiesības 118.
pntativus titulus 41.
R.
Ratihabicija 144.
reformatio in pejus 65.
regresa prasība 75, r. prasījums 121.
rēķins 161.
remonts, nepieciešamais 56.
represija 149.
reprezentācijas tieslbas 108.
res judicata 112. exceptio r. judicatae 139.
revidents, vecākais 140.
rezultāts, darba 157.
rīcība, ncparciza, sudzība par 119.
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riebuma sajüta 10.
riska paaugstinājums 147, r. parmaiņa 147.
rokas ķīla 11, 24.
rupja nolaidība 146.

S.
Sadalīšanas kärtiba 22, naudas s. 69, 137.
sādžas, saeimas, lēfnums 9.
saimniecība, amatniecības 167.
saistība 160.
samaksa, parāda 111, veksela s. pieradlšana 29, zīmognodevas
s. pierādīšana 121, s. vieta 29.
Satiksmes ministrija 27.
Senāta administrātīvais departaments 21, blakus sūdzība S-atn
131, S. sprieduma noraksts 17.
servitfits 43, 120, 136.
sestdicna 154.
simboliska nodošana 11.
simulēts līgums 113.
sine causa condictio 47.
slimnīca 105.
soda nauda 34.
sodīšana, liecinieka, par nepatiesu liecību 134.
solutio 6.
solvendi causa 112.
speditiers 47.
spējas, darba 95.
spēks, blakus lēmumu 134, sprieduma likumīgais sp. 140.
spriedums 63, ārzemes tiesas spr. 139, spr. atpakalizpildīšana
66, spr. izpildīšaua 119, spr. izpildīšanas apturēšana 67, spr.
jauna caurlūkošana 60, spr. likumīgais spēks 140, spr. no
raksts 17, šķīrējtiesas spr. izpildīšana 100, šķīrējtiesas spr.
pasludināšana 97, tiesas spr. 26.
stāvoklis, mantiskais 59.
strādnieks, stundu 78.
strandēšana 145.
strīds par civīltiesībam 118, piekritības str. 131, str. pret tcstāmentu_71.
stundu strādnieks 78.
sīīdzība, blakus 65, 117, 119, 129, blakus s. Senātam 131, kasācijas s. 14, 117, 132, s. padotības kartībā 141, s. par nepareizu rīcibu 119.
sukcesija 108.
summa, apdrošanāšanas 35, 73, 89, līguma nenoteikta s. 160.
sfītījums, tramzita 163.
svēršana 162.
svčtdicna 154, sv. atpūta 76.

—

185 —

Š.
Šķirējtiesas līgums 28, šķ. sprieduma izpildīšana 100. šķ. spricduma pasludināšana 97.
šķiršana, lauHbas 1, 10, 59, 122.
T.
Taisnīgs novērtējums 114.
tarifs 163.
taksacija, likumīga 36, 89.
termiiļš, ieilguma 3.
testāinents 10, 18, 37, 59, t. apstiprināšana prasības kārtībā 115,
t. apstrīdēšana 108, t. liecinieks 115, t. licta 70, notāriāls t.
92, t. publicčšana 71, strīds pret t. 71.
testātors 32.
tēvs, ārlaulības 52, īstais bērna t. 51.
ticamība, visaugstākā 146.
ticība, laba 42.
liesas akts 63, t. hipotēka 70, t. izpildītājs 22, 24, līguma kvālifikācija no t. 128, t. spriedums 26.
tiesāšanas izdevumi 19, 20, 67.
tiesības. abstraktas 126, akrescences t. 108, apstiprināšana
mantoŠanas t. 87, atprasīšanas t. 47, dzimtstāvokļa t. 51,
ieraduma t. 44, inv'entara t. 166, īpašuma t. 39, 142, ķīlu t.
3, līdzdalibas t. traucēsana 120, pirmpirkšanas t. 43, prasījuma t. 6, prieksrocību t. 69, publiskas t. 118, reprezentācijas t. 108, utilis domini t. 43, t. uz derīgumu svešā zemē 120,
uzraudzības t. 72.
ticsnesis, izmeklēšanas 8.
tikumi, labie 146.
tilts 169.
tirdzniccības komisijas ligums 143, t. korespondence 81, 82.
tirdznieciskas grāmatas 60. t. grāmatu orlģināls 12.
titulus putativus 41.
tranzita sūtījums 163.
traucēšana, līdzdalTbas tiesības 120.
trešā persona, apsardzības liet'ā 118.
turēšana, lopu 44.
turētajs, veksela 121.
U.
Utilis dominus 42, u. domini tiesības 43.
utnipē icijcmtā nauda 3.
uzaicināšana, mantinieku 142.
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uzdevuma attiecības 74.
uzņēmējs 45.
uzrādīšana izpildīšanai 159.
uzraudzības kārtlba 21, 131, u. tiesības 72.
uzrēķins, nodoklu departamenta 166, valsts kontroles u. 45.
uzteikšana, atlaišana bez u. 78.
uzticlbas victa 158.
uzturs 37, 51, 122, u. apmērs 2, 103.
uzturēšanas pienākums, bērnu, pre vecākicm 37, vecāko uz pienākums pret bērniem 59.
uzufrukts 136.
V.
Vaina 122.
valdīšana, paradnicka 24, v. partraukšana 2.
valdītājs, labticīgais 106, ļaunticīguis v. 106.
valoda, valsts 130.
valsts 40, v. ierēdnis 141, v. kontroles uzrēķins 45, v. valoda
130, v. zemes fonds 168.
valuta, ārzemju 29, v. nodaļas pārzinis 157.
vara, munduāla 1.
vateršauts 96.
vecākais revidents 140.
vectēvs 107.
veikala grāmatas 7.
vekselis 33, 111, 144, ierunas prct v. 84, v. izdevējs 84, v. samaksas pierādījums 29, protestētais v. 121, v. turētājs 84,
121, ļaunticīgs v. turētājs 85.
vērtības 159, mantojuma v. 165, pamatu v. 35, ziiļojums par
mantojuma v. 88, v. pieauguma nodoklis 68, 90, 167.
vēstule 81, 82.
vešuna, lietu 123.
viesmīlis 157.
vieta, ēku bīives v. 35, samaksas v. 29, uzticības v. 158.
vietnieks, atklātais 47.
vindikcācijas prasība 106.
vīra parfids 24.
virsstundas 62, 76, 78, 154, 155, 156.
visaugstākā ticamība 146.
Z.
Zaudējumi 37, 45, patiesais z. 73.
zemes dala 39, 43, z. grāmatas 43, z. Ipašnieks 106, z. piederiims
39, tiesība uz derīgumu svešā z. 120, valsts z. fonds 168.
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zemnieku mantu kopība 1.
zlme, prcču 162.
zīmpgmarku dzēšana 161.
zīmognodcvas samaksas pierādlšana 121.
ziuojums par mantojumu 166, z. par mantojunia vertibu M.
zvērināta aizgādņa atlīdzlba 72.
Ž.
Zumāls, izsoles 21.
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•

Likuinu rādītājs.
XI sēj. burtn. 1—3.
Agrār. r e i lik. (Lik. kr. 1920.
g. 213.)
I daļa.
3. p. „d" pkts — 124, 125.
121. — 168.
III dala (Lik. kr. 1922. g. 92).
48. p. „a" pkts — 167.
49. p. 1. Picz. — 124, 125.
1916. g. 3. jūn. lik. par
to danjumu
anullēšanu, kurus parādnieks
noslēdzis krcditoriem
par
ļaunu (Lik. kr. 1645.) (Civ.
proc. nol. VI piel., 1932. g.
izdev.)
1. — 93, 94.
1927. g. 1. jūn. lik. par
algoto darbin.
apdrošināšanu
nelaimes
un
arodu slimības gadīj. (L. kr.
91)
17. — 95.
1922. g. 5. janv. noteik.
par nekustamu īpaš.
atsavināšanu un apgrīit. (L.
kr. 3)
12. — 88.
14. — 88.
1928. g. 6. jūn. lik. par
nekust. mantas
atsavināšanu (L. kr. 129)
1. p. 15. pkts — 167.
5. — 90.
6. — 90.
29. — 68.

Valsts zemes
bankas statūti (L. kr. 1922. g.
72).
40. — 101.
43. — 101.
1925. g. 10. fcbr. lik. par
zemes
ceļiem (L. kr. 26).
9. — 169.
16. — 169.
72. — 169.
73. — 169.
Instrukcija par
ceļu lietošanu (V. V. 1928. g.
Nr. 114).
6. — 169.
1927. g. 4. okt. notcik.
par
civīldienestu (L. kr. 172).
111. — 141.
Latgales
civīllikums (Kr. lik. kop. X sēj.
1. d.).
119. — 51, 52.
132.* — 51, 52, 53.
172. — 51.
399. - - 9.
442. — 120.
445. — 451. — 120.
576. — 54.
577. — 54.
588. — 54.
589. — 53, 54, 55.
595. — 55.
1036. — 92.
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1039. — 92.
812. -- 54.
1050. — 92.
813. -- 5, 54.
1054. — 115, 116.
822. -- 40, 41.
L063. — 115.
830. -- 42.
1066. — 115, 116.
835. -- 41.
5
1066 . — 92.
847. -- 2, 41, 42.
1066".
115, 116.
858. -- 3.
I!'f:6'\ — 115, 116.
874. -- 105, 106.
1141. — 9. .
909. -- 106.
1239. — 142.
942. -- 952. — 42, 43.
1246. — 142.
942. -- 42.
1254. — 142.
943. -- 42.
944. -- 42, 43.
Latvijas
civīllikumi (liet. 11k. kop. III d.) 947. -- 42.
XII — 1, 104.
1120. — 39.
1208. — 136.
XX — 150.
1239.
— 44.
XXI — 48.
1265. — 136.
XXXV — 98.
1327. — 43, 44.
XXXVI — 98.
9. _ 103.
1329. — 43.
1412. — 69, 70.
12. — 24.
1417. — 3.
79. sck. — 32.
1424. — 3.
85. — 24.
1430. — 3.
86. — 24.
1434.
— 3, 11.
110. — 104.
1439. — 137.
113. — 104.
114. — 103, 104, 105.
1492. — 11.
116. _ 104.
1880. — 107, 108.
1882. — 108.
121.
1.
1885. — 108.
126. — 1, 15.
2426. — 104.
132. — 52.
105. — 52.
2427. — 104.
2431. — 104.
107. — 52.
2445. sek. — 142.
158. — 52.
109. .— 2.
2446. — 142.
2447. p. 2. piez. — 142.
200. — 59.
209. — 37. 38.
2452. — 142.
517. — 105.
2477. — 108, 109.
577. — 56.
2587. — 110.
578. — 56.
2625. — 38, 39.
011. — 11.
2627. — 39.
072. - 11.
2634. — 39.
771. _ 38, 39, 43.
2639. — 39.
772.-38, 39, 40.
2650. — 166.
772. p. picz. — 39.
2654. — 166.
808. — 54.
2777. — 39.
809. — 39, 54.
2887. — 109.

—
2898. — 109, 110.
2922. — 146, 151.
2936. — 111.
2952. — 113.
2953. — 111.
2961. — 110, 111.
2962. — 111.
2963. — 111.
2999. — 96.
3015. — 5, 6.
3027. — 30.
3030. — 44.
3034. — 44.
3094. — 3.
3095. sek. — 3.
3103. — 3.
3104. — 44.
3117. — 74.
3167. — 26.
3172. — 26.
3204. — 146.
3213. — 8.
3214. — 151, 156.
3284. — 111.
3421. — 111, 112.
3435. — 45.
3476. — 121.
3480. — 45, 46.
3483. — 6, 156.
3539. — 29.
3545. — 57.
3548. — 57.
3552. — 57.
3618. — 6.
3620. — 6, 112.
3623. — 4.
3625. — 3, 166.
3630. — 64.
3639. — 4, 5, 6, 7.
3680. sek. — 47.
3690. — 47.
3725. — 113.
3730. — 46, 47, 48.
3737. — 47.
3777. — 11.
4172. — 49, 96.
4175. — 7, 48, 49.
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4363. — 74.
4366. — 74.
4369. — 74.
4373. — 74.
4375. — 74.
4378. — 74.
4419. _ 4422. - - 143.
4458. — 7, 8.
4464. — 104.
4481. — 104.
4496. — 104.
4557. — 38.
_Civllprocesa nolik. (1932. g. iz
devums).
1. (1.) — 118.
3. (1801.) — 11, 12.
6. (4.) — 15. 118, 119.
11. (9.) — 98.
16. (12.) - 119.
35. (1805.) p. pielik.
9. (10.) — 12, 13.
10. (11.) — 12.
11. (12.) — 60.
37. (29a.) - 119. 120, 126.
38. (31a.) — 14.
66. (53.) — 14.
67. (54.) — 60.
90. (69.) — 14.
100. (79.) — 13, 14.
102. (81.) — 17. 29.
106. (821.) ■ - 61.
134. (1011.) — 96, 120, 121.
182. (131.) — 65.
192. (139.) — 98.
196. (142.)
119.
220. (156.) — 65.
226. (161 \) — 16, 121.
229. (161s.) - 121.
275. (180.) — 61.
280. (183.) — 98.
282. (185.) — 117.
284. (187.) — 60. 61, 62. 122.
285. (189.) — 117.
286. (190.) — 14, 15.
308. (202.) — 15.
333. (226.) — 15, 16.
348. (256.) — 122, 123, 124.

—
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359. (257.) — 17. 124, 125, 126.914. (800.) — 132.
360. (258.) — 363. (258s.) — 929. (812.) — 66, 67.
967. (844.) — 160.
17.
993. (868.) — 19. 20. 67, 68. .
362. (258\) — 15.
995. (1870.) — 68.
(332.)
—
17,
62,
126,
127.
435.
996. (871.) - 20, 21.
436. (333.) — 17, 62, 63.
1014. (891.) - — 134, 135.
(334.)
—
126
127.
437.
1018. (892.) - — 64.
(38.)
—
126,
136.
443.
1019. (S93.) - — 21.
444. (339.) — 33, 39.
1021.
(895.) - 112.
10.
454. (366.)
1074.
(942.) - — 135, 136.
458. (368.) — 136.
1076. (943.) - — 136.
497. (409.) — 127.
1087. (954.) — 23.
498. (410.) — 28,
1201.
(1056.) — 21, 22.
500. (412.) — 127, 128.
1202. (1057.) — 22, 23.
520. (442.) — 133.
1203. (1058.) — 22, 23.
532. (444.) — 133.
1213. (1068.) — 23.
541. (453.) — 17, 18.
1234. (1092.) — 20, 23, 24, 25.
(456.)
—
70.
544.
1293. (1871.) — 25, 26, 27.
568. (480.) — 39, 128.
1294. (1872.) — 136. 137.
569. (481.) — 18.
1301. (11563.) - 69.
(482.)
—
18.
570.
1316. (1880.) — 70.
608. (518.) — 128, 129.
1318. (1172.) — 138.
661. (571.) — 129, 130, 131.
1320. (1881.) — 138, 139.
663. (572.) — 130.
1324.
(1180.) — 68, 69.
666. (575.) — 14.
(1214.) — 22. 23.
668. (577.) — 129. 130.
1354. (12141.) — 22.
669. (578.) — 129. 130.
1357. (1215a.) — 22, 23.
677. (586.) — 129, 130.
(587.)
1358. (1890.) — 25, 26, 68. 69,
— 131.
678.
70.
724. (631.) — 24.
(681.,
1840.)
—
39,
63,
64.
1387.
(1273.)
139, 140.
782.
(689.)
1392. (1278.) — 99.
— 63, 64.
790.
1393. (1279.) — 140.
791. (690.) — 63, 64.
1396. p, piel.
792. (691.) — 63.
16. (16.) - 72.
793. (692.. 1841.) — 64.
1399. (1284.) — 27.
802. (700.) — 98.
1400. (1285.) — 140, 141.
808. (706.) —- 64, 65.
816. (711.) —- 33. 34. 35, 36, 1415. (1304.) -- 141.
1468. (1348.) — 52.
52. 89, 98, 116, 124, 128.
99.
1472. (1362.) — 52.
821. (716.)
63.
1480. (1539.) — 160.
858. (747.)
IS.
132.
861. (750.)
19, 131.
1481. (130(Ü
1483. (1362a.)
884. (772.)
132, 133.
160.
885- (773.)
65.
148?. (1361.) — 160.
S96. (783.)
65, 66.
1483. (1262a.)
160-.
907. (793.)
66, 133.
1492. (1371.)
27, 28.
908. (794.)
134.
1512. (1391.) — 98.

—

1513.
1515.
1566.
1573.
1583.
1584.
1638.
1727.

(1392.) — 97, 98.
(1394.) — 99.
(1948.) — 28.
(1956.) sek. — 141.
(1966.) — 141, 142.
(1967.) — 70, 71.
(2021.) — 71.
(1402.) — 142.
1922. g. 24. marta lik. par
darba laiku (Lik. kr. 74).
3. p. 2. picz. — 76, 77.
4. - • 154.
8. — 155.
17. — 76, 77, 78, 79, 154, 155,
156.
18. — 79, 156, 157.
19. — 79, 80, 157, 158.
Darba aizsardz. depart.
un sociāl. apdroš. nodalas
notcikiuni nelaimes ffadīj.
cietušo personu
darba spējas pamazinajuma un
zaudējuma aprēķināšanai (V.
V. 1929. g. Nr. 64).
4. — 95.
Tabulas
darba
spējas
pamazinajuma
proccntuālās pakapes apr eķināŠanai.
(V. V. 1929. g. Nr. 64)
— 170.
1927. g. 21. junija.
dzelzcelu lik. (Lik. kr. 127.) .
1. — 27.
15. — 27.
62. — \62.
129. — 27.
139. — 27.
Dzelzcelu tarifs.
43. — 163.
44. — 163, 164.
1924. g. 2. okt. noteik.
par zemes
ierīcību (L. kr. 157) — 91.
1924. g. 16. jün. lik. par
telpu
īri (L. kr. 91).

]

92 —
24. — 113.
39. — 56, 57, 58.
Väcu
jtiras apdroš. noteik. (ADG).
13. — 146.
19. — 150.
20. — 146, 151.
23. — 148.
24. — 148.
58. — 150.
121. — 149.
1896. g. 2. nov.
konveneija par civilproc. jaut.
(Kr. lik. kr. 1899. g. 52 Nr.
801. p.) — 131.
Lik. par 1905. g. 17. jül.
iiūgii parakstīto
konveneiju par civīlties. kārtību (L. kr. 1930. g. 36).
17. — 19. — 130.
1925. g. 19. auff.
konveneija par alkohol. precu
kontrabandas apkarošanu (L.
kr. 1926. g. 56).
2. — 149.
2. — 4. — 149.
6. — 149.
9. — 149.
1925. g. 29. okt. Latvijas,
S. Sk S. R. un Igaun. dzelz
celu
konveneija (L. kr. 1927. g. 86).
IV — 163.
Lik ums par
konveneiju par
šķīrējtiescam
tirdzn. un civīllietās starp
Latviju un Pad. Soc. Rcp.
Sav.
(L. kr. 1928. g. 150).
6. — 98, 99, 100.
7. — 9. — 100.
8. — 97.
9. — 97, 100.
11. — 98.
Paskaidr. par
krepostnodokļa
nemšanu no
dalīš. līg-. (Kr. lik. kr. 1884. g.

—
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Nr. 41, 321. P.) - 91.
1921. ff. 1. febr. lik. par
laulību (L. kr. 39).
48. — 10.
49. — 10.
56. — 59.
Likums par
līgumu starp Latv. rcpubl. un
Vācijas valsti saimniec. attieclbu nokārtošanai
starp
Latviju un Vaciju (L. kr.
1926. g. 153.) — 130.
Likums par draudzības,
tirdzn. un konsulāro tiesību
līgumu starp Latviju un Ame
rikas Savien. Valstīm (L. kr.
1928. g. 149).
1. — 130.
7. — 130.
13. _ 130.
14. — 130.
Likums par tirdzn. un
kugniec.
līgumu starp Latviju un Poliiu
(L. kr. 1929. g. 56)
130.
1920. g. 18. marta lik.
par vienīgo
niaksāšanas līdzekli un agrāko
parādu nokārt. (L. kr. 181)
— 213.
Muitas lik. (Kr.lik.kop.VI sei)
361. sck. — 47.
992. — 149.
993. — 149.
1052. — 149.
1053. — 149.
1199. — 149.
1922. g. 3. aug. noteik. par
naudu (L. kr. 146).
10. p. 1. picz. — 29, 30.
Nodevu nolik. (Kr. lik. kop.
V sēj.).
201. - - 32, 33, 165.
207. — 33, 34.
208. • 18, 36, 87.
212. p. pielik.
2. — 34.

4, — 34, 87, 88, 166.
■ 5. — 87.
213. - 88.
216. — 34.
1914. g. 4. okt. notci
par mantas likumisko n<
vertējurnu
nodevu ņemšanai bezatlīdzības
pārejas gadījumos — 89.
2. — 35, 36.
Nodoklu nolik. (1928. g. izdev.)
112. — 86.
Notar, nolik.
2. — 92.
65. — 92.
146. — 83.
186. — 127.
231. — 89.
280. — 83.
282. — 83.
316. — 25.
317. — 70.
340. — 6.
350. — 353. — 6.
365. --- 5.
Tiesu ick. lik.
5. (5.)
117.
30. — 123.
314. 1389.) — 123.
Tirdzn. nolik. (Kr. lik. kop,
sēj. 2. d.).
5413. — 143, 144.
Tirdzn. proc. nol. (Kr. lik. kop.
XI sei. 2. d.).
545. — 72.
546. — 72.
548. — 72.
1930. g. 16. janv. noteik.
par
vateršautiem (L. kr. 19).
2. — 96.
8. — 96.
10. — 96.
1902. g.
vekselu lik.
17. — 29.
31. — 84, 85.

—
33.
45.
48.
55.

— 84.
(46.) — 29, 30.
(49.) — 29.
(56.) — 121.
Kurzemes
Zemn. lik.
62. — 104.
114. — 105.
122. — 114.
140. — 143. — 104.
140. — 104.
141. _ 104.
142. — 104.
143. _ 104.

145. — 105.
Krievu
zīmognod. lik.
57. p. 3. p.
Rīkoj. par
zīmognod.
1. p. 1. p. — 160.

194
1. p. 5. p. — 159, 160.
3. —83.
4. p. 1. p. — 83.
13. — 160.
16. p. 1. p. — 160, 161.
39. p. 1. p. — 160.
44. p. 9. p. — 81, 82.
46. p. 55. p. — 81, 82, 83.
66. — 161.
67. p. 4. p. — 83.
67. p. 5. p. — 83.
91. — 83.
104. — 83.
1934. ff. 15. jūn. pārgroz.
un papildin. rīkojumā par
zīmognodevu (L. kr. 167) —82
Nodokļu depart. 1934. ff.
30. aug:. paskaidrojumi pie
1934. ff. 15. jūn. pārgro-z.
un papild. rīkojumā par
zīmognodevu (V. V. 195) —82.

-
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XI sēj. 1.—3. burtn.

Spriedumu

rāditājs

pēc lietu nosaukumiem.
Lictas
Lpp.

N>

1933. g.
2245.

Ubaga Kažoka

15
1934. g.

329
411
757
869
1396
269.
301.
2117.
2109.
353.
2146.
340.
655.
1021.
239.
298.
895.
725.
1106.
518.
288.
265.
2056.
1307.
2511.
706.
2631.

_
Adama im Sudmala šķlrejtiesas 1
Aiztīrcļa — Asmeua m. m
Albcrts nck. īp. pardoš. ]
Andersona - Sēju
Andrejeva - - Andrejevu
Andrcta — Bērziņu u. c
Anglo Timbcr & Trading Co — Rigas Starptautisku banku
Apse — I Apdroš. sab. nelaiincs gad.
Azarova — A. s. Kooperātīva tranzitbanka . . .
Bclajcvas mant. 1
„L. Bērmans" 1
Bertelsa mant. m. — Satiksmes min
Bērzinš — Lībekn
Bites m. m. — Lauriti
Blumbergs mant 1
Blunibergs — Riiteni un Blumbcrgu
Brakams — Brakams
Bredricha 1
Brokway Motor Truck Corp. — Liepiuu . . . .
Bušmaua — Zitaru
„E. A. Butovics im Co." 1
Bužata
Mieziti

53
52
134
10
2
28
2, 3
22
80
124
156
66
170
75
88
83
55
7
106
166
85
16
(V
121
79
70
49

—
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Lictas
•Nģ

597.
427.
908.
924.
1694.
526.
1579.
1975.
1130.
274.
990.
1647.
700.
826.
468.
1108.
278.
2077.
1648.
2038.
290.
412.
922.
467.
2831.
920.
561.
293.
1400.
1598.
299.
727.
1006.
886.
2492.
1493.
187.
347.
2944.
2153.
918.

Lpp.

Celmiņa un Krumolda — Baumani.
64
Cepļa — Cepli
38
Cirinsku. — Finanču min
48
Cviļeva 1
112
Dimanšteina u. c. 1
160
Fedotovu— Lazareviem
116
Finanču min. sūdz. k. s. „K. Jegers un Co" —
Strato 1
_.
117
Fuksa-Lapsa — Latvijas Privatbanku
158
Qarais — Apiņa m. m
112
Gavilkovskis mant. 1
19
Gedvilo mant. 1
34
Qrevis — Dzeniša m. m. .
7
Grīšla 1
137
Gronnofa — Saims
13
Gutmaņa — Kro.nbergi u. c
31
Izraeleviča — Knoppingiem
113
Jakubovičš mant. 1
18
Janieka — Latvijas banku
_. .
78
Jaunzcma — Krievijas-Balt. tvaikoņu kuģniecības
sab
96
Jekabsona— Alojas savst. ugunsapdr. sab
101
Jurčenoks — Frolova — m, m
142
Juttas 1
86
Kalniņa — Runci
29
Kapitonova 1
28
Kaplana — Rideli
155
Kaufmaņa — a. s. „Zamuel Martin un Co" . . . .
30
Kleina — Alite
60
Konsistorum — Abramsonu un Nodoklu dcp. . . .
21
a. s. „Kontinents" 1
161
a. s. „Kontinents" 1
121
Kristala — Kalningu
_
8
Kristubu kr.-aizd. sab. „Pallas" maksatnesp. 1. . .
72
Küde — Bārtas Ev. tut baznīcas draudzi un
Smiltnieku
43
Kupla — Kuplais
105
Küta — Steinbergu
157
Kvīta 1
27
Lablaiks — Lablaika m. m
68
Lapše — Rikters
44
Laša — Rigas kooper. maizes ceptuve
154
Latsona 1
136
Apdr. un transp. a. s. „Latvija" — a. s. „Rigas
Hipodroms"
153

--
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Lietas
.No

822.
688.
282.
443.
941.
437.
281.
2012.
420.
558.
409.
442.
923.
1881.
780.
2399.
357.
379.
559.
1770.
906.
471.
2148.
1956.
1571.
428.
2555.
2010.
741.
2621.
341.
2126.
974.
1527.
302.
874.
2929.
325.
2066.
388.

•

Lpp-

Latvijas koku tirdzn. un_ rfipn. a. s. — Soc. Pad.
Rep. Sav. tirdzn. parstav
100
Laukgala tcst. 1
109
Laurenčičs 1
165
Lazdina — Zemkop. min
106
Lazdina testam. 1
33
Legrus 1
24
Leitlands — Feitelmani
46
Liberia — Latv. Zemnieku S-bu
79
II Liepājas sav st. kred. s-bas — Zemkop. min. un
Zcmsrīd-Dicmana m. m
3, 12
Lieprna — a. s. „Koku un metalu apstr. fabr. „Jon.
M. Braun""
144
Liepiņa un Graudina — Dzelzc. virsv
45
Licpiņa m. m. — Richters
41, 44
Livšica — Michailovu
17
Lukas i
139
Luters u. C. 1
114
Markeviča — Ziem.-vakaru metalu un ku£u buvctavu
155
Meijera — Dzelzc. virsv
141
Mezina mant. 1. . .
33
1
Mierkalna nek. ipaš. pārdoš . 1
83
Mikolajimas
Mikolajunas
103
Mitrevičs im Savickis — Pluķa
50
Mladzianosku, mant. 1
87
Neilands — Taurupes savst. ugouisapdr. s-bu . . .
73
Obžina — Obžinu
62
Odineca nek. īpaš. 1
141
ülechno — Olechno
92
Ozola-Ozolina — Valsts Zemes banku
131
Pakalna — a. s. „Kieģelis un küdra"
63
Pečulis — Sinicka m. m
113
Peisenieks — Stikanu
61
Petricha — Kungu un Zemkop. min
168
Philips kvēlspuldžu un radio tirdzn. a. s. 1. . . . 119
Pihapa — Minskeru un Katcenellcnbaumu . . . .
140
PMna — Vispār. apdroš. s-bu
95
Polman 1
110
Priecmana un Mežpapana 1
167
Prjanišnikova — Klumbergu
65
Putna mant. 1
34
Ramans — Ramani
122
Ratchens — Pricdcm
94

—
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Lietas
KQ

Lpp.

573. Rezzoniko — Rezzoniko
132
392. Ribakova un Ozolina micra llguma 1
161
599. Rieksta — Bružiku
42
223. Rieksta nek. fpaš. pardoš. 1
66
365. Riekstiņa test. 1
71
883. Riemera — Rigas pils
126
102. Rigas pareizt. katedrales draudzes pad. — Kara
mim
•
41
333. Rigas pilsētas — Kiiopptogiem
44
1430. Rubla — Rubli
62
985. Salcnieks mant. 1
88
320. Slpola — I Apdr. un transp. a. s
151
1037. Skrin du—Mitkanu
120, 127, 127
1747. Skrodelis — Skrodelis
59, 68
419. Skujas — Skuja
129
322. Skujiua — Skujiņš .
9
351. S. Rad. Rcp. Sav. — Dzelzc. virsv
162
3248. Solauovs — a. s. „Ch.Jürgensons-Otto Švarcs" . lös
890. Solovjeva nck. Tpaš. pārdoš, 1
91
430. Sov. torg. flot. — Dzelzc. virsv
164
516. Sprogis — Bindemani, u. c
40
414. Spruksta un Jansona — Latvijas Privätbanka un
Rigas Starptaut. b
133
270. Staibinu 1
1
1200. Stefenbcrga u. c. — Dankeru
160
3405. StrautniCiks — Jurševiču u. c
67
1039. Svetens — Upeniekiem
14
529. Svirkovskis mant. 1
89
308. Šigiins mant. 1
36
1081. Šoseju un zemcs celu dep. — Ozolijju
169
781. Šteiina mant. 1
108
1083. a, s. „Tanhcizers" — Iekšl. min. Rigas prefektüras
personā
111
319. The Trayer Foss Comp. — Lurje
131
2682. Treija — Kara min
77
584. Tukuma privātas slimnlcas 1
105, 119
726. Urka — Laikatnu
135
893. Valina — Trekši
126, 128
339. Venta — Satiksmes min
27
370. Vichmans — „Zelta Lats" un Anuzi
142
314. Vilenčika —Knoppingiem
3
466. Vijna — Viļņiem
128
773. Vh-buļa — Levanu
18
840. Vītolu — Justeli un Vulsu
17

Lietas
.N&

Lpp

1394. Voikoviča — Vispār. npdr. sab. nelaimes gad.
. 60
2582. Volčcnkova — Izfflitibas liiLn
118
1038. Zacharovs — Klavii.ni
58
728. Zariņa — Aviacijas pulka virsnieku klubu . . . .
133
1826. Zass — Zassu
61
362. Zelmeņa un Burkcviča nek. īpaš. pārdoš. 1. . . . 27
356. Zemkopības min. — Jurjānu u. c
20
306. Zcmkopības min. — Viilzēnu pag. sab
21
1154. Zilupes kr.-aizd. sab. 1
23, 25
449. Zissera u. c. 1
81
352. Zommers mant. 1
35
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XI sej. 1—3 burtn.

Spriedumu

rādītājs

lietu numerācijas kārtībā.
etas NJ

Lpp-

1933. g.
15

353
356
357

41
68
66

362
365
370
379

88
16
28
1
19
18
46
165
85
142
8
21
83
2, 3
110
21
36
3
131
151
9
34
53
44
27
66
168
44
162
35

384
388
392
409
411
412
414
419
420
427
428
430
437
442
443
449
466
467
468
471
516
518
526
529
55S
559
561
573
584
597

2245
1934. g.
102
187
223
239
265
269
270
274
278
281
282
288
290
292

293
298
301
302
306
308
314
319
320
322
325
329
333
339
340
341
347
351
352

Lietas .N?

Lpp.

124
20
141
27
71
142
33

4
94
161
45
52
86

133
129
3, 12
38
92

164
24
41. 44
106
81
128
28
31
87
40
166
116
89
144
83
60
132
105, 119
64

201
Lietas JVL»

599
655
688
700
706
725
726
727
728
741
757
773
780
781
822
826
840
869
874
883
886

890
893
895
906
908
918
920
922
923
924
941
974
985
990
1006
1021
1037
1038
1 (»39

1081
1083
1106
1108
1130
1154

Lpp.
42
170
109
137
70
7
135
72
133
113
134
18
114
108
100
13
17
10
167
126
105
91
126, 128
55

50
48
153
30
29
17
112
33
140
88
34
43
75
120, 127, 127
58
14
169
111
106
113
112
23, 25

Lietas J*&

1200
1307
1394
13' 6
1400
1430
1493
1527
1571
1579
1598
1647
1648
1694
1747
1770
1826
1881
1956
1975
2010
2012
2017
2038
2056
2066
2077
2109
2126
2146
2148
2153
2399
2492
2511
2555
2582
2621
2631
2682
2831
2929
2944
3248
3405

Lpp.
160
x21

60
2

161
62
27
95
141
117
121
7
96
160
68
103
61
139
62
158
63
79
22

101
69
122
78
80
119
156
73
136
155
157
79
131
118
61
49
77
155
65
154
157
67

—
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Latvijas civillikums.
502.

Tiesu Palāta, pilnīgi saskaņā ar ekspertu slēdzienu, konstatējusi, ka saistlbas uzņemšanas (veksela parakstīšanas) laikā Līze S. nav varējusi pilnā merä apzinaties savas rīcības
nozīmi un sekas. Ievērojot šādu konstatejumii, Tiesu Palāta
pareizi atzinusi par nederīgu Līzes S. saistību pēc strīdū stāvošā vekseļa, atbrīvojot Līzi S. no atbildības pēc šī veksela
(L. c. 1. 2912., 2914. p. p.). Kasācijas sūdzības iesniedzēja nepamatoti atrod, ka Tiesu Palāta Līzes S. gara spējas nepareizi pārbaudījusi ar parasto ārstniecisko ekspertīzi, jo, pēc atbildētājas domām, tāda pārbaude varot notikt tikai Civ. pr.
iiol. 1533. (1913.) sek. p. p. paredzētā kārtībā. Šāds atbildētajas uzskäts ir maldlgrs, jo, kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta,
gara spēju pārbaude apsardzības kārtībā domāta īpaši tiem gadījumicm, kad vajadzīga aizgādnibas nodibināšana, ar ko nav
liegts pārbaudīt gara spējas, prasības lietas izspriežot (sk. arī
Kr. Sen. spr. 19'04. g. Nr. 2505 Kaminska 1., piev. pie L. c. 1.
5'02. p. Bukovska izd.). Ar sacīto atkrīt atbildētājas kasācijas
sūdzības 1. pkts.
(1934. g. 18. decembra spr. Nr. 1116, Samits pr. 1. pr. akc. sab.
,.Auto".)

1474.
Tiesu Palāta, atcelot Rīgas Apgabaltiesas spriedumu, atraidījusi praslbu, kurā prasītāja lūdz piedzīt viņai par labu no
atbildētāja Ls 3000,— ar %\ pēc obligācijas, ingrosētāsuz atbildētāja immöbili Rigas III hip. iec. zem Nr. 582.

I.atgales civīllikums.
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Tiesu Paläta konstatējusi, 1) ka ar 1926. g. 3. marta IIgumu akc. sab. „Tranzits" cedējusi savus prasījumus pret
atbildētājū T. prasītājai, norunājot, ka arl obligācijas, ar kurām T. bija nodrošinājis savu parādu akc. sab. „Tranzits", nododamas ministrijai L. civ. lik. 3476. p. kārtībā; 2) ka obligācija, par kuru iet runa šinl lietā, tomēr vēl nebija nodota mi
nistrijai, kad tā apķīlāja akc. sab. „Tranzits" mantu, aprakstot
a n T. obligāciju par „Tranzita" parādu; 3) ka par to akc. sab.
„Tranzits" paziņoja ministrijai ar 1928. ģ. 2. nov. vēstuli, lügdama nepareizi (par viņas parädiem) aprakstīto T. obligäciju
atsvabināt no apraksta, un aizrādīdama, ka pēc aprakstīšanas
atcelšanas oblļgācija tiks nodota Finanču ministrijai, un 4) ka
1928. g. 7. decembrl ministrijas pilnvarnieks arl lfidzis atcelt
arestu uz obligāciju. Uz pievcsto konstatējumu pamata, Tiesu
Palāta nākusi pie kasācijas kārtlbā nepārbaudāma slēdziena,
ka Finanču ministrija bija pilnīgi informēta par lietas stāvokli,
t. L, ka vinai vajadzēja zināt, ka obligācija pieder T., jo tā
ieķīlāta par virjia parādu „Tranzitam", kurš šo prasījumu pret
T. bija cedējis ministrijai. Ar to Tiesu Paläta atzinusi par
nepareizu prasītajas apgalvojumu, ka vina obligāciju sanēmusi
kā akc. sab. „Tranzits" īpašumu un lai segtu „Tranzita" parOdus, bet atradusi par pierādītu atbildētāja apgaJvojumu, ka
prasītāja tapusi par obligācijas kīlas aēmēju akc. sab. „Tran
zits" vietā. Pie tarn Tiesu Paläta, pretēji prasītājas aizrādījumam, varēja šinī jautcājumā piedot izšķirošo nozīmi augšā
minētām akc. sab. „Tranzits" rakstam no 1928. g. 2. nov., jo
obligācija tad vēl nebija nodota prasītājai, un saņemot to vēlāk (ar ko prasītāja tikai tapusi par ķīlas ņēmēju — L. c. I.
1469. p.), viņa jau bija informēta par lietas patieso stāvokli
un tādēl nevar atsaukties uz L. c. 1. 1474. p. Ja nu tcādā kārtā
prasītāja šinī gadījumā var uzstāties tikai kā viņai pārkīlātas
ķīlas kreditore, tad arl Tiesu Palāta pareizi apstājusies pie
jautājuma par to, vai T. izpildījis savus pienākumus sakarā ar
akc. sab. „Tranzits" prasījumu, kuru pēdējā cedējusi prasītājai, un kura nodrošināšanai T. obligāciju bija iedevis akc. sab.
„Tranzits" (sal. L. c. 1. 1489. p.). Šinī sakarībā Tiesu Palāta
konstatējusi, ka prasītāja atlāvusi T. parādu segt ar mēnešu
maksājumiem, un ka T. 1929. g. martcā ar saviem maksājumiem
nebija nonācis nokavējumā, kādēl arī prasītājai nebija tiesība
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1929. g. 15. martā rcālizēt T. parāda nodrošināšanai ieķīlāto
obligāciju, pārdodot to ūtrupē (L. c. 1. 1441., 1466. p. p.), kādēl šī pārdošana uz paša likuma pamatā atzīstama par nederīgu (L. c. 1. 1442. p.). Nostājoties uz šādu — principā — pareizu stāvokli, Tiesu Palāta tomēr nav ņēmusi vērā to apstākli, ka prasība iesniegta 1930. g. 6. jfmijā un ka tādēl jautājums par to, vai prasītājai bija ticsība celt šo prasību, atkarājas ncvis no tā, vai T. atrodas nokavējumā 1929. g. 15. martā, bet gan prasības celšanas laikā, t. i. 1930. g. 6. jūnijā. Ka
T. arī šinī pēdējā momentā nebūtu pielaidis nokavējumu, Tie
su Palāta nav konstatējusi, kādēļ vinai — tagadējā lietas stāvoklī — nebija pietiekoša pamata atzīt, ka T. izpildījis uznemto saistību, un sakarā ar to prasību atraidīt.
(1934. g. 18. dec. spr. Nr. 1170, Finanču min. pr. 1. pr. Tukacigera.)

2784.

Savā kasācijas sūdzībā sūdzētājs vairs neapgalvo, ka
1931. g. 8. augusta aktā nav izteikta viņa nopietnā griba atteikties no mir. Vasilija Pr. mantojuma, bet vienīgi aizrāda, ka
\ in.š atteikšanos no mantojuma anullējis vēl pirms tiesa taisīinsi lēmumu par mantinieku apstiprināšanu, un ka atteikšanos
varētu ņemt vērā vienīgi tad, ja viņš pats būtu tādu iesniedzis
tiesai, bet nevis sveša persona. Pretēji sūdzētāja domām atteikšanās no mantojuma pēc L. civ. lik. 2784. p. ir neatsaucama (Erdmaņa, III, 362. lpp.), bet atteikšanās efekts nav at1
arīgs no tā, vai atteikšanos izsaka pats mantinieks tiesā, jo
atteikties var arī klusu ciešot (L. civ. lik. 2777. p.), starp citu,
ii ar konklūdentu rīcibu ārpus tiesas. Pie tādiem apstākliem
nav izšķirošas nozīmes, kādā celā pats atteikšanās akts nonācis tiesā.
(1934. «. 17. decembra spr. Nr. 993. Prokofjeva

mant. I.)

2922.
P5c prasītāja paskaidrojumiem visu nekustamo īpašumu
v' iir. kopā ar savu māti ieguvuši pirkšanas ceļā, pie kam kati.iin in» viņiem pienākusieš puse no īpašuma, un pēc pirkuma-
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pārdevuma līguma noslēgšanas viss Ipašums arī ticis reāli sadalīts starp viņu un māti un viņam atdalīto zemes gabalu noteiktās robežās viņš arl valdot un lietojot sākot 110 iegūšanas
laika, tikai viss īpašums esot korroborēts uz viņa mātes vārdu, lai vina kreditori iegūšanas laikā nevarētu vērst piedziņu
uz to īpašuma dalu, kuru viņš nopircis. Uz šo ptrasītājam nodalīto zemes gabalu prasītājs ar šo prasību lūdz atzīt viņam
Ipašuma tiesības uz iesēdējuma pamata. Tiesu Palata šo praslbu atraidījusi un savā spriedumā pievienojas arī Apgabaltiesas motīviem, atzīstot ar to par pareizu, ka prasītājs neesot
pierādījis: 1) ka viņš viens pats būtu valdījis un lietojis strīdus zemes gabalu un 2) ka viņš šo zemes gabalu no paša sākuma būtu ieguvis pirkuma ceļā, t. i. ka viņam būtu justus
titulus; bez tā Tiesu Palāta izvirza arī patstāvīgu motīvu, aizrādot, ka prasītājam trūkstot justus titulus jau tāpēc vien, ka
viņš savā laikā, lai izvairītos no savu parādu samaksas, piekritis visa īpašuma korroborācijai uz mātes vārda, kāda vina
rīcība, kā pretimrunājoša labiem tikumiem, tagad nevarot baudīt likuma aizsardzību. Nākot pie sledziena, ka šāda prasītāja
rīcība, kā pretimrunājoša labiem tikumiem, nebauda likuma
aizsardzību, Tiesu Palāta savā spriedumā tomēr tuvāk nav
paskaidrojusi, kāda īsti prasītāja rīcība par tādu būtu atzīstama. Tstenībā prasītāja rīcība pastāv no diviem darījumiem:
1) viuš kopā ar savu māti ieguvis pirkšanas celā nekustamo
īpašumu un 2) viņš vienojies ar savu māti, ka viss īpašums
tiks korroborēts vienīgi uz mātes värdu. Ja arī prasītāja vienošanās ar māti par to, ka viss īpašums korroborējams uz mātes vārdu, lai prasītāja kreditori nevaretu vērst uz to piedzinu, būtu nederīga, saskaņā ar L. civ. lik. 2922. p. noteikumiem,
tad tomēr otrs darljums — līgums par mājas pirkšanu kopā ar
māti sevī nekā pretlikumīga nesatur, kādēl ar attiecināt L. civ.
lik. 2922. p. noteikumus uz šādu darījumu Tiesu Palātai nebija
nekāda dibināta iemesla. Šis pirkuma darījums arī saskaņā ar
L. civ. lik. 829. un 830. p. p. vienīgi varēja būt par justus titu
lus iesēdējumam. Ja nu pie tādiem apstākliem prasītājs ar
apellācijas sūdzībā uzdotiem lieciniekiem gribēja atspēkot Apgabaltiesas konstatējumu pareizību un pierādīt, ka vin§ viens
valdījis un lietojis strīdus zemes gabalu, un ka viņš Tstenībā
arī piedalījies īpašuma pirkšanā kopā ar māti, tad nenopratinot
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prasītāja uzdotos lieciniekus, bet atzīstot tomēr par pareizicm
Apgabaltiesas motīvus, Tiesu Palāta ir ņēmusi icspēju prasītājam pierādīt savu prasību.
(1934. g. 18. dec. spr. Nr. 904, Kirša pr. 1. pr. Kiršu un c.)

3345.

Saskaņā ar L. civ. liķ. 3345. p., biedrības atklāto biedru
solidāra atbildība, kuru atbildētāji pat nemēģina apstrldēt, icvieto prasītājam tiesību vērst savu prasību kaut arī pret vienu
atbildīgo parādnieku; prasītājam šinī ziņā pieder jus eligendi
un pat jus variandi (sal. Bukovska kommentārā paskaidrojumus zem L. civ. lik. 3345. p. im Erdmann IV—57. lpp.). Ja,
kā apgalvo atbildētāji, viņu intereses prasot, lai prasība tiktu
celta arī pret biedru R., tad atbildētāji būtu varējuši restituēt
procesuālo situāciju sev par labu, pieaicinot R. kā 3. personu
savā pusē; tā tad, viņu procesuālais stāvoklis nav aizskārts
ar to, ka prasītājs izlietojis savu materiāli-tiesisko stāvokli,
celot prasību ne pret R.
(1934. g. 19. decembta spr. Nr. 956. Noldes pr. 1. pr. Sviķi u. c.)

3473.

Tiesu Palāta uz viņas spricdumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu, sevišķi uz nopratināto liecinieku liecību pamata,
konstatējusi, ka atbildētājs, uzticēdamies brālim Henrikam P.,
izdevis beznaudī^u obliffāciju uz viņa vārda, kuru tas, pretēji
norunai nebija atdevis atbildētājam atpakal; ka atbildētāja bra
us Henriks P. liecinieku klātbūtnē tieši atzinis, ka obliģācija
pieder atbildētājam, kādreiz arī piesolīiies aizbraukt uz Rīgu,
lai dzēstu obligāciju, bet vēlāk to izlietojis savām vajadzībām,
ieķīlīijot obligāciju kādā Igaunijas bankā; ka atbildētājs bijis
turigš mājsaimnieks, kurš brālim Henrikam P. atkārtoti izpalīdzējis ar naudu, bet Henrikam P. līdzekļu nav bijis, un ka p ē c
l i e t a s a p s t ā k ļ i e m i r t i c a m s , ka prasītājs zinājis par
Henrika P. noziedzīgo darbību ar runā esošo 'obligāciju. Šadi
Tiesu Palātas konstatējumi attiecas uz lietas apstākļu iztirzā-
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šanu pēc būtības uii nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to
atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, jautājuinā par obligācijas bezvalūtlbu. Tiesu Palātas konstatējtimu par prasītāja launticību prasītājs savā kasācijas sūdzībā
nav, kā tādu, arī apstrīdējis. Izcjot no šiem konstatejumiem,
Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētājam, pēc
lietas apstākļiem, bija tiesība pret tagradējo prasītāju, kā ļauiiticīffii obligācijas turētājn, aizstāvēties ar ierunām, kas atbildētājam piekrita pret pirmo obligācijas nomihālo kreditoru,
savu brāli Henriku R , kaut arī obligācija tagadējam prasītājam
nonākusi ar blanko cesiju. Pretēji prasītāja domām, L. civ. lik.
3122., 3123. un 3127. p. p. nav obligācijām, kaut a n blanko cedētām, piemērojami, jo minētie L. civ. lik. panti runā par uzrāclītāja papīrlcm, attiecībā uz kuricm ir spēkā L. civ. lik. 3125. p.
noteikums, ka uzrādītaja papīra parādnieks nevar celt pret uzrādītaju nekādas ierunas, kuras vi?.iam bīītu bijušas tiesības
celt pret pirmo vai kādu sekojošo šī papīra turētāju; tāpat arī
uzrādītāju papīra parādniekam nav tiesības izvairīties no savas saistības izpildīšanas, aizbildinoties ar to, kādā kartā vai
par kādu cenu papīra turētājs §o papīru ieguvis. Dotā gadījumā, turpretim, prasība celta ne uz u z r ā d ī t ā j a p a p ī r a
pamata, bct tiz obligācijas (t. i. rektapapīra) pamata, kaut arī
tā pēdējā cedēta blanko. Attiecībā uz tādu parādrakstu un
viņa cesiju ir spēkā L. civ. lik. 3480. p. noteikums, uz kura dibināts arl Tiesu Palātas spriedurns un pēc kura parādniēks —
principā — var celt pret cesionāru nevien visas savas ierunas
pret viņu pašu, bet arī tās ierunas, kādas vinam bijušas pirnis
cesijas un tās laikā pret cedentu; 3480. p. nozīmi un piemērojamību šai lietā prasītājs nav atspēkojis. Vispāri, Tiesu Pa
lata nav nodibinājusi tādus lietas apstākļus, vai tādu obligacijas akta saturu, kādi i z s 1 ē g t u atbildētāja-parādnicka iebildumus prct tagadējo prasītāju. Tam apstāklim, ka oblig-ācijas
cedents ir miris, preteji prasītāja aizrādījumam, nekādas uozīmes nav, jo likums L. civ. lik. 348'0. p. nenem parādniekam
tiesību celt ierunu arī cedenta nāves gadījumā. Nepelna ievērību arī prasītāja aizrādTjums uz L. civ. lik. 923. p., jo šis pants
paredz, k a ī p a š u m a p r a s ī b a atkrīt, kad kustamu lietu,
kuru viņas īpašnieks labprātīffi uzticējis citai personai, šī persona nodotu trešās personas valdīsanā. Dotā ffadījumā nav
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runas par obligacijas vindikaciju vai par kādu lictas prasību,
bet gan prasītājs cēlis personisko prasību pēc obligācijas, prct
kādu prasibu atbildētājs, saskauā ar L. eiv. lik. 3480. p., vareja
— prineipä — celt visas tās ierunas, kādas vinam bijušas pret
pirmo nominälo kreditoru, savu brāli rienriku P. kā obligācijas cedcntu. Tiesu Palātai bija pietiekošs iemesls atsaukties
ar uz L. civ. lik. 3727. un 3734. p. p., pat ja atzītu, ka viņu piemērošana paredz saņēmēja ļaunticību, jo Tiesu Paläta atradusi
par ticamu, ka prasītājam par pirmā obligāčijas norninālā kreditora noziedzīgo darbību bijis zināms. Nav nozīmes arī prasltāja aizrādījumam, ka parastās pārdošanas sekas esot tādas
pašas, kā arī pie pārdošanas izsolē, — t. i. ka pirkšanas-pārdošanas līgums paliek spēkā, jo šinī lietā jautājums neiet par
to, vai pirkšanas-pārdošanas līgums paliek spēkā vai nē, resp.
vai obli.^ācija, kuiu prasītājs ieguvis, paliek vina Ipašumā vai
nē; bet gan, kā to arī aizrādījusi Ticsu Palāta, obligācijas pārdošana izsolē neaizskar jautājumus par oblig-ācijas raksturu un
par icrunām, kuras var celt obligācijas parādnieks pret tās
ieguvēju.
(1934. -•.. 26. pktöbja spr. Nr. 316, Pudersella pr. 1. pr. Putniku.)

3964.
1) Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumiem,
Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka atbildētājs, samaksājot 10. aprīll 1931. g. īres naudu par 6 mēnešiem uz priekšu (par laiku
iio 1931. g. 20. apr. līdz 20. okt.) agrākai nama īpašniecei D.,
ar to ir galīgi atsvabinājies no sava īres parāda par minēto laiku un tādēļ nav spiests šo īres naudu samaksāt otro reizi vēl
prasītājai, kui;a D. namu ieguvusi publiskā izsolē 1931. g. 23.
apiilī. Apgabalticsa šai zinā parcizi aizrāda, ka L. c. 1. 3964.
panta pēdējā daļa rēgulē tikai pārdevēja un ieguvēja savstarpējās atticcības uz immobila angļiem un citicin labumicm, nosakot, ka tie jauuam iegnvējani pieder jau no immobila nosohšanas dienas (sk. ari Scn. CKD. spr. 1930. g. Nr. 1107). Ta
del — kā to pareizi atzinusi jau īrcs valdc (atsaucoties šai zii.ul
arī uz bij. Kr. Sen. praksi, kura pievesta L. civ. lik. Bukovska
Izdev. zem 3964. p. picz. „i" un 755. p. piez. „a") prasīlāja šo
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īres naudu var prasīt tikai no agrākās nama īpašnieces, bet
ne no atbildētāja.
(1934. g. 27. septembra spr. Nr. 721, Latvijas bankas pr. 1. pr. Bīīmani.)

2) Piespriežot prasītājam, kā māju nosolltājam, iegūtā
īpašuma ražu, kas novāktano atbildētāja vai viņa uzdevumā
pēc izsoles, Apgabaltiesas rīkojusies pilnīgi saskaņā ar L. c. 1.
3964. pantu. Atbildētāja uzskats, ka nosolltājam vajadzēja ierasties uz vietas pierādīt, ka viņš mājas ieguvis un saņemt
ražu, un ka to nedarot, viņš ar savu pasīvo izturēšanos esot
atteicies no tiesībām uz ražu, pamatojumu likumā neatrod.
(1934. g. 18. dec. spr. Nr. 1101, Cīrula pr. 1. pr. Cīruli.)

4048.

Pretēji atbildētāja aizrādījumam, Tiesu Palātai bija pietiekošs pamats apmierināt prasību par 2 slēpju vērtības atlīdzināšanu, jo Tiesu Palāta, pievienojoties' Apgabaltiesas sprieduma motīviem, konstatējusi, ka atbildētājs slēpēs prasītājai
nodevis n e l i e t o j a m ā s t ā v o k l ī . Apstrīdot Tiesu Palātas slēdziena pareizību, atbildētājs aizrāda. ka prasītāja neesot izpildījusi savu pienākumu pierādīt, ka viņa nodevusi atbildētājam slēpes labākā stāvoklī. Jāpiekrīt atbildētājam tai
ziņā, ka nomas priekšmeta pasliktināšanas gadījumā iznomātājam jāpierāda šī priekšmeta labākā kvālitāte tā nodošanas
laikā; nomniekam šādā gadījumā turpretim jāpierāda, ka pasliktināšana nav pieskaitāma viņam par vainu (L. c. 1. 3304. p.;
Cvingmaņa spr. kr. III Nr. 469; Kr. Sen. spr. Nr. 9861/909. g.
Gendriksona I., piev. L. civ. lik. Bukovska izdev. zem 4048. p.,
piez. „d").. Tomēr konkrētā gadījumā jāatzīst, ka prasītājai
nebija jāpienes sevišķi pierādijumi, ka slēpes atbildētājam tika
nodotas labā stāvoklī, jo atbildētājs nav apstrīdējis prasītājas
apgalvojuma pareizību (I sēj., lpp. 480. p.), ka no partu sastādītā i n v e n t ā r a s a r a k s t a esot redzams, ka slēpes no
dotas atbildētājam kā d e r ī g s inventārs; sakarā ar šo prasltājas apgalvojumu atbildētājs nekādus paskaidrojumus nav
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devis un nav iebildis, ka prasītāja būtu sagrozijusi saraksta
saturu. Tāpēc viņain nav pamata apgalvot savā kasācijas südzībā, ka slepes tikušas atdotas tādā pat stāvoklī, kadā tās
pieņemtas.
(1934. g. 27. sept. spr. Nr. 289, Daucc pr. 1. pr. Pļavnieku.)

4373.

Šinī gadījumā prasītājs ir noslēdzis komisijas līgumu i t
k ā p a t s a r s e v i, jo no vienas puses, prasītājs ir rīkojies
kā sava tirdzniecības uzņēmuma īpašnieks un, no otras puses,
kā mantojuma masas aizgādnis un pie tarn bez attiecīgas Bārii.iu tiesas atļaujas, Secum contrahere atļauta tikai ar mandanta vai atvietojošās personas atlauju (sk. Sen. CKD. spr. 1899. g.
Nr. 16 Vagnera lietā).
(1934. g. 19. decembra spr. Nr. 689, Meijera pr. 1. pr. Zebba.)

4537.

Prasītaj'.i lūdz piedzīf viuai par labu no atbildētājiem solidāri Ls 600,-- pēc 1926. g. 3. aprīlī izdotā veksela. No lietas
rcdzams, ka šo vekscli (kas izdots no atbildētāja M. un par
kuru galvojuši pārējie atbildētāji) prasītāja sanēmusi no M.
kā drošlbu viņas galvojumam par M. parādu Zemkopības ministrijai Ls 14.573,60 apmērā. No lietas tālāk redzams, ka prasītājas garantija tika pārgarantēta Latvijas bankā un ka pēdējā samaksājusi Zemkopības ministrijai 1927. g. 31. martā
I.s 7496,—. Prasītāja savu tiesību vērst pret atbildētājiem piedzīšanu pēc strīdū stavošā vekseļa pamato uz L. civ. lik. 4531.,
4537., 4510. p. p., aizrādot uz to, ka, saskaņā ar Latvijas bankas 1930. g. 16. janv. rakstu, minētā summa (Ls 7496,—) skaitās
kä prasītājas parāds Latvijas bankai.
Lai gan šinī lietā iet rnna par „garantijas" rakstu izdošanu, tad tomēr no augšā sacītā izriet, ka īstenībā konkrētā
gadījumā nav noticis Ists garantijas darījums (Garantiever
trag), ar kuru garants uzņemas atbildību par zināmā rezultāta icstāšanos uz pilnlgi patstāvīgas saistības pamata (t. i. nc-
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atkarīgi no kādas galvenās saistības), bet ka prasītāja un Lat
vijas banka saistibu uzņēmušies kā galvinieki L. civ. lik. nozītnē sakarā ar galvenā parādnieka, M., parādu Zemkopības
ministrijai (sk. Dr. Lēberu, Tirdzn. tiesību pārskats 112. §, III;
Staub, Kommentar zum HOB, piez. 65. pie 349. §). Tādā kārtā prāvnieku juridiskās attiecības apspriežamas pēc L. c. 1. noteikumiem par galvojuma darījuniu, no kuriem šinī lietā arī
iziet kā prāvnicki, tā Apgabaltiesa. Saskaņā ar augšā pievestiem lietas faktiskiem apstākļiem jānāk pie slēdziena, ka konķrētā gadījumā prasītāja atzīstama par galveno galvinieci
(Vorbürge, fidejussor principalis), bet Latvijas banka par šīs
galvinieces galvinieci (Nachbürge, Afterbürge) (L. c. 1. 4515. p ).
Samaksājot galvenā parādnieka M. parādu galvcnai krcditorei
Zemkoplbas ministrijai, Latvijas banka kā subgalviniece bez Sau-'
barn ieguvusi tiesības prasīt visas samaksātās summas atmaksu
no prasītājas, kā galvenās galvinieces (sk. Zcufferta arķ. XXVI
Nr. 241), bet viuai, pretēji prasītajas domām, ir regresa tiesības ari pret galveno parādnieku M., kura parādu virja segusi
(sk. Dcrnburg, System des Rom. Rechts, I izd., 336. §, 3). Ap
gabaltiesa ari konkrētā gadījumā, interpretejot Latvijas bankas
1930. g. 25. febr. rakstu, nākusi pie kasācijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka Latvijas banka vēl vienmēr uzskata M.
par savu tiešo parādnieku. Tadā kārtā Latvijas banka, pēc M.
parāda samaksas, var savu regresa prasību vērst kā pret M..
tā pret prasītāju; turpretim pēdējai, kā M. galviniecei, būtu
regresa tiesības pret M. tikai tad, ja būtu konstatēti L. c. 1.
4537. panta picmērošanas priekšnoteikumi, kā pareizi atzinusi
arī Apgabaltiesa. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas domām, viņa uz šo likuma pantu nevar atsaukties uz tā viņas
pievestā pamata vien, ka no Latvijas bankas samaksātā sum
ma skaitās kā prasītajas parāds Latvijas bankai, jo pēc 4537.
panta galvinieks var atprasīt no galvenā parādnieka summu,
par kuru viņš galvojis, tikai pēc tam, kad vii.iš patiesi piespiests (pēc vācu teksta „nicht e h e r . . . als wenn der Bürge
genötigt w o r d e n ist") parādu samaksāt, vai vismaz kad viiiam piespriests to samaksāt (pie kam pēdējā gadījumā galvi
nieks tikai var prasft no galvenā parādnieka atsvabināšanu no
šī pienākuma, (sk. Erdmann IV lp. 473). Konkrētā gadījumā nav
strīda par to, ka prasītāja vēl nav samaksājusi to summu Lat-
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vijas bankai, kuru pēdējā prasītājas vietā samaksājusi Zemkopības ministrijai. Ja nostātos uz prasītājas viedokli un atzītu, ka galvenam galviniekam ir regresa tiesības pret galveno
parādnieku pirms tās summas samaksas, kuru subgalvinieks
samaksājis galvenam kreditoram, tad varētu rasties tāds stāvoklis, ka galvenam parādniekam būtu otrreiz jāsamaksā parāds, un proti tad, ja galvenais galvinieks piedzīto summu subgalvinickam nesamaksa un pēdējais izlieto savu tiesību (sk.
augšā) vērst savu regresa prasību pret galveno parādnieku.
Ievērojot sacīto, jāatzlst, ka Apgabaltiesa rīkojusies saskaņā ar likumu, nākot pie slēdziena, ka prasība celta priekšlaicīgi pret atbildētājiem.
(1934. & 22. novembra spr. Nr. 1099, II Liepājas savsiarpējās kreditbiedrības pr. 1. pr. Kargastu u. c.)
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Likums par telpu iri.
27. (1924. g. red.).
1) No lietas apstākļiem ir redzams, ka parti ir noslēguši
īres līgumu, kurā, starp citu, ir vienojušies par to, ka no vienas
puses dzīvokla remonts tiek izdarīts uz īrnieka rēķinu, bet no
otras puses mājas īpašnieks nedrjkst 5 gadu laikā paaugstināt
noteikto īri Ls 40,— mēnesī. Gadījumā, ja māju pārdod, vai
nu mājas pircējs uzņemas saistību par īres nepaaugstināšanu.
vai mājas agrākais īpašnieks atlīdzina īrniekam dzīvokla remonta izdevumus. Aizrādot, ka atbildētājs, pārdodot māju,
necsot uzlicis pircējam pienākumu nepaaugstināt fri un ka viņš
pircējam taisni esot spiests maksāt augstāku iri, prasītājs, ceļot prasību pret mājas agrāko īpašnieku, ludz piespriest no
pēdējā remonta izdevumus Ls 814,— apmērā.
Pie lietas izspriešanas otrā instancē Apgabaltiesa, atraidot prasību, ir atradusi, ka atbildētāja saistiba — nepaaugstināt īres maksu 5 gadu laikā, — pārgājusi uz mājas pircēju, saskaņā ar Lik. par telpu īri 27. p., pēc kura prasītāja, kā īrnieka
un atbildētāja, ka agrākā īpašnieka, noslēgtais īres līgums, un
tā tad arī minētā saistfba, kā šī līguma sastāvdaļa, ipso jure
pārgājusi uz jauno nama īpašnieku. Sakarā ar prasītāja aizrādījumiem kasācijas sudzībā, lietā ir pacēlies principiāls jautājums par to, kādā apjomā vispār pāriet īres līgumi uz nama
jauno īpašnieku pēc Lik. par telpu īri 27. p., t. i. vai pāriet vienīgi īres līgums, kā tāds, savās esenciālās sastāvdaļās, jeb arī
kontrahentu īres līgumā ievietotās atsevišķās vai blakus saistības, klauzulas, nosacījumi un t. t.
Lik. par telpu Tri 27. p. skan burtiski: „Namam pārejot
citā īpašumā, uz jauno īpašnieku pāriet agrākā īpašnieka n os l ē g t i e ī r e s llgumi."
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Katrs līgums atšķiras no cita liguma ar savām k o n k r ct ām s c v i Š ķ ā m I p a § ī b ā m, un vicns nama īpašnicks var
siegt ar saviem īrnickicm dažādus īrcs līgumus, kuru atšķirība
var pastāvēt ne tikai īres objcktu un cenu dažādībā, bet arī
pašu atsevišķo īrnieku ka kontrahcntu gribā. Abstrakta līguma dzīvē un praksē nav. Pēc Likuma par telpu īri 27. p. burtiskā teksta nevar būt šaubu, ka uz jauno īpašnieku pāriet ne
īrcs līgums vispār, ne zināmas īres līgumiskās attiecības, bet
tieši agrākā īpašnicka noslēgtais konkretais līgums ar tām
īpašībām un nosacījumiem, kurus ķontrahenti savā laikā ir atraduši par nepieciešamu ievest līgumā.
Interpretējot Lik. par telpu īri 27. p., Senāta Civīlais kasācijas departaments (1928. g. Nr. 14.) ir paskaidrojis, ka pretēji agrāk pastāvējušam principam „Kauf bricht Miethe" īres
likums ievedis jaunu principu „ K a u f b r i c h t
nicht
M i e t e " — UTI jau tamdēļ skaidrs, ka proti agrākais ar agrāko īpašnieku n o s l ē g : t a i s k o n k r e t a i s ī r e s l i g u m s
a r s a v ā m ī p a š ī b ā m paliek spēkā, jo citādi, ja paliktu
spēkā tikai agrāka līguma zināmas sastāvdalas, t. i. tikai Ob
jekts un cena (L. civīllik. 4042. p.), tad nevarētu runāt par konkrēta līguma, bct par kāda lījruma, kurš dzīvē vispār nav atrodams, uzturēšanu spēkā. Jāņem vērā, ka saskaņā ar L. civīllik. 3133. p. starp pusēm notikušā vicnošanās par darījuma
b ū t i s k i e m noteikumiem, ja viņas pie tam tieši paturējušas
sev tiesību vēl norunāt par zināmiem blakus noteikumiem, uzskatāma arī tikai kā i e p r i e k š e j a n o r u n a (traktati), u z
k u r u n e v a r d i b i n ā t ne p r a s ī j u m u s , ne p r a s ī b a s t i e s ī b u (3132. p.). Un tikai kad attieclbā uz blakus
noteikumiem puses nav atstājušas sev tādu tiesību, — līgums
atzīstams par gallgi noslēgtu. Jārēķinās ar to, ka līgumā kontrahentam var būt no svara vispirms tāds nosacījums, ko citā
Iīgumā starp citiem kontrahcntiem varētu atzīt par blakus nosacījumu, bet dotā gadījumā, konkrētā līgumā un zināma.m
kontrahcntam atzīstams par tādu nosacījumu, bez kura piencmšanas šis kontrahents nekad nebūtu slēdzis līgumu. Viijam
šis konkrētais nosacījums atzīstams par it kā essen liale ncgotii
un, varbūt, ka tiešām viuam jautäjums par cenu (kas ir esentiāla daļa īres līgitmā) ir blakus nozīme, bet scvišķi no licla
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svara ir tāds nosacījums, kas citos gadījumos un citos llgumos
nespēlē nekädu lomu.
No šā viedokļa, nekad nevarētu teikt, ka, ja pēc īres likuma 27. p. uz jauno īpašnicku pāriet agrākā īpašnieka noslēgtais īres līgums — tad šis likuma pants saprotams it kā
tikai tādā veidā, ka uz jauno īpašnieku pāriet tikai tās līguma
daļas, kas attiecas uz īres priekšmetu un cenu, bet attiecībā
uz citām, zināmos gadījumos varbūt ļoti svarīgām, dajām nepäriet. Ja tas būtu, tad nevarētu teikt, ka to dara likums, ka
uz jauno īpašnicku pāriet agrākā īpašnieka n o s l e g t a i s
līgums.
Pats par sevi saprotams, ka ja kādā līgumā ietilpst tādi
nosacJjurni, kuru mērķis ir pretējs reliģijai, liknmiem un labiem
tikumiem, vai kuri vērsti uz to, lai apietu likumu (L. civīilik.
2922., 3159. p.), kaut likumu par telpu īri, tad tādiem nosacījumiem nav spēka arī attiecībā pret jauno īpašnieku, kaut gan
agrākais īpašnieks tos būtu ievērojis, jo nelikumīga līguma vai
nosacījuma izpildīšana vai ievērošana nemaz nepadara pašu
nelikumīgu līgumu vai nosacījumu par likumīgu un nemaz nesāista jaunu Ipašnieku kā kontrahentu.
Erdmans (IV 120. lp.) pareizi aizrāda, ka kaut gan ar darījurņa būtiskām daļām jāsaprot t. s. essentialia negotii, bet
trkai tani nozīmē, ka pusu norunai p'ar tām jābūt pilnīgai, bet
nc atkarīgai no tādiem nosacījumiem, kurus otra puse nav pieņēmusi. Pēdējā gadījumā, t. i. ja tādi, kaut arī blakus nosacījumi atkarājas no otrcās puses pienemšanas, tad tie, bīidami
accidentalia a b s t r a k t ā d a r ī j u m ā, — kļūst par b ū t i s k ā m d a ļ ā m d o t ā k o n k r ē t ā g a d ī j u m ā (sal. arī
paskaidrojumu Bukovska kommentārā pie L. civ. lik. 3131. p.)
Ja atzītu, ka uz jauno īpašnieku pfiriet vienīgi īres līgums, kā
tāds savās esentialās sastāvdalās, bez blakus saistībām, kādas
nodibinātas īres ligumā, — tad līdz ar to būtu jāatzīst, ka uz
jauno īpašnieku pāriet nemaz ne a g r ā k a i s ar agräko īpašnieku noslēgtais konkrētais līgums, par kuļ'u vienlgi runā īres
Hkuma 27. pants, bet kāds teorētisks abstrakts līgums, kas
dzīvē vispār nepastāv, jo dzīve vienmēr var būt runa tikai par
konkrētu, starp zināmām pusēm noslēgtu līgumu un, no otras
puses, mēs patvalīgi grozīsim un atuemsim no konkrētā līguma tādas sastāvdalas, kuras dotā gadījumā vienam vai otram
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kontrahentam bija par tädu butisku sastāvdaļu, bez kuras vii.iš
nekad nebtītu slcdzis doto konkrete līgurmi. Tādus grozijuīims var izdarit tikai pašas puses pēc vienošanās vai iznēmuma veidā likumdevējs. Ja Senats pievestā spriedumā (1928. g
Nr. 14) paskaidrojis, ka īres likuma 27. p. ievedis jaiinn vispārējo prineipu „Kauf bricht nicht Miete", tad līdz ar to skaidrs,
ka jau p a s t ā v o š a i s īres līgurns, kas tika noslēgts ar agrāko īpašnieku, nama pārdošanas gadījumā, nav atcelams im nav
grozfims, bet pāriet uz jauno Tpašnieku tanī veidā un satura.
kā tas bija noslēgts ar agrāko nama īpašnieku, un kā tas burtiski ar! atbilst Ires likuma 27. p.
Teikto vērā nemot, Senats nolemj: atzīt, ka pēc Lik. par
telpu Tri 27. p. (agrākā redakcijā) uz jauno Tpasniekn päriet
īres līgums ar visām likumiskām saistībām un nosacījumiem,
kas nodibināti slēgtā īres līgumā.
(Sen. apv. sap. spr. 1934. g. Nr. 18.)

2) Apgabaltiesa tam apstāklim, ka prasītāja 1931. gadā
atbildētāja īres naudu paaugstinājusi no Ls 8'0,— līdz Ls 210,—
IKIV iiicsķirusi nekadu nozīmi uz Lik. par telpu Iri 27. panta paiiiaii, jo nekustamais īpašums vēl tad nebijis pārvests uz prasītājas vārda zemes grāmatās. Apgabaltiesa nav arī piešķīrusi nozīmi tam faktam, ka prasītāja pirms īres naudas paaugstināšanas — 1931. g. 23. jūlijā - tika ievesta immöbila valtlisanā. Šāds Apgabaltiesas uzskats atzīstams par maldīgu, jo
kā to Sen. CKD. jau paskaidrojis (1934. g. spr. Nr. 720 u. c.)
ar ievešanu immöbila valdīšanā nosolītājs top par izīrētaju
Lik. par telpu Tri nozīmē, kādēļ viņam arī tiesība paaugstināt
iri šl likuma robežās.
(1934. g. 21. scptembra spr. Nr. 721, Latvijas bankas pr. 1. pr. Bīimani.)

37. p. 2. piez.
Saskanā ar Lik. par telpu īri 37. p. 2. piezīmi u z ī r n i ck a p i e p r a s ī j um a i z I r ē t a j a m j ā u z d o d p i r m s k a r a ī r c s m a k s a , pastiprinot pēdējo ar tā laika īres kvi(IIii vai p i l s ē t a s u n m i e s t u v a l d e s a t t i e c ī g i e m
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d a t i e m, jeb citiem pārliecinošiem pierādījumiem, bet j a
š ā d u p i e r ā d ī j u m u i z ī r ē t ā j a m n a v , tad uz frnieka
pieprasījumu īres maksu nosaka īres valde. Kā pareizi aizrāda
kasācijas sūdzības iesniedzējs, saskaņā ar Lik. par telpu iri
37. p. 2. piezīmi, pirmā vietā jāņem vērā Ires kvītis vai pilsētas valdes datus, vai citi p ā r l i e c i n o š i pierādījumi un
tikai tanī gadījumā, kad tādu p i e r ā d ī j u m u
n a v, īres valde nosaka īres maksu nz īrnieka pieprasījumu.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 3060, Zariņa pr. 1. pr. Klumbergu u. c.)
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392. (288.).
Prasītājs savā pret „Latvijas tirdzniecības un rūpniecības
banku'" un 4. Rigas savstarpējo kreditbicdrību celtā prasībā,
starp citu, lūdz: atzīt par spēkā neesošiem atbildētāju lēmumus par vinu apvienošanos un krcditbiedrības lēmumu par tās
immöbila Riga 11.704 pārvešanu bankai. Apgabaltiesa savā
1931. g. 9. marta lemumā atrod, ka kreditbiedrības tagadējās
valdes sastāvs esot uzskatāms par nelikumigu, sakarā ar
1923. g. 17. jīinija pilnsapulces lēmuma atcelšanu ar tiesas
spriedumu, un ka par pilntiesīgu esot atzīstams tikai tas val1
! sastāvs, kāds bijis lidz minētam datumam. Aiz šiem iemesllem Apgabaltiesa nolēmusi, starp citu, dot prasītājam 14
dienu laiku, tā valdes sastāva uzdošanai, kas darbojies līdz minctam datumain. Pfasītājs savā 1931. g. 4. maija lūgumā paskaidrojis, ka trūkstot datu par kreditbiedrības valdes sastāvu,
kas darbojies līdz 1923. g. 21. novembrim, kad kreditbiedrība
esot savu darbību atjaunojusi, savā 1931. g. 12./19. jūnija l e 
in um ā Apgabaltiesa tad nolēmusi prasību atstāt bez caurskatīšanas, uzliekot prasītājam tiesu un lietas vešanas izdevumus bankai par labu. Savu lēmumu Apgabaltiesa pamato uz
to, ka pavēsti kreditbiedribai uz tiesas sēdi būtu varējis izsniegt vienīgi viaas likumīgam valdes sastāvam, kas rīkojies
līdz minētam datumam, ka tomēr prasītājs tādu likumīgu val
des sastāvu nav uzdevis un nav ari liidzis kreditbiedribu izaicināt ar sludinājumu, im ka tāpēc prasība neesot caurskatāma pēc būtības. Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas lēmuma motīviem, prasītāja blakus sūdzību atstājusi bez ievērības, uz tā pamata, ka prasītājs neesot lūdzis kreditbiedribu izsaukt ar sludinājumu, nedz arī prasību atstāt bez caurskatīša-
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nas attieclbā uz kreditbiedrību. Prasītāja kasācijas sūdzība
pelna ievērību. Kā Apgabaltiesa, tā arī Tiesu Palāta samaina
sabiedrTbas valdi ar pašu sabiedrību. Uz tiesas sēdi izaicināma
nevis valdc kā tāda, bet gan pati sabicdrība, proti, pati kreditbiedrība. Viņas valde ir tikai sabiedrības organs, kas sabiedrību reprezentē tiesā. Pavēste izrakstāma nevis uz valdes,
bet gan uz pašas sabiedrības vārda, kas arī izdarīts runā esošā
gadījumā. Saskaņā ar šo, Civ. proc. nol. 392. p. nosaka, ka
prasībās pret biedrībām un kompanijām aicinājuma pavēsti
nodod b i e d r i b a s k a n t o r a v a i v a l d e s p ā r z i n i m
vai viņas aģentam. Tā tad, pavēste izsniedzama biedrības
kantora vai valdes p ā r z i ņ i e m, bct nemaz nav prasāma
valdes, kā tādas, paraksts uz pavēstēm. Istenībā, arī runā
esošā gadījumā pavēste kreditbiedrībai tikusi izsniegta taisni
viņai, un proti, pavēstē (un prasības rakstā) uzdotā atrašanās
vietā Rīgā; pavēstc tikusi pieuemta atbildētājas (nevis valdes)
vārdā, no vinas grāmatveža. Tā tad pavēste atzīstama par
pareizi izsniegtu kreditbiedrībai, par ko ncbīit nav šaubas ne
Apgabaltiesai, nedz Tiesu Palātai. Tādēļ nav saprotams abu
instanču lēmumu motīvs, ka prasība esot atstājama bez caurskatīšanas it kā tāpēc, ka kreditbiedrības tagadējais valdes sastāvs esot nelikumīgs, un ka prasītājs neesot lūdzis kreditbiedrību izsaukt ar sludinājumu, kur taču pavēste viuai ir iz
sniegta attiecīgā kārtībā. Šai ziņā abas instances nepareizi
piešķir sabiedrības valdei it kā patstāvīgn sedckli, kurpretim
sēdeklis var bfit vienīgi pašai krcditbiedrībai, bet nevis valdei,
kas ir tikai šīs sabiedrlbas organs, pie kam gan sabiedrības
sēdeklis, šaubu gadījumā, noteicams pēc valdes atrasanās vietas, vai, konkrēti runājot, pēc sabiedrības kantora vietas. Pretēji Apgabaltiesas un Tiesu Palātas domām, jautājums par kreditbiedrības valdes sastāva likumību vai nelikumību varētu
pacelties tikai tad un sakarā ar to, kad kreditbiedrības vārdā
tiesā uzstāsies viņas reprezentants, it sevišķi kreditbiedrības
pilnvarnieks. Tad gan tiesa, pat ex oficio, var aizkustināt jautājumu par reprezentanta vai pilnvarnieka pilnvarojuma vai
pilnvaras likumlbu, t. i. par to, vai tās fiziskās personas, kas
kreditbiedrības vārdā parakstījušas pilnvarojuma aktu, būtu
atzīstamas par pietiekoši lēgitimētām rīkoties kreditbiedrības
vārdā (Civ. pr. nol. 675. p. 4. pkts). Runā esošcā gadījumā, tur-

—

221

—

Civ'ilprocesa nolikuins.

pretim, krcditbiedrība vispār līdz šitn ncbija — reprezentanta
vai pilnvarnieka personā — uzstājusies tiesā un, varbīit, vispār arī neuzstāsics tiesā.
(1934. «. 23. nov. spr. Nr. 405, Sprcģa pr. !. pr. Latv. tirdzn. un rūpn.
banku im IV Rigas savstarp. kreditbiedr.)

749. (693.).
Attiecībā uz vekseli par Ls 3.000,—, pēc kura šī summa
tikusi piespriesta no tagadējā prasltāja „Konzumam", tad tagadējais prasītājs prasību kvalificē vai kā „vērtības atlīdzināšanas" prasību vai kā dibinātu uz „aizdevumu". Kvālifikācijā
„vērtības atlidzināšana" nekā nedod, ja nav aizrādīts uz pašu
pamatu. Bet prasītāja uzturēta konstrukcija kā „aizdevums"
nav nopietni ņemama. Aizdevuma priekšmets var būt tikai
atvietojama manta. Vekselis, saprotams, nav atvietojama manta. Ja prasītājs domā patapināšanas darījumu (commodatum),
tad prasība attiecībā uz vekseli par Ls 3.000,— atzīstama vispār par priekslaicīgu aiz Apgabaltiesas spriedumā pievestiem
lemesliem. Bot, neatkarīgfi 110 tā, Tiesu Palātai bija tiesība
prasTbu šal daļā arl atzīt pär nedibinātu pašā pamatā, atsaucoties uz to, ka tagfadējais prasītājs nav lietā par „Konzuma" pra
sTbu pēc mifiētā veksela par Ls 3.000,— pieaicinājis tagadējo
atbildētāju kā 3. personu un vispār nav cēlis iebildumus (par
vekseļa bezvalūtību) pret „Konzumu". Gan 3. pcrsonas pieaicināšana procesā ir tiesība, bet ne pienākums, tas ir, ne pienākums, kuram korespondētu kādas subjektīvas tiesības, bet tomēr ir pienākums „pret sevi pašu", tas nozlmē, ka ja kāds šcādu
„pienākumu pret sevi pašu" neievēro, tad tas zaudē zināmas
šanses uin pasliktina sava paša jūridisko stāvokli. Kur procesuālais likums dod partam zināmus procesuālus līdzeklus un tiesības, tad partam, neizlictošanas sadijumā, jārēķinās ar ziimtnām nelabvēlīgām sekām, kas var utsaukties un izteiktics netikvien tai pašā proccsā, bet arī varbūtējās tālākās prāvās; šai
ziņā t i e s ī b a izlietot procesuālu līdzckli, tai pašā laikā, insolvē arī p i c n ā k i t m u (pret-sevi pašu) to līdzekli izlietot.
Ja tāpēc tagadējais prasltājs. savā laikā, „Konzuma" prasības
lietā prct virju nebija tagadējo atbildētāju pieaicina.ijs kā 3. per-
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sonu im pret „Konzumu" nekādus iebildumus nav cēlis, uri tādā kārtā pielaidis spriedumu pret sevi, nedodot tagadējai atbildētājai procesuālo iespēju tai prasības lietā ņcmt dallbu, tad
tagadējam prasītājam nav tiesības uz minētā „Konzumam" par
labu notikušā sprieduma dibināt savu tagadējo prasību. Minētais spriedums nav tagadējai atbildētājai saistošs un tos ie
bildumus pret tā sprieduma pamatā esošo vekseli, kūrus tagadējais prasītājs tomēr n e b i j a c ē 1 i s „Konzumam" prasi
bas lietā, tad nekad nevar likt tagadējās prasibas pamata, kur
tagadējai atbildētājai pats prasītājs netikvien nav devis iespēju iebildumus savā laikā celt pret „Konzumu", bet pats no sevis vispār iebildumus pret „Konzuma" praslbu nav cēlis. Tāpēc Tiesu Palātai bija pietiekošs iemesls atraidīt prasību attiecībā uz minēto vekseli par Ls 3.000,— nemaz nepārkāpjot
Civ. proc. nolik. 75.5. p., ncdz kādu citu pantu noteikumus par
3. personas pieaicināšami lietā.
(1934. R. 24. okt. spr. Nr. 368, KārkJīša mant. mas. pr. 1. i>r. patērētāju b-bu „Dzimtene".)

810. (7062.).
Ar 1930. g. 3./17. novembra lēmumu Tiesu Palāta, pamatojoties uz 1919. g. 5. septembra Noteik. par kooper. sabiedr.
un vii.iu savienībām (L. kr. 126) 47., 48., 49. p. p. nolemusi,
starp citu, izdot Vislatvijas lauksaimnicku krāj-aizdevu sabiedrības „Zelta lats" konkursa valdei izpildu rakstu papildu
atbildības sumrnas piedzīšanai no sabiedrības biedra P. Uz
pēdējā lūgrumu Tiesu Palāta ar 1932. g. 1. februāra lēmumu no
lemusi, uz Civ. proc. nol. 7062. (ta.^ad 810.) p. pamata, atlaut
P. nomaksat no viņa piedzenamas summas lēmumā aprādītos
termiņos. Par šo lēmumu minētās sabicdrības konkursa valde
iesnieg-usi blakus un kasācijas sildzības. Iesniegtā blakus sūdzība atstājama bez caurskatīšanas, jo blakus sūdzības Senātam icsniedzamas tikai par tādiem otrās instances lēmumiem,
ar kuriem kasācijas sūdzība izsniegta sūdzētājam atpakal, vai
par tiesas pielaisto vilcināšanu, vai par iemaksātās drošības
naudas neatdošanu, un arī sūdzības uzraudzības kārtībā (Sen.
CKD. spried. 1929. g. Nr. 1682 un c.). Konkursa valdes kasā-
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cijas sūdzība nepelna ievērību. Civ. proc. nol. 810. (7062.) pantu tiesa var piemērot gadījumā, ja viņa konstatējusi, ka zaudējušai pcrsonai nav. naudas līdzekļu picspricstās sunimas tūlītējai samaksai. Kasācijas sfidzības icsniedzējas domas, ka
šis likuma pants altiecas tikai uz p r a s ī b a s lictam, nav
pamatotas un nesaskan ar šī likuma izpratni u:n mērķi. Likums izdots ar vienīgu nolūku atvieglināt zaudējušas personas stāvokli, ja viņai nav naudas līdzeklu piespriestas summas
tūlītējai samaksai, un no šī viedokla nevar krist svarā, vai
tiesas spriedums taisīts prasības lietā, vai arī kādā sevišķā tiesāšanas kārtībā, kurā likums iztiesājamo lietu vienkāršības
dēļ atzinis par lieku piemērot prasības lietās ieverojamo sarežģ-īto procedūru. Tādēļ nav pamata neattiecināt Civ. proc.
nol. 810. (7'062.) pantu uz gadījumu, kad tiesa izpildu rakstu
izdod kooper. likuma 49. p. paredzētā kārtībā, t. i. ne uz prasības kārtībā taisīta sprieduma pamata (kāda kārtība tomēr
arī šinīs lietās nav izslēgta — sk. Sen. CKD. spr. 1934. g. Nr.
639), bet sakarā ar to, ka sabiedrības biedrs nav pārsūdzējis
konkursa valdes aprēķinu par papildu atbildības summas pie(I/IŠ;IMU no biedra, vai arī tādēļ, ka šādu sūdzību tiesa atstāinsi bez ievērības. Pēc biltības no Civ. proc. nolik. 810. (7062.)
|);uil;i viedokla, starp šiem .^adi.iiimiem un gadījumu, kad izpil
du rakstu izdod uz strīdus vai sucīkstes kārtībā taisītā spriedimia pamata, nav nekādas starpības. Tāpat no 810. (7062.)
panta viedokla nekrīt svarā, vai pats kreditors kļuvis par maks;ilnespējīg:u parādnieku, kādēļ šis pants, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam, piemērojams arī konkursa
lietās. Ja kasācijas sūdzības iesniedzēja sava uzskata pastiprināŠanai aizrāda uz Tirdzn. proc. nolik. noteikumiem, pēc kuriem maksātnespējīga manta likvidējama pēc iespējas ā t r i,
tad uz to jāaizrāda, ka princips par lietas iespējami ātro izšķiršanu piemērojams tāpat arī prasības lietās, kādēl arī šai
ziiļā apspriežamie g-adījumi viens no otra esenciāli neatšķiras un ka tādēļ nav pamata, vienā gadījumā pielaist, bet otrā
nepielaist picspriesto summu pagarināšanu. Civ. proc. nolik.
810. (7062.) pants neatstāj šaubu, ka par maksājumu pagarināšanu lemj tiesa, kura taisījusi spriedumu, resp. koopcr. likuma
49; pantā aprādltā g-adījumā — tiesa, kura lēmusi par izpildu
raksta izdošanu. Konkrētā gadījumā šadu lēmumu taisījusi
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Tiesu Palāta, kādēļ arī viņai piekrita P. lūguma izšķiršana. Ta
del nav nozīmes kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam
uz to, ka tāda paša satura lūgumu P. iesniedzis arī Apgabaltiesai, kuru Apgabaltiesa nodevusi konkursa valdes izšķiršanai.
Šī aizrādījuma neapspriešana no Tiesu Palātas puses tāpēc nevar novest pie viņas lēmuma atcelšanas, kuru viņa taisījusi
savas kompetences robežās.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 736, Vislatv. lauksaiin. krāj-aizdcvu sab.
„Zelta Lats" 1.)

861. (750.).
Apgabaltiesas 1931. g. 20. maija lēmuma norakstu No
doklu departaments saņēmis 1931. g. 9. jūnijā, bet blakus sūdzību par šo lēmumu iesniedzis 1931. g. 7. augustā Civ. proc.
nol. 861. (750.) p. kārtībā, atsaucoties uz to, ka zinas blakus
sūdzības pamatošanai saņemtas pēc Civ. proc. nolik. 898. (785.)
p. paredzētā termina. Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka šīs zi
nas ir bijušas redzamas Apgabaltiesas aktī vēl pirms Apga
baltiesas lēmuma, kādēl nav atradusi jaunatklatus apstāklus
Civ. proc. nolik. 861. (750.) p. nozime. Nodoklu departaments
savā kasācijas sūdzībā Tiesu Palātas konstatējuma pareizību
neapstrīd, bet aizrāda uz to, ka departamentam nav pienākuma pārbaudit, vai vajadzīgās zirjas atrodas Apgabaltiesas aktī, un to arī neesot iespējams veikt divās nedēlās, sevišķi, -ja
Apgabaltiesa neatrodoties Riga. Šāds aizrādījums tomēr neattaisno blakus sūdzības iesniegšanu Civ. proc. nol. 861. (75'0.)
p. kārtībā, jo, sakarā ar Apgabaltiesas lēmuma pārsūdzēšanu,
departamentam bija jāiepazīstas ar lietas apstākliem, un departamenta grūtības šai ziņā tomēr nedod pamata lietas apstāklus uzskatīt it kā par jaunatklātiem apstākliem Civ. proc.
nolik. 861. (750.) p. nozīmē (sal. arī Sen. CKD. spr. Nr. 274,
34. g.).
•

(1934. g. 17. decembra spr. Nr. 703, Eglītes 1.)
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907. (793.).

Gan pēc vispārējā principa tiesas slēdziens par iesūdzības raksta saturu nav pārbaudāms kasācijas kārtībā (Kr. Seil.
CKD. spr. 1881. g. Nr. 93, 1893. g. Nr. 30 u. c). Tomēr šis
princips nav piemērojams, ja tiesa, apsverot iesüdzlbas raksta
saturu, to nav pietiekošā mērā apgaismojusi visās vinä relevantās daļās un sakarā ar prasītāja lietā dotiem paskaidrojumiem.
(1934. g. 18. dec. spr. Nr. 999, Plüme pr. 1. pr. Balodi.)

1019. (893.).
Apgabaltiesa apmierinājusi pamatprasību, kurā prasītāja
Iūdz piespriest viņai par labu no atbildētājas Ls 600,— īres
naudas par laiku no 1932. g. 1. marta līdz 31. maijam. Atbildētājas pretprasību, kurā atbildētāja lūdz piespriest viņai par
labu no prasītājas Ls 678,60, kurus viņa samaksājusi par patērēto īideni, Apgabaltiesa atraidījusi. No lietā iesniegtiem rekiniem redzams, ka minēto summu atbildētāja samaksājusi
1929. un 1930. g. g. (pēc pēdējā rēķina samaksa izdarīta 6. okt.
1930. g.)- To apstakli, ka vii.iai par patērēto ūdeni nebija jāmaksā, atbildētāja atradusi par pierādītu ar jau agrāk i z s p r i e s t o lietu starp tiem pašiem prāvniekiem, kādā lietā
prasītāja pieprasījusi no atbildētājas par patērēto ūdeni samaksāto naudu par laiku no 1930. g. 11. septembra līdz 1931.
g. 4. maijam. Šo atbildētājas aizrādījumu Apgabaltiesa atzinusi par nepamatotu tādēļ, ka šinl lietā prasība celta par maksājiimiem, kurus izdarīja atbildētāja un pie tarn par citu laiku,
nekā agrākā lietā, kurā maksājumus bija izdarījusi pati prasītāja; tadēļ, pēc Apgabaltiesas atzinuma, prasTbas priekšmets
abās lietās ir dažāds un tāpēc dotā gadījumā nevar būt rnna
par res judicata. Šāds Apgabaltiesas viedoklis atzīstams par
nepareizu. Prāvnieki neapgalvo un Apgabaltiesa arī nav konstatējusi, ka partu līguma noteikumi jautājumā par to, kam jāizdara maksäjumi par patērēto ūdeni atsevišķos laika sprīžos,
bfitu bijuši nevienādi. Tādēl šinī lietā jāiziet no tā, ka šai ziņā
partu starpā nodibinājušās jūridiskās attiecības palikušas ne-
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grozītas pa visu līguma pastāvēšanas laiku. Bet ja tas tā, tad,
pretēji Apgabaltiesas domām, agrākā lietā, kurā atzīts, ka atbildētājai nebija jāmaksā par patērēto ūdeui no 1930. g. 11. septembra līdz 1931. g. 4. maijam, ir gan nozīme konkrētai lietai,
kurā iet runa par maksājumiem par agrākā laikā patērēto
ūdeni. Jo ar partu pirmo lietu viņu jūridiskās attiecības šinī
jautājumā atzīstamas par galīgi nodibinātām. kādēļ Apgabaltiesa konkrētā lietā nevarēja šai zirjā ienemt citu viedokli (Civ.
proc. nol. 1019. (893.) p.); sk. Sen. CKD. spr. 1925. g. Nr. 41).
Jautājumiem par to, kas šos maksājumus faktiski izdarījis, prasītāja vai atbildētāja, un kādā laikā tie izdarīti, nav — pretēji
Apgabaltiesas dorricām — nozīmes, jo ja arī šai zinā lietas apstākļi abās lietās nav pilnīgi identiski, tad tomēr abās lietās
bija jāizšķir vicns un tas pats jautājums par to, kam no prāvnickiem pēc viņu līguma jāmaksā par patērēto udeni; šādos
apstāklos nevar atzīt, ka prasības priekšmets abās lietās būtu
dažads no Civ. proc. nol. 1019. p. viedokla. Ievērojot sacīto,
Senats atrod, ka Apgabaltiesa, neatzīstot agrāko prāvnieku
lietu par prejudiciālu konkrētai lietai apspriežamā jautājumā,
pārkāpusi Civ. proc. nol. 1019. pantu, kādēļ viņas spriedums
attiecībā uz atbildētājas pretprasTbas atraidīšanu nav uzturams spēkā.
(1934. g. 2. novembra spr. Nr. 1082. Horsts pr. 1. pr. akc. sab. A. Buša
, Fiat-Lux".)

1021. (895).
Pretēji prasītājas domām, Tiesu Palātai bija pietiekošs
pamats prasību attiecībā uz 4 prasības rakstā minētiem vekseļiem atraidft, atzīstot lietu par res judicata. Pēc Civ. proc.
nol. 1021. p., spriedums stājas spēkā tikai attiecībā uz strīdamo priekšmetu, kuru prasa un apstrīd tās pašas prāvnieku puses un uz tā paša pamata. Pie tam nemaz nekrīt svarā, vai
j a u n a j ā lietā tie paši parti uzstājas tai pašā procesuālā lomā, kā i e p r i e k š ē j ā lietā, ja vien pārējie procesuālie momenti sakrīt. Tāpēc, ja pirmajā prasības lietā toreizējam prasītājam tika piespriests viņa prasījums pēc 4 vekseliem, tad toreizējais atbildētājs nekad nevar celt prasību pret toreizējo
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prasītāju (veksclkredito.ru) par tās pašas vekseļsuminas pēc
tiem pašiem vckseļiem atpakaļpiespricšanu viņairi, tagadējam
prasītājam (vekselparadniekam), un šai otrā lietā celt iebildunius prct tiem pašicm vekseliem. Šai zinā Kr. Senats (CKD.
spried. 1879. g. Nr. 87, Barmaka lietā) atzinis, ka „atbildētajam, pret vinu celtās prasības apgāšanai, jālesnicdz visi, viua
rīcībā esošie, pierādījumi"; pēc sprieduma, kas stājies likurnīgā spēkā, atbildētājs var izlietot pirmajā lietā neiesniegtos pierādījumus vienīgi lūgumā pēc sprieduma parspriešanas, ja šāds
pierādījums nav bijis vinam pirms sprieduma, vai ticis pazaudēts un atrasts pēc sprieduma taislšanas (Civ. proc. nolik. 891.,
893., 894., 794. p. p.), „b e t a t b i 1 d ē t ā j a m u z j a u n a t klāto pierādījumu
pamata nekad nav t ie sības celt pret prasītāju prasību par
tās
summas piespriešanu viuam atpakal, k u r a
t i k u s i n o v i n a p i e s p r i e s t a . " Piekrītot šim spriedumam, Isačenko (Graždanskij process, 3. sēj. 258. lp., pie Civ.
proc. nolik. 589. p.) izteicās tā:
„H*feftCTBHTeJIbHO,

eCJIH

H,

BT>

HCK"fe,

npeHbHBJieHHOMt

npoTHBt MeHH, He onpoBeprHy TaKt HJIH praaie npaso HCTna
i-ia ncKt, To y)Ke, KOiieHHO, He H M ' B I O n p a B a n p e a t HBJIHTb

BHOBb

H CKa

HeH'feßC TBHTeJIbHHMT).

O

npH3HailiH
ECJIH

TOTO

II p a B a

HOnyCTHTb npOTIIBIIOe,

TO

npnHiļnna 3aKOHHoft CFUIH p-feiueHin: cerojuia 3a MHOIO
npH3HaīOTt HSB-fecTHoe npaßo, a 3aBTpa, no HCKy KO MH-B
Moero oTB-BTqHKa, STO npaBO npH3HaeTCH npFmaflJiewamHMi»
Mirfe; nocjrfe3aBTpa H onaTb npeflT>HBJiHio HCKT>, H c y n t
oriHTb npH3HaeTi> STO npaßo MOHMT>, H. T. H. 6e3T> Komja.
B t HeMT> 6.H 3 a K J i r o i a j i a c b c n j i a p i u i e H i a H e r o
6e3nOBOpOTHOCTb?".
Tā tad, atraidot prasību attiecībā uz minētiem 4 vekse
liem, Tiesu Palāta nav pārkāpusi Civ. proc. nol. 1021. p.
(1934. g, 24. okt. spr. Nr. 368, Kārklīša mant. mas. pr. I. pr. patērētāju b-bu „Dzimtene".
II-BTT>

1214. (1069.).
Miertiesnesis'ar savu 1932. g. 12./15. jūlija lēmurnu at
zinis tiesu izpildītāja 1932. g. 13. aprīlī izdarīto man tu pārdošanu par spēkā neesošu ar visām lās sekäm, pie kam mier-
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tiesnesis konstatējis: 1)' ka tiesu izpildīīājs pretēji Civ. proc.
nolik. 1192. p. ūtrupes sākumu sludinājumos esot noteicis
plkst. 12 dienā, pie kam vienā dienā un vienā stundā esot izsludinājis ūtrupi d i v ā s v i e t ā s ; 2) ka, pretēji Civ. proc.
nolik. "1177. p., sludinājumu izlikšanai likumā paredzētais tcrmiiļš neesot ievērots; 3) ka protokolā par ūtrupi neesot uzrādīta vieta, kur īsti ūtrupe noturēta un kādā stundā ūtrupe pabcigta; 4) ka pie mantu apķīlāšanas neesot ievēroti Civ. proc.
nolik. 1076. un 1116. p. p. noteikumi un 5) ka tiesu izpildītājs
„FL" mājā priekš īītrupes noturēšanas nemaz neesot bijis, bet
pārdotas esot tikušas arī tās mantas, kuyu pārdošana bija nolikta „P." mājā; kā arī „B." rnājā ūtrupe neesot atklāta, kā tas
bija paredzēts sludinajumā, bet ūtrupe esot notikusi kāda privātdzīvokļa istabiņā, kas varēja būt pircējiem nepieejama. Apgabaltiesa, atzīstot, ka tiesu izpildītājs esot pielaidis augšā niinētās ncpareizības un Civ. proc. nol. noteikumu pārkāpšanu,
— tomēr atcēlusi miertiesneša lēmumu aiz tā iemesla, ka nee
sot nodibināts tāds apstāklis, kas paredzēts Civ. proc. nolik.
1214. p., un kas kā vienīgais var pēc Apgabaltiesas domām izsaukt izsoles neesamību. Pretēji Apgabaltiesas domām, kustamas mantas izsole var zināmos apstāklos tikt atcelta arī
ārpus Civ. proc. nol. 1214. (1069.) p. paredzētā gadījumā, kā
to paskaidrojis arī Senats (Sen. CKD. spr. 1929. g., 488). Ja
izsole notikusi, neievērojot likuma noteikumus par izsoles izsludināšanu vispārējai zināšanai, tad par publisku izsoli vispār ncvar runāt. Tāpat, ja saskaņā ar izsludinājumu izsolei
jābūt vienā vietā, bet manta tiešām pārdota otrā vietā, kā tasr
pēc tiesas konstatējuma, bijis konkrētā gadījumā, tad arī par
p u b l i s k u izsoli, kā tā paredzēta Civ. proc. nolik. 1214. un
1206. p. p., nevar būt runas. Senats tādēļ atrod, ka Apgabaltiesa pielaidusi savā lēmumā motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot Civ. proc. nol. 1214., 181. un 196. p. p. noteikumus, kādēl viņas lēmums nav uzturams spēkā.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 1186, Razum'u 1.)

1234. (1092.).
Tiesu Palāta konstatējusi un sūdzētājs P . neapstrīd, ka
runā esošā lökomobile strīdū esošā laikā, 1930. g. 30. jīīlijā un
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3. augustā: atradusies nevis sūdzētfija, bot kädas c i t a s personas, kaltīja Z., faktiskā valdīšanā. Pēc Civ. proc. nolik. Ü.M.,
1336. p. p. izpratnes (sk. Isačenko, Oraždanskij process, 5. sēj.
639. lp., 640. lp. pkt. 2), jautājumā par to, vai sudzetajs var aprobežoties ar sūdzību pēc Civ. proc. nol. 1095. p., jeb vai vii.iam jäcel prasība pēc 1234. p., izšķirošs ir tas, vai prickšmets,
kura izslēffšanu no aresta kā viņas īpašumu prasa trešā persona (sūdzētājs P.), atrodas viņas, trešās persotias f a k t i s k a
v a 1 d ī š a n ā, jeb nē. Turpretim nekrīt svarā, vai šāds priekšmets atrastos paša parādnieka, jeb kādas „citas" trešās personas (ne sūdzētājas) faktiskā valdīšanā. Tā tad, sūdzētājs,
kas pretendē īpašuma tiesības uz aprakstīto prickšmetu, var
aprobcžoties ar vienkāršu sīīdzību par tiesu izpildītāja rīcību
(Civ. proc. nolik. 1095. p.) v i e n ī g i tai gadījumā, kad strīdus priekšmets atrodas v i ņ a p a š a personīgā, faktiskā valdīšanā (detencijā). Turpretim, visos pārējos gadījumos, kad
pnckšmets atrodas vai nu parādnieka, vai kädas „citas" persouas faktiska valdlsanfi, prētendentam jācel prasība pēc Civ.
proc. nolik. 1234. p. Tāpēc, pretēji sfidzētāja P. domām, ne~
krft svarä, vai šī „cita" persona (kalējs Z.) lökoinobili tur it
k;l siīdzētāja vārdā. vai savā vārdā. Ja vien lökomobile atro
das sīs „citas" personas faktiskā valdīšanā, tad jau skaidrs,
k a ā r ē j i e a p s t ā k ļ i (faktiska valdīšana) p a š i p a r
s e v i p i e t i e k o š i n e l ē ģ i t i m ē s ū d z ē t ā j u — prētendentu par prezumptJvo^ īpašnieku a t t i e c ī b ā
pret
piedzinēju-prasītāju'.
Tāpēc ari sūdzētājam-prētendentam, kas, neskatoties u.z to, ka ārējie apstākļi vinu par
prezumptīvo īpašnieku nclēģitimē, tomēr vēlās izvest savas
prētendētas īpašuma tiesības uz aprakstīto priekšmetu,
taisni
attiecībā
pret
piedzinēju-prasttāj u (.1.), obligātoriski bija jācel 1234. pantā paredzētā intervencijas prasība pret piedzinēju-prasītāju (J.), parādnieku-atbildētāju (V.) un faktisko valdītāju (Z). Turpretim, vienkāršas sūdzības kārtībā (pēc 1095. p.) tādas sarež^ītas jūridiskas
attiecības, kur būtu vēl sevišķi jānoskaidro sūdzētāja-prētendenta attiecības pret faktisko valdītāju (Z.), nav atrisināmas
un izšķivamas. Vel mazāk minētas jūridiskas attiecības varētu izšķirt un noskaidrot ticsu izpilditajs, izpildot tiesas spriedumu'par īpašuma tiesTbu atzīšanu uz strīdus priekšmetu pra-
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sītājam (J.) un šī priekšmeta nodošanu viņam, resp. izņemšanu no „citas" personas (Z.) faktiskās valdlšanas, kur sūdzētājsprētendents (P.) uz savu faktisko valdīšanu pat nevar atsaukties, bet dibinās vienīgi uz savu jūridisko (indirekto) valdīšanu. Tikai šāda šaurā 1234. p. interpretācija saskan ar Civ.
proc. nolik. 1. pantā izteikto pamatprincipii, ka ikviens strīds
par civīltiesībām piekrīt tiesu iestāžu izšķiršanai, proti prasības kārtībā, un vēl vairāk runā esošā gadījumā, kur arests
(un pie tam vēl jau 1925. g. 6. aprīlī) ticis uzlikts taisni prasītāja (J.) ī p a š u m a prasības nodrošināšanai pret atbiidētāju
V., kāda prasība, kā nenolicdz sūdzētājs P., galīgi piespriesta
prasītājam (J.). Ar to tad izrādās par nepareizu sīidzētāja
P., viņa kasācijas sūdzībā izvirzītais uzskats, it kā krītot svarā viņa prētendētā jūridiskā (ne faktiskā) valdīšana, kāda, pēc
vina domām, esot devusi viņam tiesību aprobežoties ar vienkāršu blakus sūdzību pēc Civ. proc. nolik. 1095. p.
(1934. g. 24. oktöbra spr. Nr. 268, Pētersona sūdz. Jcgera pr. 1. pr.
Viiiibe.)

1358. (1890.).
♦

Tiesu Palāta atraidījusi Sīpeles pagasta valdes lūgumu
par pārdotas mājas īpašnieka N. sēklas fonda parāda Ls 292,31
ieskaitīšanu priekšrocību baudošos prasījumos pie izsolē iegūtas naudas sadalīšanas aiz tā iemesla, ka sēklas fonda līdzekļi
tiekot izsniegti lauksaimniekiem kā aizdevums, kas neesot uzskatāms par nodokli vai nodevu un tāpēc nekādas prioritātes
nebaudot. Šos Tiesu Palātas apsvērumus, kuri attaisno viņas
gaJa slēdzienu, kasācijasi sūdzības iesniedzēja pat nemēgina
atspēkot, bet tas apstāklis vien, ka sēklas fonda parāds ir parāds valstij, šim parādam saskaņā ar Civ. proc. nolik. 1358. p.
noteikumiem nepiešķir kaut kādas priekšrocības apmierinājuma ziņā.
(1934. g. 18. decembra spr. Nr. 871, Neilanda 1.)
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Dažadi tirdzniecibas tiesību jautājmni.
1) Apgabaltiesa prasību aprnierinajusi, starp citu, aiz tā
pamata, ka saskaņā ar liecinieka I. liecibu, atbildētājs, saņemot izrakstus no sava konta, nekädu iebildumu nav cēlis, akccptējot tādā kārtā šos savilkumus, un tikai tad, kad prasitaja
uzaicinājusi vinu nomaksāt atlikumu, iebildis. ka neka neesot parādā. Pretēji atbildētāja aizrādījumam viņa kasācijas sūdzībā,
pievestais Apgabaltiesas motīvējums atzīstams par pilnīgi parcizu. Atbildētājs nav apstrldējis prasītājas apgalvojumu, ka
prāvnieku starpā pastāvēja k o n t o k o r e n t a attiecības.
Bet šādām attiecībām pastāvot, par saldo atzīšanu .uzskatāma
taisni arī klusuciešana no viena kontrahenta puses sakarā ar
otrā kontrahenta vinam piesīītīto Saldo aprēķinu (sk. Cvingmaņa spr. kr. VI Nr. 1027; A. Lebera, Tirdzn. ties. pārskats 11. §,
VI; Müller-Erzbach, Deutsches Handelsrecht 163. §, VII).
(1934. g. 18. decembra spr. Nr. 1177, Krievu-Baltijas minerālcllu rektifikācijas a k c sab. pr. 1. pr. Neitālu.)

2) Tiesu Palāta atzinusi: a) ka prasītāja konkrētā gadījuinā varēja prctendēt uz arbitrāžu par strīdus jautājumiem,
kuri izcēlušies prāvnieku starpā sakara ar viņu līgumu, pēc
kura atbildētājs pārdevis prasītājai 25 standartu priedes un
egles dēļu galu, ar pārvešanu no Rigas uz Burbānu (Dienvidāfrikā); b) ka atbildētājs savu arbitru nav iecēlis, kādēļ prasītājai, saskaņa ar prāvnieku līgunia 10. § un 1889. g. arbitrāžas aktu, bija tiesība vienai pašai noteikt arbitra personas; c)
ka šādos apstāklos spēlē izšķirošu lonm t i k a i tas apstāklis,
vai p r a s i t a j a piekritusi arbitru personām, un d) ja pra
sitaja bija izdarījusi arbitrāžu ar t r e š o p e r s o n u (Ranches Box Factory, kurai prasitaja savukārt dēlus pārdevusi),
un tā tad bija piekritusi arbitru pcrsonālam sastāvam, tad šī
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arbitrāža atzīstama par spckā esošu arī pēc prāvnicku līguma,
ncskatoties uz to, ka šai arbitražai bija piedalījušics t r e š ā s
P c r s o n a s a r b i t r i. Šo Tiesu Palātas piļnīgi pareizo motīvējumu nespēj atspēkot atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš aprobežojas ar aizrādTjumu, ka saskaiļā ar pravnieku līgiunu arbitraža, kuja tiotikusi starp prasītāju un Rauches Box Factory, un kurā atbildētājs neesot ņēmis dalību, pēdējam neesot saistoša, bet tomēr nemēģina atspēkot augšā pievestos Tiesu Palātas motīvus, aiz kuriem viņa nākusi pie slēdziena, ka izdarītā arbitrāža tomēr atzīstama
par saistošu atbildētājam arī tad, ja tanī piedalījušies trešās
personas arbitri. Nepelna ievērību arī atbildētāja aizrādījums,
ka faktūra, uz kupi atsaucas arbitrāža, paredz, ka prasītāja
nosūta preci uz kgu Rauches Box Factory orderi, rēķinu un
a t b i 1 d ī b ii, no kā atbildētājs izrietina, ka gadtjuniä, ja šī
prece izrādījusies par sliktu, tad atbildību nesot tikai Ranches
Box Factory, bet prasītājai it nekas neesot jāmaksā; tā tad,
pēc atbildētāja domām, prasītāja prasiba atkrltot jau tādēļ vien,
ka prasītājai neesot cēlušies zaudējumi. Šāda atbildētāja argumentācija pamatojas uz pārpratumu, jo minēta faktūra nemaz nenosaka, ka prasītājai nebūtu jāatbild par nosūtītā materiāla sliktām īpašībām, bet izteic tikai to, ka pie šī sūtījuma
r i s k s gulstas uz Ranches Box Factory, kas arī pilnīgi skaidri
izriet no faktūras anglu teksta („By order for account and
r i s k of Messrs Ranches Box Factory")Nav ievērojami arī atbildētāja paskaidrojumi, kuros viņš
apstrīd Tiesu Palātas slēdzienu, ka konkrētā gadījumā reklamācija no prasītājas puses tika izdarīta līguma 5. § paredzētā,
t. i. 14 dienu laikā no kuģa galīgās izkraušanas. Šai zii;ā atbildētājs otrā instancē gan apgalvojis, ka pēc kuga „Uranus",
kurā tika iekrautas Ā. preces, galīgās izkraušanas 14 dienās
nekāda prasība netika pieteikta. Tādā kārtā Tiesu Palāta gan
klūdās, aizrädot, it kā atbildētfijs neesot apgalvojis, ka 1927. g.
1. jūlija caur firmu C. atbildētājam izdarīta reklamācija uzskatāma par nokavctu. Šis apstāklis tomēr nevar novest pie Tie
su Palātas sprieduma atcelšanas, jo Tiesu Palātai vispār nebija jārēķinās ar mineto atbildētāja kailo apgalvojumu. Ccļot
šādu iebilduinu, atbildētājam tas vismaz bija jāmotīvē un jākonkrētizē, uzdodot kuga galīgas izkraušanas laiku, atkarībā
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no kura aprēķināms minētais reklamacijas izdarīšanas termiņš.
To atbildetajs nav darījis, kadēl Tiešu Palāta varēja atzīt par
parcizu prasītajas apgalvojumu, ka rekiamācija izdarīta likumā
paredzētā laikā. Kas attiecas uz atbildctāja aizrādījurnu, ka
rcklaniācija bija izdarama pirins preces pārvietošanas, tad Tie
su Palata gan ari šai ziņā nepareizi uzsver, it kä atbildētājs
šādu pārvietošanu nebīitu apgalvojis, bet arī šai nepareizībai
nav nozīmes, jo Tiesu Palāta spdeduma citā vietā nākusi pie
kasācijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka preccs apskatīšana p ē c p ā r v i e t o š a n a s
neesot pierādīta. Tiesu
Palāta atzinusi, ka rcklamācija no firmas C. izdarīta prasītājas
u z d e v u m ā , kāds atzinums dibināts uz minētās firmas raksta
satura interpretāciju un tādēļ nav pārbaudfims kasācijas kārtībā;
tādēļ nav ievērojami atbildētāja paskaidrojumi kasācijas sūdzībā, kuros viņš cenšas pierādīt, ka reklamācijai un uzaicināšanai uz arbitrāžu ncesot nozīmes, kā izdarītai no pilnīgi svešas
personas. Aiz tā paša iemesla atkrīt arī atbildētāja iebildumi
pret Tiesu Palātas slēdzienu par arbitru apskatītā un arbitra
nosūtītā materiāla identitāti, kāds slēdziens līdzīg-ā kārtā at
tiecas uz lietas faktisko pusi un tādēl nav padots pārbaudei kasācijas kārtībā. Pie tarn atbildetajs nepareizi apffalvo, ka vii,iš
zemākās instancēs būtu apšaubījis arī prasītājas faktūrā atzīmēto datumu, jo, kā redzams no lietas, viņš ir apšaubījis tikai
faktfirā ievestos orderu numurus, kā to a,rī pareizi konstatējusi Tiesu Palāta, kura tādēļ savu argumentāciju par preces
identitāti varēja dibināt uz datuma neapšaubīšanu no atbildētāja puses . . . Tiesu Palāta atzinusi par pielaižamu pārbaudīt
arbitru atzinumu par materirda bojājumu cēloni no šī viedokla..
Tiesu Palātas motīvi attaisno viņas slēdzienu, ka atbildetajs
viņa celto iebildumu nav pierādijis. īstenībā, kā ekspertīzes
izdarīšana, ttā arī sie Tiesu Palatas motīvi un kasācijas sudzības iesniedzēja pret tiem celtie iebildumi atzīstami par liekiem, jo saskai.iā ar prāvnieku līguma 10. § arbitra atzinums ir
galīgs v i s o s strīdus jautājuinos un, tā tad, arī jautājumā par
koku bojājumu cēloni un laiku. Tādēļ arbitru atzinums, ka
koki tika n o s īī t ī t i slapji, atbildētājam katrā zii.iā ir saistošs
un šis jautäjums Tiesu Palātā vispār ncbija japārbauda, uz ko
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zemākās instancēs pareizi aizrādījusi prasītāja (sk. arī Dr. Lēbera rakstu „Das Schiedsgerichtswesen in Lettland", Jahrb.
f. Schiedsgerichtswesen, III sēj. (1931.), IV lpp. 27. Sek.).
(1934. g. 25. okt./22. novembra Spr. Nr. 515 ukc. sab. „Storni un Rull
Ltd" pr. 1. pr. Abramu.)
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Likums par darba laiku.
2. p. piez.
Attiecībā uz atbildētāja iebildumu, ka prasītājai nepienākoties sevišķa atlīdzība par virsstundām tāpēc, ka viņas darbs
kantorī bijis nešļrirami saistīts ar noliktavas fiziska darba
strādniekiem, tad Apgabaltiesa, apsverot lietā iesniegtos pierādījumus, uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un aprādīto datu pamata, nākusi pie slēdziena, ka prasītājas darbs
īi a v b i j i s nešķirami saistīts ar noliktavas stradnieku darbu'. Šāds Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas faktisko
pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā (sal. Sen. CKD.
spr. 33/2594). Bez tam ir ari nepareizs atbildētāja uzskats, ka
par nešķirami saistītu uzskatāms arī tāds darbs, pie kura garīga un fiziska darba strādnieki strādā pakāpeniski un gala rezultātu dod tikai abu strādnieku grupas kopējs darbs, jo tikaj
tad garīga strādnieka darbu var uzskatīt par nepieciešami saistītu ar fiziska darba stradnieku darbu, kad garīga darbinieka
darbs ir nepiecicšams fiziska darba reālizācijai, kādel arī nepiccicšams, lai abu katēgoriju darbs norisinātos vienā laika
sprīdī, bet ne pakāpeniski (sal. Sen. CKD. spr. 28/514).
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 2870, Loporevs pr. I. pr. Gortinski.)

17.
1) Pretēji atbildētaja paskaidrojumiem viņa kasācijas
sūdzībā, tanīs gadijumos, kad darba učmējs ar darba dcvē.iu
pie darba līgruma noslēgšanas ir vicnojušies par noteiktu virsstundu skaita strādāšanu katru darba dienu, mēneša atalgojumā arī ir nepieciešami parcdzēt un noteikt, kāda atlīdzTba ir
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domāta par darbu normālā darba laikā un kāda par virsstundu
darbu, jo pretējā gadījumā nav iespējams konstatēt, vai šāds
ligittns nerunā pretim Lik. par darba laika noteikumiem. Tamdēl, lai varētu atzlt par spēkā esošiem šādus līgumus, ir arī
nepieciešami ievērot attiecīgo formu, t. i. mēneša alga jāsadala kā atalgojums par normālo darbu un kā virsstundu atalgojums, lai tieši ar aritmētisku aprēķinu varētu konstatēt, vai at
algojums par virsstundām nerunā pretim Lik. par darba laiku
17. p. noteikumiem, un vai tāpēc šāda vienošanās, saskaoā ar
L. civ. lik. 2922. p. noteikumiem, nav uzskatāma par nederīgu.
Ja atsevišķs atlīdzības apmērs normālam un virsstundu darba
līgumam nav paredzēts, bet i.r noteikta tikai viena paušalsumma mēnesī, tad neatkrīt viss līgums, bet tikai līguma noteikumi par virsstundu atlīdzlbu kā prctlikumīgi, un virsstundu atlīdzība tādā gadījumā nosakāma saskaņā ar Lik. par darba lai
ku 17. p., pie kam nolīgtais panšalatalgojums uzskatāms kā atalgojums par darbu normālā darba laikā.
(1934. g. 23. nov. spr. Nr. 2870, Loparevs pr. 1. pr. Gortinski.)

2) Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasītāja strādājusi pie
atbildētājas par algu Ls 5'0,— apmērā mēnesī, un ka bez tarn
prasītāja sauēmusi Ls 20,— mēnesfkā virsstundu atlīdzību. Ap
gabaltiesa tālāk konstatējusi, ka prasītājai, par visu darba lai
ku pienākas par nostrādātām virsstundām pēc likuma Ls
689,59, no kādas summas Apgabalticsa atvilkusi jau saņemto
virsstundu atlīdzību pa Ls 20,— mēnesī, t. i. Ls 465,—, un prasību tādēļ apmierinājusi Ls 224,59 apmērā,
Pretēji atbildētājas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, pievestais Apgabaltiesas aprēķins pilnīgi saskan ar Li
kuma par darba laiku noteikumiem un ar Sen. CKD. spriedumu 1933. g. Nr. 1553, Mačs lietā, uz kuru atbildētāja atsaucas.
Šinī spriedumā Senats gan atzinis par nerunājošu pretim Likumam par darba laiku tādu līgumu, pēc kura līguma kontrahenti pie tā noslēgšanas zināmu daļu no atlīdzības ir atskaitījuši
kä atlīdzību par strādnieka virsstundu darbu, kurš viņiem iepriekš noteikti jau bija zināms; bet līdz ar to Senats minētā
spriedumā noteikti uzsvēris, ka šāds līgums var palikt spēkā
vienīgi tiktālu, cik ar to netiek aizskārtas strādnieka ticsības
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uz l i k u m ā paredzētām p i e m a k s ā m par virsstundu
darbu. Tadēļ atbildētāja pilnīgi nepamatoti atrod, ka konkrētā gadJjumā, kur prasītāja zinājusi, ka viņai bīīs jāstrādā 110teikts virsstundu darbs, šis pčdējais jau katrā ziņā bīītu atzīstarns par atlidzinatu ar nolīgrto paušalsummu. Šādam uzskatam Apgabalticsa pareizi nav pievienojusies, ņcmot šo paušalsumnm vērā tikai tiktālu, cik ar to tika segtas prasītājai
p ē c 1 i k u m a pienākošās piemaksas par virsstundu darbu,
un piespriežot prasītājai papildu atlīdzību par šo darbu, ciktālu atlīdzība par to ar šo paušalsummu n e t i k a segta. Ar
sacīto atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sīīdzībā.
(1934. g. 22. novembra spr. Nr. 2372, Gailis pr. 1. pr. Rozīts.)

—

23S

—
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3.

Rigas Apgabaltiesa ar savu 1933. g. 14. jūlija lēmumu sodījusi Pēteri B. par 1932. g. 23. decembra kvīts izdošanu bez
zīmognodevas apmaksas ar Ls 3,— lielu zīmogsodu; saskaņā
ar Rīkojumu par zīmognodokli 3. p. par zīmognodokļa nenomaksu atbild visas personas, kuras piedalās dokumentu sastādīšanā, iesniegšanā, p i e ņ e m š a n ā vai tālākdošanā; saskaņā
ar tā paša rīkojuma 90.. p., personas, kas ņēmušas dalību privātas kārtības dokumentu sastādlšanā, v a i k u r u ī p a š u m ā
tie p ā r g ā j u š i s a k a r ā ar u z r a k s t u vai s e višķu darījumu,
pārkāpjot zīmognodokļa noteikumus,
soda katru personu atsevišķi ar naudas sodu līdz desmitkārtīgam nenomaksātā zīmognodokļa apmēram; dotā gadījumā no
Pētera B. izdoto kvīti par Ls 40,— saņemšanu no kāda K. par
cukurbiešu vešanu, gan iesniedzis tiesai atbildētājs Kārlis V.,
toinēr nekādu dalību šā dokumenta sastādīšanā viņš nav ņēmis, kā arī nav nekāda uzraksta par minētās kvīts tālākdošanu
V. un arī Nodokļu departaments neaizrāda ne uz kādu darījumu, sakarā ar kuru šī kvīts būtu pārgājusi V. rokās; ka tamdēļ, pretēji Nodoklu departamenta aizrādījumam, nav likumīga
pamata sodīt V. par Rīkoj. par zīmognodokli noteikumu pärkāpšanu, un ka Sen. 33/562 spried. runā tikai par kvīts pieņēmēja (saņēmēja) atbildību pēc Rīk. par zīmognodokli 3. p. Ja
V. nav kvīts p i e ņ ē m ē j s, tad arī no Sen. 33/562 spricd. viedokla zīmogsods vhiam nebija uzliekams.
(1934. g. 22. novembra spr. Nr. 1896, Bietes pr. I. pr. Veidcnbcrgu.)
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13.

Pēc Nodokļu departamenta domām, cesijas uzraksts par
labības ievešanas atjaujas tālākdošanu (cesiju) esot uzskatāms
par saistlbas rakstu uz nenoteiktu summu, un tāpēc šāds ce
sijas uzraksts esot apmaksajams ar zīmognodevu pēc Rīk. par
zīmognod. 13. p. likmes. Šāds Nodokju departamenta uzskats
nav atzīstams par pareizu, jo ar labības ievešanas atlauju tiek
vienīgi konstatēts iepirktās iekšzemes labības daudzums (Not.
par maizes labības tirgus rēgul. 6. p., Lik. kr. Nr. 123, 1930. g.).
Ja nu šādu atlauju dod tālāk (instrukc. 16. p. — Lik. kr. Nr.
126, 1930. g.), tad šāda tālākdošana nav uzskatāma par cesiju
civīltiesiskā nozīmē, jo par civīltiesiskas cesijas priekšmetu
var būt prasījumi (3467. p.), bet ne vienkārši pierādīšanas papTri (apliecības), kas konstatē vienlgi iepirktās iekšzemes la
bibas daudzumu. Tāpēc arī šādas atlaujas tālāk došana nav
apmaksājama ar zīmognodevu ne kā saistību rakstu cesiju,
nedz arī kā līgums. Pie tādiem apstākjiem Apgabaltiesa pilnīgi
pareizi atzinusi, ka šādas apliecības cesijas nepaiet ne zem viena no Rīk. par zīmognodevu 13. p. pievestiem gadījumiem un
atcēlusi Nodokju departamenta lēmumu par zīmogsoda uzlikšanu notāram.
(1934. g. 23. novembra spr. Nr. 1268, Kanska 1.)

37.

Nodoklu departaments paskaidro, ka pēc Rīk. par zīmognodevu 46. p. 32. pkta miršanas apliecības ir brīvas no zīmognodevas, bet ka tomēr šādas apliecības noraksts pēc 16. p. 2.
pkta b nod. apmaksājams ar zīmognodevu Ls 0,40 apmērā. Ta
del Nodokju departaments atrod, ka notāram pirms apliecināšanas bija jāpārliecinās par noraksta apmaksu ar zīmognodevu, un ka nekrīt svarā, kur šo norakstu iesniedz, jo atzīme par
to, ka noraksts derigs iestādēm, atsvabinātām no zīmognodevas, nevar mazināt notāriāli apliecināta apliecības noraksta kā
pierādījuma dokumenta nozīmi vispār. Pretēji Nodoklu de
partamenta domām, notāriāli apliecinātu norakstu apmaksa ar
zīmognodevu nav pavedama zem Rīk. par zīmognodevu 16. p.
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2. pkt. b. nod., bet gan vienīgi zem 37. p. No Rīk. par zīmogn.
36. un 37. p. p. nepārprotami izriet: a) ka šais pantos apvienoti, pretēji Kr. Gerb. ust. (12. p., 45. p.), nosacījumi par norakstu apmaksu kā proporcionālās, tā vienkāršās, zīmognodevas gadījumos; b) ka arī pēc šo pantu principa norakstu apmaksa notiek piemērojoties orīģināla apmaksai ar zīmognodevu. Nav nekāda racionāla pamata pieņemt, ka noraksts ir apmaksājams ar zīrnognodevu, ja pats Originals nav apmaksājams. Tādēļ — gala slēdziena zinā — Tiesu Palāta pareizi atradusi, ka noraksts pie tā apliecināšanas no notāra nebija apmaksājams ar zīmognodevu.
(1934. g. 21. nov./l7. decembra spr. Nr. 868, Zibciko mant. 1.)

46. p. 55. pkts.
Pretēji Nodokļu departamenta domām, Rīk. par zimognod. 46. p. 55. pkts nešķiro korespondenci pēc tā, vai kontrahenti atrodas vienā vietā vai dažādās. Tāpat, nav pamata domāt, ka, ja tirdzniccības vēstule nesatur visas 3 līguma gradācijas (piedāvājumu, pasūtījumu un apstiprinājumu), tāda vēstule būtu apliekama ar zīmognodevu. Līgums, kā tāds, uzskatāms par noslēgtu jau ar piedāvājuma pieuemšanu, pie kam
picdāvājums var būt arī mutisks, kā tas noticis taisni konkrētā gadījumā. Rīk. par zīmogn. 46. p. 55. pkts apzināti atkāpjas no Kr. Gerb. ust. 57. p. 3. pkt,, kur tirdzniecības korespondence taisni nav seviški aplikta ar zīmognodevu.
(1934; g. 21. marta spr. Nr. 650, „Merino" I.)

91.
Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka Valsts zemes bankas Jelgavas nodalai iesniegtā Bauskas Lauksaimnieku krāj-aizdevu
sabiedrības 1931. g. 13. februāra apliecība nav apmaksāta ar
Rīk. par zīmognod. 16. p. 3. pkt. paredzēto Ls 0,40 zīmognodevu un nolēmusi piedzīt no apliecības izdevējas, kā arī no apliecības sauēmējas zīmogsodu Ls 4,— no katras, bet atstājusi
bez ievērības Nodoklu dcpartamenta lūgumu uzlikt sodu Valsts

—

241

—

Rik. par zīmog.

zemes bankas Jelgavas nodalas amatpersonäm, kuras so aplieclbu picņēmušas un nav nosūtījušas Nodokļu departamentam,
kā to prasa Rfk. par zīmognodcvu 104. p. Valsts zemes banka, resp. tās nodaļa atzīstama par valsts iestādi, kādēl zīmogsodu nevar uzlikt bankai, bet gan tikai tās vainīgam ierēdniin,
kcā to Senats jau paskaidrojis attiecībā uz Latvijas Banku. To
mer Tiesu Palātai, saskaņā ar Rīk. par zīmognodevu 100. p. 1.
teik., 4. p. 3. pkt., 91. p., pašai bija jātaisa lēmums par vainīgā sodīšanu, un ja vainīgā ierēdņa vārds nebija zināms, tad
Tiesu Palātai vajadzēja pieprasīt ziņas no Nodoklu departamenta, resp. taisīt lēmumu par termiņa došanu Nodokļu depar
tamentam attiecīgas izziņas izdarīšanai un ziņu iesniegšanai.
Atrodot, ka jautājuma izšķiršana par vainīgā Valsts zemes ban
kas Jelgavas nodalas ierēdņa sodīšanu atstājama Nodoklu de
partamentam, Tiesu Palāta ir pielaidusi motīvu nepareizību,
pārkāpjot Civ. proc. nol. 816. p.
■

(1934. g. 26. oktöbra spr. Nr. 873, Terzens 1.)
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Vekseļu likumi.
17.
Apgabaltiesa atraidījusi prasību, kurā prasītāja lūdz atsvabināt viņu no atbildības un maksājuma pēc vekseļa par Ls
l'OO,—, kuru 1929. g. 30. novembrī parakstljis Vilis E.; no vek
sela redzams, ka prasītāja, kura skaitās kā vekselņēmēja, to
žirējusi. Prasītāja atrod, ka viņai pret šo vekseli neesot jāmaksā, jo vekseli pie atbildētājas diskontējis pats vekseļdevējs E., kādēl šinī gadījumā esot piemērojams Veks. lik. 17. p.,
pēc kura pastāvot prezumpcija, ka vekselis, ja tas atrodas vekseldevēja rokās, pēdējam nodots dzēšanai. Tomēr no pašas
prasītājas paskaidrojumiem redzams, ka vekselis viņas rokās
nemaz nav bijis, ka vina tikai to parakstfjusi kā žirante uz E.
Iūgumu, kas arī pret vekseli saņēmis naudu īo atbildētājas. Šādos lietas apstāklos, pretēji prasītājas domām, Veks. lik. 17.
pants nav piemērojams, jo pirms veksela diskontēšanas pie atbildētājas tas nekädas veksela funkcijas nebija izpildījis un
vekseļdevēja vekselsaistība radusies tikai ar vekseļu izdošanu
atbildētājai (Veks. lik. 15., 16. p. p.). Tādēļ nevar šinī gadījumā būt runas par Veks. lik. 17. panta piemērošanu, kas paredz gadījumu, kad vekselis pēc tā izdošanas nonāk atpakal
vekseldevēja rokās.
(1934. g. 18. decembra spr. Nr. 1112, Grinbergs pr. 1. pr. II Pārdau.eavas krāj-aizdevu s-bu.)

25.
Tiesu Palāta, atcelot Apgabaltiesas spriedumu, prasību
piespriedusi uz tā pamata, ka Latvijas Banka esot bijusi it kā
vekseltiesiska mandātāre, un proti Linu monopöla nodalas (F.
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m.) mandātāre un ka Latvijas Bankai tāpēc neesot bijusi ticsība vckseli protestet un iesūdzēt s a v ā vārdā. Šāds Tiesu
Palntas izejas ptinkts atzīstarns par nepareizu. Tiesu Palāta
ncnoliedz, ka Linu monopola nodaļas indosaments ir sine obligo blanko indosaments, bet nevis prokūras-indosaments
(Veks. hol. 25. p.), par kādu vien būtu uzskatāms vekselticsisks
pilnvarojums (mandāts, kā — neprēcīzi — izteicas Tiesu P'alāta). Tāpēc Latvijas Banka — no vekseltiesību viedokla —
varēja, kä parasta blanko indosatāre un ar blanko indosamcntu
(kas izgājis no Linu monopola nodalas) lēģitimētā vekselturētāja (Veks. nol. 23. p.), vekseli likt protestēt un to iesūdzēt savā vārdā. Tiesu Palātas atsauce uz to, it kā „uzspiedums" uz
veksela priekšpusi: „Inkaso Nr. 60322 Latvijas Banka" esot
uzskatāms it kā par „mandātu" (t. i. tā tad, par prokūrindosamentu), neiztur kritiku: Tiesu Palātas aizrādījums atkrīt jau
tāpēc, ka vispār nav noskaidrots, k a s šo „uzspiedumu" uz~
licis, un it sevišķi, vai to uzlikusi Linu monopola nodala. Katrā
ziņā šai „uzspiedumā" trūktu liekamā prokūrindosamenta (it
kā Linu monopola nodaļas) paraksts. Gan varētu, runā esošā
gadījumā, Linu monopola nodalas blanko indosamentā ieraudzīt paslēptu „inkasomandātindosamentu". Bet pat ja minētam Linu monopola nodalas indosamentam atzītu paslēpta in
kaso mandāta nozlmi Lavijas Bankai, tad tomēr šl pēdējā atkal atjaunojusi UJI nodibinājusi īsto jūridisko stāvokli ar to, ka
viņa visas savas tiesības pēc veksela nodevusi savai „pilnvardevējai", Linu monopola nodaļai, ar uzrakstu uz piedziņas dokumenta,_t. i. uz paša veksela. Ar šādu cesiju Linu monopola
nodala (Finanču m-ja) jau legitimējusi sevi kā tagadējo kreditori un piedzinēju, kā tas redzams no pašas prasītājas iesniegtās tiesu izpildītāja pavēstes. Inkasornandātindosarnents, pēc būtības, ir fiduciārs darījums, kuru savā štarpā slēdz inkasomandātindosants (kfi inkasomandants) ar inkasomandātindosatāru (kā
inkasomandatāru), bet kas pašā Lndosamentā nav izteikts un neizpaužas. Cedejot tiesības no veksela īstam vekseļturētājam, Li
nu monopola nodaļai (kā fiduciantam), Latvijas Banka (ka fiduciāre) izpilda fiduciāro danjurnu, jo restituē (atjauno) īsto vekseltiesisko stavokli. Ka vekseļtiesību cesija butu notikusi tikai
p ē c tagadējās prasības celšanas, Tiesu Palāta nav konstatējusi. īsteiiībā, cesijas uzraksts taislts 1930. g. 1. aprīlī, bct ta-
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u;>deia prasiba cclta 1930. g. 3. niaijfi. Tādā kārtā, pretēji Tiesu Palatas domäm, Latvijas ßanka gan bija fonriāli, t. i. vekseltiesiski, lēģitimeta vekseli likt protestēt un izšūdzēt taisni
s a v ā vārdā. Savu materiāli-tiesisko saistibu pret Lina mo
nopöla nodalu (Finanču m-ju) Latvijas Banka bija izpildījusi,
nododot vekseltiesibu sai pēdējai atpakal ar minēto cesiju. Ja
nu atkrit viss Tiesu Palatas izejas punkts, t. i. fonnalas, vekseļtiesiskās lē^itiinācijas trOkums Latvijas Bankas personā toreizējās vckseļprasības celšanai pret tagadējo prasītāju, tad
sabrūk arī visa, Tiesu Palātas uz aprādītās nepareizās premises uzbūvētā, tālākā argumentācija par tagadējās prasības pamatotību. Par to, ka paslēptais inkasomandātindosainents formāli, vekseļtiesiski lēgitimē inkasomandātindosatāru kā attiecīgo vekselkreditoru un prasītāju, teorijā nav šaubu (sk.
Staubs, kommentārs pie vācu vekselnolikuma 17. p. 6. piez.).
Vienīgās sekas no tā, ka prokūrindosaments ietērpts īstā, formāli pilnīgā indosamentā, kā inkasomaridātindosamentā, būtu
tas, ka vekseļparādnieks varētu pret inkasomandātindosatāru
celt tās pašas vekseltiesiskās ierunas, kas parādniekam piekristu pret inkasomandātindosantu, jo inkasomandcātindosatārs
reālizē un izved vekseļtiesisko prasījumu un vekseltiesības gan
savā vārdā, bet tomēr n e kā s a v a s p a š a vekseltiesības,
bet gan kā svešas (inkasomandātindosanta, kā materiāli īstā
vekseļturētāja) vekselti.esības (Staubs 1. c. 8.—11. piez.). Runā esošā gadījutnā Finanču ministrija (Linu monopöla nodala)
nebija izvairījusies no atbildības došanas uz tagadējās prasītājas celtām ierunām aiz partu savstarpējām jfiridiskām attiecībām. Tiesu Palāta nav konstatējusi, ka pret Finanču ministriju
(Linu monopöla nodalu) tagadējā prasītāja būtu cēlusi tādas
ierunas, kas atspēkotu Finanču ministrijas materiāli tiesisko
vckselprasTjumu pret tagadējo prasītāju.
Aiz aprādītiem iemcsliem Senats atrod, ka Tiesu Palata
parkāpusi Vcks. nolik. 23., 25. p. p., Civ. proc. nol. 816. p., kādēl vii,ias spriedums atcelams.
(1934. g. 21. nov. spr. Nr. 355, fabr. „ Jugla" pr. l . p r . hin. min.)
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97.
Tiesu Palāta nāca pie slēdzicna, ka atbildētāja ir pierādījusi, ka nelaime notika šinl gadījumā nevis dzelzcela vainas
dēl, jo tilta sargs neesot vainojams, ka viņš nelaimes brīdī
nav atradies sava vietā pie tilta im nav brīdinajis prasītāju, bet
gan vienīgi paša prasītāja vainas dēļ, jo viņš nelaimcs brīdī
atradās icreibušā stävokli tilta vidū, kur publikai bija aizliegts
iet. Tilta sarga, liecinieka L., liecību daļā par to, ka viņam
Bija uzlikts pienākums raudzīties uz to, lai cilvēki nestaigā pa
tilta vidu, bet gan pa īpašu celinu tilta malā, pa kuru bez tä
bij;i aizliegts iet vilciena kustības laikā, Tiesu Palata pat neueina vērā aiz t;i iemesla, ka likums, pēc vinas dorn am, neuzliek dzelzcela tilta sargam tādu pienākumu. Pēc pareiza praSltäja pilnvarnieka aizradījuma, jautājums šinī gadījumū nemaz
negrozās ap to, vai käds likums ir rēgulējis dzelzcela tilta sar
ga pienākumus, bet gan vienīgi ap to, vai dzelzcelš bija spēris
visus solus, kādus varēja un vajadzēja spert, lai novērstu ne
laimes gadījumu. Tikai gadījumā, ja atbildētāja būtu pierādījusi, ka nekāda nolaidība no dzelzcela puses nav pielaista, vina bütu atsvabināta no atbildības par nelaimes gadljumu pie
dzelzcela eksploatācijas, jo pēc Dzelzcelu likuma 97. panta viņas vaina tādos gadījumos vienmēr ir prezumējama un tādēl,
ja dzelzcelš pierāda, ka arī pats prasītājs ir vainīgs nelaimes
gadljumā, šis apstāklis pats par sevi neatsvabina viņu no atbildības par nelaimes gadījumu, kura tad pastāv samazinātā
apmērā uz jauktas vainas pamata (Sen. CKD. spried. 34/532).
Tādēl Tiesu Palātai vajadzēja apspriest liecinieka L. liecību no
šī vicdokla un apsvērt jautājumu par to. vai no dzelzcela pu
ses tomēr nav pielaista nolaidība, ja viņa sargam uzdeva uz-
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raudzīt divas vietas: pašu tiltu un tilta apakšu, kuras vicns
cilvēks vicnā laikā nevar apsargāt, kādēl arī varēja notikt tā,
ka vilciena kustības laikā sargs neatradās uz tilta. Tas bija
darāms šinī gadījumā it sevišķi vēl tāpēc, ka tilts atradās tik
bieži apdzīvotā vietā, kāda ir Ogrre, un bija atklāts arī publikas
lietošanai, kura, kā to liecināja liecinieks L., parasti neklausīja
sargu, kuram tādēl nebija iespejams uzturēt kārtību publikas
kustībā pār tiltu. Neapsverot liecinieka L. liecību no šī viedokla, Tiesu Palāta ir pielaidusi motīvu nepilnību, pārkāpjot
Civ. proc. nolik. 816. pantu.
(1934. g. 23. novembra spr. Nr. 1900, Grāva pr. ]. pr. Dzelzcelu virsv.)

•
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Notariata nolikums.
2851.
Saskaņā ar Notar, nolik. 2851. panta saturu nodokļu samaksu vai atsvabināšanu 110 nodokla maksas notärs apliecina
uz akta par nekustamas mantas pāreju, atzlmējot savā apliecinājumā attiecīgus dokumentus. Kā pareizi aizrāda kasācijas
siidzības iesniedzēji, cik lieta grozās ap zīmognodcvas saniaksu n a u d ā, uz akta tiešām jāatzīmē icmaksātās zīmog- .
nodevas apmērs un dokuments-kvīts par samaksu. Kas attiecas uz gadījumicm, kad zīmognodevu nomaksā akta markās, tās uzlipinot, — tad no paša dokumenta rcdzams, ka zīīnogmarkas uzlipinātas un dzēstas no notāra, kādēļ nekāds atscvišķs notāra apliccinājtims nav vajadzīgs, jo vairāk tamdēl,
ka „atticcīgus dokumentus" notārs šinī gadījumā nevar atzīmēt, jo tādu nav.
(1934. s. 22. nov. spr. Nr. 1306, Blūzmauu 1.)

316.
1) Rigas Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Ikšķiles
pagasta valdes un Kārla B. blakus sūdzību par Rīgas-Valmieras zeiries grāmatu nodalas priekšnieka rīcību, kas ar savu
1932. g. 7. oktobra lēmumu noraidījis lūgumu korroborēt noslēgto pirkšanas-pārdošanas līgumu, ar kuru Ikšķiles pagasta
pašvaldība pārdevusi Kārlim B., atdalot no pagasta pašvaldībai piederošām no Ikšķiles muižas atdalītām zemnieku zemes
„Elkšņuskolas mājām ar zemes grāmatu reģ. Nr. 7026 — 26,508
hektāru lielu zemes gabalu Kadiļ-cu mājas". Savu noraidošo
lēmumu Zcmcs grāmatu nodaļas priekšnieks motīvējis ar to:
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1) ka 1930. g. 21. scptembrī korroborētā pirkšanas līgumā, ar
kuru „Elkšnuskolas" mājas Rigas pilsēta pārdevusi Ikšķiles pagasta pašvaldībai, ievietots 11. § notcikums, k a
mājas
lietojamas
vienīgi
evanģeliski-luteriskā.s
tautas
(pagasta)
skolas
uzturēšanai,
kāda
noteikuma dēļ esot samazināta māju pirkšanas cena; 2) ka Ri
gas pilsētas valdc ar savu 1932. g. 22. marta rakstu zemes
grāmatu nodaļai esot pieteikusi neatlaut bez viņas rakstiskas
piekrišanas minēto māju vai tās dalas korroborēšanu uz cita
vārda, un 3) ka pie līīguma par llguma korroborēšanu pilsētas
valdes atjauja atdalīšanai neesot iesniegta. Apgabaltiesa pievienojusies šicm motīviem, pie kam nākusi pie slēdzicna, ka
tas apstāklis, ka zemes gramatu reģistrī ievesti tikai pirkšanas līguma 6.—9. S§ minētie.aprobežojumi, nebūt nenozīmē, ka
šā līguina 11. § noteikums neesot saistošs mājas īpašniekam;
ka 11. § icvcstais noteikums, ka mājas lietojamas vienīgi evan. ģeli.ski-luteriskās tautas skolas uzturēšanai — būtu atcelts, arī
blakus sūdzētāji neapgalvojot, un ka tamdēļ mājas vai tās da
las korroborēšanai uz cita vārda csot nepieciešama Rigas pil
setas atļauja, kuru nevar atvietot Rigas apriņķa valdes piekrišana mājas atsavināšanai. Kasācijas sūdzības nepelna ievērību.
Noslēdzot 19'08. g. 25. februārī pirkšanas-pārdošanas IIgumu ar Ikškiles pagasta pašvaldību, Rīgas pilsētas valde ir
ievietojusi līgumā 11. §, kurā noteikti aizrādīts, ka pārdotās
mājas lietojamas vienīgi evanģēliski-luteriskas tautas skolas
uzturēšanai, pie kam šis aprobežojums bija ierakstāms zemes
grāmatu reģistrā; tas apstāklis vien, ka šis ierobežojums savā
laikā klūdaini nebija ievests zemes grāmatu registrā pats par
sevi nemaz neiznīcina šo līgumā noteikti ievesto aprobežojumu, kā. tādu, ar kuru visādā ziņā bija jārēķinās Rigas pilsetas
kontrahentam — Ikšķiles pagasta pašvaldībai. Nākot pie tāda
slēdziena, kuram ir izšķiroša nozīme, Apgabaltiesa varēja aii
neapspriest atsevišķi citus blakus sūdzētāju motlvus, jo vairāk
tamdēļ. ka Rigas pilsetas valdes 1932. g. 22. marta raksts ar
Nr. 3124, uz kuru savu lēmumu ari pamatojis zemes grāmatu
nodalas priekšnieks, nemaz nefigurēja Apgabaltiesas lietā, bet
zemes grāmatu nodalas priekšnieka apsvērumam, ka minētā
aprobežojuma dēl samazināta pirkšanas cena, ir tikai blakus
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rnotīva nozīme. Ar to atkrīt kasācijas sūdzības 1. pktā pievestie paskaidrojumi. Tā kā minēto aprobežojumu līgumā
ievedusi savā laikā pārdevēja — Rigas pilsēta, tad saprotams
tikai ar pēdējās piekrišanu un atlauju šo aprobežojumu varētu
atzīt par atceltu un iznīcinātu, tm tamdēl Apgabaltiesa varēja
nākt pie slēdziena, ka bez Rigas pilsētas atļaujas jaunais pirkšanas-pārdošanas līgums nav korroborējams un ka šo Rīgas
pilsētas valdcs atļauju nevarot atvietot Rīgas aprinka piekrišana mājas atsavināšanai. Kasācijas sūdzībā pievestam Kr.
Senāta 1892. g. Nr. 5 spriedumam nav nekāda sakara ar doto
gadījumu.
(1934. g. 22. novembra spr. Nr. 1646. Ikšķiles pag. valdes un Babula 1.)

2) Apgabaltiesa konstatējusi, ka 1931. g. septembrl Edite P., dzim. D., iesniegusi Liepājas-Aizptites zemes grāmatu
nodaļai sava nelaika tēva Johana D. 1927. g. 16. oktöbra testāmentu un lūgusi to korroborēt uz Aizputes immöbili ar hip.
Nr. . . . Ar savu 1931. g. 15. septembra lēmumu zemes grāmatu nodaļas priekšnieks šo lūgumu atstājis bez ievērības, bet
gan pievienojis testāmentu zeines grāmatai un ievedis dažādas a t z ī m e s . . . Zemes grātnaru nodalas prickšnicks nācis pie
slēdziena, ka sūdzētājas tēva testāments ncbija korroborējams
saskaņā ar Notār. nolik. 309. un 321. p. 1. p. „a", kādēļ viņš
sūdzētājas lūgumu izpildījis t i k t ā l u , c i k t a s b i j a i e s p ē j a m s, ievedot zemes grāmatu reģistra . . . folijā II daļas
2. slejā viņa lēmumā minēto atzīmi. Zemes grāmatu nodaļas
priekšnieks nenolicdz, ka viņa ievestā atzīme nav (visās daļās) paredzēta Notar, nolik. 316. pantā, bet pieturas pie viedokļa, ka šinī pantā visi atzīmju veidi nav uzskaitīti izsmeloši.
Gan 316. p. 6. pkts paredz, ka atzīmes veidā var ievest ar nekustamas mantas īpašnieka p i e k r i š a n u visu, ko varētu ie
vest panta veidā — līdz to šķēršju novēršanai, kuru dēl nav iespējama galīga korroborācija. Tomēr konkrētā gadījumfi piekrišana ne no vicna netika izteikta, kādēl nodaļas priekšnieks
atzīmi būtu varējis ievest tikai tad, ja viņš būtu konstatējis
316. p. 1.—5. pktu piemērošanas priekšnoteikumu esamlbu.
Jo, pretēji nodaļas prieksnieka uzskatam (kādu uzskatu sankeionējusi Apgabaltiesa), 316. p. 1.—5. pktos uzskaitītās atzī-
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mes (t. i. atzīines, kuras var icvest bez mantas īpašnicka piekrišanas) ir gan pievestas izsmeloši. Tādēļ arī konkrēta gadījimiā nodalas priekšnieks minēto atzīml ievest nevarēja (ncmaz nerunājot par to, ka vispār nevar atzīt par piclaizamu un
loģisku atzīmes icvesanu, reiz nodalas prickšnieks atradis par
neiespējainu korroborēt uz immobila pašu testāmentu panta
veidā). Tādēl zemes grāmatu nodalas priekšniekam, ja viņš
atrada, ka testāments nebija korroborējams, bija jārīkojas saskāņā ar Notar, nolik. 353., 359. p. p., t. i. bija sūdzētājas lilgums jānoraida, izsniedzot vinai tcstāmentu atpakal. Šādos
apstākļos jāatzīst, ka Apgabaltiesa, nākot pie slēdziena, ka
sfldzētājas lfigums par testāmenta atpakaļ izsniegšanu un minētās nelikumīgā kārtā ievestās atzīmes dzēšanu nebija ievērojams, pārkāpusi Notar, nolik. 353., 359. p. p.
(1934. g. 22. novcmbra spr. Nr. 1580, Dormaņa testam. 1.)

340.

Cēsu-Valkas zemes grāmatu nodalas priekšnieks atstājis
bez ievērības Veltas G. lūgumu par vipas īpašnieces tiesību
apstiprincāšanu uz „P." mājas ideālo pusi ar lietošanas un valdīšanas tiesībām Annai 0. līdz pēdējās nāvei uz mirušā Jāua
O. testāmenta pamata. Ar so testāmentu testātors novēlejis
visu savu mantu sievai Annai 0. virjas mūža lietošanā un valdīšanā, bet pēc viņas nāves Veltai Q. par īpaŠumu. Šo savu
noraidošo lēmumu Zemes grāmatu nodalas priekšnieks motīvējis ar to, ka nav pierādīta testatora atraitnes Annas 0. atļauja testātoram piederošās „P." mājas ideālās puses korröborēšanai Veltas G. īpašumā pirms Annas O. nāves. Apgabaltiesa atstājusi Veltas G. iesniegto blakus sūdzību bez ievērības, atrodot, ka blakus sūdzētājas lūgnms ievest Zemes gramatās Jāpa O. testāmenta 1. punktu attiecībā uz īpašnieku pārmaiņu skar mūža Jictotājas Annas 0. intereses un ka tādēļ, saskaņā ar Not. nolik. 340. p., blakus sūdzētājas lūgums apmicrinārns tikai ar Annas 0. piekrišanu. Savā kasācijas sfīdzlbā
blakus siīdzētrija lūdz Apgabalticsas lēmumu atcelt, atrodot, ka
konkrētā gadījumā mflža lietotājas Annas O. piekrišana neesot
vajadzīga, jo ievešana Zemcs grāmatās esot dibināta uz tiesas
lēmuinu, ar kuru testārora testāments atzīts par stājušos likn-
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mīga spēkā. Kasacijas sūdzība pelna ievērību. Kā parcizi aizrada sūdzētāja savā kasācijas sūdzībā, attiecīgās personas piekrišana, pret kuru tiek vērsta apstiprināšana, vajadzīga saskanā ar Not. nolik. 340. p. tikai tad, kad korroboracija nav
dibinata uz likurau vai tiesas lēmumu. Konkrētā gadījumā su
dzetajas lūgums dibināts uz agrākā nekustamas mantas īpašnieka testāmenta, kas ar Apgabaltiesas lēmumu atzlts par gājušu likumīgā spēkā. Saskaņā ar L. civ. lik. 810. p. zemes grāmatās jāieraksta nevien katrs nekustamas mantas atsavinājums, bet arī vispār katra tās īpašnieka manta. Tā kā agrāķais nekustamas mantas īpašnieks Jānis 0. ar savu testāmentu,
kurš ar tiesas lēmumu atzīts par likumīgā spēkā gājušu, novēlējis visu savu mantu ( tā tad, arī nekustamu mantu) savai
sievai Annai O. viņas mūža lietošanā un valdīšanā, bet sūdzētājai Veltai G. par Ipašumu, — tad pēdējai bija likumīgs pamats ufj tiesība griezties pie zemes grāmatu nodaļas ar lūgumu
izdarlt attiecīgu korroborāciju. Tā kā par pamatu šai korroborācijai sūdzētāja likusi agrākā nekustamas mantas īpašnieka
testāmentu, kurš ar Apgabaltiesas lēmumu atzīts par gājušu
likumīgā spēkā, — tad Annas 0. piekrišana nekustamas man
tas korroborācijai nemaz nebija vajadziga, jo vinai nekādas
ī p a š u m a t i e s ī b a s u z nekustamu mantu nepieder un arl
zemes grāmatās nekādas viņas tiesības nav korröboretas.
Tamdēļ ar! nekustamas mantas korroboracija uz sūdzētājas kā
īpašnieces vārdu, saskanā ar testāmentu, nemaz nav vērsta
pret tcstātora atraitni, Annu 0., kurai novēlēta tikai „P." mājas mūža lietošana un valdīšana nn kuvas tiesības, kā jau aizrādīts, nav ievcstas zem'es grāmatās. Kaut gan testātors sa•vā testāmentā burtiski aizrādījis, ka Veltai G. viņš novēlejis
savu mantu par īpašumu p ē c A n n a s 0. n ā v e s , tomēr nevar b.ūt šaubas, ka sūdzētājai Veltai G. jau no testātora nāves
momcnta pieder uz novēlēto mantu īpašuma tiesības, kaut gan
aprobežotas ar Annas 0. mūža lietošanu un valdīšanu, jo starplaikā līdz Annas 0. nāvei novēlētai mantai jfipieder kaut kam
uz īpašuma tiesībām un tā kā par tādu Tpašnieci nevar atzīt
atraitni Annu ()., kurai novēlēta tikai mantas mūža lietošana
un valdlšana, tad skaidrs, ka par tādu mantas Tpašnieci jāatzīst sūdzētāja, saprotams ar aprobcžotām, Annai O. dzīvai eset,
ticsībām. Icrakstot zemcs grāmatās sūdzētājai novēlētās īpa-
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šuma tiesības uz nekustamu mantu saskaņā ar testāmentu, —
zemes grāmatu nodajas priekšniekam līdz ar to jāieraksta arl
Aiinai O. novēlētās mūža lietošanas un valdīšanas tiesības, ar
kurām sūdzētājas īpašuma tiesības aprobcžotas un tamdēl atraitnes 0 . tiesības nemaz nav aizskārtas.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 1305, Galiers 1.)

363.
Apgabaltiesa, pievienojoties Daugavpils-Uūkstes zemes
grāmatu nodajas priekšnieka motīviem, atstājusi bez ievērības sūdzētāju B. pārsūdzību, atrodot: 1) ka pie lūguma par
korroborēšanas izdarīšanu esot jāpievieno a g r ā k i z d o t a i s
zemes g r ā m a t u akts, resp. v a l d ī š a n a s dokum e n t s, kas pievienojams zemes grāmatu lietai (Not. nol.
363. p.), jo tos gadījumos, kad agrāk nostiprinātās tiesības tiek
iznīcinātas, agrāk izdotam aktam nav nekādas nozlmes, kamdēl viņs esot iznemams no apgrozības, 1 ai n o v ē r s t u
l a u n p r ā t ī g u r ī k o § a n o s ar to un 2) ka tos gadījumos,
kad zimognodeva ir nomaksāta zīmogmarkās, uzlipinot tās uz
akta un dzēšot ar iestcādes zīmogu un datumu, Not. nol. 2851. p.
paredzētais apliecinājums tomēr esoī vajadzīgs un tad uz akta
par nekustamas mantas pāreju esot jcāatzīmē, ka zīmognodeva
ir nomaksāta zīmogmarkās, kuras uzlīmetas uz akta un dzēstas. Savā kasācijas sūdzībā sūdzētāji aizrāda, ka Not. nol.
363. pantā iet runa tikai par tādu jaunu tiesību nodibināšanu,
kuras vēl nav bijušas zemes gmmatās, kā par piem. ķīlu tiesības, kāds zemes grāmatu akts pie šās tiesības iznīcināšanas
saskaņā ar Not. nol. 363. p. jāiesniedz atpakaļ zemes grāmatu
nodaļai pievienošanai zemes grāmatu lietai un ka tanīs gadījumos, kad zīmognodeva nomaksāta uz akta markās, tās uz
lipinot, tad tur esot jāpieturas pie tās kārtības, kāda paredzēta
Noteikumos par zīmogmarku dzēšanu valsts un pašvaldības
iestādēs (Vald. V. 1931. g. Nr. 257., 6. un 7. p.). Apgabaltiesas
uzskats, it kā pie lūguma par korroborēšanas izdarīšanu ir jāpievieno agrāk izdotais zemes grāmatas akts, resp. valdīšanas
dokuments, kurš pievienojams zemes grcāmatu lietai (Not. nol.
363. p.) — atzīstams par maldīgu. Not. nol. 340. p. 1. pkt. gan
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aizrada, ka līdz ar lūgumu izdarīt korroboraciju ir jāicsniedz
visi akti un dokumenti, kas apliecina k o r r o b o r ē j a m ā s
t i e s ī b a s vai zemes grāmatās ievcdamās zirjas, bet tā paša
nolik. 341. p., uz kuru atsaucas 340. p. 1. pkts — pastrīpo, ka
340. p. 1. punktā minētie akti un dokumenti ir jāiesniedz oriģinālos, iznemot tos gadījumos: 1) kad līguins, uz kuru pamatots lūgums izdarīt korroboraciju, ir noslēgts notāriālā kārtībā,
un 2) kad akts vai dokuments, uz kuru lūgumš pamatots, atrodas citas zemes grāmatu nodalas grāmatās. J a a k t a v a i
dokumenta Originals a t r o d a s tās zemes grāmatu nodalas grāmatās, kurai iesniegts 1 ūg u m s i z d a r ī t k o r r o b o r a c i j u , tad ir pietiekoši atsaukties uz akta vai dokumenta oriģinālu, norādot zemes grāmatu, kurā tas atrodas. Dotā gadījumā sūdzētājiem bija jāpievieno lūgumam par korroboraciju dāvinājuma llgums, kam
kā aktam vajaga noderēt par pamatu nostiprināmām tiesībām,
jo Not. nol. 340. p. 1. pkt. prasa to aktu un dokumentu iesniegšanu, kas apliecina k o r r o b o r ē j a m ā s t i e s ī b a s , t. i.
konkrētā gadījumā dāvinājuma līgumu; dāvinātāja tiesības atdāvināt savu nekustamu mantu saskanā ar L. civ. lik. 872. p.
nevarēja izsaukt nekādas šaubas, jo viņa īpašuma tiesības uz
dāvinājuma priekšmetu ievestas zemes grāmatās, bet ja tomēr
zemes grāmatu nodalas priekšnieks atrastu par nepieciešamu
pārbaudīt dāvinātāja iegūšanas aktu, — viņš to varēja izdarīt
saskaoā ar Not. nol. 341. p., neprasot šo dokumentu no lūdzējiem, jo dāvinātāja nekustamas mantas iegūšanas akts oriģinālā atrodas tās pašas zemes grāmatu nodaļas gramatās. Apgabaltiesa atsaucas uz Not. nol. 363. p. un pie šā panta pievestiem motīviem no Hasmaņa un Nolkena, un uzsver, ka to
mer gadījumos, kad agrāk nostiprinātās tiesības tiek iznīcinātas, agrāk izdotam zemes grāmatu aktam nav nekädas nozlmes, kamdēļ vii,iš ir izņemams no a p g r o z i b a s , l a i n o v ē r s t u 1 a u n p r ā t ī g u r ī k o š a n o s . Kā tas izriet no
tā paša 363. p. motīviem šis pants, runājot par nodibināto tiesību iznīcināšanu, nemaz nedomā par iegūšanas vai atsavināšanas tiesībām un aktiem, kur tiesības nav iznīcināmas, bet nododamas no vienas personas otrai, bet domā par tiesībām un
aktiem, kas tiešām pilnīgi vai pa daļai iznlcināmi, kā piem. pie
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ķīlu tiesībām, kur agrāk izdotais zemes grāmatu akts, pēc ķīlu
tiesības dzēšanas zemes grāmatās, jāiesniedz atpakal zemes
grāmatu nodaļai pievienošanai zemes grāmatu lietai, jo šinīs
gadījumos tādi akti tiešām izņemami no apgrozības, 1 a i n o vērstu launprātīgu rīkošanos.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 1306, Blūzmai.m 1.).

<
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1920. g. 12. marta lik. par zemes gramatu nodalam
un notarieiii.
Apgabaltiesa noraidījusi sīīdzību par zemes gramatu nodaļas priekšnieka 1932. g. 12. janvāra lēmumu aiz tā iemesla,
ka runā stāvošais testāments nav sastādlts valsts valodā, kādēļ zemes grāmatu nodaļas priekšnieks pareizi esot noraidījis
tā ievešanu zemes grāmatās saskaņā ar 1920. g. 12. marta lik.
8, p. noteikumiem, saskaņā ar kuriem visi akti, kuri iesniedzami zemes grāmatu nodaļai ierakstīšanai vai atzīmēšanai,
slēdzami valsts valodā. Senats ir paskaidrojis, ka 1920. g.
12. marta lik. 8. p. otrais teikums neattiecas uz privātiem (ma
jas kārtībā) testāmentiem, jo šis likuma noteikums nav domājis aizskārt materiālā likuma (L. civ. lik. 2Ü79. p.) noteikumu,
ka privātu (inājas kārtības) testāmentu var sastādīt jebkurā valoda, neraugoties uz to, ka testātora rikojumi par mantu var
attiekties arī uz nekustamu mantu im var prasīt rīkojumu ievešanu zemes grāmatās (Sen. CKD. kopsēdes spried. Nr. 1—
34. g.), Šai gadījumā Apgabaltiesa atradusi, ka testāmentam
ir piešķirama privāta (mājas kārtības) testāmenta nozīme un
ka viņu, kā tādu. taisni varētu korroborēt zemes grāmatcās.
Bet ja tas tā, tad, izejot no pievesto Senāta apsvērumu viedokļa, Apgabaltiesai nebija pamata noraidīt šāda testāinenta
korroborēšanu zemcs grāmatās taisni uz 1920. g. 12. marta Iik.
8. panta pamata. Tādā kārtā Apgabaltiesa savā lēmumā pielaidusi kā pievestā likuma, tā arī Civ. proc. nolik. 816. p. pārkāpumu, kādēl viņas lēmums nav uzturams spēkā.
(1934. g. 18. decembra spr. Nr. 630, Šcrstu 1.)
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Likums par algotu darbinieku apdrošinašanu nelaimes
un arodu slimības gadījumos.

39
Savā kasācijas sūdzībā sūdzētājs paskaidro, ka viņam
dēla uzturam piespriestos Ls 428,75 tiesu izpildītājs nedrīkstot
kompensēt ar apdrošināšanas sabiedrībai piespriestiem tiesas
un lietas vešanas izdevumiem Ls 611,67, jo šādu kompensāciju nepielaižot Lik. par alg. darbin. apdrošināšanu (Lik. kr.
Nr. 91—27. g.) 39. pants, pēc kura piespriestās pensijas nevar
ieturēt valsts, pasvaldību un privātu parādu segšanai. Bez
tam, saskaņā a.r pievestā likuma 112. p., tiesas agrākā lietā vispār nevarējusi piespriest apdrošināšanas sabiedrībai. tiesas un
lietas vešanas izdevumus Ls 611,67 apmērā, jo nelaimē cietušam neesot pienākuma maksāt sabiedrībai šos izdevumus.
Sūdzētāja kasācijas sūdzība nepelna ievērības. Vispirms,
kas attiecas uz jautājumu par tiesas un lietas izdevumu pretlikumīgu piespriešanu apdrošināšanas sabiedrībai, tad formāli
šis jautājums nav izšķirams šai lietā, bet pēc būtības sūdzētāja paskaidrojumi nav pareizi, jo viņš nav ņēmis vērā Civ.
proc. nol. 303. p. piezīmi. Kas attiecas uz prasības piespriestās
dalas kompensāciju ar pretējai pusei piespriestiem tiesas un
lietas vešanas izdevumiem, tad Tiesu Palāta pareizi atradusi,
ka šai gadījumā notiek divas piedzinas, kuras tiesu izpildītājs
izpilda saskaņā ar civilprocesa noteikumiem, bet ne summu
ieturēšana parādu segšanai pievestā lik. 39. p. nozīmē. Ar to
atkrīt visi aizrādījumi sūdzētāja kasācijas sūdzībā.
(1934. g. 17. decembra spr. Nr. 940, Ozoliņa pr. 1. pr. Vispār. apdroš.
sab. nelaimes gadījumos.)

—

257

—

Agrarreformas 11k.
1. dala 10. p.
Tiesu Palāta, apmierinot praslbu, nēma par pamatu sa
vam spriedumam O. muižas ieņēmumu un izdevumu stāvokli
uz 1920. gada 31. deccmbri. Agrarreformas likuma 1. daļas
10. pants nosaka, ka norēķini par muižu apsaimniekošanu, kuras jau pirms atsavināšanas bija pārnemtas valsts pārzināšanā,
noslēdzami ar agrākiem īpašniekiem tekošā, t. i. 1920./21. saimniecības gada beigās. Tas nozīmē, ka par pamatu šim norēķinam var būt vienīgi 1920./21. saimniecības gada muižas apsaimniekošanas rezultāts: tīrs atlikums vai zaudējumi, kurš
sadalāms starp valsti un agrāko īpašnieku proporcionāli laikam, kurā muiža atradās viņu īpašumā. Tiesu Palāta, nemot
par pamatu savam spriedumam O. muižas apsaimniekošanas
rezultātu uz 1920. gada 31. decembri, ir pārkāpusi Agrar
reformas likuma 1. daļas 10. pantu.
(1934. g. 17. dec. spr. Nr. 952, Brinken pr. 1. pr. Zem. min.).
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Valsts zemes bankas statuti.
31.
Daugavpils Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Pētera
K. sūdzību par Rēzeknes-Ludzas-Jaunlatgales zemes grāmatu
nodalas priekšnieka lēmumu, ar kuru zemes grāmatu nodalas
priekšnieks noraidījis sūdzētāja līigumu ierakstīt zemes grāmatās uz vinam piederošo nekustamo mantu kredithipotēku
līdz Ls 180,— par labu Valsts zemes bankai aiz tā iemesla, ka
K. nekustamā manta jau icķīlāta Latvijas Bankai Ls 900,— apmēi'cā, bet pēc Valsts zemes bankas statūtu 31. p., šī banka var
izsniegt aizdevumus vienīgi tādos gadījumos, kad nekustamā
manta nav apgrūtināta ar hipotēkāriskiem parādiem, vai kad
vecāki hipotēkcāriski kreditori piekrīt pirmtiesību piešķiršanai
Valsts zemes bankas hipotēkāriskam aizdevumam, kādas piekrišanas no Latvijas Bankas puses konkrētā gadljumā nav.
Sūdzētāja kasācijas sndzība ncpelna ievērību. Kā pareizi aizrādījusi Apgabaltiesa savā pfirsīidzētā lēmuniā, attiecībā uz
Valsts zemes bankas izsniedzaniicm aizdevuniiem vienmēr un
pirmām kārtām piemērojami šīs bankas statūti, ciktālu kāds
Specials likums tieši neparedz izņēmumus, bet nedz paša pirmatnējā likuma tekstā par valsts aizdevumiem un viņu nodrošināšanu (Lik. kr. 1920—197), nedz tā papildinājumos (Lik. kr.
1922. g. — 188. un 1932. g. — 95) nekādi izņēmumi šinī jautājumā nav paredzēti. Ja saskanā ar pēdējo likumu (1932. g. —
95) Valsts zemes bankai par labu atlauts ierakstīt zemes grāmatu reģistrā kredithipotēku civlllikumu 1337. p. piezīmē no
rādītā nozīmē b e z i e ķ ī l ā j u m a r a k s t a k o r r o b o r ē S a n a s , tad ar to nemaz nav atcelts Valsts zemes bankas
statutu 31. p., pēc kura bankai par labu hipotēkai jāieņem pirmā pēc kārtas vieta un tālab aizdevumus izsniedz vienīgi uz
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nckustamām mantām, kas nav apgrütinätas ar zemes grämatu
nodaļas korroborētiem parädiem, izņeinot Zemes bankai par
labu, vai ja pärejie hipotēkāriskie kreditori dod savu piekrišanu Zemes bankas aizdevumam piešķirt pirmtiesības. Tarn
apstäklLm vien, ka 1932. g. (95) 21. aprīļa likums ir veläkais
prct Valsts zemes bankas statütiem, nav nozImesS, jo šis velä
kais likums ir tikai agrākā 1920. gadā izdota likuma par valsts
aizdevumiem un viņu nodrošināšanu papildinājums, kas pie tarn
nemaz neaizskar Valsts zemes bankas statütu 31. pantu, bet
no otras puses šis pēdējais bankas statūtu pants, kā ari analogisks hipotēku bankas statütu (Lik. kr. 1924. g. — 128) 9. pants,
ir viens no tiem galveniem noteikumiem, uz kuriem dibināta
Visa valsts aizdevumu nodrošināšanas sistēma. Ar to atkrīt
visi sūdzētāja kasācijas sūdzibā pievestie iebildumi, kuros vinš
apstrīd Apgabaltiesas lēmuma pareizību.
(1934. g. d2. nov. spr. Nr. 1863. Krištubana 1.)
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VI.
Tiesu Palāta uz vinas spriediimā pievesto apsvēramu un
aprādīto datu pamata, sevišķi uz 1804. ff. 11. novemibra likuma
,:Kurzemes mežu reglamenta" 2. pkta pamata nākusi pie slcdziena, ka ja Piltenes pilsētai senos laikos ir bijušas patstāvīgas valsts tiesības un a r ī s a v s m e ž s , tad sakarā ar minēto likumu esot jākonstatē, к a v i ņ a s ī i i e ž s , pēc „patstāvīgas valsts" izbeigšanās ir pārgājis bij. Kricvijas um vēlāk
Latvijas valsts īpašurnā rni ka tamdēļ p r a s ī t ā j a s v a l d l Šanas uzsākšanai par strldus zemes gabalu
j ā l i e k o t P а !• p a m a t u а р г ā d ī t a i s l i k u m s . Šāds
Tk'.Mi Pal'ātas sledziens tamer atzīstams par maldīgu. Minētā
likuma otrā pantā aizrādīts, ka „a 11c K r o n s wälder hn Kur
ländischen Gouvernement, a u c h d e r p i l t e n s c h e W a l d
n i c h t äuis g e n о m m e n, — sollen . . . unter der Wissen*
schaft und Direktion des Forstdepartaments stehen, und kön
nen, d a s i e e i n a b g e s o n d e r t e s E i g e n t u m d e r
h o h e n K r o n e a u s m а с h e n, zu keinem Kronsgutc ge
hörig angesehen werden." No šā likuma burtiskä teksta izriet, ka vh.iš runā par visiemi Kurzemes v a l s t s mežiem, ne=
iznemot a n Piltenes v a l s t s m e ž u, bet vh,is, pretēji Tiesu
Palātas domām, neinaz neparedz, ka visi Pilteiic atrodosies
meži ir pārgājuši pēc Piltenes patstāvīgas valsts izbeigšaiuis
bij. Krievijas un vēlāk Latvijas valsts īpašumā. Lai Tiesu
Pal'ätas slēdziens bütu pareizs, — bütu jāpierāda, ka Piltenē
atrodas tikai vic-ns pats ine/.s, par kuru kä v a l s t s mežu
šis likums tad arī runā. То Tiesu Palāta tomer nav konstatējusi. CL ievada VI pants aizrāda, ka pie bijušā Piltenes apgabala pieder Aizputes un Piltenes pilsētas, Kloster-Aizputes,
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Piltenes im Valtai&u k r o n u muižas un sekojošie p r i v a t ī p a š u m i . . . ja nu Tiesu Palāta nav konstatējusi, ka Piltenē bez Kronu meža nav citu mežu, kuiri varēja piederēt kā
privātīpašums pašai Piltenes pilsētai, tad atzīstams par maldīgu viuas slēd'ziens, ka prasītājas valdlšanas uzsākšanai par
strīdus zemes gabalu jāliekot par pamatu aprādītais Iikums.
Pretēji atbildētājas aizrādljumam, Zemkopības ministrijas prasība nav celta uz iesēdējuma pamata, bet uz tā pamata, ka strīdus mežs ir valsts īpašuims. Tomēr prasītājai bija jāpierāda
sava prasība (CPN 454. р.). Lai to pierādītm vina arī atsaukusies uz augšā minēto likumu;, kas tomēr pats par sevi vir.ias
īpašuma tiesības uz strīdus zemes.'gabalu/ nepierāda. Kaut, кап
Apgabalticsa, kuras motīviem Tiesu Palāta pievienojusies, ir
atsaukusies uz CL 3004. p. piezlmi, aizradot, ka u z 1 i к u m а
pamata pastāvošās īpašumitiesības ir spēkā arī bez vinu terak=
stīšanas zemes grāmatās, — tomēr arī Apgabaltiesa nav konstatējusi un nav aizradījusi t о 1 ik u m u , uz kura pamata strīdus zemes gabals piederētu Krievijas vaļstij. Apgabaltiesa
vieņīgi apgalvo, ka bij. Krievijas valsts īpašurna tiesības uz
zemi esot pārgājušas uz Latvijas valsti ar 1920'. g*. miera Iī=
gumu ar Krieviju. Pati Tiesu Palāta konstatējusi, ka daži по
atbildētājas Iieciniekiem e s o t a p l i e c i n ā j u š i , k a p a r
s t r ī d u s joslu, ka m ē r viņi a t c e r o t i e s , v a l d o t
Piltenes pilsēta.
Tā tad, prasītājas uzdotā liecinieka
Z. liecība, uz kuru pamatots Apgabaltiesas spriedums, atzīstama par atspēkotu, kaut gan Tiesu Paiāta šo liecinieku liecību pretrunu nav apsvērusi. Tiesu Palāta, citējot augšā mi=
nēto atbildētājas liecinieku liecības, n'ākusi pic slēdzicna, ka
atbildētāja, kura atsaukusies uz neatminamo valdīšanu, — varējusi iegūt īpašuma tiesības uz strīdus joslu, j a v i ņ a s v а Id ī š a n a b u t u b i j u s i n e t r a u c ē t a . Tomiēr Tiesu Pa=
lāta nav uēmusi vērā, ka prasību cēlusi nevis Piltenes pilsēta,
bet gan Zemkopības ministrija, kurai tāpēc saskaņā ar CPN
454. p. bija jāpierada savas īpašuma tiesības. Turpretim atbildētājai, kura nav cēlusi patstāvīgu prasību par īpašuma tiesībām uz strīdlgo zemes gabalu, nav bijis arī pienākurns pierādīt savas īpašuma tiesības. Atbildētāja varēja vienk'ārši
atsaukties, iebilduma veidā, uz savu neatmimamo valdTŠanu,

lai pieradītu, ka prasitajas valdīšana par strīdus zemes gabalu
nevarēja pamatoties uz īpašuma tieslbām.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 431, Zeinkopības min. pr. 1. pr. Piltcues
4>ilsetu.)

355.

Apgabaltiesa atraidījusi Dzelzcelu virsvaldes prasību pret
Mildu L. par Ls 150,— īres naudas aiz tā iemesla, ka 1929. un
1930. gados, kad atbildētāja devusi. tiesu izpiildltājam parakstu
par īres naudas ieturēšanu, kuru viņai bijis jāmaksā prasftājas
nomnickam L., viņa bijusi nepilngadīga. Izejot no šāda konstatējuma un pamatojoties uz L. civ. lik. 353. un 354. p. p. Ap
gabaltiesa nākusi pie sledziena, ka atbildētājas dotais paraksts
tiesu izpildītājam viņai kā nepilngadīgai nav saistošs, un ka
neesot no svara, vai atbildētāja īres maksu būtu nomaksājusi
L. vai ne, kādēļ arī uzdotāS' liecinieces nopratināšana atkrītot. Savā kasācijas sūdzībā Latvijas Dzclzceļu; virsvalde aizrāda, ka tas apstāklis, ka atbildētājai, atsauksmi dodot tiesu
izpildītājam, ir bijuši tikai 19 gadu, — nevarot atbrīvot vinu
no tiesu izpildītajain atzītās īres naudas uomaksas; ka šai lietā nevarot būt rim'a par juridisku darījumu, kuru biītu noslēdzis kaut ticsui izpildltājs ar nepilngadīgo III personu; ka
seit neesot noslēgts arī käds līgums, kas būtu atbildētājai neizdevīgs un tamdēļ nepilngadīgai nesaistošs; ka Apgabaltiesa,
pretēji L. civ. lik. 3444., 3734. un 3735. p, izpratnei esot atļāvusi atbildētājai netaisni iedzīvoties uz citu personu rēķina un
ka Apgabaltiesai neesot bijis pietiekošs iemesls noraidīt lieci=
nieces nopratināšanu. Atbildētājas kasācijas sūdzība pelna
ievērību. Dotā gadījumā nepilngadlgä atbildētāja devusi
1929. g. 5. IX tiesu izpildltājam saskarj.Fi ar Civ. proc. nol.
728. j>. atsauksmi, ka viua maksājot L. īres naudu Ls 50,— apmērā mēnesī, ka šī nauda ja« esot samaksāta līdz 1929. g.
18. IX. um ka uz priekšu viņa apnemoties šo naudu ieturēt un
sutīt ticsu izpildītājam. Tādu valsts un tiesu ierēdnim uz likuma pamata no> nepilngadīgās atbildētājas doto parakstu nevar atzīt par tādu civīltiesisko darījumu, kuirš saskaņā ar L.
civ. Iik. 355. p. būtu saistošs nepilngadīgai tikai tanī gadījuma,
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ja darfjums ir acim rcdzami virjai par labu. Те nevar runat
par k'ādu saistošu vai nesaistošu darījuniu jau taindCi, ka da*
rījums, par kuru runa L. civ. lik. 355. p. pēc visparcjicin noteikumiem prasa brīvu gribu (L. civ. lik. 2953. р.), kura pic
nepUngadlgiem prezumēta par aprobežotu (2916. р.); bei tiesu
izpildītājam, saskaņā ar Civ. pr. nol. 728. р., dodainais paraksts nemaz neatkarājas по parakstītāja gribas, bet viņš dodams uz likuma pamata. Tamdēl šim uz likuma pamata do=
damam parakstam visādā ziņā nav civīlticsisks raksturs un
vinš nav pielldzinäms civīltiesiskiem darījumicmi ku-riem, lai
viņi biltu spēkā, vajadzīga brīva gribä. Dotā gadījumā praslba
celta par zaudējumu atlīdzību, кщ-i nodarīti prasītājai ar atbildētājas nepareizu darblbu. Aizsargājot nepilngadīgus по zaudējumiem, kurus viņi paši varēja ciest, slēdzot darījumus bez
aizbildņa picdalības (L. civ. lik. 354., 355. р.), likums toinēr neatsvabina ncpilngadīgā mantu по atlīdzināšanas par zaudējumicm, кщ-us viņš pat's nodarījis trešām personām (saJ. L. civ.
lik. 3445. р.). Likuma (L. civ. lik. 3734. р.) noteikums, ka n ev i e n a m nav tiesības netāisni icdzīvoties otram par launu,.
piemērojams arī attiecībā uz nepilngadīgiem. P a r tādām netaisnām iedzīvošanām otram par launu varētu rumāt dotā gadījumā, ja būtu pierādīts, ka atbildētāja, izlietojot 3 mēnešu
laikā friziera telpas sev par labui, nav samaksājusi par šās tel*
pas lietošanu nevienam attiecīgo maksu. Lai to picrādītiĻ
prasītājs lūdzis nopratiuat liecinieci, bet Apgabaltiesa liecinieces nopratināšanu noraidījusi un ar to ņēmusi- prasTtājam icspēju pierādīt lictas izšķirsanai svarīgu apstākli.
(1935. g. 25. janv. spr. Nr. 351. Latv. Dzelzx. virsv. pr. 1. p'r. Leiša\'iiieks.)

499.
Ticsu Palāta uz vioas spriodumā pievesto apsvērumu un
aprādito datu, sevišķi uz Līzes S. gara spēju pārbaudci izdarītās medicmiskās ekspcrtīzcs pamata, nakusi pie slēdziena, ka
L ī ?. e S. s a i s 11 b a s uizņt e m § a n a s 1 a i к а п с e s о t
v a r ē j u s i p i 1 n a m e.r ā a p z i n ā t i с s s a v a s r ī с ī *
b a s n о z ī m i un s c k a s i n i k a tamdēj viņa atbrīvojaina по
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atbildības pec veksela saistības. Šads Tiesu Pal'ātas slēdziens
attiecas uz lictas apstāklu iztirzašanu pēc bfitlbas un nav pār=
baudāms kasācijas k'artibā. Ar to atkrīt visi atbfldētājas paskaidrojinmi viņas kasācijas sīidzībā, kuros viņa apstrīd Tie'su
Palātas slēdziena pareizību pēc butības. Albi-ldētājas icbilduras
vii.ias kasācijas sīīdzības 1. punktā, ka Tiesu Palāta esot p'ārkāpusi GL 498., 499. p. un CPN 1533. р., jo neesot ievērota
CPN 1533. un sek. p. sevišķā kārtība, — nepelna icvērību, jo,
kā pareizi uzsvērusi Tiesu Palāta, g'ara spējas pārbauda apsardzības kārtībā (CPN 1533.—1546. p.) noteikta īpaši ticm
gadījumiem, kad vajadzīga kurateles nodibināšana, bet ārpus
šīS kārtlbas nav licgts pārbaudīt personas gara spējas prasības lietas izspriežot, lai noteiktu šās personas gribas brīvību
vai spēju saskaņ'ā ar CL 3108. un 2914. p. noteikumiem.
(1934. g. 19. dec. spr. Nr. 1131, Samīts pr. 1. pr. akc. sab. „Auto".) .

691.
Apgabaltiesa atzina par pierādītu, ka atbildētāja, Rīgas
pilsēta, ir ieiļūmusi ielas ierīkošanai zetnes gabalu, uz kuru
■prasītājs ludz atjaunot savu valdīšanu, bet nāca pic sledziena,
ka Rigas pilsētas rīcība nav kvalificējama kā valdīšanas traucēšana, jo viņa, pēc Apgabaltiesas atzinuma, bija rīkojusies kā
publiskās varas organs. Apgabaltiesa tomēr nav nēmusi verā,
ka arī publiskās varas organs var bīīt valdīšanas traucētājs,
ja viņš pārkāpj savas kompetences robcžas (sal. Sen. CKD.
31 '484), un tādēļ, lai atraidītu prasību, ar konstatējumu: vien,
ka Rīgas pilsēta rīkojas kā publiskās varas organs, nepietika,
bct Apgabaltiesai vajadzēja vēl arl konstatēt, ka Rigas pil=
sēta bija rīkojusies savas kompetences robežās, ко Apgabal
tiesa tomēr nav darījusi. Bez t'ä Apgabaltiesa nav i.icmusi ari
vērā to. ka Rīgas pilsētas pilnvarnieks nemaz neatsaucas uz
Rīgas pilsētas publiskain tiešībām ici.icmt pret prasītāja gribu
strīdus zemes gabahi, bet gan uz Rigas pilsētas īpašuma tiesībām uz' šo gabalu, tā kā Apgabaltiesa, atraidot prasību, nav
turējusies Rīgas pilsētas pilnvarnieka iebildumu: robcžās.
(1935. K. 25. janv. spr. Nr. 6S0, Kalniija pr. цг. Dzelzīti ни с.)
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Apgabaltiesa uiz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata konstatējusi, ka li.eta gr.ozās ар īres lī=
guma attieclbām, pie kam lietušanas galvenais objekts ir liel'āka ēka, kufā icrīkota pagasta nespējnicku patversme, bet
tikai apkārt ekaii ir pavisam neliels zemes gabals, kas lauk.saimnieciski nav izmantojamis; ka agrāk šī ēka piederējusi pa=
gastam, bet apmēram 1920.—1921. g. zemes gabals a r v i s u
ē k u uodo-ts valsts zcmes fondā un pagasts prct to saņēmis
muižas ccntru, bet nodotā zeme piešķirta prasītājam V. uiz kā
vārda tā arī korroborēta. Izejot no šiem kasācijas kārtībā
nopārbaudāmiem konstatējumiern, Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka saskaņā ar CL. 71. p. šī ēka skaitāma par zemes
dalu ил k'ā tāda uzskatāma par prasītāja ieierobežotu īpašumu.
Savā kasācijas sūdzībā atbild.etāja atrod, ka Apgabaltiesa esot
pārkāpusi CL 4029. p. um CPN 102. un 196. p. un nepareizi'
piemērojusi CL 771. pantui Kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Pretēji atbiildētājas aizrādījumam vinas kasācijas sūdzī*
bā Apgabaltiesa varēja dotā gadījumā piemērot CL 771. р., jo
prasītājam piešķirta pilnā īpašumā zeme ar ēku, kura saskaņ'ā
ar CL 771. p. ir zemes daļa un kam šī ēka agrāk piederēja nav
nozīmes, jo pagasts, kam šis prasītājam piešķirtais zemes ga
bals ar ēku agrāk piederēja, sanēmiis pret to no valsts zemes
fonda mmižas centra.
(1935. g. 25. janv. spr. Nr. 355, Vilca pr. 1. pr. Olūdas pagasta pašvald.)

847.
Prasītājs ar šo prasTbu lūdz atzīt viņam uz S. māju īpašuma tiesības, kuras tas esot ieguvis iesēdējuma ccļā, jo, sā=
kot ar 1918. g. oktobra mēnesi, vinš šīs mājas valdot un lietojot kā īpašnieks uz starp prāvniekiem noslēgtā rnaņtojuma d;iUšanas līguima pamata. No atbildētāju puscs pret šo prāsību
ir celti iebildumi, aizrādot, ka prasītāja pusē neesot visu to
priekšnoteikumu, kas nepieciešami īpašinna iegūšanai iesēdē=
juma ceļ'ā, starp eitu, prasītājam neesot bijis labas ticības visu
valdīšanas noilguma laiku, jo noilguma tecējums prasītājam
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esot ticis partraukts ar mantojuma dališanas lietu, kas icrosināta 1927. g. 2. septembrī. Tiesu Palāta so praslbu atraidījusi, atrazdama par pareizu 110 atbildētāju puses celto iebil=
duimu, ka prasītāja valdīšana pārtraukta ar ierosiuāto mantojuma (S. mājas) dalīšanas lietu, pie tam Tiesu Palāta uz vinas
spriedumā pievesto datu un apsverumu pamata näkusi pie slēdziena, ka m-antojinna dalīšanas lietās ierosināšana pēc savām
sekāni eso't pielīdzin'āma prasības lietām. Savā kasācijas sū=
dzība prasītājs apstrīd Tiesu Palātas spriedumu vieņTga tai zinā, ka mantojuma dalīšanas Hetas ierosināšana neesot pielllīdzināma prasības celšanai un tāpēc ncatstājot nekādu iespai=
du uz rioilguiņa laika tecējumiu un arī to nepārtraueot. Tiesu
Palāta un prasītājs šai jautājumā par noilguma tecējuma pārtraukšaniu pie iesēdējuma gan nepareizi atsaucas uz CL 3629. р.,
jo šis pants run'ā tikai par prasības noilguma pārtraukšanu,
turpretim iesēdējuma noilguma pārtraukšana paredz CL 847.
un sek. p. Lai iegūtu īpašumu m noilgumia pamata saskaņā
ar CL 846. р., ir vajadzīga nepārtraukta un netraucēta iegīīstamā priekšmeta valdīšana par visu likumā noteikto laiku un
rīkošanās ar to, kā īpašniekam. Šādu valdīšanu CL 847. p.
3. pkts atrod par pārtrauktu, kad iesēdētājs sakarā ar tiesas
aicinājumu vai īpašnieka attiecīgā tiesā celtu protestu, nav
vairs labticīgs valdītājs. Tād'ā kārtā CL 847. p. 3. pkts valdī=
šanas p'ārtraukumu stāda atkarībā no valdītāja labās ticības
trūkuma, bet valdītāja labticības trūkums ir kvalificējams uz
vispārējā pamata, ka tādu šķēršļu zināšana, kas nepiclaiž valdīto lietu) iegūt par īpašumu (CL 839. р.), vai šaubīšanās par
savas valdīšanas likumību, šķēršļiem pastāvot (CL 841. р.).
Par šķērsli valdīšanā, bez šaubām, ir uzskatāms tāds strīdus
vai tiesas iesākts process, kufSlieķ šaubīties par valdīšanas
likumību un ar to atoem valdīšanai netraucētas valdīšanas
raksturu. Arī mantojuma (kopīpašuma) dalīšanas procesa ie\ adīšana tiesā no ārējiem līdzmantinickiem ir tāds apstāklis,
kas nostāda valdītāju mala fidc un pārtrauc noilguma pama*
tam vajadzīgo valdīšanu CL 847. р. 3. pkt. nozīmē. Ja tādā
kā'rtā ar ierosinato dalīšanas lietu valdīšana tika pārtraukta,
tad — gala slēdziena ziņā — Tiesu Palāta pareizi nakusi pie
slēdzicna, ka prasītājam nav bijis vajadzīgo priokšnoteikinmi,
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lai iegūtu strīdū stāvošās S. mājas savā īpašumā iesēdējuma
ceļā, kadēl, saskaiļā ar šo slēdzienu, varēja prasību atraidīt.
(1934. g. 18. dec. spr. Nr. 407, Neiburtfa pr. 1. pr. Neiburgiem un c.)

861.
Tiesu Palāta šinī gadījuimā nevarēja piemērot CL 861.
pantu 1924. ,o:ada lik. Nr. 138 redakcijā jau tādēl vien, ka minētais likums nav piešķīris šim pantam jaiuiā rcdakcijā atpakaļejošu spēku. Tādēl to nevar attieci'nāt uiz laiku pirms 1924.
gada likunia Nr. 138 spēkā nākšanas, bet jautājums par to^ uz
kādu laiku šinī gadījumā skaitāma par apturētu noiilguma tecē=
šana, apspriežams pēc toireiz spēkā esošiem likimra noteikumiem.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 10, Mazalevska pr. 1. pr. ülaudaiui.)

1404.
Apgabaltiesa uz viuas spriedunīā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata konstatējusi: 1) ka prasības Siūdzībā aprādītā kustama manta, kura aprakstīta no policijas uzrauga
1932, g. martā ил aprīlī uz īres valdes sprieduma pamata, —
1931. g. 23. martā по atbildētājas M., esot nodota Nodoklu
departamentam kā rokas ķīla uz ieķīlāšanas līgtčma pamata;
2) ka minētā īres valdes sprieduma pamatä esot likts īrnieces
M. īres parāds izīrētājam Ü.; 3) ka izīrētāja 0. tagadējās pra»
sibas pamatā liktais īres paräds csot par pēdējiem 6—7 mēnešiem pirms M. izlikšanas, kura notikusi 1932. g. maijā, tā
tad par laiku nc agrāk par 1931. g. 1. oktobri. Izejot no šiem,
kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem konstatējumiem, Ap^abaltiesa nākusi pie slēdziena, ka kaut gan sairnnieka aizturēšanas
tiesības rodas ar nmntu ievešaiias momentu izlrējamās telpās,
tomēr īrnieks saskaņ'ā ar L. civ. lik. 1404. p. netickot aprobežots brīvi rīkoties ar savām mantām, kamēr izīrētājs nevērš
uz tām savas pretenzijas; ka lai praktiski reālizētu šīs tiesības,
vajagot pa priekšu rasties kādas izīrētaja prasījumam pret īrnieku; ka, ja īrnieks savus maksājumius kārtīgi pilda un izīrē-
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iäjarh nekādu prasījumu nav, tad īrnieks īrcs līffuma pastāvē.šanas laikā varot savas mantas pat pavisam aizvest vai apmainīt pret svešām un izīrētājam ncesot pamata tās aizturēt,
ne arī celt k'ādus icbildumus pret šīm pārmaiņām; ka ja vēlaki
kādi prasījumi radīsies un mantas tai momentā vairs nepiederēs īrniekam, — tad arī izīrētājs vairs nevarēsot savas aizturēšanas tiesības reālizēt, jo uz svešām mantām, kuras īrnieks
ievieto izīrējamās telpās, saimnieks aizturēšanas tiesības nebaudot (Zvhiffmann VII Nr. 1273); ka dotā gadījumā ieķīlāšaTias līffums ar nodoklu departamentu slēgts jau 1931. g. 23.
īr.artā, bet izīrētāja Ü. īres prasījums, kas netika segts, esot
radies ne agrāk par 1931. g. 1. oktöbri, tas ir 6 mēnešus vēlāk
un ka tamdēļ nodoklu departamenta prasība apmiierināma.
SaVā kasācijas sūdzībā atbildētājs atrod, ka Apffabaltiesa
esot pārkāpusi un nepareizi iztulkojusi L. civ. lik. 1403. un
1404. p. Kasācijas sndzība nepelna ievēribu.
Apgabalticsa gan ncpareizi atzīst, ka saimnieka aizturēšanas 'Jesības rodoties jau ar īrnieka maiitui ievešaiiu izīrējattlās telpas. Aizturēšanas ticsībām nav lietisks, bet tikai obligāciju raksturs (Sen. CKD spr. 30,145; 33/109 u. c.). Tāpec,
saskarjā ar L. civ. iik. 3382. p. aizturētājs var aizturēšanas tie
sTbas izlictot tikai lad, ja prasTjumam pienācis ierminš (fällig:).
Та tad, izīrētājam ticsība aiztmrēt īrnieka mantu tikai tad, ja
viņa īres prasījumam jau pienācis attiecīgais termiņš. Līdz
kamēr īrnicks nav vēl palicis parādā īres naudu, Trnieks nemaz
nav icrobežots savā rīcībā par dzīvoklT ievesto niantu (sk.
1404. p. 3. teik.), picm. atsaviuot to, vai ieķīlājot to trešai per
sonal Apffabaltiesa konstatējusi, ka M. strīdū esošo man tu
icķīlājusi Nodoklu departamentam jau 1931. ff. 23. martā, kurpretim izīrētāja O. īrcs prasījumam, t. i. M. īres parāds izcēlies ne affrāk par 1931. g. 1. oktöbri. Šī konstatējuma pareizību O. savcā kasācijas sfidzībā neapstrī.d. Tā tad, mantu ieķīlāšanas 'laikā O. aizturēšanas tiesības nav reālizējis un arī nevarēja reālizēt, kādēļ Nodoklu departamentam par labu nodibināttis rokas ķīlas tiesības pastāv likumlffā spekā. Kasācijas
siīdzībā minētie spricdumi CvLiiffmana spr. krāj. VII, 1274., IV,
314. attiecas uz laiku, kad bija vēl spēkā klusas ķīlas tiesības.
Pēdējās tomēr tika atceltas ar 1889. g. 9. jūlija novelā paredzēticm noteikumiem par pfirgrozījumicrn noteikumos par hipotē-
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kam (L. civillik. 1391. p. piezlme). Sakarā ar to 1403., 1404. pp.
(1854. §. red.) minētās klusās ķīlas. tiesības īagad atvietotas ar
likumdsko aizturēšanas tiesību, kas norādīta 3381. pantā (sk.
Gasman im Nolken 2. izd. 391. un sek. Ipp.). Tāpēc tagad arī
izīrētāja aizturēšanas tiesfbas apspriežamas tikai pēc 3581. sek.
p. Jāpiezīmē vēl, ka Apgabaltiesas jzteiciens: „Teorētiski pareizs ir atbildētāja O. pilnvarnieka norādījums, ka saimiiieka
aizturēšanas tiesības rodas ar mantu ievešanas momenlu izTrējamās telpās" uzskatāms tikai kā neveikls forrnulējurns. No
Apgabaltiesas tcālākiem apcerējumiem nepārprotami izriet, ka
Apgabaltiesa uemaz neatzīst izīrētājas tiesību aizturēt īrnieka
rnantu, kamēr izīrētājam nav radies konkrēts īres prasījums un
ka īrniekam līdz tam laikam taisni pieder pilnīgi brīva rīcība
par savu mantu, kādas īrnieka tiesības izbeigtas tikai tad, kad
izīrētājs, izlietojot aizturēšanas tiesības, vērš savas pretenzijas
uz īrnieka mantu (1404. p. 3. teik.: „не будетъ осуществлять
къ нимъпритязаьпя"; „Sie nicht angehalten hat"). Kr. Senāta
spriedums O0i/26 nodibina tikai to^ ka aizturēšanas tiesības past'āv tālāk arī pēc mantu pārdošanas izsolē. Ar to tomēr nav
izšķirts jautājums par to, ar kädu momentu īrnieks būtu uzskatāms par ierobežotu savā rīcībā par savu mantu, kas atrodas
viņa dzīvoklī. Ar īo atkrīt visi atbildētāj'a paskaidrojumi viņa
kasācijas sūdzībā, ku-ros virjš apstrīd Apgabaltiesas sprieduma
pareizību.
(1935. g. 25. janv. spr. Nr. 123, Fin. min. Nodoklu vdep. pr. 1. pr. Mozeasti ни Ozolnieku.)

1598.
Tiesu Palāta, apsverot lietā esošos dokumentus, Latvijas
hipotēku bankas 1925. g. 27. oktūbra rakstu Nr. 3080, prasītāja
1926. g. 22. martā parakstīto „par<āda zīmi", FLnanču ministrijas
kredita departamenta 1925. g. 27. oktöbra raksts Latvijas hipotekn bankai, ka arī prasītāja tai pašā dicnā kredita departatnentam izdoto kvīti, konstatējusi: 1) ka prasītājs 1923. g. prct
2 obligācijam, vienu par Ls 20.000,— un otru par Ls 10.000,—
aizuēmies, atslēgu fabrikas paplašināšanai, no valsts līdzekļiem
smrnrm kopā Ls 30.000,— : 2) ka 1925. g. 23. oktobrī, pie ilg-
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tcrmiņa aizdevurna Ls 90.000,— izsniegšanas Jelgavas atslēgu
un būvapkalumu fabrikai tikusi icturēta summa Ls 30.000,—
minētā prasītājam izsniegtā aizdevurna segšanai, ka sakarā ar
šo aprādītās 2 obligäcijas tikušas ar to „atsvabinātas" ar Latvijas hipotēku bankas piekrišanu, uz prasīt'āja lūguma, un sakarā ar kreditdcpartamcnta pieprasījumu tikušas nodotas k r e ditdepartamentam, izmantošanai no kreditdepartamenta citām
vajadzībām, 3) ka, saskaņā ar prasītāja lūgumu, viņam> tās pasas fabrikas paplašin'āšanai, ticis no Latvijas valsts līdzekļiem
izsniegts 1926. g. 22. martā jauns aizdevums Ls 26.000,— apmērā, kuru prasītājs nodrošinājis starp ci-tu ar minētām 2 obligācijām; 4) ka minētās 2 obligācijas pa visu aprādīto laiku neķad nav tikušas nodotas prasītājam, bet gau palikusas vispirms
Latvijas hipotēku bankas un pēc tarn kreditdepartamenta valdīšanā um rīcībā. Šādi Tiesu Palātas konstatejumi attiecas uz
lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudami kasācijas kārtībā.
No šādiem saviem konstatejumiem Tiesu Pal'āta varēja nākt
pie sledziena, ka tagadējais, prasītājam pēc vina „parāda zīmes" iesniegtais un ar minētām 2 obligācijām (kā rokas ķīlām)
nodrošinatais aizdevums (Ls 26.000,—) nav uzskatāms par
dzēstu ar to, ka p i r m a i s 1923. g. viuam tieši pēc minētām
2 obligācijām izsniegtais aiznēmnms ticis samaksats Latvijas
hipotēku bankā, ieturot šo summu (Ls 30.000,—) no minētās
fabrikas aizdevurna veid'ā izmaksātiem Ls 90.000,—. Aprādītos apstāklos, lai motīvētu savu slēdzicnu, ka jaunais (otrais)
aizdevums (par Ls 26.000,—) n a v atzistams par dzēstu, Tiesu
Palātai nebija pat vajadzības operēt ar novācijas konstrukciju,
bet pietiek uzsvērt. ka minētās 2 obligācijas (kuras kā aizdeveja un kreditore uzstājās Latvijas valsts, un kuras, kā atzīst
prasītājs, nav tikušas in blanko cedētas, bet palikusas ari turpmāk tās pašas kreditores, Latvijas valsts, "Finanču ministrijas
(kreditdepartamenta) personā, valdīšan'ā un rīcībā izmantošanai citām vajadzībām) ar prasītāja piekrišanu taisni nebija
dzešamas zemes grāmatās un, tāpat ar prasītāja pickrišanu,
tagad nu tiek „izmantotas" kā rokas ķīlas jaunam, prasītājam
izsniegtam aizdevumam. Tā tad, kaut arī obligācijās nodrošinātais par'āds, no materiäli-tiesiskä viedokla, ticis samaksats,
tomēr obligācijās nodibinātās hipotēkas ka tādas palikusas ne~
aizskārtas, jo tās nav tikusas dzēstas zemes grāmatās, bet,.
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taisni otrādi, ar prasītāja piekrišaniH kas tās ieķīlājis jauna aizņēmuma nodrošināšanai, arī turpmāk uzturetas spēkā (CL
1598. р.). Aiz tiern pašierņ iemesliem nevar arī runāt par obligāciju it kā galīgu dzēšanm ar konfūziju (sk. CL 1594. р.). Ja
pat ar blankocedētas obligācijas nonākšanu tās parādnieka izdevēja rokās, vina nav uzskatāma par dzēslu ar konfūziji: (sk.
Scn. CKD 12/120), tad jo mazāk vietā konfūzijai, kad paradnieka rokās nonāk tādas obligācijas, kādas vispār nav tālāk cedētas uii nav по kreditora apzīmetas kā samaks'ātas un vispcār
bez krcditora pickrišanas nav arī dzēšamas (CL 1600. р.). Ja
hu; runā stāvošās obligäcijas, kā nodrošinājuma līdzckļi (rokas
ķīla), pateicoties viņās iemiesotām hipotēkit (ķīlu) tieslbām,
vēl patur savu spēku, tad atbildetājai ticsība, saskanā ar CL
1465. sek. un 1490. р., reālizēt savas ķīlas tiesības, celot prasību pēc minētām obligācijām pret tagadējo prasītāju, kas savu
aizņēmumu nav atmaksājis.
(1934. g. 17. dec. spr. Nr. 1093, f-'reidensteiita qir. 1. pr. Fin. min.)

2060.
Kasācijas siidzības iesniedzējas aizrādlj'ums, ka Ticsu Palāta esot nepareizi sadalījiusi starp prāvniekiem onus probandi,
— ir nepamatots. S.askaņā ar L. civ. lik. 2060. р., lai privāts
testāments bīītu spēkā, vispirms jābūt pārliecībai par to, ka
tas visās savās daļās nāk no inaiitoj'uma atstājēja. Tā k'ā konkrētā gadījumā lieta grozās ap privātu tcstāmeiitu, tad tā apstākļa pierādīšana, ka testānjentui taisījusi taisni mantu atstājēja, gulstās uz atbildētāju>, kiiļ-a vēlējās testāmcntu uzturēt
spēkā.
(1934. g. 19. dec. spr. Nr. 891, Afanasjevas pr. 1. pr. Jeršovu.)

2918.
Apgabaltiesa ir konstatējtisi, ka prasītājs pazii.iojis atbildētfijas valdes priekšsēdētājam H., ka vinš savu vietu atstājot
nn arī faktiski aizgājis. Uz šo konstatējumu' pamata Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka prasītājam nav tiesības prasīt
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algu par laiku pēc darba atstāšanas. Pats prastājs savā prasības rakstā apgalvOb ka „a/s-as prickšsēdētājs" H. esot viuam
priekšlaicīgi aizlicdzis stradät savu darbu. Savos vēlākos paskaidrojumos prasitäjs atsaucics uz to, ka H. neesot bijusi ticsība atlaist vii.iu bcz pilnsapulces piekrišanas. Atbildētāja turprctim aizstāvējusics ar to, ka pats prasitäjs na sevis esot
amatu uzteicis, sarunā ar H. izteicoties, ka viuš, prasītājs, „aizejot", ka pēc tarn H. par prasītāja atsacīšanos по amata nekavējoši paziuojis valdei, kas šādu atteikšanos pienēmusi un par
to pazinojusi prasītājam. Apgabaltiesa konstatējusi, ka prasi
täjs paziyojis H., ka „viņš savu vietu atstājot un arī faktiski
aizgājis". Sakarā ar šo, Apgabaltiesa stājusies рае jautājuma
izšķiršanas par to, vai pie aprādītiem apstākliem prasītāja
„vicnpusīgam darījumam" (t. i. viua paziņojumam par vietas
atstāšanu) būtu bijusi vajadzīga pilnsapulces piekrišana. Ap
gabaltiesa uz šo jautājumu pareizi atbild atraidoši, gan aiz ne~
pareiziem, vai nepietiekoši motīvētiem icmesliem,
Tstenībā
lieta negrozās ap līguma „laušanu", kā nepareizi aizrāda Ap
gabaltiesa, bet gan vienīgi ap to, vai prasītāja „vienpusīgais
danjums", pazinojot par vietas atstāšanu, pareizi adresēts valdes priekšsēdētājam, H., un vai tad prasitäjs bijis saistīts ar
savu paziņojurnu pēc tā un ar to, ka H. šādu по prasītāja izgājušo uzteikšanu pieņēmis valdes v'ārdīi un valde tam piekritusi,
bez tā, ka pihisapulce būtu jau izteikusies šai jautājmnā un formāli atlaidusi prasītāju по amata. Pievestais jautājums atrisināms sakarā ar plašāko jautājumu par to. cik tālu valdes loceklis var valdes vārdā piei.iemt a's-bas darbinieka izteikto uzteikšanu un cik tālu valde, kas valdes loceklim piekritusi, var
šai ziņā rīkoties a/s-bas vārd'ā bez tas piekrišanas un resp. a r
kādu momentu līgums ar darbinieku uzskatāms par atceltu ar
izteikto un pieņemto amata uzteikšanu. Uz vispārējā pamata,
a/s-bas valde ir pašas a/s-bas likumlgais reprezcntants un viiļas gribas izteikurni saista pašu a/s-bu (sk. Šcršenevičs, Kurs
torgovavo prava 4. izd. I 451., 452. Ipp.; Paräuga statūtu 27. §,
sevišķi 3. pkt.; Hgb. 231. §). Та tad, ja darbinieks paziuo par
vietas atstāšanu im valde šo paziuojumu par uzteikšanu pienem, tad līgums ar darbinicku uzskatāms par atceltu ar pietcik. 4188., 3571., 3110. р. р.). Ar uzteiksanas picnemšanu по
valdes puses līgums atcelts arl attiecībā uz darbinieku, kas uz-
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tcicis līgumu. Jājautā tikai, vai H. kā valdcs priekšsēdētājs
varēja pieņemt vinam izteikto uzteikšanu viens pats. Gan
valdes priekšsēdēt'ājs no scvis ncvar uzteikt darbiniekarn vietu
bez valdcs pickrišanas, bet toffiēr p i c n e m t , i z k l a u s ī t
viņam izteikto uzteikšanu vinš gan var ar to efcktw, ka ne ti
kai valde, bet tieši jau pati a/s var uzteikšanu uzskatīt kā iz~
teiktu viņāi pašai (sk. figb. 232. §, 1. d. 3. teik., un Staubs,
Kommentars 12. piez.). Ja nu prasītāja paziņojums par atteikšanos no vietas ir saistošs vinam no paziņojuma izteikšanas
valdes priekssēdētājam, kas to pieņēmis valdes un līdz ar to
arī pašas a/s-bas vārdā, tad pašas a/s-bas piekrišana šai zinā,
attiecībā uz prasītāju nav vajadzīga, kā gala slēdziena zinā,
pareizi aizrāda Apgabaltiesa. Līdz ar to Apgabaltiesai bija
pietiekošs pamats atzīt, ka prasītāja vēlāk (t. i. jau pēc viņa
izteiktās uzteikšanas) rakstītās vēstules nevar „restaurēt" vina
tiesības, jo vienpusīgi atkfiptics no savas gribas izteikuma nav
pielaižams (L. civ. lik. 2943. р.).
(1934. к. 29. auKiista spr. Nr. 1587, Bartlin^a pr. I. pr. akc. sab. „A.
Oelilrich uu Ко".)

3135Lietā nav strīds par to, ka E. mājas regulētas 1912. g. un
ka tai pašā reizē novērtēts mežs uz 16 piegriezamiem zemes
gabaliem par 6000 cara rubliem'. Pati Tiesu Palāta atzīst regulēšanas taksāciju par valsts meža p ā r d o š a n a s о f e r t i,
kura notikusi jau 1912. gadā. Kā pareizi aizrāda prasītājs savā kasācijas sūdzībā, nav strīdus arī par to, ka jau 1915. ģ.
Krievijas valsts nodevusi E. mājas jau regulētcās robežās ar 16
piegriezumiem un mežu — brāļiem Št., kufi tās pieņēmuši un
ar to pafādījuši savu gribu pienemt E. mājas a r p i e g r i e z u m i с m u n m e ž u. Par mežu brāliem Št. bija janokcārtojas tālāk ar Latvijas valsti. Prasītāja pilnvarniece iemaksājusi
1921. g. 19. jūlijā par mežtr valsts bankai saskanā ar 1920. ģ.
18. III likumu 4200 rub., kā tas redzams no 1933. g. 12. janvāra Tiesu PaUitas sēdē iesniegtā dokumenta. Tiesu Palāta
atradusi, ka prusTtājam saskauā ar CL 3136. p. bija j'iiizpauž
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pieņemšanas griba un šim izpaudumam j ä d о d v i r z i e n s,
kurš par sevi būtu derīgs, lai pieuemšanas nāktu oferenta zināšanā, kauit gan pati zināšana kā tāda lietā gan nebūtu izšķiroša.
Šādu virzienu ieguvēji, pēc Tiesu Palātas uzskata, savam gribas izpaudumam n e b i j a d e v u š i, jo bija tikai icmaksājuši
naudu valsts kasē kopā ar pieteikumu, kurš bija lemts nevis
pārsūtīšanai atbildētājai (Zemkopības ministrijai), bet atstāšanai valsts kasē. Šāds Ticsu Palātas slēdziens run'ā pretim iemaksas lūguma tekstam, kurš burtiski skan: „un \ о t i 1 ū d z u
v а 1 s. fs b a n к u p a z i ņ o t Z e m k o - p ī b a s m i n i s t r i j a i m e ž u d e p a r t a m e n t a m Rīgā parto, k a m e 7. a g a b a l s i r s a m a k s ā t s . Kä Senats jau paskaidrojis
(Sen. apv. sap. 1925. g. lēmums 1. Nr. 19, 1923. g. Nr. 56), Fisks
ir vienāds Subjekts un vienāda juridiska persona visā valstī,
lcaut gan vioa darbība izteicas dažādos valsts resoros, kuriem
savukārt nav patstāvīga subjckta, t. i. nav juridiskas personas
rakstura. Tamdēļ. ja zināma summa iemaks'āta valsts bankā,
— viņa atzīstama kā samaksāta tarn valsts resoram, kuram
viņa pienākas. Kā augšā minētais prasltāja lūgums piesūtīts
Zemkopības ministrijai, — tas redzams no tā, ka viou Tiesu
Palātai p i e s t ā d ī j i s a t b i l d ē t ā j a s
pilnvarnieks
un samaksas dati par E. mājas mežu atrodas Valsts kontrolē.
T ā tad ZemkopTbas ministrija labi zinājusi par šo iemaksu un
prasītājas lūgums nav palicis Valsts kasē, bet tiešām pārsūtīts
atbildētājai. Visu to Tiesu Palāta nav nemus,i vērā un līdz ar
to pielaidusi motīvēšanas nepilnlbu un nepareizībui Savā spriedumā Tiesu Palāta starp cltu aizrāda, ka arī iemaksātā summa
(4200 rub.) neesot atzīstama par pietiekošu, j o t a s t i e s i skais stāvoklis, kādu rada oferte
obl'ātam
n a v u z s k a t ā m s p а г ū d u p a r ā d u , uz k u r u var ē t u a t t i e c i n ā t 1920. g. 18. m a r t а 1 i к u m u. Tiesu
Palāta tomēr pati atrod, ka regulēšanas taksācija, pēc kuras
meža resora ierēdni 1912. gadā nocenojuši mežu, kas aug uz
piegriezumiem no valsts meža, uz 6333 kr. cāra rubliem, —
būtu atzīstama par valsts meža pārdošanas
о f e r t i (GL 3135. р.), kā jau augšā aizrādīts, nav strīdus par
to, ka jau 1915. g. Krievijas valdība nodevusi E. mājas jaunregulētās robež'ās ar 16 piegriezumiem un mežu brāļiem Št.,
kuri tās pieņēmuši un a r t о p a r ā d T j u š i s a v u g r i b u
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p i e ņ e m t E. m ā j a s a r р i e g r i e z u- m i e m u и m e ž u.
Tā tad 1912. g. no meža resora ierēdņiem novērtēta meža ccna
6338 kr. cāra rubļu apmērā atzīstama par agrāko Št. parādu,
kuru prasītāja pilnvarniece samaksājusi tikai 1921. g. 19. jūlijā:
izlietojot likumu par agrāko līgumu un parādu nokārtošanu,
Tiesu Palāta gan aizrāda, ka tas tiesiskais stfivoklis, kādu rada oferte oblātam, neesot uzskatāms par tādu parādu, uz kuru
varētu attiecināt 1920. g. 18. marta likumu, bet minētā likumā
nav taislts izņēmums minētiem darljumiem un tamdēļ, jāatzīst,
ka Tiesu Palāta arī šinī jautājurnā pielaidusi motīvēšanas nepilnību un nepareizību, pārkāpjot arī CPN 816. p. un likumu
par agrāko līgumu un parādu nok'ārtošanu'.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nf. 261, Steinberga pr. 1. pr. Zeinköp. min.)

3478.
Tiesu Palāta pievienojusies Apgabaltiesas lēmumam, un
līdz ar to arī tās lēmumu motīviem. Apgabaltiesa atstājusi
bez ievērības sūdzētājas blakus sūdzibu starp citu uz tā pamata, ka polises cedants F. vēl p ē с polises cesijas 1927. g. uz
sūdzētājas vārda, tomēr pats vēlāk pēc tās pašas polises cēlis
prasību pret akc. sab. „Latvija", kāda prasība arī tikusi viņam
piespriesta ar 1931- g. 22. maija spriedumu. Pie šādiem apstākliem, kā pareizi atzinusi Apgabaltiesa, toreizējais īstais kreditors pēc no polises izrietoša prasījuma pret'akc. sab. „Lat
vija" bijis — neskatoties uz cesijas uzrakstui uz polises — to
mer t a s p a t s F. F. zaudējis savas kreditora prasījuma tiesibas tikai ar vinam izdotā i z p i l d u r a k s t a c e s i j u , k'āda notikusi tikai 1931. g. 13. novembrī. Apgabaltiesas slēdzienu par polises cesijas nenozīmīgo raksturu sūdzētāja cenšas
apstrīdēt, aizrādot uz to, ka F., celot, jau p ē с polises cesijas
izdarīšanas, savā vārdā, minēto, uz to pašu polisi dibināto prasību, esot izvedis UTI izpildījis L. CL 3478. p. it kā paredzēto
cedenta pieuākumu „spert visus vajadzīgos solus cedētā prasījuma piedzīšanai" (sie!). L. CL 3478. p. nemaz neparcdz līdzīgu ccdcnta pienākimiu. Šāds 3478. p. iztulkojums bīītu pilnīgs absurds. īstembā, 3478. p. nosaka tikai to, ka cedentam
3* ā n о d о d cesionāram viss, kas uoder par prasījuma p i e r ā -
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d ī j u m u vai kas var s e k m ē t fā piedzii.ui, vai viss, ко viuš
s а у ē m i s по parādnicka jau pēc cesijas (saprotams, ja parādnieks, neziuādams par notikušo cesiju, izdarījis cedcntam
labprātīgu samaksu (3474. p. 2. teik.). Bct par vienīgu krcditoru-prasīt'āju noccsijas dicnas, skaitās tikaii cesionārs (3475. р.).
Tādā kārtā Apgabaltiesa un arī pati akc. sab. „Latvija" varēja
iziet no tā, ka sūdzetājs kļuvis par cesionāru, un līdz ar to par
īsto kreditoru — piedzinēju, tikai ar 1931. g. 13. novembrī notikušo, paša izpildu raksta cesiju, bet līdz tarn laikam par kreditoru-piedzinēju atzīt F. Uz F. no akc. sab. „Latvija" pec polises pien'ākošos summu jau 1928. g. 1. februarī un 25. augustā,
tā tad jau p i r m s p a š a i z p i 1 d u г а к s t a cesijas (kāda
vien izrādljusies kā īstais prasījuma pārejas pamats), 3. personas bija uzlikušas arestu. Turpretim, sūdzētājs izpildu raķstu
ar īstās cesijas uzrakstu iesniedzis piedzīšanai tiesu izpildītājam tikai p ē с tarn, kad F. pienākošās nauda jau tikusi arestēta
3, personām par labu. Tapēc tiesu izpildltajs pilnlgi pareizi
nav izmaksājis sūdzētājam to summuv kādu akc. sab. „Latvija"
bija iemaks'ājusi tiesu izpildītājam, saskaņā ar GPN 1222. p.
2. pkt. Savukārt tiesu izpildītājam nav tiesības savā varā izšķirt jautājunui par to. kam Tsti pienaktos izpildu rakstā apzīmētā summa, vai im sūdzētājam. vai F., kā uz to pareizi aizrāda Tiesu Pal ata. Pretēji sūdzētāja doinām, CPN 1087. (954.)
р., šīs lietas apstākļos, nemaz nav piemērojams. Tiesu Palātas aiziJādījumam uz intervencijas praslbas iespējamību vai vajadzību pēc 1234. (1092.) p. ir tikai blakus motīva nozīmc.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta,
gala slēdziena ziņā, nav pārkfipusi sūdzētāja minctos likumus,
kādēl viņa kasācijas sūdzība atraidāma.
(1934. g. 21. nov. spr. Nr. 936, Raņķu krājaizdevu s-bas I. ar Apdrošin. Un transp. akc. sab. „Latvija".)

3543.

■ Ja nu — kā konstatējusi Apgabaltiesa
atbildētājs
1931. g. janvārī Ls 500,— samaksājis taisni uz veikala iekārtas
rēkina, tad viņš jau tad izlietojis vii.iam ar CL 3543. pantu pieŠķirto tiesību izvēlčties, kurā (pirkuma vai īres naudas) par'ādā
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vinš grib ieskaitīt savu maksājumu. Pēc šādas jau reiz izdarītas izvēles atbildētājs, protams, nevar vairs atsaukties uz
CL 3543. pantu un uz to nevar pamatot savu uzskatu, ka viņam bīītu tiesība attiecināt izdarīto maksājumu uz īres naudas
paradu, jo reiz izlietota izvēle atbildētāju katrā ziņā saista.
(1935. g. 24. janvāra spr. Nr. 50, Vabules pr. 1. pr. Erii.iu.)

3552.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata nākusi pie slēdziena, ka prasītājam pieprasītā summa pien'ākoties kā uznēmējam Valmieras-Rīījienas
šosejas darbu lietā pēc līguma; ka atbildētāja ieturot prasītājam pienākošos summu ieskaita veidā (L. civ. lik. 3545. p.) aiz
tā iemesla, ka prasītājs, bīīdams vēl agrāk valsts dienestā, savā laikā, kada Z. pic^ādcs lietā, savas neuzmanības dēl pie
avansa izmaksu parbaudes esot p'ārmaksājis citam uznēmējam
K. Z. Ls 13.249,70; ka šo ieskaita iebildumu Apgabaltiesa, pēc
Tiesu Palātas domām, nepareizi esot atstājusi bez caurskatīšanas kā it kā nepārbaudāmu apRalvojumu;; ka atbildētājas
kompensējamais prasījums esot līdzīgs, jo ir naudas prasījums,
esot savlaicīgs un likvīds (L. civ. lik. 3,552. р.), jo tas celies no
prasītāja а к г а к а т attiecībām pret atbildetaju, kad viļjš vēl bijis pēdējās ierēdnis, ко prasītājs arī neapstrīdot; ka kompensējamais atbildētājas prasījums pret pašu prasītāju t ā t a d
e s о t b e z s t r ī d ī g s un kā tāds baudot līdzī^u stāvokli, kcā
tiesas izspriestas strīdī^as civīltiesiskas prasības, un tā kā pēdējās ir padotas kompensācijai saskarjā ar likumu par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībām, — tad an bezstrīdĪRās prasības
esot padotas ieskaitam; savā kasācijas sūdzībā prasītājs aizr'āda, ka viuš arvien esot apstrīdējis valsts prasījuma pret Z.
pamatu un apmēru, kā arl to, ka no vina, prasītāja, visparlgi
varetu šo prasljumu piedzīt, kamdēl Tiesu Palātas ieskats, ka
summas, kuras tiek ieturētas no prasītāja, ir bezstrīdīgas, atzīstams par nepareizu. Kasācijas sūdzība pelna ievērību. Saskanā ar L. civ. lik. 3552. p. ieskaitam uzstādītam prasījumam,
jābīīt skaidram un neapstrīdamam, vai vismaz vina noteikšana
nedrīkst būt saistīta ar sarežģītu darbību, kura varētu sa^ādāt
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prasītājam netaisnu novilcinājumu. Dotā gadījumā Tiesu Palata kjnstatējusi, ka atbildētājas kompensējamais prasījums
csot cēlies no prasītāja agrākām attiecībām pret atbildētāju,
kad viņš vēl bijis pēdējās ierēdnis, ко prasītājs arī neapstrīdot,
im 110 šāda sava konstatējuma Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka atbildētājas kompensējarnais prasījums pret prasītāju tā
tad atzīstams par bezstrīdīgu. Šāds Tiesu Palātas slēdziens
atzīstams par maldīgu. Prasītājs nav apstrīdējis, ka viņs bija
sava laikā atbildētāja resorā par ierēdni un ka tanī laikā starp
atbildētāju un uzņēmēju Z. pastāvēja piegādes līginms, bet viļiš
noteikti aizrādījis, ka šis piegādes līgums esot pareizi izpildīts
im ja arī tas nebūtu izpildīts pareizi, tad par to esot atbildīgas
citas personas, bet nevis vinš. Tā tad, no prasītāja viedokļa
atbildētājas kompensējamais prasījums pret prasītāju a t z ī s t a m s p a r s t r ī d ī g u . Tiesu Palāta atsaucas starp ci.tu
ttz tā paša likuma (Lik. kr. 1929. g. Nr. 216) 87. p. 2- piezīini
un atrod, ka uz š'ā likuma pamata atbildētāja varētu piedzīt
savas tiešās prasības no uzņēmuma līguma a d m i n i s t r ā t ī v ā, t. i. b с z s t r ī d u s к 'ā r 11 b ā, bet minētais likums
(87. p. 2. piezīme) nemaz ncattaisno Tiesu Palātas apgalvojur
mu, jo viņš pielaiž piedzīšanu administrātīvā kārtā kā valsts
neapstrīdamu prasījumu līguma laušanas gadījumā tikai: 1) soda natidu, 2) izsniegtus avansus vai cita veida pabaistus bcz
proccntiem un 3) līgumā noteikto nodrošinājumu vai daļu no
tä samērā ar neizpildītā darba vai picgādes vērtību. Tā tad,
jāatzīst, ka atbildētājas prasījums kcā tīri civīltiesisks un strīdīgs jau tāpēc vien nav kompensējams pret prasītāja prasību,
kādu atbildētāja neapstrīd. Neievērojot sacīto, Tiesu Palāla
pielaidU'Si motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot arī L. civ. lik.
3552. p. Civ. proc. nol. 816. p. un Likuma par darbiem im piegādēm valsts vajadzībām 87. p. 2. piezīmi.
(1934. g. 19. decembra spr. Nr. 1132, Dzelzīša pr. 1. pr. Satiksmes
ministriju.)

3858.
Prasītājs savas prasības pamato uz to, ka prasītājs minēto līgumu esot izpildījis, jo atbildētājam nodevis pēc līguma
preces (koku materiālus) par Ls 52.651,07, bet par to saiiēmis
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по atbildetaja tikai Ls 47.430,22 um ka
norēķināšanās izvairījies. Atbildētājs, starp cito, cēlis iebildumus par to, ka prasītājs līgumu n e esot izpiidijis, jo piegādājis
mazāku daudzumu nekā uzdevis prasībās... Tiesu Palāta atrod:
ka 1) prasītāja piegādājamo koku materiālu tradīcijai atbildētāJam bijis jānotiek uz laukuma pie Smiltenes stacijas, 2) ka prasītājs novietojis Smiltenes stacijā pari par 200 standartn, 67
kubikasu stutmalkas un apm. 4000 kub. pēdas kluču, saskaņā
ar prasītāja specifikāciju un rēķinu, 3) ka tomēr atbildētāja brāķeri saņēmuši tikai kopā 175 standartu, 6 kubikasu stutmalkas
un zināmu daudzumu bērzu kluču, 4) ka Lieldienu laikā (2 nedēlas) materiāli stāvējuši uz laukuma un neviens tos nav поdevis, par kādu laiku zin'āms daudzums varējis iet zudumā,
5) ka taisni ar to esot izskaidrojams p>reču iztrūkums un līdz
ar to arī zināma pretruna starp abu partu liecinieku liecībām
jautājumā par nogādāto un sayemto materiālu daudzumu, 6) ka
iztrīīkstošā materi'ālu daudzuma vērtība pārsniegusi prasītāja par saņemtu atzīto materiālu pretvērtību, t. i. summu
Ls 7.328,88.
No šādiem viuas pievestiem lictas apstāklicm, Tiesu Paļ'āta nākusi pie slēdzicna, ka prasītāja uz Smiltenes stacijui piegādāto koku materiālu tradicija atbildētājam esot notikusi tikai
ar to un tai momentā, kad atbildetaja brāķeri šo materialu
faktiski pienēmuši, t. i. pēc Tiesu Palātas domām, tikai pēc
Lieldienām, t. i. pēc 2 nedēlu notecēšanas по materiālui nodošanas uz Smiltenes staciju, un ka tikai ar šo pēdējo momentu
esot notikusi materiālu s p e с i f i к ā с i j a L. c. 1. 3858. p. izpratnē, ar 3865. pantā paredzetām sek'ām. Tā tad, riska pareju uz atbildētāju Tiesu Palāta nav attiecinājusi j a u u z t о
momentu, к a d p r a s ī t ā j s m a t e r i ā 1 u n o g ā d ā j i s
u z S m i l t e n e s s t a c i j u . Tomēr Tiesu Palāta nenoliedz^
ka laukums pie Smiltenes stacijas bijis nevis prasītāja, bet gan
atbildētāja rīcībā. Tiesu Palāta, piešķifot izšķirošu nozīmi jautājumam par to, ar kādu momentu preču risks p'ārgājis uz atbildētāju, un atrodot, ka atbildētājs neesot preces saņērmis to
nogādāšanas momentā uz atbildetaja laukumu pie Smiltenes
stacijas, nav nadibinājusi vismaz to, ka prasītājs по savas puses būtu pielaidis nokavējumu materiālu piegādāšanā, kāds nokavējums vien kavētu tūlītējo pāreju uz atbildetāju. Tiesu Pa-
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lāta pat neaizrāda, ka vispār atbildētājs būtu prasītāju nostātliiis nokavējinna stāvoklī. Tiesu Falāta arī nav konstatējusi,
ka atbildctajs nebūtu varējis materialu sauemt un pieņemt uz
sava laukuma pie Smiltenes stacijas nckavcjoši pee materialu
nogādāšanas uz minēto vietu. Tiesu Palata pie tarn arī nepaskaidro, kādēl viņa noteikta daudzuma no£ādāšanā uz norunāto vietu, atbildētāja laiikumā, nav ieraudzījusi pārdoto preču
s p с с i f i к ā с i j u 3858. p. izpratnē', kāda specifikacija taisni
pārnestu risku uz pircēju — atbildētāju jau ar tās izdarīšanas
momentu (3865. р.). Tiesu Palāta pat noteikti nav nodibimajusi,
ka materiāli f а к t i s к i b 0 t u g ā j ii š i z u d m n ä u z v i et a s (pie Smiltenes stacijas) pēc materi'ālu nogādāšanas, bet
aizrāda vienīgi uz zudiima varbfitību („varēja ict zudumā stacijā"), kas tomēr ir pa maz, lai uz to dibiuātu tik svarīgu slēdzienu par riska turpmāko palikšanu pie prasītāja, neskatoties
uz jau notikušo specifikāciju. Tiesu Palata pie tarn a n nepaskaidro, kādēļ viņa preču nozušanu attiecina taisni uz p r a s īt ā j a vainu un arī nenodibina, ka atbildētājam nebīītu bijis
iespējams preces saņemt un pieņemt p i r m s Lieldienām. Tiesii Palāta šai zit.m nepaskaidro, kādēļ viņa ievērojusi prasītaja
īn.trmiMi. uopratin'at licciniekus par to, ka t П 1 i ņ p ē с preču nogādāšanas uz laukuma pie Smiltenes stacijas, uz victas ieradies atbildētāja brāķeris un preces piei.iēmis, pēc kam preccs
tikušas iekrautas vagonos un nosīitītas ш Rīgu, un ka pēc tarn
materiāli tikuši nosūtīti tālāk ar kuģi', bet atbildētājs по norēķiniem csot izvairījies.
Ncnoskaidrojot apradītos, lietas izšķiršanai ārkārtīgi svarīffos apstāklus un ueizškirot ar tiem saistītos un по tiem izrietošos jautäjiMmis, it sevišķi par preču specifikācjias nozīmi
un riska stāvokli, kā arī atst'ājot bez apspriešanas prasītāja līīģumu par liecinieku nopratināšanu, Tiesu palāta pārkāpusi Civ.
proc. nol. 444., 454., 499., 816. р. р., kādēļ viņas spricdums atcelams.
(1934. g. 19. decembra spr. Nr. 621. Dulkeitu un Spaten pr. I. pr.
Heimerinku.)

4163.
Ar šo prasību prasītājs prasa sev divu mēncšu algtt, skailot по 1933. g- 27. jūnija līdz 27. augustam 1933. g., uz tā pa-
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mata, ka atbildētājas valdc esot viņu atlaidusi по darba ar viņa apcietināšanas dienu (1933. g. 20. janvāra), bet šāda atlaišana esot nelikuimlga, jo tā runājot pretim kollektīvā līguma noteikumiem.
Apgabaltiesa prasibu atraidījusi t'āpēc, ka prasītājs pats
neesot ieradics darbā aiz icmesliem, kuri saskauā ar kollektlvo
līgumu neesot atzīstami par likumlgiem; viņš pats esot pärtraucis līguma attiecības ar atbildētāju, un tarn apstāklim, vai
darba pārtraukšana bijusi atkarīga no virja gribas, neesot nozīmes lietai, jo tä esot bijusi neattaisnojama prombiītne.
Lai noskaidrotu, vai prasītājam ir tiesība uz kaut kādu
atlīdzlbu, šai lietā jāizšķir jautājums par to, vai u-z to gadījumu,
kad darbinieks pārtrauc darbu, tamdēl, ka viņu apcietina nz
izmeklēšanas tiesneša rīkojumu krimināllietā un patur apcietinājum'ā ibgāk par 5 mēnešiem, ir attiecināmi kollektīva lū-ruma
noteikumi. Noslēgtā kollektlvā līgumā 12. § paredz sekojošus
atlaišanas iemeslus: a) štāta samazināšanu vai darba trūkumu y
b) darbinieka atteikšanos izpildīt savus pienākumus un atteikšanās izpildīt administrācijas norādījumus, c) atstādināšanu noziedzīgā nodarījuma dēl s a k a r ā a r v i ņ a m u z l i k t o
p i e n ā к u m u i z p i 1 d ī š a n u, un d) darba nespēju.
Neviens no šiem iemesliem, kā to aizr'āda arī pats prasītājs. uz
konkrēto gadījumu nav attiecināms. Bet ja tas ir tā, tad prasltājs nepareizi pārmet atbildētājai kollektiva līguma noteikumu
neievērošanu. Ja pielaistu, ka prasītājs saprot kollektīva līguma noteikumus tadā ziņā, it kā tanī bfitu izsmeloši uzskaitīti
visi atlaišanas iemesli, tad šāds uzskats tomēr nebūtu atzīstams
par pamatotu. Gan kollektīvais līgums diezgan sīki uzskaita
atlaišanas iemeslus, tomēr no tā vēl neizriet, ka ITgumā minētie atlaišanas iemesli būtu pilnīgi izsmeloši uzskaitīti, jo, picmēram, kollektīvais līgums neparedz arī tādu gadījumu, kad
darbinieks būtu pastrād'ājis ārpus dienesta nozicdzīgu nodarīJlimu un par to būtu sodlts ar apcietinājumu uz ilgāku laiku (pat
vairākus gadus). Ncbūtn iedomājams tāds stāvoklis, ka arī par
visu apcietinājuma laiku darbinieks vēl skaitītos darba devēja
dicncstā un būtu pielaižams no jauna darbā pēc soda izciešanas, kaut gan arī tādā gadījuinā varētu teikt, ka darbiniekam
ierasties par traucējumu ir bijuši no viņa gribas neatkarīgi apstākļi. No šādu apsvērumu viedokļa arī šai gadījumā jTmāk
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pie slēdziena, ka partu kollektīvais līgums nav paredzējis izsmeļosi visus atlaišanas gadījumus. Attieclbā uz tiem gadījumiem, kuri līgumā nav paredzēti, ir piemērojami subsidiāri vispārējie likuma noteikumi, sevišķi vēl tāpēc, ka līgumā pretējais nav paredzēts, kas norāda, ka, tikai līgumā speciāli mine
tos gadījumos, ir piemērojami paša līguma noteikumi. Attiecinot uz konkrēto gadījumu visipārējos likuma noteikumus, jānāk
pie slēdziena, ka prasītājam nekāda atlīdzība pēc cam, kad
viņš bija izlaists по apcietinajuma vairs nepienacas, jo saskaņā
ar Rūpn. darba lik. 62. p. 2. pktu darba devējam ir tiesība līgumu laust, t. i. atiaist darba nēmēju bez uzteikšanas, ja darba
nēmējs neierodas darbā ilgāk par 2 nedēlām по vietas p a t
d i b i n ā t u i e m e s l u d ē ļ . Tāpat pēc L. civ. lik. 4183. p.
noteikumiem, kad gadījums kavē darbinieku izpildīt viņa pienākumus, pēdējam ir tiesība saiļemt atlīdzību tikai par nostrādāto laiku, ко šai gadījumā prasītājs arī saņēmis. Pie tādiem
apstākliem j'āatzīst, ka prasītājam pēc darba pārtraukšanas
vairs nekāda atlīdzība nepienācās, kādēļ arī Apgabaltiesas
cpriedums, ar kuru prasība visumā atraidīta, gala slēdziena
ziņā, ir atzīstams par pareizu un nav pamata vina' atcelšanai.
(1934 .g. 18. decembra / 1935. g. 24. janvāra spr. Nr. 1024, Bīrii.ia pr.
1. pr. Rigas Centrālo kopējo sliino kasi.)

4237.

L. civ. lik. 4237. р. п е п о d i b i n a v i s p ā r ē j о t e z i
p a r to, k a u z ņ ē m ē j s b ū t u a t b i l d ī g s ā r p u s sav a s v a i n a s , bet nosaka tikai to, ka tas atbild par zaudējumiem, k a s c ē l u š i e s a i z v i ņ a vainas, neatkarīgi по
tā, vai zaudējumi būtu cēlušies izpildot pasūtījumu, j e b j a u
a g r ā k, līdz tam, piem. aiz nepietiekošas uzraudzības par viņam nodoto materiālu. Tā tad, U'zņēmejs vienmer atbildīgs t ik a i v a i n a s g a d ī j u m ā un tas principā nemaz nenes risku
par casus (sk. 4239. р.).
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 192, Finanču min. pr. 1. pr. Bhunbergu.)

4381.
Akc. sab. „Latvijas tranzits" izdevis 1924. g. kādam Sergejam St. pilnvaru viņa, „Tranzita", linu punktu p'ārvaldīšanai
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Latgalē un naudas sauemšanai по Finanču ministrijas Linu nodalas, kā arī по Latvijas Bankas un citām kreditiestādēm
1926. gfādā Kārsavas patērētāju biedrība „Krajums" izdevusi
akc. sab. „Latvijas tranzits" lietai pievienotu pilnvaru saņemt
по F* i n a n č u m i n i s t r i j a s
linu
raonopola
pа гv а 1 d e s biedrībai picnākošās sinnmas par liniera uai pārvest
tās bicdrībai. Uz šo divu pilnvaru pamata Latvijas Banka izmaksājusi laikā по 1. decembra 1926. g. līdz 12. janvārim
1927. g. Sit. prasībā mineras summas, kuras St. prasītājai nav
nodevis atpakaļ. Tiesu Palāta uz viuas spriedumā pievesto
apsvērumu un aprādīto datu pamata nākusi pie slēdziena, ka
St. esot bijis pietiekoši pilnvarots sanemt „Krājumam" pienākošās naudas summas; kā savā rakstā Latvijas Bankai по
1927. gf. 21. janvāra Kārsavas patērētāju biedrība „Krājurns"
lOdzot banku pienākoš'ās viņai naudas summas par linu monopölu pārvaldē iesūtītiem un nodotiem liniem u z p r i e к š u
n e i z s n i e g t A. un St.. jo izdotās по prasītājas pilnvaras A.
un akc. sab. „Latvijas tranzits" atsaucot. Pēc Tiesu Palätas
domām, ar šo rakstu prasītāja apstiprina Latvijas Bankas darbību par naudas izmaksu St. un tikai līīdz uz priekšu» prasītājai pienākošās summas par nodotiem liniem St. neizsniegt. No
pievestā raksta, pēc Tiesu Palätas domām, ari redzams, ka
prasītājai pienākošās summas St. esot saoēmis uz по akc. sab.
„Latvijas tranzits" izdotās a p a k š p i l n v a r a s pamata. jo
lügumu Latvijas Bankai neizmaksāt uz priekšu naudu St. prasītāja motīvējot taisni ar to, ka vioa atsauc pilnvaru izdotu
akc. sab. „Latvijas tranzits". Savā kasācijas sīidzībā prasītāja aizrāda, ka по 1927. g. 21. janvāra raksta nevar nākt pie
tāda atzinuma, it kā „Krājums" būtu apstiprinfijis Latvijas ban
kas iepriekšējo rīcību, ja tā būtu nepareiza un nelikumīga.
Viuš tikai esot noliedzis naudu uz priekšu izmaksāt Ai. un St.
„Latvijas tranzits" neesot pazii.iojis „Krājiiiiiaui", kādu personu tas ir tālāk pilnvarojis un „Krājums", saņemot dažas nau
das summas ar St. starpniecību, arī varēja būt tanī pārliecībā,
ka „Latvijas tranzits" uz „Krājuma" pilnvaras pamata St. tālāk pilnvarojis un nzskatot St. par ncuzticamu personu, „Krājurns" ari ir rakstījis minēto rakstu. Kasācijas sfidzība pelna
ievērību. Kaut gan ar pilnvaru, kuru akc. sab. „Latvijas tran
zits" sai.iēmusi по Kārsavas patērēīāju biedrības „Krājums", —
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„Tranzits" vareja tālāk pdlnvarot citu personi* un, saprotams,
a n savu pilnvarnieku St., — tomēr atbildētāja Latvijas Banka
tādu tāl'ākpilnvaru, izdotu по „Latvijas tranzita" uz „Krajuma"
pilnvaras pamata — tiesai iesnicgt nevarēja. Ncvar bīit šaubas, ka tikai saņemot t ā l ā k p i l n v a r u но „Latvijas tran
zita" uz pedejam по „Krajuma" izdotās pilnvaras pamata
St. varēja likumīgi sai.icmt „Krājumam" pienākošās naudas
summas un šāda St. izdota tākākpilnvara vai mazākais viņas
noraksts Latvijas Bankai, kura izdevusi S.t. „Krājumam" picnākošās naudas summas, bija jftaiztur pic sevis. Atbildētāja
patj atzinusi, ka tāda tālākpilnvara bija vajadzīga, jo visā lietas gaitā pirmā instancē viņas pilnvarnieks apgalvojis, ka tāda
tālāfcpilnvara St. an tika izdota un tā pieradīšanai lüdza nopratināt lieciniekus. Tomēr neviens по šiem iiopratinatiem
lieciniekiem nevarēja apliecināt, ka St. tieš'ām būtu bijusi iz
dota apakšpiilnvara по akc. sab. „Latvijas tranzits". Atbildētāja gan iesniegusi tiesai divas pilnvaras: viena izdota по
„Latvijas tranzita" St., otrfi — izdota по „Krajuma" akc. sab.
„Latvijas tranzits" a r t i e s T b u t ā 1 ā к p i 1 n v а г о t с i t a s persoņas.
Katra по šīm pilovarām atsevišķi, kā ari
abas kopā b e z „ L a t v i j a s t r a n z i t a " t а 1 ā к p i 1 n v ar a s nedeva St. tiesības sanemt „Krājumam" pienākošas nau
das, jo nevar būt šaubas, ka „Latvijas tranzits" varēja, sapro
tams, izlictot vinam по „Krājuma" doto tāl'ākpilnvarošanu un
pilnvarot St. tālāk, bet ja viņš to nav izdarījis, tad šī tālākpilnvarošanas ticsība palikusi neizlietota. Bez tam jāncm Ve
ra, ka „Krājums" izdevis savu pilnvaru akc. sab. „Latvijas
tranzits", t. i. j u r i d i s к a i p e r s o n a l " , kura pati savu gribas izteikšanu varēja izdarīt tikai caur savicm likumīgiem
pārstāvjefti (sal. CL 636. un 2918. p.) un tamdēļ šī по „Kraju
ma" juridiskai personal izdotā pilnvara bez aizrādijuma uz to,
Ivas ir šās juridiskās personas likumīgs p'ārstāvis, — vispār nebija izlictojama, bet St.. kas nebija akc. sab. „Latvijas tran
zits" likumīgs pārstāvis — visādā ziņā vareja izlietot šo piln
varu ne cilādi, kā а г t ā I ā к p i 1 n v а г u, kuru varēja viuam
izdot tikai akc. sab. „Latvijas tranzits" likumigie pārstavji.
Pretēji Tiesu Palātas domām — Kārsavas patērētāju biedrības
„Krajurns" valdcs priekšsēdētaja raksts, kurā vir;š lūdz Lat
vijas Banku u z p r i e к š u n e i z s n i e g t Ai. un St. naudas
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summas, jo по „Krājuma" akc. sab. „Latvijas tranzits" un Ai.
i7dotās piJnvaras — „Krājums" atsaucot — nemaz nepierāda
to faktir^ it kā S,t. tiešām tika izdota tālākpilnvara, jo šā raksta
autors „Krfijuma" prickšsēdēt'ājs V. tanī brīdī varēja domāt,
ka akc. sab. „Latvijas tranzits" tiešām izdevis savā laikā tālākpilnvaru, un lai St. nedotu iespēju arī tālāk izlietot šo tālākpilnvaru, V., saprotams, bija jāgriežas pie Latvijas Bankas ar
rakstu un lūffumu uz priekšu nekādas naudas, kas pienakas
„Krājumam" St. neizdot, jo „Krājums" pilnvaru akc. sab.
„Tranzits" un Ai. atsaucot. Tieši šie pēdējie vārdi „t о p i 1 nv a r u akc. sab. „ L a t v i j a s t r a n z i t s " a t s a u c o t ' '
pier'ada, ka raksta autors bija tais domās, ka St. tiešām izdota
tālākpilnvara, jo atsaucot pašu akc. sab. „Latvijas tranzits"
izdotu. pilnvaru „Krājums", saprotams, atsauc ari по „Latvijas
tranzita" izdotu tālākpilnvaru (CL 4404. un 4381. р.). Visu
to Tiesu Palāta nav nēmusi vērā un līdz ar to pielaidusi motīvēšanas nepareizību, pārkāpaot arī CPN 454. un 816. р.
(1935. я. 25. janvāra spr. Nr. 366, Kārsavas patēr. b-bas „Krājuins"
pr. I. pr. Latvijas Banku.)

4553.

Zaudējumu noteikšanā caur darba spēju samazināšanos,
по privātlikuma viedokla gan krīt svarā tas apstāklis, vai prasītājs ar samazinātām darba spējām pelna to pašu, ко pirms
nelaimes gadljuma, un, iztrūkstot šai ziņā kaut kādicm zaudējumiem, var pat nebūt pamata prasībai taisni par z a n d ē j u m u atlTdzību.
(1934. g. 22. novembra spr. Nr. 880. Gutniai,ia pr. 1. pr. Alksm' u. c.)
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Kurzemes zemnieku likumi.
62.
Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD spr. 28/1061), ka
saskaņā ar Latvijas civTllik. ievada XII pantu no Kurzemes
zemn. lik. 62. pantu, Kurzemes zemes tiesības piemērojamas
zemnieku starpā tad, ja zemnieku likumos nav atrodami sevišķi, speciāli noteikumi attiecībā uz kädu civīltiesisku jautājumu. Tā kā atticcībā uz noilguma tecešanas apturēšanu Kur
zemes zemnieku likumos nav nekādu noteikumu, tad šinī jautajum'ä ir piemērojami Kurzemes zemes tiesību attiecTgie no
teikumi. Apstāklim, ka sie noteikumi viņu izdošanas laikā nebija attiecinäti uz zemniekiem, uz kuru atsaucas prasītāja pilnvarnieks, nav nozīmes lietā, jo ar Kurzemes zemnieku likuma
62. pantu, kā tas jau ir minēts, Kurzemes zemes tiesības šī
panta noteiktos apmcros ir attiecinātas arī uz zemniekiem.
Tādēļ Tiesu Palāta šinī gadījumā nav pārkāpusi Latvijas civīllik. 861. pantu un 3625. panta 2. punktu.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 10, Mazalevska pr. 1. pr. Glaudami.)
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1679.
Ap.ccabaltiesa atraidījusi F. J. pret atbildētājiem A. cclto
prasību, kurā prasītāja lūgusi uzlikt atbildēfājiem, kā miriišā
Avseja A. mantiniekiem, par pienākinnu parakstīt, bet neizpildīšanas gadījuma piešķirt prasītājai tiesību lūgt korroborēt
bez atbildētāju piekrišauas pirkuma-pārdevuma (paticsi aizpārdošanas) ļfgmniu, kuru 1920. g. 5. jīilijā Avsējs A. noslēdzis
ar Izcru Z. par Avsējam A. Daugavpilī piederošās nekustamas
mantas pārdošanu, kāds līgums ccsijas kārtībā nodots prasīTajai.

Tiesu Palāta atcēlusi Apgabaltiesas spriedumu un apmierin'ājusi praslbu, atrodot, ka prasība esot celta 1930. gadā, bct
ar 1922. g. 9. jūnija likumu (Nr. 134) uz Latgali attiecināts Latv.
civ. lik. 3015. р.. kuram ir p г о с e s u ā 1 a i s г а к s t u r s uii
ar kuru t i с i s a t v i e t о t s — t ā p a t f о r m ā 1 ā s d a b a s
X s ē j . 1. d. 1682. p. n o s a c i j u m s pāf to, ka galīgais pirkšanas līgums noslēdzams aizprirdošanas līguma aprādītā lailfā; ka kaut gan galīgais formālais pirkšanas-pārdošanas 1Гgums starp partiem neesot vēl noslēgts, kas nepieciešams pilnu īpašuma tieslbu nodibniāšanai, bct to prasīt prasītāja esot
tiesīga uz L. civīllik. 3015. р.. kādēļ arī prasība csot apmicrināma; ka atbildētāju aizrfidījumam, ka iepriekš bīītu jānoslēdz pirkšanas-pārdosanas Iīguims notariālā kārtībā — necsot
riozīmcs,'jo prasība taisni vērsta LLZ to, lai picspicstu atbildētājus izdarīt visu to, kas nepiecicšanis, lai aizpfirdotais uekustamais īpašums tiktu pārvests mz prasītajas vārdu zemes grāmatās im L. civīllik. 3015. p. p i e m ē г о š a n a i а г ī a i z p ā r d о š a n a s 11 g u m a m e s о t p i e t i e к о š a i s p a m a t s
un ka partu slēgtā aizp'ārdošanas līguma 9. pktā pie Tiesu Pa-
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latas ietiemt'ā vicdokla neesot nekādas nozīmes lietai. Savā ka
sacijas südzlba atbildētāji aizrāda, ka Tiesu Palāta esot pielaidusi
L. civīllik. 3015. р., Latg. civillik. 1679.—1684. p. im Civ. proc.
nolik. 816. p. pārkāpumu. Atbildētāju kasācijas sūdzība pelna
ievērību. Kā pareizi aizrāda atbildētāji savā kasācijas sūdzībā
L. civīllik. 3015. p. ir materiālas, ber nevis procesu'ālas dabas
Hkums, jo viņa mērķis i r l i e t i s k u t i e s ī b u iegiišana uz.
nekustamu mantu (sal. arī 3016. р.). Bez tam, nedz pašā
1928. g. 9. jūnija likum'ā (L. kr. 134), nedz kādā citā likumā
nav noteikts, ka ar 3015. p. attiecināšanu uz Latgali būtu a t vietots Latg. civillik. 1682. p. noteikums un ka šis civīllik.
3015. p. būtu attiecin'āms arī uz pagājušā laika attieclbāuu
i. i. ka viņam būtu atpakaļ cjošs spēks. Neatkarlgi no tā,
prāvnieku starpā nav strīdus par to, ka 1920. g. 5. jūlijā bija
uoslēgts nc pirkšanas-pārdošanas llgums, bet tikai a i z p a r d о S a n a s līgums, kas paredzēts Latg. civillik. 1679. pantā
i'U kas nenodibina nekādas ticsības — pat obligātoriskas tiesības ne — uz aizpārdoto nckustamo mantu, un ka bez gallgā
līguma aizpārdošanas līgumam nav palstāvigas nozīmcs. Saskaņā ar Kriev. Sen. CKD spriedumicm (1871. g. Nr. 378 un
1869. g. Nr. 462) a i z p ā r d e v ē j u nemaz ncvar spiest siegt
galīgo pirkuma-p'ārdošanas līgumu, nedz arī nodot aizpārdoto
uekustaniu mantu. Kā savā laikā jau paskaidrojis Latvijas
Senāta CKD (1931. g. 27. februāra spr. Baikova lietā), aizpircējam ir tiesība prasīt aizpārdošanas līguma izpildīšanu,
bet nekad ne piespiedu kārtībā prasīt pirkuma-pārdošanas IIguma slēgšanu. Tamdēl par maldīgu atzīstams Tiesu Palātas.
slēdziens, ka L. civillik. 3015. р. būtu piemērojams arī aizpārdošanas Hgumiem un ka partu slēgtā aizpārdošanas līguma
9. punktam nebūtu nekādas nozlmes. Ar to Tiesu Palāta pie
laidusi motīvēšanas nepareizību, pārkapjot līdz ar to Civillik.
3015. р. Latg. civ. lik. 1679. un sek. p. un 816. р.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 8, Jakobsons pr. 1. pr. Aršiem.)
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8.

Atbildētāja, aizrādot uz Lik. par telpu Tri 8. р., pēc kura
īres valdei piekrīt strīdu izšķiršana starp izirētājiem un īrniekiem, atrod, ka šī lieta piekrīt miertiesneša kompetencei tādēļ,
ka atbildētāja telpas bija atstājusi pirms šīs prasības celšanas
un tādēl vairs nebija uzskatāima par Irnieci. Šis atbildētājas
uzskats ir nepareizs, jo šinī gadījumā prasītāja iziet по tā, ka
atbildetaja telpas atstājusi pirms īres līguma izbeigšanas, neuzteicot to likumā paredzētā laikā, tā tad prasītāja savu prasību pamato uz to, ka prasības celšanas laikā īres līgums partu starp'ā vēl pastāvēja un ka tadēl atbildētāja tanī laikā vēl
bija uzskatāma par īrnieci. Šādos lietas apstākļos atbildētāja
arī nepareizi atsaucas uz Sen. CKD spr. 1932. g. Nr. 594 Liepiņa 1., kurā Senats atzinis par piekrītošu miertiesneša kom
petencei lietu par īres parāda piedzīšanu pēc īres attiecību
izbeigšanās.
(1934. g. 18. dec. spr. Nr. 1173, Glāzers pr. 1. pr. Liepājas Žīdu kreditsa.biedr.)

32.

Apgabaltiesa konstatējusi, ka agrāk atbildētājs par savu
dzīvokli maksājis prasītfijam cauru gadu vienu kopīgu summu
(Ls 190,— mēnesī), kā īres un apkurināšanas naudu, bet
1932. gada marta mēnesl atbildētājs cēlis prasību pēc likumīgās ī r e s maksas noteikšanas un ar likumīgā spēkā stājušos
spriedumu šī īre tika noteikta Ls 80,— apmērā. Šādos lietas
apstāklos Apgabaltiesa nākusi pie pareiza siēdziena, ka pēc
Ires maksas normēšanas jautājums par atbildetaja maksājamo
a p k u r i n ā š a n a s naudu palika neskaidrs. Jo, k'ā pareizi
aizrāda Apgabaltiesa, trūkst pamats prasītāja uzskatam», ka
atbildētājam būtu jāmaksā kā apkurināsanas nauda atlikums
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no agrākās kopīgās īres im apkurināšanas naudas, proti, Ls
110,— (190—80), attiecībā uz kādu summu, pēc Apgabaltiesas
atzinuma, lietā nav pierādījumu, ka tā saskan ar likumu vai
ar prāvnieku līgumu. Bez tarn Tres valde (kuras motīviem
Apgabaltiesa pievienojusies) konstatējusi, ka prasītājs pirms
šīs prasības celšanas pat nav pazinojis atbildētājam, ka viņš
— pēc Ires maksas normēšanas — taisni miriēta summu
(Ls 110,—) uzskata par to summu, kura viņam pienākas рат
telpu apkurināšanu. Turpretim atbüdetäjs по savas puses —
kā konstatē Apgabaltiesa — darījis visu, lai noskaidrotu по
viņa pienākošās apkurinašanas maksas apmēru, jo viņš 1932. g.
7. jīīnijā caur savu pilnvarnieku griezies pie prasītāja ar lūgumu paziuot apkurināšanas noteikumus, bet šī vēstule prasītājam nevarējusi tikt izsniegta по pasta, jo prasītājs savā paStāvTgā dzīves vieta nebijis sastopams. (Savu uzskatu, ka
atbildētājam „attieclbā uz apkiirinašanas izdevumu. pieprasīšanu" bija jagriežas vienīgi pie ticsas, kasācijas sūdzības. iesnicdzējs pat nemēģina motīvēt.) levērojot picvestos lietas apStākļus, Apuabaltiesa varcja nākt pie slēdziena, ka atbildētājs
siin gadījumā, pārtraiico-t apkurināšanas naudas meksajumus,
nav pielaldis nokavejunui. jo pēc L. c. 1. 3305. Р. ar parädnieka
īiokiivi'.iiiiiiu Jāsaprot p r a s ī j u m a p r i e k š m e t a izpildīŠanas iiDvilciiia.iiims, kādēļ par ši p-inta piemērošanu un tā tad
par parädnieka nokavējumu nevar runāt, reiz šis izpildījuma
priekšmets (konkrētā gadījumā — atbildētāja maksājamā apkurināšanas nauda) palicis nenoskaidrots un nenoteikts paša
kreditora vainas dēļ. Kas attiecas uz prasītāja citētiem Sen.
CKD spriedumiem (27/961, 32/798), saskanā ar kuriem atbildētājam būtu bijis jāizdara tekošie maksājumi vismaz tādā apmērā, kādu īrnieks pats pēc sava aprēķina ieskatītu par piemērotu apkurināšanas izdevurnu segšanai, tad tie konkrētā
lietā nav piemērojami, jo Senats minētās lietās izgājis по tāda
stāvokla, kur izīrētājs по savas puses bija p i e p r a s ī j i s по
īrnieka noteiktu apkurināšanas naudu, kas šinī lietā, kā augšā
apradīts, nav konstatēts. Atzīstot, ka atbildētājs nekādu nokavējumu nav pielaidis, Apgabaltiesa pareizi atraidījusi prasīfru pēc atbildētāja izlikšanas.
(1934. g. 18. decembra spr. Nr. 1939, Valtera-Niedras pr. 1. pr. Cenciperu.)
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1 (1.).
Apgabaltiesa, pievienojoties miertie&neša sprieduma motīviem, uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un aprādīto
datu pamata apstiprinājusi miertiesneša spricdumu, pie kam
nākusi pie slēdziena, ka katram prasītājam esot tiesības izlīgt
miera ceja ar savu pretinieku un arī attcikties no savas prasības dalas, par ku.ru uzskatāmi arī tiesāŠanās izdevumi; ka
tiesāšanās izdevumi nekad netiekot piespriesti t i e š i pilnvarniekam par Iabu un ka Latgales Apgabaltiesas 1929. g. 4. decembra lēmums, ar kuru lieta pret D. Kr. N. apvienību L a t vijā par Ls 26,431,37 pēc obligācijas tika izbeigta — esot uzskatāms par spēkā esošu, kamēr viņš nav atcelts. Savā kasācijas sūdzībā prasītājs atrod, ka Apgabaltiesa esot pārk'āpuši
noteikumui par juriskonsultiem 5. §, CL 4363.—4374. p. un CPN
181. р., kā arī pielaidusi motīvēšanas nepilnību.
Kasācijas
sūdzība nepelna ievērību. iN'emot vērā, ka pats prasītājs savā
kasācijas sūdzībā, kā arī prasības sūdzībā paskaidro, ka vii.iš
pirmo Hetu vedis uz „ u z d e v u m a" pamata, kāds uzdevums
izdodams tikai i e r ē d ņ i e m (CPN 1401. р.); ka tamdēļ, starp
prāvniekiem tiek radītas attiecības, kutām ir publiski-tiesisks
raksturs, un kuras tamdēļ nav padotas tiesu iestāžu izšķiršanai (sal. Bukovska, Civīlproc. mācības grām. 149.—151. lpp.);
ka, ja arī prasltājs tiktu iecelts uz bnva līgfuma pamata, tad
tas tomēr skaitas par valsts civīldienesta darbinieku (Noteik.
par civīldienestu 2. un 4. p. (Lkr. 27/172), kas saņem algu
(Not. par valsts iestāžu juriskonsmltiem Lkr. 25/186 4. р.); ка
šī prasība tfipēc nepiekrīt vispār civīltiesai (CPN 1. p. piezīme); un ka Apgabaltiesa, to neievērojot, pielaidusi CPN 1. p.
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piezlmes pārkāpumu, kādēļ Senats atrod, ka vinas sprieduuns
nav uzturams spēkā.
(1935. g. 25. janvara spr. Nr. 175, DanenberKa pr. 1. pr. Fiiiancu miii.)

6. (4.).
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša sprieduma morīviem uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu, sevišķi uz nopratināto liechüeku liecību pamata nākusi pie slēdziena, ka
prasības pamatā liktais apstāklis, ka prasītājiem vekseli parakstot nav bijis nolūks uzņemties vekseļsaistlbas, neesot pieradīts, jo nopratinäto liecinieku nenoteiktās liecības neesot
uzskatāmas par pietiekošu pierādījumu. Š'āds Apgabaltiesas
slēdziens attiecas uz lietas apstākļu iztirzāšanu pēc būtības
un tamdēl nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Apellācijā izvirzītais iebildums, ka atbildētājas prasījurns pēc vekscla ietilpstot jau celtā darba lgas prasībā pēc Apgabaltiesas domām
esot atspčkots ar iesniegto lūguma norakstu, saskaņā ar kuru
atbildētāja šitii lietā Anna S. samazinājusi savu prasību par
clarba algu par Ls 140,—. Pretēji prasitāja icbilduirmm vina
Kasācijas siidZibä, katram prasītājam ir tiesība prasīt, saskanā
ar Civ. proc. nolik. 6. un 182. р. р., līdz lietas izšķiršanai pēc
bfitības atstāt zināmu prasības daļu bez caurskatīšanas un
tikai atbildētājam no savas< puses ir tiesība, ja viuš to atrod
par vajadzīgu, prasīt lai tiesa izšķirtu pēc būtības arī šo prasības dalu, no kiuras prasītājs atteicies. Tamdēļ arī atbildētāja
šinl lietā varēja savā prasības lietā par darba algu līdz tās pašas prasības izšķiršanai pēc būtības lügt viņas darba algas
prasību samazināt par Ls 140,— un šā lūguma norakstu iesniegt
Apgabaltiesai konkrētā lietā par vekseli. Nepelna ieverību
arī prasītāja aizrādījmns, ka lldz kamēr nav attiecīgā tiesas
sprieduma — atbildētajai esot iespejams savu icsniegumu atsaukt un uzturēt prasību par darba algu pilnā apmērā, jo tādā
gadījiuna prasītājs, prct kuru vērsta darba algas prasiba, vienmēr var, no savas puses, celt iebildumu un aizrādīt, ka pēc
vek&eļa summa jau esot piespriesta un ka tamdēl prasītājai
nav tiesības atsaukt savu iesniegumu par prasības samazināšanu; pretēji prasītāja icbildumam — saskauā ar Civ. proc.

nolik. 435. pantu, prasītājai bija tiesības arī bez atbildētāja piekrišanas samazināt savu prasību par darba algu.
Prasītāja
aizrādjums, ka tiesai jāizšķir katra lieta pēc tiem apstāklieni,
kas bijusi prasibas celšanas laikā, pievests pirmo reizi tikai
vina kasācijas sūdzībā un tamdēļ nemaz nav apsverams Senātā kasācijas kārtībā (Sen. CKD spried. 1920. g. Nr. 56). Ar
to atkrlt visi prasītāja paskaidrojiwni vina kasācijas siīdzībā,
kuros viņš apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību.
(1934, K. 19. dec. spr. Nr. 1672, Bērziou pr. I. pr. Santiuš.)

135. (102.).
Та tad, starp liecinjeku liecībām ir krasa pretruna, kuru
tomēr Apgrabaltiesa nav pēmusi vērā. Saprotams, ka Apgabaltiesa varēja piešķirt vicnu liecinieku liecībām priekšroku
par otrām, bet tiesai bija jārzšķir, kurš по dažādiem liecinickiem pelnītu priekšrocībui. Lai gan īniertiesu iestādes nav
spiestas paskaidrot, aiz kādiem iemesliem tās piešķii; priekšrocību vienam vai otram lieciniekam (Civ. pr. nol. 135. p. pretēji 499. р.), bet arī miertiesu1 iest'ādēm jānodibina, kam по
abpusīgiem Heciniekiem tā piešķir pārsvaru. ticamības ziņā,
t. i. kādai pusei par labu jāizšķiT pretruna. Dotā gadīlumā Apgabaltiesa nemaz nav ņēmusi vērā minēto pretrunu. - •
(1934. g. 19. decembra spr. Nr. 1187, Krumstedts pr. 1. pr. Zvejnieka
m. m.)

155. (112.).
Preteji atbildētāja kasācijas sūdzībā pievestam uzskatam,
CPN 155. pantā iet runa par p a r t u atzīšanos vispār, kamdēt
šī parita noteikumi ir piemērojami arī tādos y:adījumos, kad
p r a s ī t ā j s ir atzinis k'ādu apstākli, kas var noderēt par atbildētāja tiesību apstiprinājumiu.
(1935.'s. 20. februāra spr. Nr. 237, Feldmaņa pr. 1. pr. Škērsēnu.)
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271. (175.).

Apgabaltiesa noraidljusi prasitaja Iūgumuj par li.cc. U. nopratināšanu uz tā pamata, ka prasītājs neesot uzdevis liecinieces dzīves victu. Šāds Äpgabaltiesas rnotīvs liecinteka nopratināšanas noraidīšanai nav pictickošs, jo tiesai arī pašai ir
jāaizrāda zināma aktlvitāte lietas apstāklu un prāvnieka aizrādījumu noskaidrošanai (CPN 271. р.), um jaufājurnu par liecinieces dzīves victu tiesa varēja uz vietas noskaidrot, pozitīvā vai negatīvā veidā ar paskaidrojumu pieprasīšanu no puses. Liecinieka nopratināšanu tiesa gan varētui noraidīt, ja
vina bfitu atzinusi liecību' par ncnozīmīgu, Bet Apgabaltiesa
konkrētā gadīJLimiā to nav konstatējusi.
(1935. g. 24-. janvāra spr. Nr. 80, Riemšas pr. 1. pr. Bareniem.)

284. (187.).
Senāta sprieduma. m o-11 v i citā, kaut arī analogiskā lietā nekad nav atzīstami par tādu jauinu apstākli, kas varētu dot
pamatn Äpgabaltiesas sprieduma atcelšanai.
(1934. g. 22. no.v. spr. Nr. 1837, Zvirbula pr. I. pr. Valmieras pareizticl^o draud7.es dievnamu.)

437. (334.).

Kas atticcas uz petitum'a formulējumu, tad, pretēji atbildētāja domām, parta paskaidrojumu vērā uemšana no tiesas
nebūt nestāv atkarībā no tā, vai tas tiesas protokolā по parta
ir parakstīts, vai ne, kādēļ Apgabaltiesai nebija iemesla jautājumii par pctitiinn'a saturu apskatīt taisni no šāda viedokla.
(1935. .u'. 23. janv. spr. Nr. 121, Andreicāna pr. 1. pr. Dukuru.)

499. (411.).
Tiesu Palāta konstatē, ka prasīt.āju liecinieki Sit. ни О.
ir aplieeinājuši, ka atbildetaji atteikušies pienem klučus no Z.
Tomēr šo konstatējumu Tiesu Palāta atmet kā pierādījiunii tā-
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dēl, ka apšauba šo liecinieku liecības. Tiesu Palāta atrod, ka
šīs liecības „neticami skan", kaut gan īstenībā viņas kritika
vēršas nevis pret lieclbu saturu, bet pret to veidu, kādā lieciniekiem kluvuši pazīstami viuu apliecinātie fakti. Gan lieci
nieku izteicienu ticamības apsvēršana pieder tiesai, kura liietu
izspriež pēc būtības, un šais apsvērumos viņa var vadīties arī
no liecinieku uzticamības, tomēr tiesai jāuzrāda ari pamati saviem apsvērumiem (Civ. proc. nolik. 499. р.), kādi pamati ncvar būt patvaļīgi 'uzstādīti, bet tiem jāizriet no lietas apstākļiem. Šai gadljumā tiesa atrod par „nesaprotamu", kādēl Z.
„izvēlējies" St. par liecinieku un pēdējais „izrādījis gatavību"
būt par liecinieku. Tāpat tiesai izlicies šaubīgi, ka Z. „atradis" liec. O. Jelgavā un „atvedis" to.uz Rīgu, kur tad uzuēmies „pakalpojum.u" bfit klāt pie partu sarunas. Ja tiesa šādus konstatējumus ir likusi pamatā savām šaubām par liecību
ticamību, tad jāaizrāda, ka īstenīb'ā tie neatbilst lietas apstākliem, bet ir mākslīgi secināti no liecību satura, kas savukiīrt
prasīja no tiesas paskaidrojumu, kāds iemesls ir šādami secinājumaiTb. Pie tādiem apstākliem, ja tiesa savos paskaidrojumos par liecību ticamlbu jau sāk pielaist varbOtības, jāatzīst,
ka tiesa nav izpildījusi Civ. proc. nolik. 499. v. prasījumu par
pamatu uzrādīšanu saviem slēdzieniem par liecību ticamību
vai neticamību.
(1934. g. 17. decembra spr. Nr. 844, Zaueru pr. 1. pr. Izraeliti im
Joelsonu.)

559. (471.).
Pēc Civ. pr. nol. 558. p. mazurntirgotāju grāmatām pier'ādījuma spēks, viniem par labu un pret preču saņēmējiem,
tikai tad, ja pēdējie icrakstus parakstījuši, vai ja grāmatas ar
ierakstiem tur pie sevis ilgāk par 7 dienām no ierakstu ievešanas, neprotestējot pret ierakstiem (559. р.). No Apgabaltiesas sēdes protokola redzams, ka R. pieprasījusi grāmatu no
prasītāja um otrkārt pēdējais no R. ITipēc Apgabaltiesai vispirms bija jāizškir jautājums par to, pie kā īsti grāmata atrodas un, pēc tā, par to, kādam no partiem grāmata tad nu būtu
jāiesniedz tiesai, attiecīgi piemērojot 530., 532. p. p. Apgabal-

tiesa šai zinā aprobezojusics ar vienkāršu konstatējumu, ka
R. grāmatu nav uzrādījusi, nemaz nenodibinot, pie kā īsti grāmata atrodas, un uz ka vārda grāmata izrakstīta un kādi ieraksti grāmatā ievesti.
(1934. к. 16. maija spr. Nr. 1040, Lapuķa pr. 1. pr. Krau/.e un Rullis.)

605. (515.).
Kas attiecas uz a t b i 1 d ē t ā j a kasācijas sūdzību, tad
jāatzlst par nepamatotu viņa aizrādījums, ka Apgabaltiesai bija
jāizdara jauna ekspertīze fādēl, ka lietā nopratinātais eksperts
pirms atzinuma došanas tika iepazīstināts ar prasītāja uzdotām cenām раг по viņa pastrādāto darbu. Ekspertīzcs izdarīšana šādā kārtībā nerunā pretim Civ. proc. nol. noteikumiem
par lietpratēju atzinumu, kādēl Apgabaltiesa nebija spiesta
aiz atbildetāja uzdotā iemesla ievērot vina lūgnmu par jaunas
ckspertīzes izdarīšanu.
(1934. g. 18. decembra spr. Nr. 3006, Odirja pr. 1. pr. Blūmu.)

623. (533.).
Tiesu Palāta, picvicnojoties cksperta atzinumam, kas palicis pie atsevišķ'ām domām, bct nepiekrītot eksperta vairākuma atzinumam, un konstatējot, ka katrs no partiem jau sen
savu reālo daļu apsaimnicko atsevišlvi, un ka parti jau bija mājas tādā veidā sadalījuši savu starpā, nākuši pic slēdziena, ka
abas divas māju reālās daļas, pašas par sevi, ir saimniecības
zirjā dzīves spējīgas. Šāds Tiesui Palātas slēdziens attiecas
uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasācijas kārtībā (sk. Sen. CKD 33/3031). Pretēji sūdzētāja domām4 tiesai
ir ticsTba, saskai;ū ar CPN 623. р., nepiekrist ckspcrtu atzinub
mam, un jo vairāk runā csošā gadījumā, kur ticsai bija jāizšķivas vteņīgi par to, kādam ekspertu atzinumam vinai būtu
jāpievieno'jas, ekspcrtu vairākumam vai mazākumam. Tiesu
Pal'āta, pievienojotics ekspcrtu rnazākumam, taisni ir arī motīvējusi šādu savu slēdzicmu aizrādot uz līdz šim faktiski pastavējušo saimniecisko stāvokli. Arī tiesas slēdzicns par to,
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vai un cik tālu kadam ekspertu atzinumam dodama priekšrocība, tāpat attiecas uz lietas faktisko pusi. Kā šis Tiesu Palātas sledziens, tā arī viņas slēdziens jautājumā par jaunas
ekspertīzes vajadzību, nav kasāciias kārtībā pārbaud'āmi.
(1935. g. 20. febr. spr. Nr. 65, Grāmatnieka I.)

663. (572.).
Pie lietas izspriešanas pēc būtības prasītājs ir aizrādījis
uz to, ka atbildētājas pilnvarnieka pilnvara nepietiekoša tādēl,
ka tā paredz vienīgi tirdzniecisko darīšanu pārzināšanu, bet
konkrētai īietai neesot nekāda sakara ar tirdzniecTbu. Uz to
Apgabaltiesa ir devusi atbildi, ka konkrētas lietas vešanai pilnvara ir pietiekoša tādēl, ka tan! i e t i 1 p s t arī leģitimācija
pilnvarniekam vest atbildetājas tiesu lietas, kāda le&itim'ācija
atbilst pilnvaru izdošanas kārtībai, kādu to vispār nosaka at
bildetajas statūti. Tiesas slēdziens par pilnvaras saturu, t. i.
ka pilnvara satur sevī pietiekošu pilnvarojumu vest tiesu lie
tas vispār, attiecas uz lietas būtību un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, bet, ja tiesa atradusi, ka plašākā pilnvara satur
sevī speciālu pilnvarojumu tiesu lietām, viņai nebija seviška iemesla apspriest t'alāku jautājumu par to, kāda rakstura un cik
plašs pilnvarojums ir domāts ar šo plašāko pilnvar.u vispār.
Ar to atkrīt aizrādījums kasācijas sūdzībā, it kā atbildētājas
pilnvarnieks nebūtu bijis pietiekoši leģitimēts izteikt noraidījirami atbildētājas vārdā.
(1934. Й. 17. decembra spr. Nr. 2905. Ceido pr. 1. pr. Vispār. apdroš.
s-bu nelaimes gadījumos.)

733. (640.).
Prasītāji 1930. g. rudcnī iesniedza tiesu izpildītājam piedzīšanai no Nikolāja L. un Jāņa V. 2 vekseļus ā Ls 500,— ar
% un zdevumiem katrs, pie kam lūdza piedzīšanu vērst uz
naudas summām^ kas pien'ācās L. un V. no Jiīrniecības departamenta. JūrniecTbas departaments 3. novembrī 1930- g. devis tiesu izpildītājam atsauksmi, ka uzņēmēji L. un V. nav pil-
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dījuši savu līgumu ar departamentu, ka tas atzlts par lauztu
im к a u ž ņ ē m ē j i e r a n e к ā d a s i z m а к s a s n e p i e и ā k a s u4i tfipcc aii no viniem departaments nevar pfedzīt pēc
izpildu raksta. Pee tarn tomer im, proti, 1931. g. 11. maijā
.hirniecības departaments pazinojis Rigas Apgabalticsai, ka pēc
galigra norēķina L. un V. pienakas но viņa Ls 1.252,84, kura
summa arl tika nodota Rigas pilsētas 5. iecirkņa miertiesneša
rīcībā naudas sadalīšanai starp L. un V. kreditoriern. Tā ka
prasītāji no šīs miertiesnesiin iemaksātās summas Ls 1.252,84
neko nav saoēmuši, viņi tagad uz CPN 733. p. pamata cēluši
prasību pret Jūrniecības departamentu par Ls 448,— ar %,
kura summa viņiem pienāktos, ja Jūrniecības departaments
savā laikā dotu pareizu atbildi. Apgabaltiesa apmierin'ājusi prasību, pie kam uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu uri aprādīto
datu pamata konstatējusi, ka saskaņā ar pirmo 1930. g. 16. oktöbra sastādīto norēķinu jau) šinī datumā pie atbildētāja atradušies L. un V. deponētās summas Ls 1551,22 un Ls 19,65. Pamatojoties uz lietā iesniegtiem dokumentiem, Apgabaltiesa nākusi
pie sledziena, ka atbildētājam pat līguma lausanas gadījumā
neesot bijusi tieslba ieskaitīt sev par labu no L. un V. depo^nēto augšā minēto summu un ka atbildētāja atbilde tiesu izpildītājam atzīstama par ncpareizu im atbildētājs padar'äms atbildīgs pēc CPN. 733. р. noteikumiem, kamdēļ arī prasība piespriežama. Šādi Apgabaltiesas slēdzieni attiecas uz lictas apstāklu iztirzāšanu pēc būtības un nav pārbaudāmi kasācijas
kārtībā. Ar to atkrīt visi atbildētāja kasācijas sīīdzībā pieA'estie paskaidro.iumi, kuros viņš apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību/ pēc būtības. Savā kas'ācijas sūdzībā atbildētājs aizrāda, ka pirms galīga norēkina sastādīsanas, t. i. pirms
1931. g. 28. marta Jīīrniecības dcpartamenta rīcībā neesot
atradusies ne uzņēmēju manta, ne viņicm pienākošās nauda,
un ka Apgabalticsa csot pamatojusi savu slēdzienu uz sagrozīfciem apstākliem un esot pārkripusi likumu par darbiem un
piegādēm valsts vajadzībām 77., 80. un 87. p. 2. piczīmes noteikumus. Atbildētāja kasācijas siīdzība nepelna ievērību. Pats
atbildētajs saVfi kasaeijas sūdzībā atzīst, ka tanī brīdī, kad no
.lūrnieeības departamenta tika pieprasīta atsauksmc par uztiēmēju L. un V. inantu un naudu, t. i. 1930. g. 3. novembrī,
viiļicm picnācās Ls 19,65; ka cik no uzņēmēju naudas turpmāk
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atbrīvosies, neviens pirms galīga norēķina sastādišanas uz
priekšu pateikt nevarot um ka tādēļ arī Jūrniecības departamentam 1930. g. novembra mēnesī vēl nebija iespējams uzdot, cik turpmāk vēl nāktos uizņēmējiem. No tā izriet, ka Jūrniecības departamentam nekādā ziņā nebija tiesība savā atsauksmē tiesu izpildītājam k a t ē g o r i s k i a i z r ā d ī t , k a
u z n ē m ē j i e m L. u n V. n e к a s n e p i e n 'ā к a s un ka
tamdēļ, Apgabaltiesa pareizi nākusi pie gala slēdziena, ka atbildetājs padarāms atbildīgs pēc CPN. 733. p. ,noteikumiem.
Ar to atkrīt visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzībā, kuros viņš apstrīd Apgabaltiesas sprieduuiia pareizību.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 344, Liburkina un Minca pr. 1. pr. Finanču min. Jūrniecības departamentu.)

763. (663.).
Atbildētājas Agates R. pusē kā 3. persona procesā pielaistais Š. gan ar to bauda visas procesualās parta tiesības un
tāpēc vinam, kā pareizi aizrāda ari Tiesu Pal'āta, bija arī tiesība iesniegt apell'ācijas sūdzību. Bet ar to nav izslēgti iebildumi, kādus pretējā puse, prasftāja šai lietā, varētu- celt pret
Š. m a t e r i ā 1 i-t i e s i s к ā mi p r e t e n z i j ā m pēc būtības
(Kr. Sen, CKI). spried. 76/182). Runā esošā lietā Š..iestājies
Hetā pēc tā, kad viņam no atbildētājas izdotā pilnvara tikusi
atsaukta, uz k'ādas pilnvaras pamata tas agrāk bija iesniedzis
lietā paskaidrojumus pēc būtības, atbildētāļas vārdā lūdzot
prasību atraidīt. Tai pašā laikā atbildētāja tomēr paskaidrojusi, ka viņa pret prasību. iebildumus neceļot. Tādā kārtā, pēc
tā, kad atbildētājas, it kā Š. tiesībdevējas, tieslbas uz strīdū
esošo neatsavināmo daļu atkritušas, resp. pēc pašas atbildētājas konstatējuma, viņai nepieder, tās pašas par sevi arī nevar
būt par strīdus priekšmetu starp prasītāju un Š. Tcāpēc tās
materiālās tiesības, kādas Š. centies' realizēt sev par labu.
iestājoties lietā atbildētājas pusē um lüdzot prasību atraidīt,.
izrādās bez satura un priekšmeta, un proti, jau Š. kā 3. personas laikā tagadējā procesā. Tamdēl Š. materiāli-tiesiskā pa
mata trūkuma dēl vina prctcnzijai, vispār nav tiesības šai lietā
reālizēt un aizstāvēt kādas no atbildētājai it kā piederējušām
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tiesībām atvasinātas pretenzijas uz strīdfi esošo neatsavinānio
daļu. Tādēļ vien pati Š. apellāoijas sūdzība vispār bija atstājama bez ievēribas materiali-tiesiskā pantata trfikuma dēļ. Neatkarīgi no visa tā, Tiesu) Palāta parcizi aizrāda, ka Š., sledzot
aizpārdošanas līgtirau par atbildētajai it ka icrādāmo neatsavināmo daļu, b i j i s j ā z i n a , ka atbildētājai kāda neatsavinamā daļa nevarēja pienākties pēc Agr. ref. lik. 3. p. 3. pkt,
jo ncatsavināmu dalu var atsavin'āmā muižā atstāt tikai
v i e n u p a š u. Atbildētājas iedomātās tiesības uz neatsavināmo daļu, kādas UE Š. nevar pāriet, arī formāli tikušas noraidītas ar Senāta Adtninistrātīvā departamenta 1926. g. 14. jūlija, spriedunru, un tādas no pašas atbildētājas vairs nav uzturētas šai lietā. Apzinoties visus minētos lietas apstāklus un
tomer iest'ājoties lietā kā blakus intervenicnts atbildetājas
pusē, Š. cenšas reālizēt viņarm nepioderošas, un vispār neeksistējošas tiesības. Pretēļi Š. domām, Tiesu Palātas uzdevums
vispār ncbija ielaisties jautājuma apspriešariā par to, vai atbildētfijai butu pienākusies atsavināmā daļa „Sp." muiižā un vai
Senāta Administrātīvais departaments pareizi atcēlis Zemkopības miuistrijas 1922. g. rakstu Ш] turpmākos lēmiumus, ar
kuricm Zemkopības ministrija saVā laikā bija apstiprinājust
īieatsavinfuno dalu atbildētājat. Saskaņā ar 1929. g. 24. maija
likumu (L. kr. 117), visi strīdi par to, vai attiecīgie īpašumi uz
Agr. rcf. likuma pamata atsavināti un likumīgi ieskaitlti valsts
zemcs fondā, к ā a.rT s t r ī d i p a r
neatsavināmo
d а 1 u i e r ā d ī š a n u p i e к г ī t v i e n ī g i S e n ā t a Ad
m i n i s t r a t i v a m d e p a r t а га с n t a m, bet ne civīltiesu
izšķiršanai. Tfipēc nedz Apgabaltiesai, ncdz Tiesii/ Palātai,
kuru spriedumi notikuši jau p ē c minēta likuma spēkā stāšan'ās, nebija pat tiesības apspriest jautājumu par to, vai atbildētājai pareizi nav tikusi atzīta aprādītā „neatsavināmā daļa",
Minētam, Senāta Administrātīvā departamenta spriedumam
tāpec prejudiciāla nozīme avī tagadējā lictā. Tāpēc Tiesu Pa
latal bija pictiekošs iemesls iziet no tā, ka atbildēt'āja nekad
nav icguvusi tiesības uz to „neatsavinamo dalu", par kuru
vina noslēgusi aizpārdošanas lTgumu ar Š. No ta tad tālāk
izriet, ka par spekā 'neesošiera um dzēšainicm atzīstami arī
Zemkopības ministrijas 1925. g. 15. decembra akts par minēlās neatsaviiiāmās dalas noteiksanu un tās atstāšanu „Sp-4t
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muižas agrākiem īpašniekiem un uz tā pamata izdarītie ierakstrjurni zemes jn'āmatās. Ar to tad pats par sevi atkrīt arī
aizpārdošanas līgums, uz kuru Š. dibina .savas ticsības uz
mineto atsavināmo daju. LTdz ar to atkrit Š. tiesība panākt
tagadējas prasības atraidīšanu, pie kāda gala slēdziena Tiesu
Palāta pareizi uākusi arī savā spriedumā. Senāta CKD. spriedums Blachera lietā (28/705) noticis pirms minētā 1929. g.
24. maija likuma izdošanas, kādeļ vien tai spriedumā izteiktie
paskaidrojumi nav tagadejā liet'ā piemērojami.
(1934. g. 19. dec spr. Nr. 690, Zemk. min. pr. 1. pr. Renenkampfs.)

794. (693.).
Saskauā ar Civ. proc. nolik. 794. (693.) p. pēc mutiskās
sacīkstes nobci.u'šanas tiesncši iziet sevišķā istabā, kur, apsprieduši caurlīikoto lictu, taisa spriedumu. Pēc Civ. proc.
nolik. 804. (702.) р., üiesa var atlikt rezolīīcijas taislšanu līdz
citai sēdei, par ко tiesas priekšsēdētājs pasludina atklāti. Tādā
kārtā tiesa — uz vispārēja pamata — taisa spriedumu tīīlii.i
рёс mutiskās sacīkstcs nobeisšanas, kādēl pēc tā, kad tiesa
jau bija izg&jusi no Sēžu zāles sevišķā apspricdes istabā, sprieduma taisīšanai nekāda tālāka partu sacīkstc nav piclaižama
un nav domājafflfl, jo ar sprieduma taisīšanu licta skaitās jau
par izspriestu tai pašā tiesas instancc. Ja an 804. р., izņēmuma
veidā, atlauj tiesai rezolficijas taisīšanu atlikt līdz kādai citai
sedei, tad tomēr tas nozīmē vienīgi to, ka pirmajā sēdē rezolūcija vēl nav notikusi un tāpēc arī nav pasludināma, bet tas
nemaz nenozīmē, ka tiesa varētu oemt vērā kāda parta „Iīdz
citai sēdei", vieupusīgi, rakstiskā vcidā dotos paskaidrojumus
pēc lietas būtības un īeāniegtos jaunos pienldījumus (piem. jaurius dokumentus). Tas būtu elcmentārā principa par partu
vienlīdzību tiešs pārkāpmra (Civ. proc. nol. 6. р.). Tāpēc tiesai
nebīītu tiesības viņai pēc sēdes, kurā nolemts rezolīīcijas pasludināšanu atlikt, iesniegtos dokuimentus rjemt vērā savā atliktā rezolūcijā. Bet ti.esai aprādītos apstākļos nav aizliegts,
sakarā ar iesniegtiem pierādījurniem, netaisot atlikto rezolīiciju,, fā tad ~ saprotams — tikai līdz kamēr rezolīīcija nav
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taisīta un nav parakstita, lietu nolikt по jaima uz secli, Lzsniegt
lfidzēja iesnie^tos lüguma im dokuimcntu norakstus pretējai
pusci im partus izsaukt uz sēdi. Tomēr lūdzējarn nav tiesības
prasīt, lai tiesa tā rlkotos, jo _apmierināt lūdzēja līigumu ticsa
nav piespiesta (Kr. Scn. spricd. 74/524); tā picm. ticsa atstas
lugimiu bcz icvcrlbas, ja atrod vai nu, ka lieta pictiekoši noskaidrota, vai ka uzdotie pierādījumi nav pielaižami pēc likuma, vai ja uzdotam pierādīšanas tematam nav nozlmes lietā
(sk. Civ. proc. nolik. 456. р.). Bet ķatrā ziņā tiesai jänem stavoklis pret iesniegto lūgimiu pēc būtīloas un vii.iai nav tiesības
Jntļumu vienk'ārši noraidīt uz tā paniata, ka tas iesniegts pOc
pcdējās sēdcs un kad lieta tikusi caurskatīta pēc būiības: sk.
Isačenko, Graždanskij process 4. sēj. 39.—40. Ipp., XII, un tur
ininētos Kr. Sen. spried. 80/54; 99/73. Pievestie spriedumi gan
1ieši neizšķir runā st'āvošo jautājumu, bet tomēr izteic to principu, ka tiesai jārēķinās ar partu paskaidrojumiem, kas ticsa
icnākuši pat arī pēc tā, kad ticsa jau sēdi noslēgusi. Riuia
esošā kradījumā Ticsu Palāta savā 1932. g. 25. apriļa sēdē nolēmusi rezolūcijas pasludināšanu atlikt uz 2. tnaiju. Šai dicna
rezolūcija tomēr netika pasludināta un tad Tiesu Palāta nolēīnusi rezolūcijas pasludin'āšanu atlikt uz 9. maiju. Vēl līdz tarn,
t. i. jau 7. maijā atbildētājs iesniedzis Tiesu Palātai lūgumu
līdz ar jauno dokiuncntu un lūdzis rezolū<ciju 9. maijā vēl neizsludināt, bet lietn likt no jauna uz sēdi lūginmā aprādītā jaulājutnā, kura noskaidrošauai nopratināt lūguum uzdotos lieciuiekus. Tiesu Palāta tomēr 9. maijā pasludinājiisi jau savu
rezolūciju/ pēc lictas būtības, tā tad nav ievērojusi minēto П
I—
Kumu. No spricduma motīviem redzams, ka Tiesu Pal'āta atbildētāja lugumu nav ievērojusi tāpēc, ka tas iesniegts pēc pēdējās tiesas sēdes, kad lieta tika cau.rskatīta pēc būtības. Tiesu
Palātai tomēr ncbija ticsības izvairītics no lūguma caurskatīšanas aiz ta viuas aprādītā iemesla vicn, ka lüguims iesnfegts
pēc pēdējās tiesas sēdes., bet кап viņai lti.iruims bija jāapspriež
pēc tā satura. Tiesu Palāta arī nemaz neatsaucas uz tO\ ka
lūģuma iesnicsšanas laikā viņas rezolficija jau bāītu tikusi taisīta un parakstita.
(1934. к. 23. nov./19. dec. sļ)r. Nr. 1325, Rodii.iš un Kronbents vr. I.
pr. Kronbergu.)
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896. (783.).

Ticsu Palāta atstājusi bez ievērības Т. blakus sūdzību par
Apgabaltiesas 1931. g. 23. septeimbra lēmumu, ar kufru Т. likts
priekšā iesnicgt pieiüdijurnus, ka vinš visu pirkšanas summu
par izso.lē iegūto nekustamu īpašumu sedzis skaidrā naudā. Ar
minēto Apgabaltiesas lēmumu lieta nav galīgi izšķirta, jo pēc
tā vēl jānāk lēmumam pēc bīitības, kādēļ šis lēmums vispār
nebija atsevišķj pārsildzams Tiesu Palatai (Civ. proc. nolik.
896/783. р.), kurai īstenībā sūdzība bij'a jāatstāj bez caurskatīšanas. ALZ tā paša iemesla Sjenātā nav caurskat'āma T. iesniegtā kasācijas sūdzība par Tiesu Palātas lēmuinu (Sen.
CKD. spried. 1924. g. Nr. 31 un citi).
(1934. g. 22. novembra spr. Nr. 730, Nesterova пек. īpaš. pārdoš. 1.)

1268. (1122.).
Z. Š. pilnvarnieks savā kasācijas sūdzībā aizrāda, ka
tiesu izpildītāja žurnālā nav nekādu aizrādījumu uz to, ka tiesu
izpildītājs laik'ā līdz 1932. gada 22. scptcmbrim būtu izdarījis
Z. Š. nekustamā īpašumanovērtēšanu un ka tādēl jāpieņem,
ka vipš novērtēšanu izdarīja 1932. gada 22. septembrī, ar kādu
datumu žurnālā ir atzīmēts, ka tiesu izpildītājs izsniedza viņa
pilnvardcvējam aprakstīšanas uu novcrtēšaiias žurnālā norakstu. Pretēji Z. Š. pilnvarnieka domain, šī atzīme žurnālā
nevar bīit par pamatu tādam slēdzienam, jo pats tiesu izpildītājs bija paskaidrojis, ka 1932. gada 22. septembn viņš tikai
izsnicdza Z. Š. nekustamā īpašuma aprakstīšanas žurn'āla norakstu. Tādēļ arl Tiesu Palata ncvarēja konstatēt, ka tiesu
izpildītājs īpašuma novērtēšanu bija izdarījis 1932. gada 22. sep
tembn. Tiesu Palāta atzlna par pierādītu, ka lietpratēji savu
slēdzienu par nekustamā īpašuma vērtību bija iesnieguši tiesu
izpildītājam 1932. gada 11. septembrī. Šī slēdziena pareizību
Z. Š. pilnvarnieks savā kasācijas sūdzībā neapstrīd. Tā kā ar
šī novērtējuma sanemšanu, pēc Tiesu Palātas atzinuma, izbeidzās visa tiesu izpilditāja darbība attiecīb'ā uz nckustamā īpašuma novērtēšanu, tad arī no tā saņemšanas dienas, t. i. 1932. g.

11. septembra, sākas termiņa tecēSana pārsūdzības iesniegšanai par pielaistām nepareizibfun novērtcšanas darbībā, kā to
pilnīgi pareizi atzina Tiešu Palāta.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 586, Šmuklera иек. īpaš. pārdoš. I.)

1323. (1179.).
Apgabaltiesa 1931. gada 24. novembri, ņemot vēra, ka
1930. g. 14. jūnijā parādnieces akc. sab. „Latvijas stikls" nekustamas mantas otrā izsole atzīta par nenotikušu, nolēmusi
ieturēto drošlbas naudu Ls 1000,— apmēra pārskaitlt Tautas
labkl'ājības ministrijai. Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas lēmuma rnotīviem, nākusi pie slēdziena, ka pēc nenotikušiem otriem torgi.enļ kreditoram-obligacijas turētājanis esot
tiesība paturēt iekīlāto mantu, bet nav tiesības uz ieturēto droSības naujdu (sal. Isačenko pask. pie Civ. proc. nol. 1176. p. III)
im tamdēl atstājusi Latvijas Bankas blakus sūdzlbu bez ievērības. Savā kasācijas sūdzībā Latvijas Banka aizrāda, ka Tiesu
Palāta esot piclaidusi. Civ. proc. nol. 1323. (1179.) p. pārkāpumu, jo saskaņā ar šā panta noteikumu, ieturētā drošības
nauda nākot.par labu piedziņas segšanai um tikai tanī gadījnm'ā. ja ar otrā izsolē iegūtu cenu piedzina ir pilnīgi segta,
drošības nauda nododama Tautas labklājības ministrijai. Kasācijas sūdzība pelna ievēribu. Saskanā ar tagad atcelto Civ.
proc. nol. 1323. (1179.) р., aizturēto vai piedzīto īiodrošinajtnnu
izlieto tās picdziņas dalas segšanai, kura paliktu ncsegta uo
vēlāk par pfirdodamo nekustamo man tu iencmtās summas;
nodrošinājuma atlikums, kāds pie tam varētu izrādltics, bet ja
piedzitia pilnīgi tiek segta a r o t r ā izsolē nosolīto ccnu, tad
arī viss nodrošinājums nāk par labu vietējām sociālās apgādlbas icstādēm. No šā panta satura skaidrs, ka vispirms nodro.šiiiajiiina summa izlietojama to kreditoru piedzii,iu scgšanai,
kurus vispar paliktu nescgtas vai nu taindēl, ka vēlāk nekustama manta pārdota par mazāko summu, vai an tamdēl, ka
viņa nemaz nav pārdota pircēju ncicrašanās dēļ uu tikai, ja
picdzinas pilnlgi segtas, tas atlikums vai zināmos gadījunios arī
viss nodrošiiiājunis nīik par labu vietējam sociālās apgadības
iestadēm. Saskanā ar Anocnkova paskaidrojumieni (viņa
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Опытъ комментар1я къ уставу Гр. Суд. онр. V. 417. 1рр.>
„въ случаяхъ признашяторга несостоявшимся, всл-вдств1е невнесешя имъ остальной покупной суммы за имущество въ{срокъг
задатокъ въ этихъ случаяхъ присовокупляется къ общей
сумм-в, вырученной за имущество, каковимъ постановлешемъ з а д а т о к ъ э т о т ъ , о ч е в и д н о , п р е д н а з н а ч а 
е т с я в ъ п о л ь з у в з ы с к а т е л е й . . . и въ случаяхъ не
выручки никакой суммы отъ продажи — всл-вдств1е ли невоспослъ\цовашя новаго торга, или всл"БДств1е оставлешя
непроданнаго имущества за к'вмъ-либо изъ взыскателей,
или даже всл-БДСтв1е освобождешя непроданнаго имущества
отъ взыскатй, — внесенный покупщикомъ задатокъ долженъ быть обращаемъ. на удовлетворение взыскашй".
Tanī pašā nozīmē izteicies arī Kr. Senats savos spriedu^mos 1875. g;. Nr. 906. Kaut gan Isačenko (uraždanskij process
VI, 268. un 269. Ipp.) pa.skaidrojis, ka aizturētais vai piedzītais
nodrošinajums izlietojams piedzinas daļas segšanai tikai tanīs
.uadījumos, kad nekustama manta pārdota otros torgos, jo tikai
šinīs .iradījiumos vinu varētu pievienot pic kopējās pai man tu
ieņemtās summas, kā to prasa Civ. proc. nol. 1321. (1176.) р.,
tomēr viņš pats citā vietā (sal. Isačenko, Наше современное
законод. творчество Право 1914. g-. Nr. 50, 3426. ļpp.) nācis pie
slēdziena, ka Civ. proc. nol. 1179. p. noteikums, ka nodrošinājums izlietojams piedziņas dalas segšanai, piemērojams arī tanīs
Kadījumos, kad mantas pārdošana uav notikusi, bet viens 110
personiskiem pafādnieka krcditoriem patur nekustamo mantu
sev. Tiesu Palāta, atstājot blakus sūdzību bez ievērības um
līdz ar to apstiprinot Apgabaltiesas lēmumu par d r o š ī b a s
t i a u d a s p ā r s k a i t ī š an u T a u t a s
labklājības
m i n i s t r i j a i , pielaidusi motīvēšanas nepareizību un Civ.
proc. nol. 1323. (1179.) un 816. p. p. pārkāpumu, kāpēc vinas
lēmums nav uzturams spēkā.
• (1934. g. 22. iiov. spr. Nr. 820, akc. sab. ,.Latvijas stikls" I.)

1324. (1180.).
Tiesu Palāta atzina par pierādītu, ka K. B. nebija iesniedzis likumiā paredzētā laikā sūdzlbu par izsoles nepareizu noturēšanu (Civ. proc. nolik. 1342, (1888.) pants). Šī konstatē-
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juma parcizlbu К. В. pilnvaniiece savā kasacijas sūdzībfl pul
neapstrīd. Viua arī neapgalvo, ka К. В. sava laikā bija lei и i
dzis Civ. proc. nolik. 1339. im 1341. pantos pareil/.etus sfld
bas. Pie tādiem apstākliem Tiesu Palāta varēja atstāt >
l<
ievērības K. B. blakus sudzību par Api>abaltiesas 1932» gadfl
20. janvāfa lēinumu, jo šinī sīīdziba viņš bija ludzis ai/ii
1931. gada 11. septembrī notikušos torgus par nederīgiein ни
atcelt Apgabaltiesas 1932. gada 20. janvāra lēmiuiiii ni/ tli U
izpildītāja it kā ncpareizas darbības pie K. B. imjnobila nollk
šanas pārdošanai izsolē un pie izsoies pazinojuma izsludlnāSa
nas. Šo tiesu izpildTtāja darbību K. B. savā laikā nebija pāi
sūdzējis, un tādēļ viņš nevar uz Civ. proc. nolik. 1324. (1180.)
panta pamata prasīt izsoles atzjšanii par nederīgu šīs ticsu i/
pildītāja darbības dēl (Kr. Sen. CKD spried. 1912/17). Ar to
atkrīt apcerējumi kasācijas sūdzībā, ar kuriem K. B. pilnvai
niece aizrāda uz nepareizībām tiesu izpildītāja darblbā im se
kām, kfidas, pēc viņas domām, šlm nepareizībām var boit. Nevietā vina atsaucās uz Civ. proc. nolik. 1338. (1199., 18tS7.)
pantu, jo šinī gadījuimā nebija celta prasība par pārdošanai izsolē noliktās zemes piederību trešai personai, nedz arī tiesa n/.
i'.idas prasības pamata bija lēmusi par attiecīgas atzīmes teve
šann /.eines gfrāmatās, bet atzlme zemes gjāmatās par prasība
par ipašunia iiesībām uz ēkām nodrošināšanu jau bija ievesta
l'irms piedzīšanas vēršanas uz pašu zemi. Tādēļ К. В., ja vnr
.ilziiia tiesu izpildītāja darbību, noliekot pārdošanai izsolē tikai
zemi bez ēkārn, par nepareizu, likuma paredzētā laikā bija jā
iesniedz par tiesu izpildītāja darbību sūdzība, ко viņš toma
nebija darījis.
(1934. g. 17. decembra spr. Nr. 1012, K. Baloža nek. Ipaš. pārdoS,

1357. (1215.a).
Pēc Civ. proc. nol. 1357. (1215a.) p. pie naudas sadalIŠa
nas, kas ienākusJ par p'ārdoto kustamo mantu, šinī pantii pare
dzēto prickšroeTbu bauda L. civīllikumu 1403. un 1404. pantfl
paredzētic prasījumi, ciktāl tie attiecas uz nokavēto nomas val
īrcs maksu' (2. „с" р.). ŠI prickšrocība, kcā redzains m>
1357. panta 2. pkta ievada teikuma um по 2. „с" pkta ais:mk

Civīlprocesa nolikums.

—

308

—

šanos uz L. с 1. 1403., 1404. i>. р., pamatojas uz aizturēšanas
tiesības institūtu, kuru Latgales civīllikumi nepazlst, ко neapstrīd arī kasācijas sūdzības iesniedzēji. Tādēl Apgabaltiesa,
neattiecinot Civ. proc. nol. 1357. p. 3. „c" pktu' uz Latgali, rīkojusies pilnīgi saskaņā ar likumu. Pretējo uzskatu kasācijas
sūdzības iesniedzēji nevar pamatot uz viņu norādītiem speciāliem likumiem (Civ. proc. nol. 1366. p. un Lik. par telpu īri
32. p. 7. pkt.), kuri' nestāv sakarā ar apspriežamo jautājumu un
no kuriem nekādā zinā nevar taislt slēdzienu, ka Latgalē būtu
piemērojams ar aizturēšanas tieslbu institūtu cieš'ā sakarā stāvošais Civ. proc. nol. 1357. p. 3. pkts.
(1934. g. 22. nov. spr. Nr. 1260, Temkinu 1.)

1420. (1309.).
Tiesu Palāta uz viuas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata nākusi pie slēdziena, ka Civ. proc. nol.
1420. (1309.) p. nedod valsts iestādei tiesības grozīt savus g:alīg:os, no uzņēmēja akceptētos norēķinus un celt pret tiem
ierunas un iebildumus, kurus, izsniedzot savus galīgos norēķinus, valsts iestāde nevarēja nezināt. Tikai to nezināšana, vai
Jiāda aritmētiskas acīskiitošas kļūdas atrašana varot būt par
iemeslu, ka valsts iestāde groza savu galīgo nofēķinu. Aprēķinam^ izsniegftam no valsts iestādes uzņēmējam, likums par
darbiem un piesādēm valsts vajadzībām piesķirot L. civīllik.
3537. p. kvīts nozīmi im tā kā atbildētājas prasījumi no prasīt'āja atmaksāt Ls 15.624,31, neesot pēc Tiesu Palātas domām
tādi, par koriem atbildētāja nezināja, izsniedzot prasītājam
1930. g. aprēķinu, — tad arī atbildētājai neesot tiesības grozīt
savu agrāko aprēķinu. Šāds Ticsu Palātas slēdziens atzīstams
par maldlgU'. Vispirms un pretēji Tiesu Palātas uzskatam
krievu 1915. g:. li.kums par privātu personu iebHdumu pret valsti
caurskatīšanas kārtību par valsts piegādēm un uznēmumiem
(Lik. kr. 1915. g. 1005.) nemaz nav atcēlis Civīlproc. nol.
1411.—1420. (1300.—1309.) p. piemērošanu attiecībā uz līgumiem par darbiem un piegādēm valsts vajadzībām, Krievu
1915. g. likums tikai noteicis termiņus, kuros attiecīgiem valsts
pārvaldes organiem pēc darbu vai piegādes izpildīšanas, kā arī
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līgimia laušanas gadljiimā jfncsniedz kontrabeutiem norēķius.
No otras pu/ses, šis likums noteicis uzuēmējam (bct nc valsts
icstādci) zinārnus prcklūzīvus terminus aprēķuia apstrīdēšanai,
atstājot tomēr spēkā Civ. proc. nolik. 1300.—1309. р., ciktal
vii.ii nav gro-zīti ar šo jau.no likuraai. 1927. g. 6. martā (Lik. kr.
1927. g. — 144.) izdots jauns materiāiais likums par darbiem
un piegādēm valsts vajadzībam, kura pamatnoteikiimi pārnemti
no atceltā krievu likuma, patapinot starp citu arī 1915. g.
22. aprīļa likuma (Kr. lik. kr. 1915. g. Nr. 130—1105) noteikumus par termiņiem norēķinu izsniegšanai uzuēmējiem un piegadāt'ajiem un šo norēķinu apstrīdēšanai. Saskanä ar Civ. proc.
nolik. 1420. р., ja uzņēmējam, piegādātājam vai nomuiekam
izsniegtā norēķinā pielaista kjūda vai nepareizība, kura saistīta
ar zaudējumiem valsts pārvaldei, tad pēdējā pazino par to savam bij. kontrahentam, nosūtot tam jaunu izlabotu norēķinu ftn
picprasot pārmaksātās vai nepareizi izmaksātās summas atmaksu neapstridamu prasījumu kārtībfi. Šinī likum'ā nav neka da aprobežojuma valsts iestādei, ja viņa pielaidusi agrākā,
Kaut arī galīgā, aprēķinā kādu kļūdu vai nepareizību, izsniegt
uzņēmējam jainiu izlabotu norēķinu ar priekšlikuimu nekavējoiii-s atmaksāt pārmaksāto summu. Arī L. civīllik. 3537. р., kas
gan uav piemērojams gadījimos, kiu;i parcdzēti s p e c i ā l ā
Civīlproc. uol. 1420. pantā, tomēr paredz, ka kvīts par vispārīgu aprēķinu uevar būt par šķērsli prasīt atpakal visus maldlgi
izdarītos liekos maksājumus. Givīlproc. nol. 1420. p. pēc r a t i о
! e g i s pielaiž š'ā panta izlietošanu ne tikai gadījmmos, kad
kliida pielaista 1. norēķinā, bet arī g a l ī g ā norēķinā, kā tas
arī redzams no Kr. Senāta CKD. spried. 1893. g. Nr. 22. Bez
(am šis CivTlproc. nol. 1420. p. ir S p e c i a l s likums, kas izslēdz 3537. р. un 4461. р. piemērošanu, jo viņš piemērojams
tikai attiecībā m. darbiem un piegādērn valsts vajadzībām im
valsts mantas vai. tiesību nomas līgumiemi. Dota gadījumā atbildetajs aizr'ādījis uz galīgā norēķiuā pielaistām kļūdām un
lamdcļ Tiesu Palātai nebija pietiekoša pamata neapsvērt lietu
pēc butības. Arī Tiesu Palātas pievestais Senāta 1920. gada
28. janvāra spriedums Nr. 67 Līča un Kagana lietā nemaz neattaisno vinas sprieduma motīvus.
(1935. g. 25. janv. spr. Nr. 489. Teviņa pr. I. pr. Sat. min.)
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Miertiesnesis apmierinājis Jankeļa F. prasību par īpašuma
tiesību atzīšanu uz 5 zirgiem, kas 1932. g. 11. iiovcmbrī Ventspilī aprakstīti no Latvijas Bankas atbildētāja Zāmuela Z. parāda dēl. Apgabaltiesa turprctim atcēlusi miertiesneša spriedumu un atraidījusi prasīhu, atrodot, ka prasība nccsot pierādīta, j*o Iiecinicka lioziasa I). liecība ncpelnot ticamību; šis liecinieks, kas strādā pie prasītāja, liecmājis, ka prasīt'ājs esot
nodcvis 1930. g. marta mēnesī atbildētājam Zamuelim Z. 13 zirgus к о m i s i j ä un atļāvis tos līdz pārdošanai lietot, b e t
v i r; š p a t p a z i p о. р а г к ā d u z e m ā k o с e n u p r as ī t ā j s b ū t u a 11 ā v i s p ā r d о t t ā 1 ā к z i r sr u- s, к 'ā d s
r e k v i z ī t s , p ē c A p ļja b а 11 i e s a s d o m ā m , e s o t
n e p i с с i с š a m s к о m i s i j a s I ī g u m a m. Arī pats prasītājs neesot uzdevis tuvāki kornisijas ITt>:uma saturu un viņa
pilnvarnieks esot nonācis pretrunā savos paskaidrojumos, jo
pašā prasības sīīdzība vii.iš paskaidro, ka zirgi nodoti Z. tikai
lietošanfi 1931. ff. februārl, bet vēlāk uzdod, ka zirgi Z. nodoti
1930. .üfada martā komisijā ar atļauju lietot zirgus līdz pārdosanai. Izejot no šīm koristatētārn ncpareizībām un pretrunām
Apgabaltiesa nākusi pie ,tjala slēdziona, ka prasība atraidāma.
Kasācijas sūd.zība pelna ievērību.
Vispirms pretēji Apgabalties-aš domām komisijas līguma
dēfīnīcijā nav neviena burta par zemāko cenu к ā n e p i ec i e š a m u r e k v i z ī t u . Saskaņā ar Tirdzn. nolik. 541. р.,
ar tirdzniecības komisijas līgumu (договоръ торговой комисии)
viena puse (komisionārs) uzņemas tirdznieciska -darījuma noslēgšanu (торговая сделка) savā vārdā uz otras puses (komitenta) rēkina (sal. arī Dr. Lēbers Tirdzniecības tiesību pārskats
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211. lp.). Patiesi j'ādomā, ka dotā gadījumā lieta grozās ne ap
komisijas līgumu, bet ap kondicijas līgumu (contractus aestimatorius, Trödelvertrag), kura csenciālā dala taisni būtu gah noteikta limite (CL. 4419. р.). Bet Apgabaltiesa kondicijas līgumu
šinī lietā nav konstatējusi. Tas apstāklis vien, ka liecinieks D.
nav zinūjis, p a r k ā d u z e m ā k o c e n u p r a s l t ā j s
b ū t u a11 āv.is Z. p ā r d o t t ā l ā k z i r g u s , nepadara
viņa lieclbu par netlcamu. Arī tanf gadījumā, ja lietā būtu konstatēts, ka starp prasītāju un atbildētāju Z. tika noslēgts kondi
cijas līgums, tas apstāklis vien, ka prasītāja strādnieks, — lie
cinieks D., nav zinājis, kāda pārdošanas cena bija noteiikta starp
pusēm, nepadara viņa lieeību par neticamu. Tiesas slēdzicns
par liecinieka izteicienu ticamību, lieclbu iztulkošana im novērtēšana gan attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma
kasācijas kārtībā, bet ja nu tiesa savos motīvos pati pieved
neticamības pamatu, tad šiem motīviem jābūt pamatotiem. Pretēji Apgabaltiesas domām, likums dod prasltājam iespēju, izlabot zin'āmos gadījumos, pat grozīt savu prasību (CPN. 435.,
436. р.), ncmaz nerunājot par prasības vēsturisko daju1; bez tam
zirgn imdošana komisijā neizslēdz viņu lietošanas iespēju.
Senats tamdēl atrod, ka Apgabaltiesa pielaidusi savā
sprivcliiiiui iiu)(i\4'š;iiias nepareizTbii im nepilnībii.
(1935. к. 25. janv. snr. Nr. 353, Fcldliīīna pr. I. pr.Zēli un Latv. Bankas Ventspils nod.)

Dažadi tirdzniecības tiesību jautajumi.
Tiesu Palāta nāca pie slēdziena, ka atbildētājas akcionāru
vispārīgo sapulci šinī gadījtima bija sasaucis tikai viens valdes
loceklis, bet nevis atbildētājas valde, un ka tikai vēlāk pārējie
valdes locekļi bija izteikuši rakstiski savu piekrišanu šīs sapulces sasaukšanai. Šis slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi
un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Izejot no tā, Tiesu Pa!āta varēja prasību apmierināt, ]o pēc atbildētājas statūtu
46. panta akcion'āru vispārīgās sapulccs sasaue valde, caur kuf u
fr arī icsniedzami šinī sapulcē apspriežamie jautājlimi
(49. pants), un кщ-а sast'āda arī sarakstu akcionāriem, kuriem
ir tiesība piedalīties sapulcē (55. pants). Pēc statūtu 34. panta
valdes lēmumiem ir likumīgs spēks, ja sēdē piedaLās vismaz
puse по- direktoru skaita, bet ne mazāk par trim. Bez tarn
valdes sēdēs ved protokolus, kurus paraksta klātesošie locekli.
Šiem noteikumiem, kā vispārīgi visiem noteikumiem par akciju
sabiedrībām, ir stingri saistošu normu raksturs, kurā nepiclaiž
to grozīšanu ar akcionāru vienošanos, jo noteikumi par akciju
sabiedrībām, pretēji atbildētājas pünvarnieka doinām, izskan ne
tikai akcionāru intereses, bet arī trešo personu intereses (Sen.
CKD. spr. 25/75, 31/717). Tādēl arī apstäklis, ka atbildētājas
valdes locekli ir vēlāk piekrituši viena valdes locekja sasauktai
akcionāru vispārīgai sapulcei, vai ka pat visi akcionāri ir tai
piekrituši, nav nozlmes lietā, jo tāda piekrišana nevar novērst
trūkumus, kādi bija pielaisti pie šīs sapulces sasaukšanas, kura
varēja notikt tikai ar formālu, uz akc. sab. satversmes dibinātu
aktu, kas varēja iziet tikai no valdes kā organa likumīgā sastāvā
(sk. Stauba komment. 1. pktu pie Hgb. § 253.). Pretēji atbiJdētājas pilnvarnieka dom'am, akcionāru vispārīgā sapulce nav
identiska ar akcionāru kopojumu un visu akcionāru klātbīitne
nav pietiekoša, lai novērstu sasaukšanas noteikuirm pārkāpu-

mus (Dr. A. Lēbers, Tirdžniecības tiesību pārskats, 66. § 1).
Bcz tā, prctēji atbildētājas pilnvarnieka, apgalvojumam kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta nāca pie slēdziena, ka 1931. gada
4. marta sapulcē prāvs akcionaru skaits nemaz nebija picdalījies. Tas izriet arī no atbildētājas pilnvarnieka paskaidrojii1miem kas'ācijas sūdzībā, ka viņa vadltā sapulcē piedalījās akcionāri ar 635 akcijām. Pieskaitīt pie šās sapulces dalībniekicm
arī pārējos akcionārus ar 612 akcijām, kuvi noturēja parallēlu
sapulci, un atzīt, ka arī viņi ir piekrituši atbildētājas pilnvar
nieka vadītai sapulcei, nav iespējams, jo tādā gadījmnā vii.ii
nebūtu notuirējuši atsevišķu sapulci. Tiesu Palāta arī atzina
par pierādTtu, ka prasītājs S,t. nav gribējis piedalīties atbildētājas pilnvarnieka vadītā sapulcē, tā k'ā par viņa tiesībām apstrīdēt šīs sapulces likumību iievar bīīt nekādas šaubas. Apstāklis,
ka viņš bija uzņemts akcionāru sarakstā, kuriem bija tiesības
piedalīties sapuilcē, lietas stāvokli negroza, jo tas nevar būt par
iemeslu ņenrt vioam tiesības apstrldēt pašas sapulces likumību.
Prasītājs Fr., pēc Tiesu Palātas atzinuma, gan piedalījās sapulcē. bet Tiesu Palāta nāca pie pareiza slēdziena, ka arī viņam
ir tiesības apstrīdēt šīs sapulces likumībui, jo>, kā redzams no
§!s sapulces protokoīa, vii.iš to bija parakstījis ar protestu. Та
k;i Tiesu Raläta visu šo ierheslu dēl varēja prasību apmicrin'āt,
tad vii.iai nebija vajadziba konstatēt vēl aiī statīītu pārkāpunius pašā sapulcē un vina varēja neievērot atbildētājas pilnvar
nieka lūgumu par pierādījumu pārbaudīšanu tam, ka aicinājums
Valdības Vēstnesī bija izdarīts ar citu valdes locekļu zinu un
piekrišanm
(1935. 2. 25. janvāra spr. Nr. 122, Fridmaiia un Starceva pr.'l. pr.
akc. sab. „Rigas konservu fabrika S. K. F.".)
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17.
Kasācijas sūdzības iesniedzēji aizstāv uzskatu, ka strādfiieks, kura darbs atalgojams par stundām, var pretendēt uz
virsstundu atlīdzlbu tikai tad,' ja vrņš virsstundas stradajis uz
darba devēja r ī k o j u m u . Šads uzskats nav picncmams, jo
tas tieši run'ā pretim Lik. par darba laiķu 17. p. (1931. g. lik.
red.), pēc kura strādniekam ir tiesība uz atlīdzību par virsstundām jau uz tā pamata vien, ka vinš strādājis ilgäk par šinī likumā noteikto normālo darba laiku, un pie tam neatkarīgi по
tā, vai vinš strādājis pa mēnešiem, dienām vai stundām. Kasācijas sūdzības iesniedzēju viedoklis turpretim atzlstams par pareizu, ciktālu strādnieks strādājis akorda darbu, jo šādā gadījumā — kā tas nepārprotami noteikts minētā likuma pantā —
virsstundu atlīdzība stradniekam pienākās tikai tad, ja virs
stundu akorda darbs strādāts uz darba devēja r ī к о j u m u.
Konkrētā gadījumā Apgabaltiesa nav konstatējusi, ka atbildētāji šādu rīkojumu būtu devuši, bet savā spricdumā tikai aizrāda, ka prasītājs esot strādājis ar darba devēja z i ņ u u и
p i e к r i š a n u. Šāds konstatējums pictika, lai apmierinātu
prasītāja prasījumu par virsstundu atlldzību par laiku, kad vinš
stmdāja pa stundāin, bet nepietika lai piespriestu prasību par
laiku, kad viņš strādāja akorda darbm Tādā k'ārtā Apgabal
tiesa, apmierinot aiz viņas spriedumā pievestiem motīviein arī
šo pēdējo praslbas daļu, pārkāpusi Lik. par darba laiku 17. р.,
kādēļ viņas spriedums nav uzturams spēkā.
(1935. g. 24. janvāra spr. Nr. 673, Lauriņa pr. 1. pr. Spari un Oorinsenu.)
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Rīkojums par zimognodevu.
39. p. 1. pkts.
Zemes grāmatu nodalas priekšnieks ar 1934. g. 11. janvāva lēmumu atstājis bez ievērības Priča K. līigumu korroborēt
Apgabalticsas 1932. g. 17. marta dalījuma spriedumu aiz tā
icmesla, ka mantinieku iecēluma līgumā noteiktie aliraenti, kuri
pēc sprieduma nodrošināmi ar lietiskām tiesīb'ām, neesot, pretēji Rīk. par zīmognodevu 5. pantam, apmaksāti. ar zīmogiiodevu. Jelgavas Apgabaltiesa ar savu 1934. g. 8. febmāva lēmumuatcēlusi Zeraes grāmatu nodaļas priekšnieka lēmumu, uzdodot viuam izpildīt K. lūgumu par korroborāciju.
Nodokļu departamenta kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Pēc Rflc. par zīmognod. 39. p. 1. pkt. ar vienproccntīko
proporcionālo zīmognodevu äpliekami, starp citu, akti un dokimicnti, kuri alticcas \iz līgumiem vai nosacījumiem par ļpašuma tiesībām uz nekustamu mantiu tās valdīšanu, lietošanu
vai rīkošanos ar to, kā arī par šo tiesību dažādiem a p r o b e / o j u m i e m . Apgabaltiesa šo likuma pantu konkrētā gadljumā nav picmērojusi vispirms tādēļ, ka ar minētiem aprobe/diumiem saprotami tikai aprobcžojumi, кщ\ ievedami zemes
grāmatu reģistra folijas 11. daļ'ā 2. slejā. kamēr konkrētā gadījinnā icrakstījums, кщ-a sekas būtu lietisku tiesību nodibināšana, izdarāms Zemes grāmatu reģistra folijas III. dajas 1. slejā.
Tadā karta, pēc Apgabaltiesas uzskata, RTk. par zīmognod. 39. p.
1. pkts ncattiecas uz l i e t i s k ā m t i e s ī b ā m , kas a p g r ū t i ii a nekustamu mantu im ievedamas reģistra nodaļas
III. daļā 1. slejā. Šāds Apgabaltiesas uzskats nav konsekvents
vispirms tai ziņā, ka arī reģistra nodaļas II. daļas 2. slej'ā, uz
kuru norāda Apgabaltiesa, ierakstāmi Notār. nolik. 321. pantā
minētās lietiskās tiesības; tā tad šai ziņā starp attiecīgiem ierakstījumietn minētās reģistra nodaļās nav principiālas starpī-
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bas. Bez tarn Apgabaltiesas uzskats novestu pie tā, ka akti
im dokumenti par Notar, nolik. 322. p. parcdzēto lietisko tiesību
(reälmantu, servitutu a, t. 1.) nodibinasanu visp'ar bütu atsvabinäti no zimognodevasj kas nav damājams. īstenībā nav pietiekoša icmesla iiiterpretet vārdu „aprobežojumi" tik šauiri, kä
to dara Apgabaltiesa, jo arī lietisku tiesību nodibināšana savienota ar īpašumiem piederošo tiesību aprobežojumiem; attiecībā
uz servitūtiem tas pat tieši izteikts likumā, jo CL. 1089. p. dēfīnē servitūtu kā tiesību uz svešit lietu, kura uzliek tās īpašniekam viņas lietošanā zināiBus a p r o b e ž o j u m u s par labu
citai personai vai citam īpašumam, Konkrēta gadījumā iet runa
par Zemes grämatas nostiprināmāni lietiskām tiesībami uz alimentiem, kādas tiesības pec sava satura visvairāk tuivojas uzufruktam (CL. 1208. р.; Kr. Sen. 1913. £. spr. Kalniņa lietā, piev.
pie 1090. р., Bukovska izdev.), t. i. personālservitūtami. Tādā
kārtā, pretēji Apgabalticsas domām, Rīk. par zīmognod. 39. p.
1. pkts konkrētā gadījumā gan picmērojams. Izteiktam nerunā
prctim Rīk. par zīmognod. 43. p. 7. pkts, uz kuru Apgabaltiesa
atsaucas. Ja šinī pantā paredzēts, ka ar %% zīmognodevu
apliekamie valsts zemes fonda objektu izpirkšanas llgumos ievestie alimeiitu ierakstījumi, tad no tā nevar taisīt slēdzienu —
it kā par argirmentum. e contrario — ka citos gadījumos š'ādi
ierakstījumi ar zīmognodevu nebūtu apliekami. Šai zii.iā Nodokļu departamcnts pareizi aizrāda, ka ar 43. p. 7. pktu tanī
parcdzētā gadījumā tikai noteikta zemāka zīmogiiodevas likme,
salīdzinot ar 39. p. 1. pkta vispārējo normu. Nav nozīmes arī
tam apstāklim, ka pienākums dot alimentus korikrētā gadījumā
īioteikts ne ar līgumu, bet ar tiesas spriedumu (sal. Sen. CKD.
33/564).
Icvērojot sacīto, kā arī Rlk. par zīmognod. 5. р., Senats
alrod, ka Nodokļu departamenta kasācijas sūdzība ievērojaina,
bct Apgabaltiesas lēinums atcelanis Rīk. par zīmognod. 39. p.
1. pkta pārkāpuma dēļ.
• (1935. g. 24. janv. spr. Nr. 1218, Krastiua I.)
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Vekseļu likuini.
3.

Pretēji prasīrāja paskaidrojumiem viņa kasācijas sūdzībā,
pēc Veks. nol. 1932. g. pārgrozījumiem (Lkr. 32/227) saskaņā
ar Veks. nol. 3. p. 2. plezīmi jaunā redakcijā vairs nekrīt svarā,
kas īsti uzraksta uz zīmogmarkām veksela izdošanas datumu,
kā to jau paskaidrojis Senats savā 1934. g. spriedumā 1.
№. 2707. Tamdēl ari ir nepareizs prasītāja apgalvojums viņa
kasacijas sūdzības 1. pktā, ka prasītājs neatbildot pēc strīdus
veksela tikai tāpēc vien, ka vekscļa izdošanas datumu ш zīmogittarkam neesot uzrakstījis pats veksela devējs, bet k"āda
cita persona. Tāpat nepareizs ir prasīrāja uzskats, it ka kon
kret;! lietā 1932. g. 15. decembra Veks. nol. pārgrozījumi nebīītu piemērojami tāpēc, ka ŠT prasība celta pirnis minēto pārgrozījumu spēkā stāšanās, jo šai likumā tieši ir aizrādīts, ka
pārgrozījumi (to starpā arī zīmogmarku dzēšana) piemērojami
arī tiem vekseļiem, kas izrakstīti pirms š! likuma spēk'ā nākšanas. Tamdēļ jaunie likuma noteikumi piemērojami arī kon
kretes lietā, jo likumdevējs 1932. g. 15. decembra pārgrozījumiem ir piešķīris atpakalejošu spēku, netaisot atseviškus izņēmumus arī attiecībā tiem vekseļiem, par kufiem jaui bīītu celts
strīdus tiesā.
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 316. Jurjaka pr. 1. pr. akc. sab. „Liepājas banka".)

29.
Tiesu Palāta apmierinājusi prasību vienā pusdalā uz tā
pamata, ka abi parti, kā indosanti atzīstami par solidāriem parādniekiem pēc Veks. nol. 29. р., un ka tāpēc, saskaņā ar L. c. 1.
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3348. р., prasītājam, kas vekseli samaksSjis vekselkreditorara,
pjeder rcgresa tieslbas attiecīgā daļā, proti vienā pusdaļā, pret
līdzatbildīffo personu, atbiklētāju šai lietā. Vcks. nolikunis nodibina un paredz vienī.ui vekselatbildūco pcrsonu vckseļticsisko
atbildību vekscltnrētāja priekša, bct n e aizskar un n e izšķir
jaiitājunm par vairākui, uz tā paša vekscļticsiskā akta (piem.
paraksta, indosamenta vai avala) pamata, vekselatbildīgo personu savstarpējām m a t e r i ā 1 i t i e s i s к ā m attiecībām un
savstarpējo izrēķiuāšanos gadījumfi, ja vienā no viuām bīītu
veksefa summu samaksäjusi vekscltinrētrijanr. Tfipēc, kā pareizi aizrāda Tiesu Palāta, šāds pēdējais jautājums izškirams
likai pēc Civīllikuma noteikumiem par solidāriem par'adniekium.
L. с I. 3348. р. gaii tieši nenosaka to kvotu, kādu tas solidārais
parādnieks, kas v i s u parādu samaksājis, varētu, rcgresa
veidā, prasīt no līclzparādiiiekicin. Tomer, šaubu gadījumā,
jāpi'eņem, ka šāda kvotātīva da|a noteicama pēc visu ITdzparāduicku skaita, tā tad, niiiā esoša gadījuin'ā, vienā pusdajā.
Pretēji atbildetäja domām, šai ziļjā nemaz nekrīt svarā, ka
vinš, parakstoties uz vckseļa kā indosants, būtu sanēmis kādu
valiītu, resp. vai kadu valīitu bīītu sanēmis prasītājs. Tiesu
Palāta gan nav konstatējusi, ka atbildētājs būtu uzņēmies materiāli (civīl-) tiesisku galvojumu p r ā s ī t ā j a m priekš'ā par to,
ka vekselsummu neprasīs но prasītāja. Bct tomēr ir konstatēts, ka abi parti, parakstot vekseli kā indosanti ua proti, ar
v i с n ā d о vekseļsaistību kā līdzindosanti, ar to uzņēmuŠies
v i e u ā d о u п līdzīgo
с i v 111 i e s i S к о ffalvojumu par
vckscļdcvēju. Ja nu šādas atticcības apspriežamas um izšķirainas nevis pēc vekseļticsībām, bet gan tikai pēc civīltiesībām,
tad par Vcks. nol. 33. p. irn par Sen. CKD.spr. 28/444 pieinērojamlbu šai lictā ncvar būt runas. Ar to atkrīt ari atbildētāja
paskaidrojumi par prasītāja it kā mala fides.
(1934. g. 19. dec. spr. Nr. 961, Dzintera i)r. 1. pr. Heidemani.)

58. (59.).
Pretēji atbildētaja paskaidrojuniiem. vii.ia kasacijas sīidzībā, Apivabalticsa pilnīgfi pareizi atziiiusi, ka avalisti pēc neprotcstēta vekscla atbild arī tai gadījumā, kad atkr.it pats vek-
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seļdevējs kā pēc vekseļa atbildīga persona. Ar to vien, ka
vekseļa turētāja nav pieteikusi savas tiesības pret vekseļdevēja mantiniekicm proklamas laikā, vekselturētājs nav palicis
par ļaunticīgu vekselturētāju un vienīgās sekas, kas no tā ir
radušās, ir tās, ka atkritis viens по solidāriem atbildētājiern pēc
veksela. Ja viena pēc vekseja по atbildīgām personām atkrīt,
paliek spēkā tomēr pārējo solid'āro vekseļparādnieku (to starpā
arī avalista) atbildība, un avalists kā vekscļparādnieks var celt
pret vekseļturētāju tikai tos iebildiwnus, kādus viņam piešķir
Veks. nolikums (28. р.). Tamdēļ arī atbildētājs nevietā atsaucas uz CL. noteikumiem par galvojumu un uz vekseļturētāja
ļauno ticībub
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 312, Jaunauces krājaizd. sab. pr. 1. r>r.
Bensonu u. c.)
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Dzelzcelu tarifs.
35.

Pēc Tarifa 35. § par speciālu vagonu un siltumnlcu lietošanu „no maksas par izotermisko vai ledus vagonu lietošanu
atsvabhiāti piena sūtījumi, tāpat по šīs maksas atsvabināti visi
vagonu sūtījumi, ja vagonu apgādā ar ledu prečui īpašnieks uz
sava rēķina. Par izotermisko vagonu apg^ādāšanu saviem 11dzekļiem ar ledu, sūtītājam jātaisa atzīme preču zīmē sūtītāja
atzīmēm paredzētā vietā". Tarifa 37. § tad paredzēts papildu
fnaksājums, starp citu par izotermisko vai ledus vagonu lieto
sanu (по katriem 10 kg.), atkarībā по attāluma. Nav strīdu
par to, l) ka preču īpašniekam jāmaksā par ledus vagonu, ко
dzelzceļs piegādā līdz ar ledu un sāli, nedz pa to, 2) ka nav
jāmaks'ā par ledus vagonu, ко piegādā dzelzceļš gadījumā, ja
pats preču īpašnieks (tā tad nevis dzelzcelš) vagonu apgādā ar
ledu (un sāli), um pie tam preču zīmē taisa attiecīgo atzīmi par
ledus vagonu apgādāšanu ar ledu saviem līdzckļiem. Turpretim starp partiem strīdus cēlās vienīgi ap to, vai preču īpašnieks būtu atsvabināms по maksājuma par ledus vagona lie
tosanu, kādu dzelzcelš, saskaņā ar preču īpašnieka vēlēšanos
(atzīmē uz preču zīmes), nav apgādājis ar ledu (un s'āli), arī
tad, ja pats preču īpašnieks lietoto ledus vagonu n a v по
s e v i s ar l e d u a p g ā d ā j i s , t. i. lieto ledus vagonu vispār bez ledus. Atbildētājs šo jautājumu izšķir atraidoši, pieturoties pie 35. § burtiskā teksta, kur gan kā vienīgais gadījums,
kur preču īpašnieks bīītu atsvabināts по maksājuma, ir tieši
paredzēts tādā gadījumā, kad viņš „vagonu apgādā ar ledu sa
viem līdzekliem", bet ne gadījumiā, kad preces tiktu pārvadātas,
kaut arī ledus vagonā, bet bez ledus (jo ledu nebija nogādājuši
nedz dzelzcelš, nedz preču īpašnieks). Dzelzceļš tomēr šādam

35. § iztulkojumam ncpieved nekādu racionälu pamatu. Isteulbä, no svara varētu būt vienīgi tas, vai pats dzelzccļš ledus
vagonu apgādā ar ledu, jeb vai dzelzcelu no šī pienākuma atsvabinājis prcču īpašnieks. Bet nevar būt no svara, vai prcču
Ipašnieks pats no sevis tad nu faktiski arī apgādājis ledus va
gonu ar ledu saviem līdzekļiem, jo preču īpašnieks, atteicoties
по ledus vagona apgādāšanas ar ledu по dzelzcela puses, lüdz
ar to nemaz nav uznēmies uz sevi kädiii noteiktu pien'ākirmu,
katrā ziņā apgādāt ledus vagonu ar ledu, it kä ledus vagonu
nekad citādi nevarētu laist apgrozībā kā tikai ar ledu un it kä
dzelzcela saimnieciskās intereses varētu ciest no tā, ka ledus
vagons ietu bez ledus. Ja dzelzceļš atrastu, ka konkrētā gadījumā vioa rīcībā nebūtu brīvu ledus vagonu, tad по viņa atkarātos tādu nedot preču īpašniekam, bet dzelzcelam nav tiesības
pieprasīt sevišķu maksājumu par pakalpojumu vai izdevumiem
(vagonu apgādāšanu ar ledu), kādus dzelzcclš vispār nebija
nesis. Tādā kārtā, Tiesui Palātai bija pietiekošs pamats atzīt,
ka dzelzcelš, pieprasot aprādīto maksājumu, pielaidis pārmaksu.
(1934. g. 23. novembra spr. Nr. 431, „Sovetskij torgov'j flot" pr. 1.
pr. Latv. dzelzc. virsv.)

Nodevu nolikunis.

214.
Tiesu Palāta ir konstatējusi, ka Annai I. ir novēlēts vienlgi
Ls 3000,— Iicls legāts un ka vii.ia ncinaz nav mantiniece mir.
Z. mantojumā. Šāds konstatējums attiecas uz lietas faktisko
pusi 'im nav pārbandāms kasācijas kartiba, kādēļ, atkrit pirmo
reizi kasacijas sūdzībā pievestais Nodokļu departamenta apgalvojums, ka Anna I. bīītu uzskatāma it kā par tiešo mantinieci
mantojumā, un ka par mantojuma pāreju uz Annu I. i t к ā uz
m a n t i n i e c i nav aprēķināts mantojuma nodokiis. Ja
Anna I. kā legātāre vispār nav uzskatāma par mantinieci, tad —
principā — Apuabaltiesa ar savu 1927. g. 18. oktobra lēmumu
varēja mantojuma nodokli saskauā ar Nod. nolik. 214. p. piedzlt tikai no mantiniekiem. Tomēr, Tiesu Palātas lēmums nav
atzīstams par pareizu tādēl, ka, pēc vinas domäm, pie manto
juma nodokļa aprēķināšanas krīt svarā vienfgi mantinieka, un
nevis legātāra, radniecības pakāpc ar testātoru. Ja mantiniekam uzdots legātu izdot kādai trešai personai, tad no manti
nieka nernams vēl mantojuma nodokiis, kas pienākas no le.cfātāra, pie kam mantiniekam tiesība par legātu samaksāto nodokļa suinmu ieturēt no legatāram izmaksājamas lcgāta summas
(Nod. nolik. 214. р., Sen. СКГ). spr. Nr. 60—33. £.), un pie tarn
nevis pēc mantinieka, bet gan p e с 1 effā t ā г a, radniecibas
pakāpcs ar tcstatoru. Pieturēties pie pretēja vicdokļa, Tiesu
Palāta ir pielaidusi savä lēmumā molīvēšanas nepareizību, p'ārkāpjot ar to Civ. proc. nol. 816. р.).
(1934. g. 21. novembra spr. Nr. 818, Irbe pr. I. pr. Sade.)
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269.

Saskauā а г 1932. g. 22. decembi;a Likumu par pārgrozījumiem Nodevu nolikumā (L. kr. 236), Nod. nolik. 269. p. 2. d.
pārgrozīta tai zina, ka tai parcdzētais v i e n a gada laiks tagad
pagarināts, līdz d i v i e m gadiem, Pie tam, saskaņā ar piczīini
pie 269. р., aprādītais 1932. g. 22. decembra likums attiecināts
arī uz tām nekustamām mantam, kas nosolītas p i r m s šo pārgrozījumu spēkā stāšanās, ja vien attiecīga atsavināšanas nadeva vēl nav ieskaitīta valsts ienākuimos. No lictas nav redzams, ka atsāvināšanas nodoklis šai lietā rnaz bīītu piedzīts.
Tiesu Palāta jau aprēķinajusi un nolēmusi piedzīt no Rigas Hipotēku biedrības atsavināšanas nodcvas apmēru gadījumam,
ja Rigas Hipotēku bicdrība nosolīto nekustamo man tu atsavinātu pēc gada notecējuma no tās nostiprināšanas uz minētās
biedrības vārda ar ticsas lēminnu. Pie tādiem apst'ākļiem runā stāvošā gadījumā, pēc bfitlbas, minētās biedrības statūtu
"91. § noteikums ncatšķiras no Nod. nolik. 269. p. (1932. g.
red.) notcikuma. Ar to tad atkrīt un Senata nav apsverams
minētās biedrlbas kasācijas sūdzlbā aizkustinātais jautājuins
par to, vai vii.ias statūtiem piešķirams likuma spēks jeb ne.
Рёс sūdzētājas pareizā aizradijuma Tiesu Palātai ncbija likumlga pamata tagad jau lernt , . p i e d z ī t viijas aprēkināto
atsavinašanas nodevu ar notcikumu, ka tā maksājama Nod.
nolik. 269. p. kārtlbā". Pretēji Tiesu Palātas domām,'nosolītās nekustamās mantas uepārdošana 269. p. paredzētā termirjā atzistama tikai par biedrības atsavināšanas г с z о 1 ū t l v u nosacījumu, kurpretim Tiesu1 Pal'āta nepareizi uzskata,
ka biedrlba jau no paša sākuma, — kaut arī s u s p e n s ī v i
n o s a c ī t i — saistīta maksāt atsavināšanas uodevu, t. i. izņeinot gadījumii', ja biedrība līdz 269. p. paredzētam termiļiam
atsaviuātu nekustamo mantu. Istenība, saskaņa ar 269. p.
(1932. g. red.), tiesa var taisīt lēmumu par a'csavināšanas nodevas picdzīšanu tikai lad, kad jau iestājics aprādītais rezolutīvais uosacījums, t. i. kad pārgājis jau 269. p. paredzētais
termiņš, bct nevis jau tai laikā, kad neinaz uav zināms, vai
iestāsics minētais rczolfitīvais nosacījums.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 5, akc. sab. „Jūfmala" иск. īļjaš. p. I.)
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Not. par mantas Iikumisko novertejumu nodevu nemšanai
bezatlīdzības pare.ias gadījumos.
Tiesu Palāta, izejot no Nodevu nolik. 258. р., par pamatu atsavin'asanas nodevas aprēķināšanai ņēmusi immöbila
apdrošināšanas summu Ls 30.000,— bez V« pieskaitījuma, kā
to bija norādījis Nodokļu departameiits. Tiesu Palāta tomēr
nav nēmusi vērā', ka pēc 1914. g. 4. oktöbra lik. 2. panta apdrošināšanas novērtējinnaui (kura iztiiīkuma gadījumā jāņem
apdrošināšanas summas — Seit CKD 34/529) taisni jāpieskaita viena piektdala par ēku būves vietu un pamatu. Senats
jau ir paskaidrojis, ka 1914. g. 4. oktobra lik, 2. pants apvieno
vienā pašā pantā immöbila novērtējuma veidus kā attiecībā
uz bežatlīdzības p'ārejām, tā arī uz pārejām, par kurām pienākas atsavināšanas nodeva (Sen. CKD 34/308). Tādā kārtā..
rīkojoties pretēji 1914. g. 4. oktöbra likuma 2. panta noteikumiem, Tiesu Palāta ir pārkāpusi savā lēmumā kā šo pantiķ
tā arī CPN 816. p.
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 68, Lurie un Pagailīša 1.)
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Lik. par nekustamas mantas atsavinašanu.
(Lik. kr. 1928. g. Nr. 129)
Runā esošo К. immöbili Apgabaltiesā 1932. g. 15. decembrī notikušā izsolē ieguvis Voldcmārs R., kas savas tiesības cedējis sūdzetājam, üerhardam L. Apgabaltiesa savā
1933. g. 1. februāra lēmumā vērtības pieauguma nodokli noteikusi uz Ls 17.456,67 pēc sekojoša aprēķina: immobilis ticis
izsolē iegūts par
Ls 71,000,—
iepriekšējiem immöbila īpašniekiem (parādniekiem) immobilis.
1922. g. 10./17. oktobrī ticis apstiprināts summā
Latv. rub. 53.333.34
Ls 1.066,76
10 "0 110 šīs summas
„ 106,67 Ls 1.173,34
vērtības pieaugume csot Ls 69.826,66
kas iztaisot pari par 100?,; pret Ls 1.173,34.
Vērtlbas pieauguma nodoklis tāpēc esot i.icmams 25%
apmērā no Ls 69.826,66 im. proti, augšā aprādītā summā
Ls 17.456,67.
So Apgabaltiesas lēmumu pārstldzējis L. uz tā pamata,
ka immobilis pēdējo reizi 1917. g. 29. jūlija izsolē ticis p'ārdots
1111 apstiprināts ar Apgabaltiesas 1922. g. 10./17. oktobra lēmumu Kn. uz 1920. g. viņiem par labu no pirmieguvēja, H.
izdarītās cesijas pamata, — summa cara rub. 80.000 = L.
ruh. 53.333,34 кар., kaut arl zem.es grāmatās pirkšanas cena
ievesta nevis cara rublos (80.000 с rub.), bet tieši jau L. rub.
53.333,34 кар., kas gan iztaisot Ls 1.066, 67, ka tomēr cara
rubli 80.000,— līdzinājušies pēc 1917. g. jūlija mēneša kursa
Ls 72.000,—, tā tad summai, kas pārsniedz augšā aprēķiuāto
vērtības pieaugumu.
Tiesu Palāta sūdzibu atstājusi bez ievērības uz tā pa
mata, ka esot jāņem vienīgi vērā zemes grāmatās aprādītā
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iegūšanas summa, proti, L. rub. 53.333,34 кар., jo 1928. g.
6. jimija lik. 5. p. (Lik. kr. 129) uorādot tīri formalu izejas
punktu, proti, gadījumā, ja immöbilis pēdējo reizi iegūts iz
sole, suminu, ar kuru immöbilis īe.ufūts izsolē uin kura vien
uzrādJta zemes grāmatās kā pēdējā iegūšamis simiina, 110 kuras arī bijis jāaprēlsina atsavināšanas nodoklis.
Savā kasācijas sūdzībā, L., atsaucoties uz Sen'āta CKD
spried. 1932. g./1901., atrod, ka ja pēc minētā 5. p. esot jāņem
vērā v ē r t ī b a , kas aprēķināta atsaviricāšanas nodokla ncmsanai, tad tāds 5. p. noteikums attiecoties uz gadījumu, kad
atsaviuāšanas apntdītā s u m m a būtu zemāka par immöbila
Ükumiskiem novērtējumiem. Lai nu konstatētu, ka runā esošā gadījumā immöbila vērtlba 1920. g. (cesijas laik'ā, sk. augstāk), resp. 1922. g. (immobiļa apstiprināšanas laik.ā K. bijusi
augstāka par to summu Ls rub. 53.333,34 кар., kurā Apgabaltiesa bija pārrēķinājusi c. rub. 80.000, sīīdzētājs esot lūdzis
Tiesu Palāttt nocenot immöbili caur Rīgas pilsētas valdi, bet
Tiesu Palāta so lūgumu ncesot pat apsvērusi. Sakarā ar šo,
sūdzetajs atrod, ka pēc bīītības pat summa L. rub. 53.333,34
neesot pārrēķināma latos nevis pēc 1920. g. 18. marta, vai
1923. g. 17. marta likumiem, bet gan pēc zelta p'āritātes.
Sūdzētāja kasācijas sūdzība pclna ievērību.
Ja immöbili pārdod izsolē, tad saskaņā ar 1928. g. 6. jūnija lik. 29. p. tāpat jāņem vērā šī likuma 5. p. noteikumi, lai
nodibinatu to immöbila vērtību kā pēdējo iegīišanas suminu.
ar кщ-u būtu jāsalīdzina tagadējā izsolē iegīīšanas summa.
Abos gadījumos krīt svarā pēdējā iegīīšanas vērtība 1111, proti,
tā vērtība, kura aprēķin'āta atsavināšanas nodevas i.iemšauai
(5. р.). Abos gadījumos atsavināšanas nodevu ņem 110 atsavināšanas-iegūs4uias (līgumā aprādītcās vai arī izsolē nosolltās) summas, vai uo likumiskā nocenojuma, atkarībā по tā,
kāda 110 š'ām sumnmm būtu augstāka (Nolik. nodevas 258. un
259. р. р., 1903. g- izd.). Rimā csošā gadījum'ā, pēdeji miiiētā
vērtība, t. i. tā summa, kurā uz paräduickiem K11. immöbilis
bija pārgājis 1917. g. notikušā izsolē. — 1917. g. izsolē im
möbilis ticis pardots par cara rub. 80.000; apstiprinot immö
bili Кн., Apgabaltiesa, savā 1922. g. lēmumā, pārrēķiuājusi
car. rub. 80.000,— par L. rub. 53.333,34, kas līdzinoties-
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Ls I.(i66,67. Pretēji Tiesu Palātas doniain, taisni no šīs summas, L. rub. 53-333,34, n a v jaiziet, noteicot pēdējo pirms
tagadējās izsolcs iegīīšanas summu. Šai ziņā sūdzētāja pievcstais Sen. OKI) spriedums 1932. g. Rieksta 1. Nr. 1901, tieši
piemērojams tagadējā lietā, kaut arī tai sprieduma pedejais
immöbila iegūšanas vcids bijis nevis izsole, bet pirkšanaspaTdošanas līgums, kas tieis 1917. g. noslēgts ar pirkšanaspardošanas summu сага rub. 5000, jo šai ziņā nav starpības
starp abiem iegūšanas vcidieirn Pēc nupat minētā Senāta
sprieduma pirkšanas-pārdošanas līgumā aprādītā (tä tad arī
izsolē nosolītā) summa kā tāda nav vērā ņcmama kā pēdējā
iegūšanas vērtība, ja vien tā nav zemāka par likumisko novēTtējumu, kāds apstāklis būtu jfipier'āda vai jākonstatē Nodoklu dcpartamentam, vai tiesai, kas vērtības pieauguma nodokli pieprasa. Minētā sprieduma Senats uzsvei", ka tai lieta
Nodokļu departamentain bija japierāda. ka pedejā immobila
iegušanas vērtība bijusi zemāka par cara rub. 5000, vai ka
immöbila likumiskais novērtējums atbilstu Ls 100,—, kīidā
siiinmā immöbila vērtība tikusi noteikta „pie līguma apstiprināšanas". Tai&ni saskai.rā ar minēto Scnata 1932. g. spriediimii jāilkojas ari tagadējā lieta. Tāpat, savā niinētā sprie
duma Senats an paskaidrojis, ka, pārrēķinot cara rub|os tioteikto legūšanas summu (toreizējā lietā cara rub. 5000, tā tad
tagadējā lieta cara rub. 80.000) Latvijas valuta, nav jārīkojas
pēc 1923. g. 17. marta likuma (Lik. kr. 23), kas attiecināms
vieuīgi uz agrākiem parādiem, bet nav attiecinānis uz immö
bila vērtības noteikšanu. Tā tad. Tiesu Palāta vispirms nepareizi pārrēķinājusi cara rub. 80.000,— lielo pēdējo iegūšanas summu par L. rub. 53.333,34, nenodibinot, ka 1917. g. im
möbila vērtība bijusi. zemāka par cara rub. 80.000,—, vai ka
immöbila likumiskais novērtējums būtu tikai Ls 1.066,67. Šai
/ii.i;i Tiesu Paläta nav nēmusi un pat nav apspriedusi sūdzēlaja lügumu par immöbila 1920. un 1922. g. g. vērtības noteikšanu caur Rigas pilsētas valdi. Ncatkarigi no tä, Tiesu Paiata, parrēķinot minēto summu L. rub. 53.333,34 latos. nepareizi picmerojusi 1923. g. 17. marta likiunu.
(1934. g. 23. riovembra spr. Nr. 1883, Kiioppingu пек. īpa.š. pārd. 1.)
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7.
Apgabaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsvēruinu
im aprādīto datu pamata konstatējusi, ka strīdus manta ap
rakstita, piedzenot J ē k a b a - H a i m a L. 1930. g a d a i e n ā к u m a n о d о к 1 i, un mantas aprakstīšanas protokolā
nekas nav rninēts, ka te tiktui piedzlts arī kāds nodoklis no
prasītājas Ghanas L. Izejot no šā konstatējuma, Apgabaltiesa
nākusi pie slēdziena, ka atbildētāja apellācija virzītā teze, ka
aprakstTšana notikusi sakarā ar apvienoto nodokļu piedzīšanu
neesot pierādlta; ka apellātors ncesot pier'ādījis un pat neapgalvojot, ka 1930. g. nodoklu liste bīītu rakstīta uz p r a s ī t ā j a s un vioas vīra vārda un neapstrīdot arī prasītajas apgalvojumu. ka nodokļu liste 1929. un 1930. 'g. rakstīta tikai
uz viņas vīra vārda un ka nedarot zināmu/ prasītājai to, ka
zem šā nodokla apvienots arī viņai uzliekamais nodoklis —
nevarot nodokļa piedzīšanu vērst uz prasltājas mantu. Šādi
Apgabaltiesas konstatejumi un slēdzicni atticcas uz lietas apstākļu iztirzašanui pēc bīītības un nav pārbaudāmi kas'ācijas
kcīrtībā. Savā kasācijas sīīdzībā Nodoklu departaments atrod, ka Apgabaltiesa esot pārkāpusi CPN 181. uei 816. p. un
Nod. nol. 7. p. Atbildētāja kasācijas sūdzība ncpelna ievērību.
Pusu juridiskās attiecības, kas liktas prasības sūdzības parnatā, apspricžamas pec prasības sudzības iesniegšanas laika.
Atbildētājs pat nemēģina apstrīdēt, ka prasītājas manta tanī
laikā aprakstita, piedzenot J ē k a b a - H a i m a L. 1930. g a d а
i e n ā к u m a n о d о к 1 i, pie kam. mantas aprakstīšanas protokolā n e k a s n a v m i n ē t s , k a t e t i k t u p i e d z T t s
k ā d s n o d o k l i s no p r a s ī t ā j a s G h a n a s L. Tamdēl Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka manta aprak-
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stīta tikai picdzcnot J ē k a b a - H a i m a L. 1930. g. ienfikuma
nodokli. Kā to apgalvojusi savā lūgumā prasītāja, nodokļu
listes par 1929. mn 1930. g. i e n ā к u m a n o d o k l i i z г а кs t ī t a s и? z v i ņ a s v ī r a v ā r d a, bet nodoklu liste par
1931. g. uz. prasītājas un vinas vlra vārda. Izejot no š'āda
prasītājas apgalvojuma, kuiru atbildētājs pat nemēģina apstrīdēt, Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka ja nodokļu
liste un pazirjojums par nodokla uelikšanu par 1930. g. bijis
tikai uz vīra vārda, ncdarot prasītājai zināmu to, ka zcm šā
nodoka apvienots arī viņai uzliekamais nodoklis, tad nevar
nodokļa piedzlšanu vērst uz prasītājas mantu un neesot pieniērojams nodokļui nol. 7. p. Nodoklu nol. 7. pants gan nosaka, ka vīra un sievas ienākumi apvienojami vienā aplikuraā,
bet šis pants nerniaz neaizrāda, ka šinī gadījuinā nodokļu liste
bīitu tzrakstīta t i k a i u z v ī r a v ' ā r d u , tm ka piedzenot
šo apvienoto vīra un sievas nodokli, bīītu aprakstīta t i k a i
v ī r a m a n t a, kā tas redzams dotā gadījuimā no mantas aprakstīšaiias protokola, kas likts par pamatu prasības sīīdzībai.
Ar to atkrlt visi atbildētāja paskaidrojumi viņa kasācijas sūdzibā, kuros vii.iš apstrīd Apgabaltiesas spriednma pareizību.
(1935. ■•.' 25. lanvāra spr. Nr. 311, Lichtenbergs pr. 1. pr. Nodoklu dep.
им Lichtenberge.)
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Tiesu Palāta atrod, ka Rigas biržas komitejas apliecībai
piemitot tikai a t s a u k s m e s nozime im ka „t a m d ē 1" tā
nekādā zinä neesot pārbaudāma procesa gaitā. Š'āds Tiesn
Palatas siedziens, aclmredzami, nepareizs. T a i s n i t ā p ē с,
ka Rigas biržas komitejas apKecība izteic tikai vii.ias a ts а и к s m i par administrācijas v ē 1 a m I b u, šāda atsauksme p a d о t a tiesas pārbāudei-, jo nevis biržas komiteja, bet
gan tikai t i e s a noklausījusi parādnieka un к r e d i t о r u
p a s k a i d r o j u m u s , nolemj par administrācijas nodibināšanu vai noraida to (Lik. par peļnas uzņ. administr. 4. р. 2.
pkt, 6. р.). Ja tāpēc krcditors, kas administrācijas nodibināšanai nepiekrlt, lüdz tiesu pārbaudīt biržas komitejas atsauksmi im tās pamatā esošās faktiskās ziņas, un pieved по
savas puses attiecīgo matcriālu minētās atsauksmes pārbaudīsanai. tiesai nav pietiekoša pamata šādu kreditora lūgimui
vienkārši noraidīt. Tiesu Pal'āta pilnīgi pārpratusi sūdzētāja
aizrādījumu vii.ias blakus sfīdzībā ue to, ka Oskars H., kā bij.
uznēmuma īpašnieks. skaitotics par solidāru parādnicku un
ka tāpēc vit,iam esot „jāsolidarizējas" ar akc. sab. A. 0. un
Со a t b i l d ī b ā , bct ucvis jāuzstājas kā kreditoram. Pretēji
Ticsu Palātas domam, sudzctāja ar to nemaz nav atzimisi, it
k:i 11. ir tādas personas, kuras var solidarizēt akc. sab. •(?),
kāds sūdzētājai Tiesu Palātas pierakstītais atzinums pats par
sevi būtu pilnigs absurds, bet gan sūdzētāja izteikusi domas,
ka H., kā s o l i d ā r i (кора ar akc. sab.) parādnieki, nevar
īai pašā laikā uzstāties kā akc. sab. krcditori. Qan tas apstāklis, ka kāds, kopā ar parādnieku, nes solidāru atbildlbu
pret trešo personu, ncatucmtu viqam vitia varbīitējās kredi
tora ticsības, bet, ja Tiesu Palāta šadu solidāru parādnieku šai
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konkrētā lictā atzīst par krcditoru, tad Tiesu Palātai bija vismaz jākonstatē, ka, pēc attiecīgas kompensācijas izdarīšanas,
solidāra parādnicka prasījuma (prctcnzijas) summa p'ārs u i с g t u viua paradu sunmui ни kādā īsti apmērā.
(1934. .«;. 17. dccenibra spr. Nr. 996, akc. sab. ,.A. Oelilricli ни Со"
admiiiistrācijas l.)

—
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1928. g. 4. juiL kugu hipotekas un juras prasibu lik.
(L. kr. 126).
Pretēji kasāciļas sīīdzības iesniedzējas aizrādījumam,
Tiesu Palāta nākusi pie pareiza slēdziena, ka dotāgadījumā,
kur iet runa par naudas sadalīšanu, kura ieņemta no kuga
pārdošanas, piemērojams speciālais kugu hipotēkas un jūras
prasību lik. (Lkr. 28/126) 55. р., bet ne vispārējie CPN noteikumi par piedzītas summas sadalīšanu starp vairäkiem kreditoriem. Kuģu hipotēkas un jūras prasību lik. 55. p. slimo
kases prasījumi nav uzskaitīti mi tie — kā pareizi atzinusi
Tiesu Palāta — nav pieskaitāmi arī 55. p. 1. pktā minētiem
valsts un komūnāliem nodokliem un nodevāni.
(1935. g. 24. janv. spr. Nr. 412, Stukela 1.)

—
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Likums par lauku iedzīvotaju nodrošinašanu slimibas
gadījumos (Lik. kr. 1928. g. Nr. 127).
Apgabaltiesa izbeigusi lietu Marijas V. prasībā pret Bauskas apr. pasvaldibu par Mežotnes pagasta iedzīvotāja Jāņa
N. ārstēšanas izdevumu samaksu, atrodot, ka Marijas V. prasība dibināta uz likumu par lauku iedzīvotāju nodroškiāšanu
slimības gadījuinos (Lik. kr. 1928—127), bet uz so likumu dibin'āti prasījumi pēc Apgabaltiesas domām izšķirami administrātīvā kārtā (minēt. Lik. 4., 5. p. un instrukcijas pie sä likuma 7. p. ar piezīmi). Savā kasācijas sūdzībā prasītāja atrod,
ka ar slimnieka pieņemšanu ārstēšanai p r i v ā t ā s a n ā t o r i j ā prāvuieku starpā ir īiodibin'ājušās civīltiesiskas attiecības, kuras izšķirainas vicuīgi tiesas celā un ka uz likuma par
lauku iodzīvotāju uodrošināšanu slimības gadījumos pamata
izšķirami administrātīvā kārtā strīdi, kuri var izcelties starp
valsts uu pašvaldības iestādēm, bet viijš nav attiecināms uz
privātpersonām, kuras izdarījušas privātpakalpojumu attiecīgas valsts jeb pašvaldības iestādei. Kas'ācijas sūdzība pclna
ievērību. Kā redzams no iesūdzības raksta privātā Meža parka sanātorijā tika uzņemta ārstēšanā uz Tautas labklājības ministrijas rīkojuma pamata Mežotnes pagasta iedzīvotājs Jānis N. Par viņa ārstēšanas izdevumu samaksu sanātorijas
īpašniece Marija V. cēlusi prasību pret Bauskas apriuka pas
valdibu, uemot vērā likumu par lauku icdzīvotāju nodrošmāšauu slimības gadījumos. Pretēji Apgabaltiesas domām, šādai prasTbai ir tīri eivīltiesisks raksturs un viņa piekrīt uz Civ.
proc. nol. 1. p. pamata ticsu iestāžu izšķiršanai. Kaut gan
likums par lauku icdzīvotāju nodrošiiiāšanu slimmas gadījutnos ir publiskas dabas likum's, kas regulē attiecības starp
valsts un pašvaldibas iestādēmi, no vienas puses, un ārstniecības palīdzību lauku iedzīvotājiem, no otras puses, bet admini-

Lik. par lauku iedzīv.
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iiodrošiii. sliin. gaälj.

strStīvā kārtībā izšķii;ami tikai strīdi, kuri varētu izcelties
jautājumos starp valsts un pašvaldības iestādēm, privātu personn prasījuini, kuri varētu celties uz šā likuma pamata, izšķirami civīltiesīišanas kārtīb'ā, kā tas izriet arī no tā pašu
likuma 5. panta satura.
(1935.. §. 25. janvāra sf>r. Nr. 354, Vecvagars pr. 1. pr. Bauskas ар
ника pašvaldību.)
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1926. g. 31. maija Agrar. ref. lik. 1 .d. 3. panta d punkta
papildinājumi un pārgrozījumi (L. kr. 75).

Tiesu Palāta konstatē, ka saskaņā ar Lik. par agrär.
ref. 3. p. d pktu „zeme, kas pieder pilsētām... kā nepārdota
zemnieku zeme, ja tā nav vajadzīga pilsētas vajadzībām, nododama gada laikā šo zcmju lietotājiem", t. i. zeme pärdodama, pie kam zemes lietotäjiem pieder priekšrocības tiesības
to iegut 49. p. 1. piez. kārtībā. Atrodot, ka prasītāja nav izpildljusi Lik. par agr. refomru prasījumus, Tiesu Palāta ir nakusi pie slēdziena, ka prasītājai nepiederēja vairs nomas uzteikšanas tiesības im tā nevarēja arī likt priekšā atbildētājam
iaiiiins nonias noteikumus. Senats gan ir jau paskaidrojis, ka
pilsčtas nomas līgumi ipso jure nemaz neizbeidzas ar vienkāršu nzieikšaiiu uz 1923. g. 23. aprīli, jo noteikunii par nepārdoto zemnieku māju picspiedu likvidāciju, uz kādiem atsaucas Lik. par agr. reformu 3. p. d pkts, tika izdoti 1922. g.
3. maijā kā Lik. par agr. ref. 49. p. 1. piezīme, un tāpēc jau
no maija mēncša minētie noteikumi bija saistoši prasītājai,
kiirai vairs nebija likumīga pamata izdarīt nomas līguma üzīeikšanu tā paša gada rudenī, bet gan prasītājai bija jāizpilda
pievestie noteikumi, uz ко atbildētājam (nomniekam) bija tiesība tieši pēc likuma (Sen. CKD spr. Nr. 1242/1932. g.). To
mer tai spricdumā Senats ir uzsvēris, ka tāds stāvoklis ir,
ja runā stāvošā zeme ir uzskatama par z с m n i e к u zemi,
kā tas arī nepārprotami izriet no Lik. par agr. ref. 3. p. d
pkta teksta. Šai liet'ā, turpretim, prasītāja vairākkārt ir uzsvērusi, ka nomas Objekts ir muižu (kvots) zcme, kurai ar
Lik. par agr. ref. 3. p. d pktā paredzēto zemnieku zcmi nav
nekāda sakara. So iebildumu Tiesu Palāta arī ir apskatījusi,
bet- näkiiisi pie slcdziena, ka 1926. g. 31. maija likums, knrs
atvietojis Lik. par agf. ref. 3. p. d pktu, ir likumdevēja auten-

1926. g. 31. maija agrārref.
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tiska interprctācija ar atpakaļcjošu spēku, un tā kā 1926. g.
likurns vairs ncšķiro zemnieku zemi atsevišķi по muižu zemes, un taisni atnem pilsētām tiesību grozīt nomas Uu'uma
noteikumus uz vis'ādām zcmčrn, tad nav izšķirošas nozīnics
aizrādīj'umam uz zemju raksturu. Šādi Tiesu Palātas apccrējumi tomēr nav pareizi pašā pamatā. Autentisks iztulkojums
ir viens по likuma tiešā jēguma noskaidrošanas gadījumiem,
kad pats likumdevējs, Iikuma neskaidrības vai nepareizas piemērošanas dēļ, ir spiests nodibin'āt likuma Isto izpratni ar speciālu likuma normu. Autentiska iztulkojuma nozīmi neiegīīst
katra norma, kuj-a paskaidro citas normas saturu, bet vienīgi
tāda, kura izdota ar n о 1 ū к u izskaklrot citu nonnu. TādēJ
jaunizdotās normas iekšējā sakarība ar agrāko normu, vinu
savstarpējā loģiskā papildināšanās vēl nav izšķirošs moments,
lai šo normu uzskatītu par agrākās norrnas autcntisku iztulkojumu, par kādu bīīs uzskatāma vienīgi töda norma, kurä
notcikti izpaužas likumdevēja nolūk'ā vienīgi pastiprināt un
izskaidrot jau pastāvošo normu (Seu. Apv. sap. spr. Nr. 21/
1932. g.). No šā viedokla 1926. g. 31. maija likums, kā agrāka
likuma „papildinājums un pārgrozījums", nav uzskatāms par
autentisku Iztulkojumu ar a t p а к а 1 e j о š u spēku, sevišķi
vēl tādēļ, ka pašā likmmā noteikta vina spēkā stāšanās diena,
proti, izsludināšanas diena. Bet, ja 1926. g. 31. majia likumam nav atpakalcjoša spēka, tad sabrīik visa Tiesu Palātas
argumentācija, kura dibināta vienīgi uz 1926. g. 31. maija li
kuma piemērošanu partu nomas līgumam šā nomas līgunia
uzteikšanas brīdī.
(1934. g. 17. dec. spr. Nr. 911, Rigas pils. pr. I. pr. Valteri.)
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594.
Res comiminas omnium var pastāvēt pašvaldības īpašumā (Pilsētu pašvaldības likuma 8. р., kā 1892. g. izd., tā arī
mūsu 1930. g. 1. decembra lik. (183); to noteikti atzinis jau
Kr. Sen. CKD. 05/29) un tāpēc arī ierakstāml zemes grāmatās
uz pilsētas vārda.
(1935. g. 22. februāra spr. Nr. 682, Finanču min. pr. 1. pr. Rigas pil
setu.)

1337.
Tiesu Palāta uz viņas, kā ari Apgabaltiesas spriedumā
pievesto apsvērumu un aprādfto datu pamata, sevišķi ņēmusi
vērā nopratiiiātās liecinieces liecību, ir konstatējusi, ka strīdū
esošo obligāciju prasītājs iesniedzis atbildētājai kā ķīlu atzclevuma nodrošināšanai, kuru aizdevunui prasītājs lūdzis izsniegt
uii ka aizdevums vinam tomēr netika iz&niegts. Šos konstatējumus atbildētājs riemaz nemē&ina apstrīdēt un uz vii.iu pa
mata Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdzicna, ka prasītājam ir
ticsība šo obligāciju atprasīt. .la aizdevums nav izsniegts,
tad nav izcēlies prasījums un pašas ķīlu tiesības nav radušās
mi tievar pastavēt (L. civ. lik. 1337. р.). Pēc tā, kad izradīies, ka nekāds aizdcvunis pret obligācias nodrošjiuljiiinii nav
ticis izdots, obligācija atrodas pic atbildētājas bez jcbkada likumīga pamata un atdodama atpakaļ prasilājam (L. civ. lik. 3713.,
3737., 1340. р. р.). Atbildētajai bija jfipierāda, ka vii.iai Ir kāds
ar ķīlu nodrošināts prasījums, jo onus probandi, pretēji kasā-
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cijas sūdzības iesniedzējas dornām, gulstās taisni uz atbildētālu. Atbildētāja pat nav mēģinājusi pierādīt aprādīto apstākli.
(15*35. g. 22. febr. spn Nr. 362, Brieža pr. 1. pr. „Zelta Lats".)

2339.
Tiesu Palāta atcēlusi Liepājas Apgabaltiesas 1927. gada
18. augusta lēmumu par fideikomisa valdišanas tiesību nostiprināšanu par labu atbildētājam K. uz B. muižas Br. mājām, ciktāļ šīs fideikomisa tiesības traucē 1925. g. 15. septembrī uz minētām mājām ingrosēta hipotēkāriska parāda Ls 4000,— ar
% %'■ piedzlšanu, aiz tā iemesla, ka tai laikā, kad prasītājai
par labu nodibinātas ķīlu ticsības zemes grrāmatu reģistra fo!ijā, kas atvērta „Br." mājām, nekādas atzīmes vai ierak-ta
par fideikomisa nodibjnāšami uz šīm īnājām ncesot bijis, mi
tāpēc esot spēkā darījums par hipotēkas nostiprināšanu prasītājai par labu u\\ pēdējai arī esot tiesība pēc obligācijas vcM'st
piedziuu uz „Br." mājām. Šāds Tiesu Palātas uzskats ir atzīstams par pareizu, jo saskaņā ar L. civ. lik. 2339. р., lai fideikomiss būtu spēkā arī attiecībā uz tresām personām, ja lā
priekšmets ir uekustama manta, aktam par fideikomisa nodibināšanu jābūt ievestam zemes Rrāmatās un pēc Not. nolik.
321. p. zemes grāmatu reģistrā jāieved arī attieciga atzīme
(folijas 2. dalas II ailē). Ja nu šādas atzīmes uz „Br." inajām nebija ievestas un par viņu ievešanu nebija panlpējies
bijušais fideikomisa valdītājs, tad, ievērojot, ka „Br." mājām
zemes grāmatu reģistrā tika atvērta j a u n a f 0 1 i j a, trešās
personas, vadoties по zcmes grāmatu publicitātes principa,
nebija spiestas vēl meklēt zemes gjāmatās un to reģistrā ierakstījumus, kas attiecas uz pašu B. muižu, no kuras arreāla
tika atdalītas „Br." mājas, jo zemcs grāmatu publicitātes princips izteicas arī iekš tarn, ka zemes grāmatās neievestām tiesībām un ierobežojumiem tiek atņemta saistoša nozīme trešām
personām (sal. Sen. CKD. 24/94, 28/128). Tamdēļ arī šai gadījumā nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, ka zcmes grāmatās attiecībā uz B. muižu pastāvēja ieraksri un atzīmes par
fideikomisa nodibināšaniu.
(1935. g. 23. janv. spr. Nr. 486, II. Liepājas savstarp. kreditbiedr.
pr. I. pr. Kochu.)
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2598.

Aizgādnim pēc mautinieku apstiprināšanas un pirnis aizgādniecības atcelšanas ar attiecTgu tiesas lēmumu, ir zināmos
gadījumos aktīvlegitimFicija (Scn. CKL). 27/853). Bet no tā,
pretēji prasītājas paskaidrojumā uz kasācijas sudzību izteiktām domām, nemaz neizriet, ka apstiprinātiem mantiniekiem
pirms aizgādnības atcelšanas nebūtu aktīvleģitimācijas.
(1935. g. 22. febr. spr. Nr.
mant. masu.)

1602, Petrovičs

pr. 1. pr. Abolta

2976.
Tiesu Palāta, picvienojoties Apgabaltiesas spriedurna motīviem, prasību apmierinājusi un atraidījusi atbildētāja iebildumu par to, ka vinš no savas puses būtu maldījies vienošanās laikā, atrodot tādu maldīšanos par nepierādītu.
Pareizi atbildētājs aizrāda savā kasācijas sūdzībā, ka
lai pcrsonai, kas atsaucas uz maldīšanos, japierada, ka tai
laikā, kad noslēgts juridisks danjums, viņa maldījusies, t. i.
vii.iai Inikiišas ziijas par lietas patiesiem apstāklem. Šai lietā
turpretim atbildētājs nav iesniedzis pierādījumus, ka viņš nebūtu zinājis par lietas īstiem apstakliem vienošanās laikā par
kases iztrīīkuma segšanu, jo pēc Apgabaltiesas konstatējuma,
kuram Tiesu Palāta pievienojusies, iztrīīkums kasē konstatēts
jau 1930. g. aprīla mēnesī, bet vienošanās notikusi tikai tā paša
gada 9. maijā, un atbildētājam bijis pietiekoši laika noskaidrot
kases iztrūkuma cēloņus, kādēl arī Tiesu Palāta varēja nakt
pie slēdzicna, ka šai gadījumā maldīšanās no atbildētāja puses
nav pierādīta.
(1935. x. 21. febr. spr. Nr. 153, Codes piensaimn. s-bas pr. i. pr.
Bukoltu.)

3113.
Apgabaltiesa uz vinas spriedumā pievesto apsverumu un
aprādīto datu pamata konslatējusi: ka atbildētājs esot līīdzis
prasītāju izsniegt uzraugam B. uz 4 mēiicsu nomaksu т а т ь
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faktūras preccs par Ls 12'Ü,—, pie kam pazinojis, ka minetā
summa prasītājam tiks samaksāta noteiktā laikā pihiā apmērā;
ka manufaktūras preces uzraugs В. esot saiļcmis; ka izuemto
preču vērtību Ls 120,14 no uzrauga B. u z a t b i l d e t ä j a
r ī k o j u r n u esot ickasējis krimiuālās pārvaldes kasieris un
ka по B. iekasētā nauda prasitajai neesot nomaksata; ka prasības pamatā liktais raksts esot uzrakstīts uz dienesta blankas ar kriminālās pārvaldes Rigas nodalas zīmogu un parakstīts по atbildētāja kriminālās pārvaldcs Rigas nodaļas priekšnieka. Izejoit no šādiem, kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem
konstatējumiem, Apgabaltiesa nākusi pie šlēdziena, ka atbildētājam kā amatpersouai pēc pastāvošiem likumiem neesot
tiesības uzņemties v а 1 s t s iestādes vārdā galvojumu par
vina vadītā iestādē dienestā esošiem ierēdnu privātiem. parādiein, un ka tamdēl atbildētājs ar šo rakstu esot uznēmies uz
scvi atbildību p e r s 0 n ī g i, resp. stājies kontrahenta attiecībās ar prasītāju; ka līdz 1927. g. ,30. septembrim atbildētājam
esot vajadzējis nosūtīt prasītājam pēdējo maksājumu par uz
rauga В. pārdotām precēm un ka, notekot šim termiņam,
csot iestājies atbildēīāja pienākums nomaksāt prasītājam pirkuma maksu. Savā kasācijas sūdzībā atbildētājs aizrāda, ka
viņš neesot uzņēmies personīgi pret prasītāju nckādas saistības, bet tikai kā amatpersona, kā kriminfilpārvaldes priekšnieks uzņēmies vienīgi vidutājību starp prasītāju 1111 ierēdņiem,
apņemoties likt ieturēt no ierēdņiem maksājumus pie algas
izmaksām; ka Apgabaltiesa necsot ņēmusi vērā liecinieku liecības un pievienotā civ. lietā Nr. 2640 atrodošos pierādījumus,
sevišķi atbildētāja atsaukšanos uz Iekšlietu ministrijas 1931. g.
22. janvāra cirkulāru attiecībā uz samaksas garantēšanas tālāko aizlicgumiu 110 rcsoru puses un ka kaut gan Apgabaltiesa
esot uolēmusi divas pilnīgi analoģiskas lietas klausīt kopTgi,
tomēr abās a.nalož"iskā,š lietās esot doti pretēji spriedumi: šai
lietā prasība apmierināta, otraja noraidita.
Atbildētāja kasacijas sūdzība pclna ievērību.
Apgabaltiesa, ī.iernot vērā, ka atbildētajam, к a a m a tP e r s о 11 a i pēc pastāvošiem likumiciii uebija tieslbas uz1.iemties valsts iestādes vājrdā galvojumu par viļia vadTtā
iestādē dieuestā esošiem ierēdi.iu paradicm, uākusi pie slēdziena, ka ar to pašu rakstu atbildētājs uzņcmies persoriīgu
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atbildību uz sevim, resp. stājies privāta kontrahenta attiecībās ar prasitāju. Tomēr Apgabaltiesa nav apsvērusi jautājunui
par to, vai starp prasītāju im atbildētāju — к ā p r i v a t u
p e r s o n n ticšam izcēlušās tādas juridiskas atticcības, pie
kurām tiesisks darījums būtu spēkā, t. i. vai starp abiem konirahentiem griba tika vorsta uz to, lai nodibinātu atbildētāja
к ā p r i v ā t a s. p e r s о n a s atbildību (L. civ. lik. 2930.,
2953. р. р.). Runā esošais līgums raksturojams kā tipisks kredituzdevums (sk. Staubs, kommentāru pie Hgb 349. § 56. līdz
62. piez.). Kā atzīst pati p r a s ī t ā j a , tādi darijumi domājami tikai starp privātpersonām un nav pielaižami starp valsts
iestādēm. Tomēr darījums patiesi noslēgts starp valsts autonomo uzņēmumu (Armijas ekonomisko veikalu) im K r i m inālpārvaldes
Rīgas
nоdа1as
p r i e к š n i, e к u.
Pēc dokumentiem nevar būt šaubu, ka darījums nav noslēgts
ar atbildētāju T. personīgi, jo visi Armijas ekonomiskā veikala
raksti izrakstīti uz minētās pārvaldes
priekšnieka
v ā r du, un tais nav ne vārda minēts par T. kā privātpersonu.
No otras puses, arī Armijas ckonomiskam veikalam adresētie
raksti parakstīti no priekšnieka uz Pārvaldes blankas ar numiini. Š;K1OS apstākļos gan varētu teikt, ka pati pārvalde kā
valsis iestāde nebūtu saistīta it kā kreditmandants un ka tripēc
būtu, prtncipā, atblldigs pats priekšnieks pcrsonīgi kā vietnieks
bez pilnvarojuma (saskanā ar L. civ. lik. 3113. р.). Tomēr,
šajā lietā pašai prasītājai bija jāzina un patiesi bija zināms, ka
T. nav bijis pilnvarojuma rīkoties pārvaldes vārdā un ka pašai
pārvaldei nav bijusi tiesība noslēgt kredituzdevuma darījumu
im uz šī pamata uzņemties saistibu. Та tad, prasītāja atradusies mala fi.de juridiskā izpratnē, jo zinājusi, ka T. nav bijis
pilnvarojums no pārvaldes, un ka pats darījums nav varējis
ieffūt likumīgu spēku. L. civ. lik. 3113. p. pieškir trešam kontrahentam tiesību vērst prasījumu pret nepilnvaroto vietnieku,
saprotams, tikai tad, j a t r e š a m к о n t r a h e n t a m p а г
v i e t n i e к a p i 1 n v а г о j um a t r ū к u m u n a v b i j i s
z i n ā m s v a i n a v b i. j i s j ä z i n a, jo likums neaizsargā
mala fide rīkojošos personu. Tā ta.d, līguma attiecības prasītāju un atbildētāju starpā, nav nodibinājušās. Ka tādas nav
pastāvējušas starp prasītāju un pārvaldi, to atzīst jau pati prasītāja. Varētu tikai rimat pierrt. par pārvaldcs vai T. iietaisnu
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iedzīvošanos uz prasītājas rēķina, ja vien по parādnicka algas
atvilktās summas atrastos vēl pārvaldcs vai T. rīciba. Bet
starp partiem nav strīda, ka šādas summas tikušas piesavinātas по bij. pārvaldes darbveža. Prasīlāja neapgalvo, ka T.
bīītu piciaidis culpa in eligendo, icceļot vainīgo ierēdni. Tā
tad konsckvcnti izvedot izteikto konstrukciju, iznāk, ka prasītāja pati noslēgusi tādu kredituzdevuma līgumu vai nu ar
valsts iestādi, vai ar tās vietnieku Т., kam, prasītājai apzināti,
pilnvarojuma šī darījuma noslēgšaiiai nav bijis un nav varējis
būt Neņemot to vērā, Apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepareizību un nepilnību.
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 171, Kara ministrijas ekonomiskā veikala
pr. 1. pr. Tifciitalxi.)

3470.

Apgabaltiesa atzinusi, ka atbildētāja strkius pret iietas
piekritību nav dibināta, jo prasībā pamatā īres līgurrta attiecības: prasTba celta un strīdus pastav nevis раг с e s i j a s, bet
gan ī r e s līguma noteikumu izpildīšanu. No šādiem Apgabaltiesas motīviem izriet, ka viņa prasītāju atzīst — attiecībā
uz atbildetāju — par izīrētāju, kuram tiesība prasīt по atbildētāja īres maksu uz irres līguma pamata, ceļot prasību taisni
Ires valdo. Tālakos savos motīvos Apgabaltiesa tomer atzi
nusi, ka prasītājam tikai c e d ē t a s tiesības pēc 1922. gada
11. okt. nomas (īres?) līguma, kuru kāds Z. par strīdū stāvošārn telpām noslēdzis ar nama īpašnieci V. Apgabaltiesa pareizi aizrāda, ka kreditors savus p r a s ī j u m u s var cedēt
trešai personai bez debitora piekrišanas, izņemot L. eiv. lik.
3468. un 3469. p>. p. paredzētos gadījumus, arī divpusīgos līgumos, ciktalu līguma slēdzējs ir kreditors. Tomēr 1 ī g u m а
a t t i e c ī b a s kā tādas uz cesijas pamata uz cesionāru nepāriet (L. civ. lik. 3470. р.; Sen. CKD. 22/87, 2325 и. с ; Seir.
Apv. sap. spr. 1933. g. Nr. 3). Tādēl ja - - kā konstatē Apga
baltiesa — Z. un St. (iepriekšējais cesionārs) savas tiesības
pēc 1922. g. 11. okt. līguma cedcjuši prasītajam, tad ar to,
t. i. uz e c s i j a s pamata, starp V. un Z. noslēgtais lTguins
kā tāds uz prasītaju vēl ncbūtu pārgājis un jo mazāk var būt
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rimas par to, ka, pateicoties tādai cesijai, uz prasltāju bīītu
pargājis fres llgums, kuru a t b i l d ē t ā j s noslēdzis ar savu
kontralientu (sk. Zeit. arķ. XVI. Nr. 209); jaulājiimn par to,
kāda persona par šādu atbildētāja kontrahentu bntu uz&katāina, Apgabaltiesa savā spriedumā pat nav aizskā.rusi. Tīīdā
kārtā prasītājs по šī vicdokļa nckad nebūtu atzīstams par
i z ī r ē t ā j u — attiecibā uz atbildētāju — un šl praslba tadēl
būtu uzskatāma par n e p i e k r ī t o š u īres valdci. No sacītā redzams, ka Apga.baltiesa savos motīvos pielaidusi tiesu
pretrunu, по vienas puses pieņemot tādu prāvnicku juridisku
attiecību kvalifikāciju, kura attaisno prasības cclšanu īres
valdē, bet по otras puses kvalificējot šīs attiecības tādā nozīmē, kura prasības piekritību īrcs valdei izslēdz.
(1935. g. 21. febr. spr. Nr. 483, Jakovļeva pr. 1. pr. Porieti.)

3537.

Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma
ii'otivicin, nākusi pic slēdzicna, ka prasītāja prasījums par
virsstundu atlīdzību ir segts ar prasītāja izdoto ģenerālkvltii
im tādēļ prasību atraidijusi. Prasītājs viņa izdotam parakstam
ir nolicdzis Kcncralkvits nozīuii taisni jautājumā par virsr
sti'iidu atlīdzības saucmšanu, aizradot, ka ar doto parakstn ir
segts tikai kārtējais algas maksäjums. Šai ziņā 'l'iesu Palāta
kcnstatē, ka pie paraksta došanas prasītājs gan teicis, ka sūdzēšot par virsstundām, bot Tiesu Palāta nepiešķir tam noPictni izteikta iebilduma ndzīmi, jo, pēc Tiesu Palātas domām,
„prasītājs taču ncbūtu parakstījis kvīti par pilnas atlīdzības
saņemšanu par v i s u darbu (t. i. arī par virsstundām), ja
vinš nopietni bfitu uzturējis spēkā prasījumn par \irsstundu
atlīdzību". Šāds Tiesu Palātas motīvs ir atzīstams par ncpietickošu, jo par to, vai dotā parakstā ietilpst arī norēķināšanās
par virsstundu atlīdzību, partu starpā taisni pastā-v strīdus. Ja
liesa konstatē partu attiecībās ģenerālkvlti, tad ar to tiesa alzīst, ka v i s i . norēkinašanas postci.ii ietilpst šai kvītī. Ja пи
prasītājs taisni ccļ icbildumn, ka norēkināšanās postcnis par
virsstundu atlid/.ību ueietilpst izdotā parakstā, un Tiesu Palāta pati konstatē šāda iebilduma celšanu pie paraksta doša-
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nas, tad Tiesu Palāta pielaiž loģisku klūdu savos slēdzienos,
atzīstot iebildumu par nenozīmīgu tādēļ, ka paraksts dots ar
plašāku — pēc Tiesu Palātas domām — saturu. Tiesu Palātai taisni bija jāapspriež, ко īiozīmē šāds plašāka satura pa
raksts ar tarn, pievienotu mutisku iebildumu par virsstundu atlīdzību, un vai tanī, neraugoties uz iebildumu, ietilpst norēķināšanās arī par virsstundu posteni, bet tā nevarēja jautājumam pāriet ar vienkāršu aizrādīiumu, ka iebildums nav nopietns tādēļ, ka paraksts dots ar plašāku saturu. Ar to Tiesu
Palāta ir pielaidusi savā spriedumā motrvēšanas nepilnību un
nepareizību, pārkāpjot CPN. 816. р.).
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 1018, Šmita pr. 1. pr. Tilncri.)

3735.

Savā kasācijas sūdzībā atbildētājs atrod, ka Apgabaltiesa
esot atstājusi bez apspriešanas vii,ia galveno iebildumu pret
Dzelzcelu virsvaldes celto prasību un proti: ka virsvaldes maldība esot uzskatāma par error juris, bet nevis error facti, un
ka tāda Dzelzceļu virsvaldes maldība esot uzskatāma par neattaisnojamu maldību. Atbildētāja kasācijas sūdzība nepelna
ievērību.
Pretēji atbildētāja aizrādījumam viņa kasācijas sūdzībā—
Apgabaltiesa uzsvērusi, ka saoemot nepareizi atlīdzību, kura
vēlāk atzīta par nelikumīgu, v i ņ š — a t b i l d ē t ā j s — e s o t
n e l i k u m ī g i i e d z ī v o j i e s uz v a l s t s r ē ķ i n a , kād ē l v i ņ a m p i e m ē г о j a m i L. civ. lik. 3734. un 3735. p. p.
n o t e i k u m i . Bez tā L. civ. lik. 3686. р., uz kuru atbildētājs
dibina savu kasācijas sūdzību, nemaz nav piemērojams 3734.
sek. p. paredzētai prasībai, jo 3686. p. zīmējas vienīgi uz condictio indebiti.
(1935. g. 22. fcbruāra spr. Nr. 184, Dzelzceļu virsv. pr. 1. pr. Dumpi.)

3942.
Atbildētāja Zemkopības ministrija savā kasācijas sūdzlbā
vienīgi aizrāda, ka Apgabaltiesa nepareizi uz zāles garnitūru
atzinusi prasītājas īpašuma tiesības, jo šī garnitūra bijusi pār-

dota по В. ar lo nosacijumu, ka lldz visas pirkuma summas
samaksai īpašuma tiesibas palick pārdevejam, bet pēc pašas
ticsaš konstatējuma pircēja včl neesot samaksājusi Ls 74,—.
Konkrētā lictā tomēr ar atbildētājas Zemkopības ministrijas
izvirzīto icbildunni Apgabaltiesa varēja nerēķinaties, jo pārdevējam B. bija zināms, ka prasītāja ir cēlusi šo prasību par viuas
īpašuma tiesību atzīšanu uz zäles garnitūru, im, ja pie tādicm
apstākliem по pārdevēja puses pret to netika celts iebildums,
tad arī Apgabaltiesa varēja atzīt rczervētas īpašuma tiesības
par atkritušām im par nenozīmlgām šai lietā. Šāds Apgabaltiesas slēdziens par to, ka pārdevējs B. uz savām īpašuma tiesībām vairs nav pastāvējis, zinādams, ka mēbeles tiks nodotas
prasītājai, jau deva ticsai pietiekošu pamatu prasību apmierināt, pie kam šāda slēdziena pareizību Zeuikopības ministrija
savā kasācijas sūdzībā pat nemēģina apstrīdēt.
(1935. g;. 23. janvāra spr. Nr. 445. Stundas pr. 1. pr. Mežu dep. u. c.)

4084.

Pretēji prasītāja domām, по tā apstakļa vien, ka atbildētājs pcc īres līguma izbeigšanās nav nodevis prasītājas pagraba telpas, vēl neizriet, ka atbildetājam būtu jāmaksā prasītāja noteiktā vai kāda cita summa, jo> šāds atbildētāja pienākums rastos tikai tad, ja viņš prasitājam ar telpu nenodošanu
būtu nodarījis kaut kādus zaudējumus (sal. Sen. CKD. spried.
1923. g. Nr. 172). Tomēr konkrētā gadījumā prasītājs pat neapgalvo. ka viņam šai zii,ia būtu cēlušies zaudējumi. Prasītāja apgalvojumu, ka atbildētājs prasītājai noteiktai maksai
esot konkludenti piekritis, Apgabaltiesa atzinusi par nepierādītu un šis Apgabaltiesas slēdziens kasacijas kārtībā nav pārbaudāms. Pievestos lietas apstākļos Apgabaltiesa, atzīstot šo
prasības dalu par ucapniierināmu, nav prasītāja pievestos, likumus parkāpusi, kādēl vina kasācijas sūdziba kā nepamatota
atraidama.
(1935. g. 2A. janvāra spr. Nr. 105, BcržinsT<a pr. I. pr. Laiku.)
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4103.

Apgabaltiesa, uz viņas sprieduirm pievesto apsvērunur
un aprādīto datu pamata ir konstatejusi: 1) ka strīdus nams
i i a v p a d o t s Likuma par telpu Iri riosacījumiem; 2) ka prasītājs paaugstinājis atbildētājam Tres maksu, un 3) ka atbildētājs pēc īres maksas paaugstināšanas turpinājis lietot dzīvokli.
Šos Apgabaltiesas konstatējumus atbildētājs nemaz ncapstrīd
ui! uz viņa pamata Apgabaltiesa varēja nākt pie sledziena, ka
atbildētājam ir jāmaksā īres nauda paaugstinātā apmērā. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, pēc Apgabaltiesas
parciza aizrādījuma, atbildētāja pret īres maksas paaugstināšanu izteiktam protestam nav nekādas nozīmes. Nav no svara,
tas, vai atbildētājs ir izteicis piekrišanu īres maksas paaugstināšanai, jcb ne, bet ja atbildētājs, kā to konstatejusi Apgabaltiesa, pēc īres maksas paaugstināšanas ir turpinājis lictot dzīvokli, — tad šādā atbildētāja rīcībā Apgabaltiesa varēja saskatīt ar konkludentu darbību iztciktu īres paaugstinājuma pieoemšanu, kāds Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lictas būtību un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā.
(1935. g. 24. janv. spr. Nr. 331, Kapeloviča pr. 1. pr. Loišu.)

4192.
Apgabaltiesa uz viuas spriedumā aprādīto apsvērumu un
aiz viuas paskaidrotiem iemesliem konstatejusi: 1) ka prasītāja pienākums bijis atbildētājas zirgu kopt, barot, vadāt pie
kalēja, jūgt un ārstēt, turēt zirgu lietas kārtībā, skaldīt malku
im pievest produktus atbildētājas uznēmuniā nodarbināto darbinicku kopgaldam, un 2) ka prasītājs bez noteiktas algas sapēmis no atbildētājas pilnu uzturu un dzīvojamās telpas. Šīidi
Apgabaltiesas konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas
p.av pārbaudāma kasācijas kārtfbā. Vadoties no minētiem konstatējurniem Apgabaltiesa varēja secināt, ka, pēc to darbu
rakstura, ко izpildījis prasītājs, un pēc tā atlīdzības veida,
kādu viņš saņēmis, prasītājs ir atzīstams par mājkalpotāju.
Tas vien, ka prasītājs savā darbā zināmā mērā bijis saistīts
ar atbildētājas uzņēimmia darbību, vēl nenorāda, ka prasītajs
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būtu piederējis pic paša uzņēmuma stradniekiem. Jautajuma
izšķiršanā par to, kas uzskatāms par uzņēmuma strādnieku,
vai mājkalpotāju, izšķiroša nozīme ir to pienakumu raksturam,
ко viņš izpilda, kā arī atlīdzības veidam, kādu viņš saņem.
Turpretim nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, ka prasītājs
bijis pierakstīts tādā slimo kasē, kur pierakstot vienigi uznēmuma strādniekus, bet ne mājkalpotājus. Ar to atkrīt visi
aizrādījumi prasītaja kasācijas sūdzībā.
(1935. g. 21. febr. spr. Nr. 1721, Zubkovska
„Piena eksports".)

pr. 1. рт. akc. sab-

4477.

Apgabaltiesa prasību atraidījusi aiz tā iemesla: 1) ka at
bildetajam saskaņā ar 1892. g. līgumu, kas noslēgts ar Jāni K.,
bijusi tiesība dzīvot „St." mājās, kamēr tās valdot Jānis K.,
un ja Jānis K. mājas esot atdāvinājis savam znotam — prasītājam, tad arī pēdējam esot jādod dzīvoklis atbildētājam, jo
Jānis K. nevarējis nodot prasītājam vairāk tiesību uz „St." mājām nekā tam pašam piederējis; un 2) ka arī pēc izlīguma krimināltiesā prasītājs atzinis atbildētāja tiesības un apņēmies
tās netraucēt. Nākot pie slēdziena, ka uz prasītāju pārgājis
pienākums piešķirt atbildētājam tiesību dzīvot „St." mājās tāpēc, ka tāds pienākums bijis agrākam mājas valdītājam, Apgabaltiesa tomēr nav nemaz aēmusi vērā, ka tāds pienākums varēja pāriet uz jauno ieguvēju vienlgi tad, ja jaunais ieguvējs
to būtu uzņēmies ar līgumu, vai arī tad, ja šāds pienākums būtu
ievests kā „St." māju apgrūtinājums atbildētājam par labu;
Apgabaltiesa pat nav konstatējusi, ka tas būtu bijis kotikretā
lietā. Jaunais „St." māju īpašnieks savās tiesībās nav saistīts
ar agrākā Ipašnieka pienākumiem, ciktāļ viņš tos tieši na\uzņēmies, un viņš kā pilnlgs īpašnieks var prasīt katra traucējuina novēršanu, kas kavē viņa īpašuina ticsību pilnīgu izmantošanu. Pat atzīstot, ka prasītājam saskaņā ar izlīgumu
krimināltiesā nebfitu tiesības izlikt atbildētāju no prasītāja
mājām it kā aiz tā iemesla, ka prasītajs api;ēmies atbildētāju
turpmāk neaizskārt, tomēr jāatzīst, ka Apgabaltiesa nav ņēmusi vērā, ka krimināllietā gāja strīds par it kā nepareizu at-

Latvijas civīllikums.

—

350

—

t>ildētāja lietošanā esošā zemes gubaliņa aizņemšanu по prasltāja puses, turpretim šai lietā strīds iet par atbiJdētāja tiesībām ienemt vienu istabu savam dzīvoklim „St." mājā. Pie
tādiem apstākliem Ap^abaltiesai vajadzēja vismaz spriedumā
aizrādīt, aiz kādiem iemesliem tā nākusi pie slēdziena, ka prasītāja apnemšanās neaizskārt atbildētāju attiektos arī uz no
atbildētāja ieņemto dzīvokli. Ar to Apg-abaltiesa savā sprie
duma ir pielaidusi motīvēšanas nepilnību un nepareizību.
(1935. g. 23. janv. spr. Nr. 191, Lindes pr. 1. pr. Kroni un Platnieku.)

\
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122.
Tiesu Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu, ar
kuru mantojumā ietilpstošās mājas sadalītas 2 saimniecībās,
pie kam mantojuma atstājēja dēla dēlam Pēterim-Artūram Ü.
ēkas piešķirtas par brīvu. Lietā ir konstatēts un starp prāvniekiem nav strīda par to, ka mantiniece Minna L. ir manto
juma atstājēja meita un mantinieks Pēteris-Artūrs D. ir vina
mirušā dēla Jāņa dēls un ka Minnai L. ir tiesības uz a/4. daļām
no atstātā mantojuma, bet Pēterim-Artūram D. uz V*- daļu.
Ticsu Palata ir iztnlkojusi Kurz. zemn. lik. 122. p. tādā nozīmē, ka sieviešu kārtas mantiniece (asinsradiniece), daloties
ar tālfikās pakāpes vīriešu kārtas mantinieku, ncbauda priekšrocību attiecībcā uz dalamās lauku mājas paturēšanu. Šāds
viedoklis nav pareizs. Senats jau ir paskaidrojis savā 1928. g.
Nr. 1061 spriedumā, ka no vispārējā principa par vīriešu kar
tas mantinieku (asinsradinieku) prieksrocību paturēt manto
juma ietilpstošo nekustamu mantu dabā (Kurz. zemn. lik.
122. р.) likumdevējs atkāpjas gadījumā, ja ir palikuši sieviešu
kārtas mantinieki, kuvi atrodas tuvākās pakāpes radniecībā ar
mantojuma devēju, nekā vīriešu kārtas mantinieki, un ka tādēl, piemēram mantojuma devēja meita varētu paturēt immöbili dabā, ja viņas tiesības konkurētu ar mirēja brāļa tiesībām.
Tas pats attiecināms arī uz konkrete gadījumu, kur manto
juma devēja meitas tiesības konkurē ar vinas mirušā brāla
dēla tiesībām.
(1935. e. 22. febr. spr. Nr. 211, Dumbra 1.)
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123.

Tiesu Palāta ir atzinusi, ka saskaņā ar Kurz. zemn. lik.
123. p. vecākā vīriešu kārtas mantinieka priekšrocība uz
ēkām pastāv neatkarīgi по līdzmantinieku tiesībām uz zemi.
Arī šis atzinums nav uzskatāms par pareizu. Kurz. zemn. lik.
122. un 123. р. р. noteikumu mērķis ir nodibināt, по vienas puses, mantinicku rindu (Rangfolge) mājas pān.iemšanai dabā
(Naturalbesitz), по otras puses, tādu stāvokli, lai māju pārņemšana nebūtu saistīta ar lielām grūtībām, tā tad, minētos
likumos paredzētas priekšrocības saistītas nevis ar vecāko
vīriešu kārtas mantinieku kā tādu, bet ar visu mājit pārnēmēju dabā. Pie tam šīs prekšrocibas pieņern reālo formu (jeb
reālizējas) tikai pašā dalīšanas momentā kā atvieglojums mājas pārņēmējam dabā (sal. Sen. CKD. 31/686). No sacītā izriet, ka pēc Kurz. zemn. lik. 122. р. priekšrocības uz ēkām
bauda vecākais vīriešu kārtas mantinieks tikai tanī gadījumā,
ja viņam tiek piešķirtas dalāmās mājas dabā. Atzīstot, ka sieviešu kārtas mantiniece (asinsradiniece), daloties ar tālākās
pakāpes vlriešu kārtas mantinieku, nebauda priekšrocības uz
dalāmās lauku mājas paturēšanu, un ka vīriešu kārtas man
tinieka priekšrocības uz ēkām pastāv neatkarīgi по līdzmantinieku tiesībām uz zemi, Tiesu Palāta ir pārkāpusi Kurz. zemn.
lik. 122., 123. р. р.
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 211, Dumbra 1.)

/
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Lūdzēja ierosinājumi apsardzības kārtībā lietu par Ipašuma tiesību atzīšanu aiz valdīšanas noilguma uz ēkām un
zemi, kas atrodas Daugavpilī Virsnieku iclā Nr. 20. Šo Шgumu Apgabaltiesa atraidijusi tāpēc, ka lūdzēja par ēkām un
zemi nevaldot neatkarīgi no citām personām kā vienīgā īpašniece, kādēļ lūdzējs savas tiesības varot panākt vienīgi prasības celā. Arī Tiesu Palāta atraidijusi lūdzējas pārsūdzību aiz
tā iemesla, ka pati lūdzēja nenoliedzot, ka viņa lietojot tikai
daļu по ēkām un pagalma un, pie tam, pats gruntsgabals piederot valstii, resp. pilsētai. Lietā, bcz tā, ncesot pierādīts, ka
valsts vai pilsēta zemi un ēkas būtu nodevusi lūdzējai, un ka
valstij vai pilsētai piederošās zernes ar ēkām lietošanā nevarot
novest pie tās iegūšanas iesēdējuma ceļā. Pretēji lūdzējas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta, atsaucoties uz L. civ. lik. nav izgājusi по tā viedokļa, ka lūdzējai būtu jāpierāda arī justus titulus uz zemi un ēkām, bet al
so atsauci Tiesu Palāta ir norādījusi, ka lūdzēja ncvalda par
zcmi un ēkām bez strīdus, jo par tām vēl rīkojas valsts iestādes, resp. Kara ministrija. Ja nu šai gadījumā lūdzējas patstāvīgu un neatkarīgu valdīšanu apstrīdēja trēšā persona — Kara
ministrija, tad lūdzēja ncvarēja a p s a r d z ī b a s k ā r t ī b ā
panākt īpašuma tiesības aiz valdīsanas noilguma. Valdītājs
var lūgt atzīt īpašuma tiesības apsardzības kārtTbā tādos gadījuinos, kad vii.ia valdīšana bija atseviška, patstāvīga un neatkariga по citām personāin, jo tikai pedēja gadījiunā, valditaja
tieslba un rīcība neaizskar citu, treso personu, tiesības. Turpretim, ja ar valdīsanu tick aizskārtas treso personu tiesības,
un pēdējās pat apgalvo, ka iesēdētāja savā valdīšanā bijusi atkarīga, valdītājam, kur§ šādā gadījumā grib panākt īpašuina
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ticsību atzīšanu aiz valdīšanas noiJg-uma, savas ticsības jāpierāda prasības kārtībā (sal. Kr. Seil. CKD. 91/49). Atraidot tādos apstāklos lūdzējas pārsūdzību, Tiesu Palāta savā lēmumā
ir nākusi pie pareiza gala slēdziena, kādēļ nav pamata viņas
lēmuma atcelšanai, bet no lūdzējas iesniegtā kasācijas sūdzība,
kā nepamatota atraidāma.
(1У35. 21. februāra spr. Nr. 504, Daugavpils brīvprātigo ugunsdzēsēju b-bas 1.)

1 162.
Tiesu Palāta atstājusi bez ievērības Daugavpils pilsētas
pašvaldības blakus sūdzfbu par Daugavpils Apgabaltiesas ]ēmumu, ar kuru atraidīts pašvaldības lūgums par viņas apstiprināšanu mantošanas tiesībās uz pēc mir. Konstantina Bodrova
palikušo mantojumu uz L. civ. lik. 1162. un 11727. p-. p. pamata. Tiesu Palāta atzinusi, ka 1162. p. piemērošanas priekšnoteikums šinī gadījumā neesot iestajies, jo neesot izdaritas
šinī likuma pantā paredzētās trīs publikācijas, bet gan tikai
viena. Šāds Tiesu Palātas motīvējums ir nepareizs, jo saskaņā
ar 1912. g. 23. marta lik. par publicēšanas kārtību grozīšanu
tiesas un dažās administrātīvās lietās (Lik. kr. 534) attiecīgos
likumos paredzētās publikācijās iespiežamas tikai vienu reizi.
Ar šo likumu atzīstams par atti.ecigi pārgrozītu arī L. civ. lik.
1162. р., t. i. šinī pantā minētā gadījumā vajadzīgs tāpat tikai
viens sludinājums, pie kam jāaizrāda, ka 1912. g. 23. marta likums piemērojams arī konkrētā gadījumā, jo sludinājums iespiests bij. Kr. Senāta vēstnesī 1914. g. 30. janvārī.
(1935. g'. 21. febr. spr. Nr. 731, Bodrova mant. 1.)
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Likums par telpu īri.

32.

Apgabaltiesa uz viņas spriedumā aprādīto datu un aiz
viņam minētiem apsvērumiem atzinusi: l) ka atbildētājs ar
notāra starpnieeību piedāvājis prasītājam apkurināšanas naudu
pirms šīs prasības celšanas 1933. g. 5. janvārī divas reizes ap
plkst. 15 un 20, pie kam, neatrodot prasītāju mājās, notāra
darbiniece atstājusi notāra rakstu vēstuļu kastītē, atzīmējot uz
aploksnes, ka naudu var saņemt notāra kantorī, un 2) ka ar
to atbildētājs esot novērsis nokavējuma sekas, jo lietā neesot
tādu apstākļu, kuru dēļ izīrētājam butu tieslba prasīt paša īrcs
līguma atcelšanu saskaņā ar L. civ. lik. 3321. p. noteikumiem.
$ādi Apgabaltiesas konstatējumi un viņas taisītie slēdzieni attecas uz lietas faktisko pusi, kas nav pārbaudāmi kasācijas
kārtībā. Pretēji prasltāja paskaidrojumicm viua kasacijas sūdzībā, Apgabaltiesa varēja atzīt, ka apkurinašanas naudas piedāvājums ar notāra starpnieclbu izdarīts pašam kreditoram
parcizā laikā un vietā, jo pēc augšminētā tiesas konstatējuma
piedāvājums izdarīts pašam izīrētājam viņa dzīvoklī divas rei
zes ар plkst. 15.un 20 1.933. g. 5. janvārī, bet izīrētajs nav atrasts mājā. Šis piedāvājums ir atzīstams par izdarltu laikā,
kādēl nevar būt runa par maksājuma nokavējumu по īrnieka
puses (sal. Sen. CKD. 24/377). Šādos apstākļos nav izškirošas
nozīnies tam, ka notāra darbiniccc, kas nesusi apkurināšanas
naiidu, apvaicājoties pēc izlrētāja viua dzlvoklī, nav pazii.iojnsi kalponei kftdā nolfika tā ieradusies un nav uzmeklcjusi naniiķi, kuvš arī esot bijis pilnvarots saiicmt apkunnāsanas
naudu, jo, ja sētnieks an bija nz to pilnvarots, tad toinēr īrniekam ncbija liegts apkurināšanas nandu samaksat tieši pašam kreditoram (izlrētājam). Ja atbildetajs apkurināšanas
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naudu savlaicīgi bija piedāvājis kreditoram, md nav nozīmes
tarn apstaklim, vai apkurināšanas nauda vēl 1933. g. februāra
mēnesi atradās pie notāra vai ne, ja, lai nostādītu atbildētāju
по jauna nokavējumā, prasītājam nauda bija по jauna jāpieprasa.
(1935. g. 21. febr. spr. Nr. 53S. KrievUia pr. 1. pr. Cebergu.)

2) Pretēji atbildētāja aizradljumam, Apgabaltiesa pareizi
atzinusi, ka tas apstāklis vien, ka nama līdzīpašnieks un lldzprasītājs Roberts St. virjam piederošo nekustama īpašuma domāto pusi i z ī r ē j i s Mārtiņam L., pieškirot pēdējam tiesību
saņemt по atbildētāja ires naudu, — nav nodibinājis īres Iīgum.a
attiecības starp L. un atbildētāju, kas Ires līgumu bija noslēdzis
ār prasītājiem. Tādēl un konstatējot, ka nav pierādīta kāda
savstarpīga vienošanās par īres līguma pārveidošanu, Apgabaltiesa nākusi pie pareiza slēdziena, ka par i z ī r ē t ā j u atbildētājam pretīm uzskatāmi joprojām prasītāji. Emīlija un Ro
berts St—i, kuriem tādēļ arī principā tiesiba prasīt atbildētāja
izlikšanu īres naudas nesamaksas gadījumā (jautājums par to,
vai prasītājam Robertam St. arī ticsība prasīt īres naudu. 110
atbildētāja, Apgabaltiesai nebija jāizškir, jo prasītājs по prasības par īres naudas piedzīšanu atteicies). Ar sacīto atkrīt
visi kasācijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumi, kuros vinš
aizstāv viedokli, ka prasiba par atbildētāja izlikšanu bija jācel
prasītājiem k o p ā a r L. Par pamatotu, turpretim, atzlstama
kasācijas sūdzība, ciktālu atbildētājs apstrīd Apgabaltiesas slēdzienu, kaneesot izšķirošas nozīmes tarn, vai sētnieks gājis atgādināt par īres maksu nama īpašnieku vai L. uzdevumā vai
vārdā. Šāds slēdziens runā pretim Lik. par telpu īri 32. p.
1. pkt, pēc kura atgādinājumu var izdarīt tikai i z ī r e t ā j s,
par <kuru Apgabaltiesa L. nav atzinusi. Tādēļ, pretēji Apgabaltiesas domām, tas по prasītājiem atzītais apstaklis, ka atgādinājums konkrētā gadījumā izdarīts nevis prasītāju, bet L.
uzdevumā, nav lietas izškiršanai nenozīmjgs.
(1935. g. 21. febr. spr. Nr. 476, Stūnnaņu pr.,1. pr. Jaskovsku.)

37.

Pretēji kasācijas sfidzibas iesniedzējas domām, по Lik.
par telpu īri 37. р. 2. piez. neizriet, ka Irnieka prasība par ires
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Lik. par telpu iri.

naudas normēšanu bīitu atzistama par priekSlaielgu, ja irnieks
pirms prasības cclšanas nav griezies pie izīretāja ar pieprasijumu uzdot un pieradit ar attiecīgiem pierādījumiem telpu
pirmskara Tres maksu. Lik. par telpu iri 37. p. 2. piez. nemaz
neuzliek īrniekam par pienākumu, bet gan tikai dod virjam tiesību griezties pie izīrētāja ar šādu pieprasījumu. Tiesība celt
Ires maksas normēšanas prāvu īrniekam dota jau ar to, ka izīrētājs pieprasa no virja īres maksu, kuru viņš atzlst. par nesaskanošu ar īres likuma noteikumiem.
(1935. g. 24. janv. spr. Nr. 1Ü4. Grinšpona pr. I. pr. Livšics.)

38.

Atbildētājs-izīrētājs savus iebildumus stiidū par dzīvokļa
Ireš maksas nārmēšaim pamato ar to, ka viņš uz īpašas vienošanās pamata .ar īrnieku izdarljis dzīvoklī ārkārtīgus remoutus: iekārtojis vannas istabu, pieslēdzis dzīvokli kanālizācijai
un ieiikojis jaunus elektribas vadus pēc īrnieka noradijumiem,
kada īpaša vienošanās esot saistoša īrniekam, jo izīrētājs esot
i/dainis tādus paķalpojuraus irnickain. kadus Lik. par telpu Iri
no vii.ia ncprasot. Fretēji atbildetāja domām, по tā vien, ka
Lik. par telpu Iri neprasa šadus remontus no izīrētāja, vēl neizriet, ka šai gadljumā paliktu spēkā arī partu vienošanās par
paaugstinātu Ires maksu. Apgabaltiesa, apsverot no atbildētāja izvirzītos iebildumus, uz vii.ias spriedumā pievesto datu
pamata nākusi pie slēdziena, ka šai gadijumā strīdus dzīvoklī
neesot izdarīti greznuma remonti, bet gan dzivoklis uzlabots
ar labierīcībām un ērtībām, kas paredzēts Lik. par telpu iri
3Č-. р., kādēl īrniekam neesot saistoša vienošanās par paaugstinātas Ires naudas maksāšanu. Apgabaltiesas slēdzieib' i.ar
to, ka konkrētā gadījumā ir izdarīta tikai dzlvokla uzlabosana
ar labieiicibām un ērtibam, Lik. par telpu Iri 38. p. nozhnē, atTecas uz lietas faktisko pusi. kas nav pārbaudāma kasācijas
kārtibā. Izejot по šī slēdziena, Apgabaltiesa varēja talāk seciniit, ka uz konkrēto gadljumu ir attiecināmi vienīgi Lik. par
telpu īri 38. p. noteikumi, jo, ja iziretäjs ir izdarījis tādus remontus, kui'us Lik. par telpu iri no vii.ia tieši neprasa, tad
tas vien vēl neati.iem Iniiekam tieslbu prasīt Ires maksas nor-
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mešanu, jo par tādiem remontiem un uzlabojumiem, kas paredzēti Lik. par telpu iri 38. р., izīrētājam ir tieslba prasīt vienīffi paaugstinātā reizinātāja piemērošanu, t. i. Ls 0,80 vietā
Ls 1,—. Tamdēl arl Apgabaltiesa varēja nākt pie sava tālāka
sledziena, ka īpaša vienošanās par paaug-stinātu īres maksu
saskanā ar Lik. par telpu īri 2. p. konkrētā gadījuma nav
saistoša.
(1935. g. 21. febr. spr. №. 536, Vunga pr. 1. pr. Neubergu.)

46.
Senāta CKD. jau paskaidrojis (33/1030), ka pēc Lik. par
telpu īri 46. panta izpratncs, Irniekam ir tieslba prasīt gralīgu
norēķināšanos tikai par notecējušo apkurmāšanas sezonu, bet
nevis par iepriekšējiem gadiem, par kuriem norēķināšanās uzskatāma par izbeigtu no tā momenta, kad Irnieks pienēmis
namsaimnicka noteikumus par nākošo apkurināšanas sezonu.
Konkretā lietā Apgabaltiesa, konstalējot, ka prasītajas tiesību
devēja apkurināšanas naudu par telpām atbildetaj'as naniā
maksājusi bez iebildumiem pēc notecejušās apkurināšanas sczonas par nākošo sezonu, tomēr apmierinājusi 1932. g. 9. novembrī iesnieifto pirmprasību. kuras priekšmets ir parmaksātās apkurināšanas naudas atmaksa par laiku по 1926. к. 1. janvāra līdz 1931. g. 15. decembrim. Šāda Apgabalticsas rīcība
runā pretīm augšā pievestai Lik. par telpu Iri 46. panta izpratnei, kādēl Apgaoaltiesas spnedums pārsūdzētā dalā, t. i.
attiecībā uz pirmprasību. atcclams minētā likuma, kā arī CPN.
196. p. pārkāpuma dēļ.
(1934. g. 18. decembra spr. Nr. 2220, Lapsiņš pr. 1. pr. apdr. b-bu
„Rossija".)

-
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Tiesu iekartas likumi.
349. (406'\).
Caurskatot lietu uzraudzības kārtībā uz Ties. ick. lik.
174. p. 1. pkt. pamata, Senats a t r a d a : pēc (tagad atceltā)
Tiesu iek. lik. 349. (40618.) p. (1924. g. izd.) lictās, kas iztiesājamas pie miertiesnešiern, pielaižamas lietu vešanā par pilnvarniekiem ari personas, kurām nav 331.—347. p. p. minētās
apliecības, bet ne vairāk par 3 lietām gada laika, v i e n a s
A p g a b a l t i e s a s a p g a b а 1 а г о b e ž ā s; pie tarn, pielaižot šas pcrsonas pie lietas vešanas, in i e r t i e s n e s i s
pieprasa по vinām parakstu par to, cik svešu lictu tās līdz šim
bija vedušas tajā gadā Apgabalticsas apgabala robežās. Sakarā ar tagadējās lietas apstakļiem pacelas jautājums, vai per
sonal, kas svešu lietu jau vedusi „pie miertiesneša", jādod
jauns paraksts otrā instancē (Apgabaltiesā). Jautājums izšķirams noraidoši. 349. p. nesatur ierobcžojumu tajā zii.iā, ka
reiz pie svešas lietas vešanas „pie miertiesneša", t. i. p i г m ā
• instancē, jau piclaistai personal nebūtu tiesības to pašu lietu
vest arl tālāk nākošās instancēs, ja vien vina uz to pilnvarota
ar atticcīgu pilnvaru. Saskaņā ar Kr. Sen. Apv. sap. 75/55 un
CKD. 01 ''50 paskaidrojumiem persona, kas, saskaņā ar minēto
pantu, piclaista pie svešas lietas vešanas miertiesu iestādēs
pilnīgi pielīdzināma, savās tiesībās, privātadvokātiem un tāpēc, -ja tā pielaista pie kcādas svešas lietas vešanas pie miertiesneša, tad tai ir arī tiesība to pašu lietu turpināt tālāk otrā
instancē un arī Senäta.
(1935. g, 5. marta spr. Nr. 1158, Tenisona i.)

Civīlprocesa nolikums.

3. (1801.).
Prasītāji lfidz atzīt, uz gallgrās v i e и о š a n a s pamata
ar atbildētāju, ka pēc vii,iu inātes resp. sievas palikušas rnājas
sadalāmas dabā prasības petitum'a aprāditā kārtībā. Pēc prasītaju pasikaidrojumiem tagadējā prasība tikusi celta tāpēc. ka
atbildētājs esot 1929. g. ierosinājjs lietu par to pašu māju sadalīšanu p ē с l i k u m a un tai lietā apgalvojis, ka mautinieki,
t i. parti tagadējā Iietā, nevarot labprātīgi vienoties par mantojuma sadalīšanu. Atbildētājs ta.u'adējā lietā vispirms cēlis
icbildumu par to, ka prasība nepareizi esot celta kā atzīšanas
prasība, jo prasītājiem bijis iespējams tagad jau celt tiešn i.zpildu (kondemnācijas) prasību un ka viņiem tas arī bijis jādara. Kā Apgabaltiesa, kas prasību apmierinājusi, tā arī Tiesu
Palāta, kas Ap^abalticsas spriedumu apstiprinājusi, pareizi noraidTjušas atbildētāja celto formālo iebildumui. Atzīšanas prasība vēl nav izslēg'ta tikai tādēl vien, ka starp partiem jau bija
izcēlies strīdus (šai gadījumā par sadallšanas pamatu, t. i. vai
uz likuma. vai uz līguma pamata), bct gain bīītu izslēgta tad,
Ja atbildētājs būtu jau notcikti p ā r k ā p i s prasltāja ticsības.
Pretēji atbildētāja domārn, ar to \'icn, ka atbildčtajs ierosinājis dalīsanas lietu pēc likuma, apgalvojot, ka vienošaiias nav
tikusi panākta, atbildētājs tieši prasītāju ticsibas vēl nav pāi>
kapis (šo tezi taisni izteic paša atbildētāja aprādītais Sen.
CKD. 21/45; pēc krājuma 21/18). Ka taga*dējā pras-ībā ininēta
fakta tūlītējā nodibināŠanā (t. i. vi e n о š a n ā s par māju sadalīšanu) prasītāji ir p a t i e s i i e i n t e r e s ē t i , pierāda jau
tas vien, ka Apgabaltiesa min.ētās dalīšaims lietas gaitu aņturējusi lidz tagadējas prasibas lictas izškiršanai, kam piekritis ari

pats albildētājs, Täda kārtā atbildētāja ccltais forrnālais iebilduins uzskatāms par neparnatotu.
(1935. g. 20. fcbr. spr. Nr. 66. Trusis un с pr. 1. pr. Bērziiju.)

104. (8Г'.).
Nepclna icvērību kasācijas sūdzības 2. pkts, kurā prasītājs pārmet Ap^abaltiesai vina lūguma neievērošanu dot viļiam laiku pierādījumu sameklēšanai, ka prasītājs atvaļinajuma
•atpūtu no atbildētāja piepiasījis. Šī jautājuma noskaidrošanai Apgabaltiesa jau bija lietu atlikusi, dodot prasītājam termiņu viua
liecinieka dzīves vietas uzrādīšanai, kādos apstāklos Apgabaltiesai bija pamats nepiešķirt prasltajam vēl laiku pierādījumu
vākšanai apstāklim, kurš viņam bija zināms jau pirmā instancē
(CPN. 104. (812.) р., sk. апИсаченко,Мировийсудъ.,309.1рр.).
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 2078, Dzeija m. m. pr. I. pr. Mežiti.)

2-07. (150.).
Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības atbildētājas blakus
sūdzību par īres valdes lēmumu, ar kuru atstāts bez ievērlbas
viņas lūgums par apellācijas termina atjaunošanu. Atbildētāja
šo lūgumu bija motīvējusi ar to, ka vina neesot saņēmusi īres
valdcs spricdumu galīgā veidā, bet Apgabaltiesa. nākusi pie
slēdziena, ka apelläcijas termiņš dotā gadījumā sācis tecēt no
1932. g. 21. janvāra, kad atbildētāja saņēmusi aizmuguriska
sprieduma norakstu, pie kam nekrītot svarā, vai pasūtītais
spriedums bjiis jau izgatavots gaJīgā vcidā, vai ne. Šāds Apgabaltiesas uzskats ir nepareizsu CPN. 207. (150.) pants nosaka, ka atbildētājam jāpicsūta aizmuguriskā sprieduma, t. i.
taisni CPN. 196. (142.) pantā paredzētā galīgā veidā izgatavotā sprieduma noraksts, bet nevis r e z о 1fiс i j a s tioraksts,
uz knru attiecas GPN. 192. (139.) р. р., jo ar „īsumā uzrakstīto
spriedumu" saprotama taisni rczolūcija (sk. Isačenko, Мировой
судъ. 577. lpp.; Nolkcn, Уст. гр. судопр. 202. lpp.). Pievesto uzskatu aizstāv kā Kr. Senats (77/131), tā arī literātūra
(Isačenko, 1. e. 624. lpp.; Nolken, 1. с 207. lpp.). Ja arī CPN.

214. (155.) р. runā nevis par sprieduma norakstu, bet par i zr а к s t u no aizmuguriskā sprieduma, tad tas izskaidrojams
ar vienkāršu redakcionālu 'kļūctu (sk. Nolken, 1. c , 209. lpp.).
(1935. g. 21. febr. spr. Nr. 347, Strēzmanis pr. I. pr. Martinsons.)

303. (2007.).

Atbildētājs par miertiesneša spriedumu bija iesniedzis
apellācijas sūdzību likumā paredzētā laikā. Šo sūdzību vii.iš
uebija apmaksājis ar attiecīgiem nodokliem un nodevām, betapellācijas sūdzībā izteicis lūgumu piešķirt vinam mazturības
tiesības un pie sudzības pievienojis arī attiecīgu apliecību
(CPN. 303., 307. un 1005. р. р.). Miertiesnesis, neizšķirot jautājumu par mazturību tiesību piešķiršanu atbildētfijam, devis
virzienu apellācijas sūdzībai un savu lietu кора ar apellācijas
sūdzību nosūtījis Apgabaltiesai. Apgabaltiesa lietu noliknsi
caurlnkošanā pēc būtlbas tiesas sēdē 1933. g. 23. martā, bet
tiesas sēdē atstājusi apellacijas südzlbas bez caurskatīšanas
aiz tā iemesla, ka atbildētājs tiesas sēdē neesot tiesas nodokli
un lokšrju nodevu samaksājis un arl neesot lūdzis piešķirt viuam termiņu minēto nodoklu un nodevu samaksai. Šāds Apsabaltiesas uzskats ir atzīstams par nepareizu, jo atbildētājs,
iesniedzot apellacijas sūdzību, pēdējā bija izteicis arl lūguniu
piešķirt viņam mazturības tiesības. Šo lūifumu vajadzēja izšķirt vai nu miertiesnesim pirms apellacijas virzīšanas r vai
Apgabaltiesai, kā otrai instancei pie apellacijas sūdzības sai,iemšanas. Šajā gfadījumā. ievērojot to: 1) ka pats lūgums bija izteikts apellacijas sūdzibā un 2) ka pēc vispārēja principa mazturības tiesības pieškir tā tiesa, kuras caurlūkošanā li'eta atrodas (sk. Mališevs — Civīlprocesa kurss 1., 6., 136. lpp. un Nolkena Civīlprocesa kommentari 786.—787. lpp.), jautājums par
mazturības tiesībām bija jāizšķir pašai Apgabaltiesai. Ja nu
Apgabaltiesa atrada, ka atbildētājam mazturības tiesības nav
pieškiramas, tad par to tiesai vajadzēja taisīt attiecīgu lēmumu
tin dot atbildētājam saskaņā ar CPN. 259. p. noteikumiem
7 dienas laika attiecīg-o nodoklu un nodevu samaksai, bet tiesai
nebija pamata atstāt apellacijas siidzību bez caurskatīšanas.
Arī tajā gadījumā, ja, рёс Apgabaltiesas uzskata. miertiesne-

sim pašam vajadzēja izšķirt jautājumu par mazturības tiesību
piešķiršanu, Apsabaltiesai ncbija pamata apelläcijas. sūdzibu
atstāt bez caurskatīšanas, bet lieta bija nosūtāma miertiesnesim mazturības tiesību jautājuma izšķiršanai. Atstājot aprādītos apstākļos atbildētāja apelläcijas sūdzību bez caurskatīšanas, Apgabaltiesa ir pārkāpusi CPN. 259. un 196. р. р., kadu
pārkāpumu dēļ vien viņas lēmums nav uzturams spēkā.
(1935. g. 21. februāra spr. Nr. 376, Daņilovs pr. 1. pr. Kronberffu.)

436. (333.).
Saskaņā ar Civ. proc. nol. 436. р., nav uzskatārni par prasības grozīšanu gadījumi, kad prasītajs iztcic prasījumus noteiktāki vai formāli pareizāki, vai kad viņš izlabo pielaistās
acīm rcdzamās kļūdas. No prasības sūdzības satura izriet, ka
prasītāja aizbildnc, no kuras, kā tiesiskās lietās pavisam nepiedzīvojušas pcrsonas, nevar prasīt Stingri noteiktus izteicienus, — celot prasību pret abiem atbildēlājietn, — gribeja dabilt
visu viņas mazgadigam dēlam picnākošos suinmu vai nu no
viena, vai no otra atbildētāja. Tamdcļ virja arī vareja, saskai.iā
ar Civ. nroc. nol. 436. p. papildināt un izlabot savu prasību tanī
virzienā, ka virja prasa piedzit prasības sudzība minēto summu
по abiem atbildētājiem s o l i d ā r i . То viņa arī izdarījusi
savā apelläcijas sūdzibā, bet saskaņā ar Civ. proc. nol. 255. р.,
nav uzskatāmi par jauniem prasījumiem 436. p. norādītie gadījumi. Tā kā atbildetāji savos paskaidrojumos nekādu iebildnnru pret tādu prasības izlabojuinu un vii,ias noteiktā'ko formulējumu nav cēluši un vispār jautājumu par atbildētāju atbildību nav pacēluši, tad Apgabaltiesai visādā ziņā bija jāapspriež
šis jautājums saskaņā ar apelläcijas sūdzībā paredzēto izlabojumu un vispār Apgabaltiesai nebija pietiekošu iemeslu no
sevis pat aizkustināt jautājumu par atbildētājn solidāro atbildību.
(1934. s. 28. sept. spr. Nr. 2009, Šatova pr. 1. pr. Dutkusu un Ramiuii.)

454. (366.).

Apsabaltiesa neicvēroja prasītfija lūgfiirnu par liecinieka
K. nopratināšanu. ar kuru viņš j^ribēja picrādīt, ka partu starpā

1930. gada augusta mēnesī notika vienoš-inas, pie kuras atbildētāja viņam solīja atmaksāt Ls 950,—. Ar to Apgabaltiesa t'r
nēmusi prasītājam iespēju pierādīt prasibu, pārkāpjot Civ. pr.
nol. 102. pantu. Apgabaltiesa gan aizrāda, ka lieciniekam K.
vajadzēja apliecināt tos pašus apstāklus, kādus apliecināja liecinieks F., 1111 ka ar liecinieku B. un ī)r. liecībam ir pierādīts,
ka tāda saruna, par kādu liecināja F., ncmaz nevarēja notikt,
tomēr šo iemeslu dēļ Apgabaltiesa nevareja noraidīt lūgumu
par liccinieka K. pratināšanu, jo lieciniekam F. Apgabaltiesa
nav ticējusi un prasītājam nevarēja liegt iespēju apgāzt liecinieku B. un Dr. apliecinātos apstāklus, jo vairāk vel tāpēc, ka
par liecinieka nopratināšanu lūdzis pats prasītājs, kā procesa
saimnieks un par vina nodomu lietu vilcināt nevar būt runas.
(1935. g. 20. febr. spr. Nr. 40, Pavula pr. 1. pr. Birzītis.)

498. (4Ш.).
Pilnvara. kuru izdevis O. G. atbildēīājam, atzīstama par
privātu aktu, jo zem tās atrodas vienīgi Preilu pagasta valdes
apliecinājums, ka to pašrocīgi parakstīja O. G., un tādēļ apstākji, ka tüs saturs neatbilst īstenībai, var pierādīt ar lieciniekiem (Kr. Sen. CKD. spried. 96/63: 93 45 u.n citi). Tāpat
var pierādīt ar lieciniekiem arī kontralientu mutiskas nornnas
pie šīs pilnvaras izdošanas (sal. Sen. CKI). spr. 32 182). Tādēl
Apgabaltiesa šinī gadījumā varēja pratihāt lieciniekus. kin/i
bija uzdoti atbildētāja ierunu pierādīšanai.
(1934. g. 17. decembra/1935. g. 23. ianvāra spr. Nr. 36, Golubevas
pr. 1. pr. Jefremovu.)

499. (411.).
Fretēji paskaidrojnmiein kasācijas sīīdzlbā, Tiesu Palāta
šai gadījunui nebija spiesta pārpratināt liec. M. K., jo lai nodibinātu Iiecinicka liecības ticaniibu likuins nenzliek ticsai par
picnākumu pratināt liecinieku pilnā tiesas sastāvā, Iai tiesa
gīitu no liecinicka to tieši pie nopratināšanas personīgu iespaidu. redzētn nn novērotu, bet tiesa var nzdot liecinieku по-
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pratināt vai nu attiecīgam tiesas loceklini, vai arī attiecīgam
mierticsnesim (Civ. proc. nol. 588. р.). Konkrētā gadījumā
Tiesu Palāta pilnīgi pareizi aizrāda savā spriedumā, 'ka liec.
M. K. nav pārpratināma tāpēc, ka prasītāja nav uzdevusi jaunus apstākļus, kuru noskaidrošanai lieciniece būtu pārpratitiāma. Šo Tiesu Palātas motīvu prasītāja savā kasācijas sūdzībā pat nemēģina atspēkot un jau šā motīva dēl vien Tiesu
Paläta varēja noraidīt lūgumu par liec. K. pārpratinašanu (sal.
Sen. CKD. 32/1620.).
(1У35. g. 23. janvāra spr. Nr. 712. Burkšķis pr. !. pr. Valdšteiniem.)

569. (481.).
Atbildētājs savā kasācijas sūdzībā apgalvo. ka prasītāja
savā prasības lūgumā atzinusi, ka viņa līdz 1925. g. sākumam
nav bijnsi micsīgos sakaros ar atbildētāju, nn atrod, ka šādu
atzīšanu prasītāja vairs nevar atsaukt, iztrūkstot lietā Civ. pr.
nol. 569. p. piemērošanas priekšnoteikumiem, kādēl tiesa, pielaižot izdarītās atzīšanas atspēkošanu, esot pārkāpusi Civ. pr.
nol. 567. un 568. p. p. Šāds atbildētāja viedoklis būtu vēl pielaižams gadījumā, ja prasitāja savā prasības lūgumā tieši ta
būtu rakstījusi, kā to apgalvo atbildētājs, t. i. ka viņa n a v
bijusi miesīgos sakaros ar atbildētāju līdz 1925. g. Bet konkrētā gadījumā prasītāja tikai pozitīvi runā par to, ka miesīgi
sakari sākušies 1925. gadā, paskaidrojot vēlāk, ka gads apzīmēts aiz rakstīšanas kļūdas, un īstenībā miesīgie sakari attiecas uz 1924. gadu. Tiesu Palāta, apsverot prasības lūguma saturu sakarā ar prasītājas vēlākiem paskaidrojumiem, ir nākusi
uz vii.ias spriedumā pievesto apsvērumu pamata pie slēdziena,
ka lieta grozās vienīgi ap pcārpratuma dēļ ieviesušos rakstīšanas klūdu prasības lūgumā. Ar to tiesa atzinusi, ka lietā n a v
nekādas atzīšanas Civ. proc. nol. 568. p. nozīmē, t. i. tāda apstākla atzīšanas, kurš noderētu pretinieka tiesību apstiprinājumam. Tā tad īstenībā kasācijas sūdzības lesniedzējam gan
bfitu zināms pamats runāt par atzīšanas neievērošanu tur, kur
atbildētājs to saskata. bet viņam nav parnata pārmest atzīšanas atspēkošanas pielaišanu tur. kur ticsa pašu atzīšanu nav
nodibinäjusi. Tiesai picder tiesība brīvi novertēt partu pa-

skaidrojunrus arī по tā viedokla, vai tanīs ir izteikta kāda
relevanta fakta atzīšana, vai ne, un pašas atzīšanas esamību
un tās nozīmi apspriež tiesa, kura lietu izškir pēc būtības (sal.
Sen. CKD. -31/37, 23/280). Ja nu Tiesu Palāta uz atbildētāja
paskaidrojumiem par prasītājas it kā izdarīto atzīšanos ir atbildējusi ar aizrādījumu, ka lieta grozās ap vienkāršu pārrakstīšanas klūdu, kura labojama, nodibinot patiesos lictas apstākļus, tad šāds tiesas slēdziens attiecas uz lietas faktisko
pusi, kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma, un jau tādēļ vļen
atkrīt kā nenozīmīgi visi apcerējumi kasācijas sīīdzībā^ kuros
tiek pārmests tiesai, ka tā nepareizi pielaidusi atzīšanas atspekošanu.
(1935. g. 23. janv. spr. Nr. 29.)

605. (515.).
Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka nav pierādīts, ka
atbildētājs ir prasītājas bērna tēvs. šāds slēdziens gan attie
cas uz lietas bīitību, bet, taisot to, tiesai jāņem vērā visi lietas
apstākli un partu paskaidrojumi un lūgumi. Prasības pierādīšanai prasītāja, starp citu, iesniegusi sava bērna fotografiju
un lūgusi izdarīt salīdzināšanu pēc fotografijas, izsaucot atbildētāju uz tiesu. Šo līigumu Apgabaltiesa nemaz nav apspriedusi. Arī antropometriskās ekspcrtīzes noraidīšanu tiesa nepietiekoši motīvējusi, jo tas vien, ka, pēc prasītājas pilnvarnieka paskaidrojuma, viņam nav zināmi speciālisti šādai ekspertīzei, nedeva pamatu tiesai vispār noraidīt šādu ekspcrtīzi. Arī
tas apstāklis, ka citās lietās augstskolas mācības spēki atteikušies ckspertīzi izdarīt, nevar bīīt par pamatu ekspcrtīzes noraidīšanai šai lietā, ja tiesa noteikti pat nepaskaidro, kas tad
īsti šai lietā ir pamats ekspertīzes noraidīšanai, vai ekspertu
trūkums vai ekspertīzes neiespējamība pēc būtības. Ar to
Apgabaltiesa ir pielaidusi savcā spriedumā kā lietas apstākļu
noskaidrošanas tā arī motīvēšanas nepilnibu. pārkāpjot Civ.
proc. nol. 196. p.
(1935. g. 24. janvāra spr. Nr. 937.)
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678. (587.).

Savā kasācijas südzibä atbildētāji aizrada, ka lieta nepiekrit iniertiesu iestādēm, bet Tres valdei, un Apgabaltiesa ir
pārķāpuši Ircs likumu 8. p. Kasacijas sūdzība nepelna ievērību.
Saskaņā ar Civ. proc. nol. 677. im 678. р. р., par tiesas lēmuinu,
ar kuru noraidījums par piekritlbu atstäts bez ievērības, pielaižama blakus sūdzība, pie kam saprotams arī otrās instances
lēmums par Hetas piekritlbu vai nepiekritibu pārsīidzams ka
sacijas kārtība (Kr. Scn. CKD. 1913. g. Nr. 19). Šai lietā atbildētāji cēluši savā laikā piekritlbas strīdu, kā tas redzams no.
lietas, un miertiesneša lēmums par lietas izbeigšanu tika atcelts
no Apgabaltiesas, Apgabaltiesas kā II. instances lēmuinu atbildētāji nav pārsūdzējuši Senātam un tamdēl šis jautājums atzīstams par galīgi izškirtu un Apgabaltiesas spriedums šajā
dalā nav pārsūdzams no jauna (Kr. Sen. CKD. 89/1, 82/23, 101,
SO/283).
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 409, Dodfīja
Trijeten.)

pr. 1. pr. Lūkasiem

un

809. (7061.).
Civ. proc. nol. 809. pants piemērojams tad, ja prasības
lieluma noteikšana, p ē c p r a s ī j u m a r a k s t u r a , nav pierädama ar parastiem pierādījuma līdzekļiem (Sen. CKD.
31/332). Gan, prctēji prasītāja domām, šis pants pēc analoģijas picmērojams arl atbildētāja iebildumiem, ja tie iziet uz
prasības apmēra apstrīdēšanu, bet, p ē c s a v a r a k s t u r a ,
nav pierādāmi ar parastiem pierädijuma līdzekļiem. Tomēr
konkrētā gadījumā Tiesu Palāta nemaz nav konstatējusi, ka
vagonīšu bojājumu vērtību n e v а г ē t u nodibināt ar pa
rastiem pierādījurna līdzekliem kādēļ arī Tiesu Palātai ncbija
pamata atsaukties uz šo pantu.
(1У35. R. 21. fcbr. spr. Nr. 1561. Hermans un с pr. 1. pr. S a t min,.)

896. (783.).
Ap.uabaltiesa savā 1933. g. 31. marta sēdē nolemusi:
1) atbildētājas ierunu par prasības priekšlaicību atstāt bcz icverības un 2) izslēgt šo lietu no dicnas kārtības.
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Par šo lēmumu atbildētāja iesniegusi blakus sīīdzību, kurā
līigusi Apgabaltiesas lēmumu atcelt ar visām sekāmi, aizrādot:
a) ka Apgabaltiesa, pretēji Civ. proc. nol. 676. (585.) р., neesot
izšķlrusi ar sevišķu lēmumu atbildētājas uz Civ. proc. nol. 661.
(571.) p. p. 3. un 4. pktu pamata celtos noraidījumus, b) ka Ap
gabaltiesa nepareizi esot izšķlrusi ar blakus lēmumu atbildētājas iebildurn.u par prasības priekšlaicību un c) arī nepareizi esot
izslēgusi lietu no dienas kārtības.
Tiesu Palāta 1933. g. 15. jilnijā nolēmusi atcelt Apgabaltiesas lēmumu daļā par lietas izslēgšanu no dienas kārtības;
blakus sūdzību daļā par prasības priekšlaicību atstāt bez caurskatīšanas, bet pārējā dajā blakus sūdzību atstāt bez ievērības.
Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Apspriežot blakus sūdzību attiecībā uz noraidījumiein
par prasītāja leģitimācijas un pilnvaras trūkumu, Tiesu Paläta
nākusi pie slēdziena, ka Apgabaltiesa tos netieši izšķīrusi, ielaižoties lietas caurskatīšanā pēc būtlbas, proti apspriežot materiāltiesisko icbildumu par prasības priekšlaiclbu, ar ко bija
atstājusi bez ievērības celtos noraidījumus. No šī Tiesu Palātas ieņemtā viedokla atbildētājas blakus sūdzība šinī da|ā
bija atstfijama bez caurskatīšanas uz Civ. proc. nol. 678. (587.)
panta pamata. Bct arī no atbildētājas blakus sīldzībā izvirzītā
redzes stāvokla sīīdzība šinī daļā nebija apspriežama pēc būlības, jo pat pieņemot, ka Apgabaltiesa šinī gadījumā pārkāpusi Civ. proc. nol. 676. (585.) р. р., atbildētājai tomer nebūui
tiesība par šādu pārkfipumu sūdzeties blakus sfidzības ce{ā
(Civ. proc. nol. 896. (783.) p. p. Tādā kartā Tiesu Palātai n;maz nebija jāielaižas atbildētajas noraidTjumu apspriešanā pēc
būtības, un pret Tiesu Palātas šai ziņā aprādītiem liekiem un
lietai nenozīmīgiem motīviem no kasācijas sūdzības icsniedzējas puscs celtie iebildumi tādēl arī Senātā nav apsverami. Tiesu
Paläta blakus sildzību šinī dalā gan nav atstājusi bez caurskatīšanas, bet gan bez ievērības, bet šis rezolūcijas nepareizais
formulējums vien nevar novest pie kasācijas sūdzības ievērošanas.
Attiecībā uz atbildētājas iebildumu par prasības priekšlaicības noraidīšanu Tiesu Palāta nākusi pie pareiza slēdzicna.
ka sūdzfba šajā daļā atstājama bez caurskatišanas uz Civ.
proc. nol. 896. (783.) p. p. pamata, jo ārpus šinī pantā minētiera
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gadījumiem blakus sildzības pielaižamas tikai par tādiem pirmās instances lēmumiem, ar kuriem lieta galīgi izšķirta (Sen.
CKD. 29/29 un citi); šādu lēmumu Apgabaitiesa konkrētā gadījumā nav taisījusi.
(1935. g, 21. febr. spr. Nr. 683, Radzoba pr. l. pr. KalniņŠ.)

907. (793.).
1) Apgabaltiesa uz vinas spriedumā pievesto apsvērumu
un aprādīto datu pamata atzinusi, ka atbildetaja apkurināšanas
naudu par 1932. g. oktöbra mēncsi picdāvājusi izīrētājai vinas
dzīvoklī pirms izlikšanas prasības celšanas īres valdē un ar to
esot novērsusi nokavējuma sekas, jo lietas apstākli neesot tādi,
ka izīrētājai bfītu ticsības nokavējuma dēl uzskatīt līgumu par
atceltu saskanā ar L. civ. lik. 3321. p. noteikumiem. Šādi Apgabalticsas konstatējnmi un viņas slēdziens par to, ka irniccc
noversusi nokavējuma sckas, attiecas uz lictas būtību, kas nav
pārbaudānia kasācijas kīīrtībā.
(1935. ff. 21. febr. spr. Nr. 535, Miezis pr. I. pr. Kaziüs.)

2) Tresas slēdzicns jautāju.tnā par liecinicka parpratinasanas vajadzību vai ncvajadzlbu nav pārbaudāms kasācijas
kārtībā (Scn. CK1). 34/30 un citi) un tadeļ nav pārbaudānis
kasācijas kārtībā Apgabalticsas slēdzicns, ka liccinieka K. liecībai nav nozīmcs lictā, resp. ka viņš nav pārpratināms.
(1935. к. 25. janvāra spr. Nr. 346, Šlēgeļa pr. 1. pr. Anziijš.)

3) Apgabaltiesa apstiprinājusi īres valdes spriedumu, ar
kuru nospriests izlikt atbildētāju ar no viņa atkarīgām personām un mantām no prasītāja namā pagrabā iei;emtā'm telpām,
atzīstot tiesāšanas izdevumius par savstarplgi dzēstiein. Prasītājs savā kasācijas sfidzībā lfidz atcelt Apgabaltiesas spriedumu vispirms uz tā pamata, ka Apgabaltiesa nav taisījusi пе
ка du spriedumu par to prasības daļu, kufā prasītājs lūdzis piespricst viņam par labu no atbildetaja Ires naudu. par pagraba
telpām. Šis prasītāja pievestais kasācijas iemesls tomēr nav
atzīstams par pietiekošu, lai atceltu Apgabaltiesas spriedumu,
jo no Apgabaltiesas sprieduma motiviem neapšaubāmi izriet,
ka viņa šo prasibas daļu atzinusi par neapmicrināmu un atrai-
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dāmu, kādēļ šai ziņā Apgabaltiesas spriedums nesatur tādu neskaidrlbu, kuras dēļ tas būtu atceļams (sal. Kr. Sen. CKD. spr.
1878. g. Nr. 701).
(1935. g. 24. janvāra spr. Nr. 105, Beržinska pr. 1. pr. Laivu.)

908. (794.).
Rigas Apgabaltiesas IV civīlnodalas tiesnesis 1931. gada
25. jūnijā uz Rigas Rūpnieku savstarplgās kreditbiediibas lūguma pamata piespiedu izpildīšanas kārtībā piespriedis pēc
protestēta vekseļa par labu prasītājai Ls 35.200,— ar % un
izdevumiem solidāri no atbildētājiem: 1) Kārļa M. (vekseldevēja), 2) akc. sab. „Thos Firth un dēli" (vekselņēmēja) un 3) Jāņa
Alfrēda O. (pārdcvēja). Izpildu pavēste lldz ar izpildāmā akta
un uz tā pamata taisītās rezolucijas norakstu izsniegta saskaņā
ār Civ. proc. nol. 238. p. atbildētājai akc. sab. „Thos Firth
un dēli" 1931. g. 3. jūlijā, pie kam spriedums ir stājics likumlgā
spēkā. Pārbaudot šo Rigas Rūpnieku savstarpīgās kreditbieclrības pieteikto prasījumu msaksātnespējTgās parādnb^ces akc.
sab. „Thos Firth un dēli" konkursa valde konstatēja, ka akc.
sab. „Thos Firth un dēli" gramatās nav atzīmes par minētās
vekseļsaistības esamību un ka minētā akc. sab. vekselī apzīmētās summas pretvērtību nav sanēmusi. 1932. g. 20. oktobrī
minētās akc. sab. konkursa valde pieprasījusi по Rīgas Rūpnieku savstarpīgās kreditbiednbas attieclgās zinas par šo vekseli un saņēmusi по pēdējās 1932. g. 4. novembrī atbildi, ka
minētais vekselis esot inkäsovekselis, kuru Rūpnieku savstarp.
kreditbiedrībai nodevis piedzīšanai, resp. iekasēsanai kāds
Teodors R. ar tiesību šo vekseli piedzīt ticsas ceļā. Pamatojoties uz šo, Rigas Rīīpnieku savstarp. kreditbiedrlbas atbildi
un uemot vērā, k a pēdējai sabiedrlbai pašai nekāda prasījuma
pēc rainētā vekseja nav, ka ar minēto spriedumu esot pārkāpts
veks. lik. 25. un 26. р. р., jo par inkasomandatūru uzskatāms
tikai tas, kura pilnvarojums nodibināts ar atsevišķu uzrakstu
uz veksela, kāda uzraksta uz veksela nav un ka tamdēl Rīgas
Rfipnieku savstarp. kreditbiedrlbai neesot tieslbas pieprasīt
veksell apzīmēto summu attiecīga pilnvarojuma uz paša vek
sela trūkuma dēl, maksātnespējīgās parādnieces akc. sab. Thos
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Firth un dēli konkursa valde 1933. g. 2. martā iesniegusi Senāta Civjldepartamentam 112 Civ. pr. nol. 908., 910. un 911. p. p.
2. un 3. pkt. pamata lūgumu par Rigas Apgabaltiesas tiesneša
spricduma jauinu caurlukošanu un atcelšanu. Atbildētajas lūgums nepelna ievērību. 1. Civ. proc. nol. 908. р. рёс tā satura
un izpratnes ar vinā paredzēto jaunatklajušos apstakli saprot
tādu apstakli, kas tā sprieduma taisīšanas laikā, par kura pärspriešanu tiek lūgts, —. jau eksistēja, bet, kas nebija u n n ev a r ē j a b ū t z i n ä m s p a r t i e m, kas liidz sprieduma pārspriešanu. Tā tad, lai uz Civ. proc. nol. 908. p. pamata varētu
prasīt sprieduma pārspriešanu jaunatklājušos apstākļu dēļ, —
hldzējam jāpierāda netikai tas, ka no viņa līigumā pievestais
jaunais apstāklis patiesi atklāts pēc galīgā sprieduma taisīšanas, b e t a r ī t a s , k a š i s a p s t ā k l i s
nevarēja
t i k t l a i k ā n o v i ņ a p i e v e s t s t i e s ā par lietas izspriešanas laiku aiz no lūdzēja neatkarīgiem iemesliem (Sen.
CKD. 1927. g. 10/IH. spr. Anša Kirša mant. lietā). Dotā gadījumā maksātnespējīgā akc. sab. „Thos Firth un dēli" konkursa
valde pat nemēģina apgalvot, ka minētā akc. sab. viņas valdes personā, kura saņēmusi 1931. g. 3. jūlijā izpildu pavēsti ar
vekseli un uz tā pamata taisītās rezolūcijas norakstu, — nevarēja Civ. proc. nol. 239. p. p a r e d z ē t ā t r i j u m ē n e š u
1 a i к ā u z z i n ā t par tiem apstākļiem, kurus viuas konkursa
valde tagad apzīmē kā jaunatklājušos apstāklus. 2\ Neatkarīgi no tā maksātnespējīgās akc. sab. „Thos Firth un dēli" kon
kursa valde iesniegusi lūgumu par Apgabaltiesas tiesneša sprie
duma, t. i. 1. i n s t a n с с s s p r i e d u m a jaunu caur'ūkošanu
un atcelsanu un tamdēļ saskanā ar Civ. proc. nol. 861. p. kon
kursa valdei bija jāgriežas pie Tiesu Palātas ar attiecigo lögumu, bet ne pie Senāta CivTlkasācijas departamcnta, kas zināmos Civ. proc. nol. 284. un 908. p. p. paredzētos gadījumos var
atcelt tikai o t r ā s tiesas instanccs spricdumus (sal. likumdoš.
motīvus pie Civ. proc. nol. 861. (750.) p. p. Bukovskis, Civilpr.
mācības grāmata 460. lpp.). Maksātnespējīgās akc. sab. „Thos
Firth un dēli" konkursa valde savā lūgumā starp citu atsaucas
arl uz Civ proc. nol. 909. р., kas paredz lietfi nepiedalījušos
irešo pcrsonu lūgumus tajos gadījumos, kad likumīga spēkā nākcšais spriedums aizskar viņu tiesības. Neapstājoties pie jautājuma, ciktāl akc. sab. „Thos Firth un dēli" konkursa valdi
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varētu atzīt par tādu 3. personu, par kuru runā Civ. proc. nol.
909. р., — jāaizrāda, ka minētais pants paredz arī t i к а i
о t r ā s i n s t a n c e s s.p r i с d u m u, kas. aizskar 3. pcrsonas
tiesjbas. Tā kā dotā gadijumā iet runa par Apgabaltiesas tiesncša spriednmu, r. i. par pirmās instances spriedumu, kas aiz
skar maksātnespējīgās akc. sab. „Thos Firth un dēli" konkursa
valdes tiesības, — tad arī no šā viedokja lügums par I. instan
ces sprieduma atcelšanu būtu iesniedzams vienīgi p r a s ī b a s
с с ļ ā, bet Senātam adresēis līīgums atstājams bez caurskatīšanas.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 186, Rigas Rūpnieku savst. kreditb-bas
pr. 1. pr. Miezīti u. c.)
1196. (1051.).

Tiesu Palāta atstājusi bez ievērības Eduarda M. blakus
sīīdzību par Rigas Apgabaltiesas lēmumu, ar kuru apstiprināta
publiska izsole par M. piederošo nekustarno mantu. Par izsoles atcelšanas iemeslu M. uzdevis to apstākli, ka Tiesu izpildītājs nepareizi noraidījis sūdzētāja sievu no izsoles. Tiesu
Palāta nākusi pie slēdziena, ka Tiesu izpildītājs konkrēta gadījuma rīkojies pareizi, jo sūdzētāja sieva nevarējusi piedalīties
izsolē tādēļ, ka viņa esot parādniece solidāri ar .savu vīru.
M. kasācijas sūdzība pelna ievērlbu.
Civ. proc. nol. 1196. (1051.) р. р., uz kuru Tiesu Palāta atsaucās, nosakot. ka izsolē nevar piedallties p a r ā d n i e к s,
domā parādnieku, kura mantu pārdod izsolē kreditoru prasījumu apmicrināšanai. Tas skaidri izriet no 1196. (1051.) p. p,
likumdošanas motīviem („Въ этой статье вводится правило з..прещпющее иоложительйо ДОЛЖНР1К, увлад-Ьющему продаваемымь имуществомъ, з г ч а с т в о в а т ь в ъ т о р г а х ъ " Sk. arī
Isačenko. Гражд. проц. v. lp. 477).
Konkrētā gadījumā pārdotais immobilis piedcrējis vienīgi
sūdzētājam Eduardam M., kādēļ Tiesu Palātai nebija likumiga
pamata atzīt par pareizu sīīdzētāja sievas noraidīšanu no izso
les aiz tā vienīgā iemesla, ka viņa (pēc kāda veksela parāda)
atbild solidāri ar vīru. Šim apstāklim konkrētā gadījumā nav
nekādas nozīmes, jo saskaņā ar izteikto sūdzētāja sieva, par
kuras mantas pārdošanu šinī lieta nav runas, nav atzīstama
par parādnieci. Civ. proc. nol. 1196. panta nozīmē.
(1935. g. 21. fcbr. spr. Nr. 603. Mūrnieka nek. īpaš. pārdoš. I.)
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1307. (1874.).

Apgabaltiesa ar savu 1932. g. 8. decembra lēmumu atzimisi par nenotikušu 1932. g. 28. septembra noturēto otro izsoli
uz parādniekam, Jānim Z., picderošām mājfirn, kādas Lūcija Z.
bija ņosolījusi mlnētā izsolē par Ls 10.510,—, kā arī nolēmusi
piedzīt no Lūcijas Z. Ls 430i,— drošības naudu. Savu lēinumu
Apgabalticsa dibina u.z to, ka Lūcija Z. nav 1 mēneša laikā
izpildījusi Civ. proc. nol. 1307., 1305. p. p. 3. pktā paredzētos
īioteikumus, un ka viņas līīgums pagarināt vioai aprādīto 1 rneneša laiku nav apmicrināms, ievērojot vēl to, ka pa to laiku
kā Latvijas Валка, tā arī Valsts Zemes banka bija lūgušas minētās mājas apstiprināt viņām attiecīgās summās. Apgabaltiesas lēmumu pārsūdzējusi nosolītāja, Lucija Z.,. kā arī parādnieks Jānis Z. Tiesu Palāta savā 1933. g. 29. maija lēmumā
caurltīkojusi abas sūdzlbas, atstājusi blakus sūdzības bez ievēribas. Tiesu Palātas lēmumu kasācijas kārtībā pārsūdzējis tikai
parādnicks, Jānis Z,, vien. Tā tad Tiesu Palātas lēmums atticcībā uz pašu nosolītāju Lūciju Z., kura vien tikai lūgusi pagarināt viaai paredzēto 1307. p. terminu, stājies galīgā likurmgā"
spēkā. Turpretim pats paradnieks, Jānis Z , v i e n, aprādītos
apstākļos, nekad vairs .nevarēja un nevar p a t s t ā v I g i, n о
s с v i s v i e n, pārsūdzēt tiesas ļēmumus, ar kuricm nosolītājas, Lūcijas Z., lūgums un resp. siidzība tikuši noraidīti. Gan
pats parādnicks bīītu varējis p i e v i e n о t i e s nosolītājas sūdzībai, bet, ja nu nosolītāja par Tiesu Palātas lērnuinu, ar kuru
viņas (im līdz ar to parādnicka sūdzība) atstātas bcz ievērības,
kasāeijas sfidzību nav icsniegusi, tad arī par parādnieka
Jāna Z. pievienošanos vairs ncvar rtmāt. Tādēl parādnieka
viena paša iesniegtā kasācijas sūdzība nav Senātā caurska-

tārrta.
(1935! K. 20. febr. spr. Nr. 705. Zalmanovska 1.)

1312. (1877.).
Prctēji kasācijas sfidzības iesniedzēja.s aizrādījunumi, по
Civ. proc. nol. 1312. (1877.), panla ucizrict, ka tas bfitu attieciiiiims tikai uz gadijumu, kad ar izsole ieuemto summu nepie-.

CivFIprocesa nolikumc

—

374

üek visu h i p o t ē k ā r i s k o parādu apmierināšanai un ka
tādēl ar šinl pantā minētām paša pircēja pretenzijām, kurus
viņš var ieskaitīt pirkuma summā, saprotami tikai h i p 0 t ēk ā r i s к i parādi vai prasījumi, jeb piedzinas, kuras bauda
priekšrocību vai prioritāti pret obligācijām pēc Civ. proc. nol.
1308. (1163.) panta. Šāds kasācijas sūdzības iesniedzējas uzskats runā pretim Civ. proc. nol. 1312. (1877.) panta skaidram
t'jkstam, no kura redzams, a) ka tas piemērojams tad, ja ar
pārdošanā ieņemto summu nepietiek hipotēkārisko un v i s ü
(tā tad ne tikai 1308. p. minēto) uz nekustamu īpašumu vērsto
p i e d z i ņ u apmierināšanai, un b) ka tas nebūt neaprobežo
pircēju paša ieskaitāmo pretenziju ziņā it kā ar h i p o t ē k ā r i s к i e m vien, jo 1312. pants runā par pircēja p r e t e n z ij ā m v i s p ā r, pie kam šis pants uzstāda tikai to ierobežojumu, ka pircējs šīs pretenzijas var ieskaitīt tikai tās summas
apmērā, kāda viņam pēc aprēķina pienākas pēc tam, kad se.uti
1308. pantā miiiētie nodoklu parādi un izdevumi, kā arī tie parādi, kas bauda pret viuu priekšrocību un prioritāti. Izteikto
apstiprina arī šī panta likumdošanas rnotīvi (sk. Gasmam' 1111
Nolkcnu, 2. izd., 124. Ipp.), kuros aiz-rādīts, ka pircēja pretenzija — vienalga, v a i t ā i e v e s t a v a i n a v i e v e s t a
Z e m e s g r ā m a t ā s — ņemama vērā, bet gan tikai aprādītā apmērā. Tādā kārtā Tiesu Palāta' konkrētā gadījumā rīkojusies pareizi, atzlstot pircēja tiesību ieskaitīt pēc samērības
pirkuma summā (pēc priekšrocību un prioritāti baudošo pre
tenziju apmierināšanas) savas pretenzijas pēc Apgabaltiesas
lēmumā minētiem spriedumiem, jo, kā tas redzams no lietas.
piedzinas pēc tiem bija vērstas uz pārdoto immöbili, pie kam
nav nozfmes vai šīs pretenzijas bija piespriestas pašam pircējam par labu jeb tās viņam cedetas no cita kreditora (Исаченк«\
гражл. прей?. VI, 239. Ipp.). Kasācijas sīīdzības iesniedzējas uzskats, ka pirms Civ. proc. tiol. 1365. (1892.) p. minētā
termiņa notecēšanas vispār neesot iespējams sastādīt kaut
kādu aprēķinu par to, cik uz katru chiro^rafaru prasījumu (un
ta tad arī uz pirceja ieskaitāmam pretenzijām) iznāks, nav pamatots. Pēc Civ. proc. nol. 1307. (1874.) p. pirkuma summa
iemaksājama mēneša laikā no izsoles dienas, kādēļ arī aprēkins par to, kādā apmērā pircēja pretenzijas ieskaitāmas pir
kuma summa, sastādāms ņemot vērā t i k a i t ā s p i e d z i -
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ņ a s, kas bija vērstas uz pārdoto immobili pirms izsoles (bct
nevis arī tās piedziņas, kuras kreditori Civ. proc. nol. 1365.
(1892.) p. aprādītā termiņā vērsuši uz izsolē ieņ^mto summu).
Tā tad, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas domām, aprēķins par to, kādā apmērā pircējs savas pretenzijas var ieskaitīt pirkuma summā, iespējams jau pie izsoles apstiprināšanas,
nenograidot 1365. (1892.) pantā aprādītā termina notecējumu.
Kasācijas sūdzības iesniedzēja neapgalvo, ka konkrētā gadījumā tā summa (Ls 987,93), kuru Apgabaltiesa atzinusi par ieskaitāmu pirkuma summā, kā pircēja pretenziju, būtu aprēķināta nesaskaņā ar aprādītiem principiem. bet tam apstāklim,
ka šis aprēķins var nesakrist ar naudas sadalTšanas aprēķinu,
kas izdarāms pēc 1365. (1892.) pantā aprādftā termiņa notecējuma pēc citu kreditoru izpildu raksta event. iesniegšanas, по
Civ. proc. nol. 1312. (1877.) р. viedokla nav nozīmes (sal. ari
Kr. Sen. CKD. 89/31).
(1935. g. 24. janvāra spr. Nr. 204, Kauliņa nek. īpaš'. pärdos. 1.)

1316. (1880.).
1) Tai laikä, kad Apgabaltiesa nolēmusi otru izsoli atzlt
par nenotikušu (1932. g. 31. martä), bija spēkā Civ. proc. nol.
1316. p. 1930. g. redakcijā. Pēc minētā 1316. р. (1930. g. red.),
ja izsole nenotiek, tad katram kreditoram tiesiba lügt, lai netur
jaunu izsoli, vai paturēt nekustamo mantu sev par šo summu,
no kuras izsole sākusies, paziņojot par to 2 nedēlu laikā по
izsoles atzīšanas par nenotikušn. Summu, по kuras izsolei jāsākas, nosaka 1293. р. un proti: izsole sākas: 1) vai по novērtējuma summas, 2) vai по īo prasījumu summas, kuri apmierinājuma kārtā bauda priekšrocību (prioritāti) pret visām uz ne
kustamo mantu vērstām piedziņām. Tā tad, 1316. p. skaidri
jau noteica, kādā minimālā summā kreditors vispār varētu paturēt sev nekustamo mantu. Bet 1316. р. (1930. g. red.) nemaz
neprasa, ka kreditors, paziņojot tiesai par savu vēlēšanos ne
kustamo mantu paturēt sev, uzdotu an to summu, par kādu
vēlas paturēt. Ja tāpēc kreditors šādu summu neuzdod, tad
tiesai jāpieņem, ka tas nevēlas nekustamo mantu paturct par
augstāku summu, nekā to prasa likums kā minimālo summu.
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Ja t a i 1 a i к ā spēkā bijušais likums būtu prasījis paturēšanas summas u z d о š a n u, tad uz to tieši butu arī aizrādijis.
Šādu prasījumu gan uzstāda t a g a d spēkā esošais 1933. g.
12. jīīlija likums (Lkr. 182). kas attieclgā veidā pārgrozījis arl
1316. p. — 1316. p. savas 1. d. 1. teikumā noteikti nosaka, ka
ja izsole nenotiek, tad katram kreditoram vai izsolē pārsolītam
pircējam vai parādnieka līdzīpašniekam ir tiesība 2 ncdēļu
laikā no izsoles atzīšanas par ncnotikušu pazinot tiesai par nekustamās mantas paturēšanu sev, u z d o d o t s u m m u . p a r
k ā d u v ē l a s to p a t u r ē t .
1316. p.
ieprickšējā
(1930. g.) redakcijā tomēr tāda noteikuma taisni n a v. Tāpēc
minētas summas neuzdošana nevar noderēt par iemeslu atraidīt krcditora lūgumu par paturamās nekustamās mantas apstiprināšanu vinam. Atraidot sudzētāja lūgumu, Tiesu Palāta
pārkāpusi Civ. proc. nol. 816., 1316. p. p. Bez tā, Tiesu Palata
nepareizi noteikusi drošības naudu, aprēķinot to pšc tās sum
mas, kurā nekustamā manta paturama kreditoram saķarā ar
nenotikušu izsoli. Pēc 1299. p. skaidrā teksta drošības nauda
jāiesniedz kā nodrošinājums nekustamas mantas n o v ē r t ē j u m а 10. dalas apmērā, nevis tās summas 10. dalas apmērā,
par kuru kreditors patur nekustamo mantu sev (sk. Sen.
CKD. 35/426).
(1935. g. 20. februāra spr. Nr. 646. Plūmes пек. ipaš. pārdoš. I.)

2) Parādnicces Martas U. nekustamo mantu nosolījis
Martins U. 1930. g. 31. jūlija izsolē. Atticcīgas naudas neizmaksas dēļ, Martas U. kreditors, sūdzētājs šai lietä, ü . savā
1931. g. 29. deccmbra iesniegumā lūdzis minēto izsoli atzīt par
nenotikušu. Saskaņā ar šo lūgumu Apgabaltiesa savā 1932. u:.
27. janvāra lēmumā nolēmusi minēto izsoli atzīt par nenotikušu
un uzdot Tiesu izpildītājam izdarlt jaunu izsoli. Savā 1932. ,u\
9. februāra iesniegumā, kreditors G. izteicis vēlēšanos ne
kustamo mantu paturēt sev novērtējuma summā. Savā 1932. kr.
23. marta lēmumā Apgabaltiesa nekustamo mantu apstiprinājusi kreditoram ü . Šo pēdējo lēmumu parādniece, Marta U.
pārsīidzējusi Tiesu Palātai uz tā pamata, ka viņa nav tikusi
izaicināta uz 1932. g. 23. marta sēdi, un ka ar to viņai tikusi
ņemta iespēja novērst nekustamās mantas apstiprināšanu kre
ditoram G., un nokārtot savus parādus. Tiesu Palāta atcēlusi
pārsūdzēto Apgabaltiesas lēmumu uz tā pamata, ka parādnie-
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cei U. csot bijusi tiesība nokārtot savus parādus līdz otrai izsolei gadījutnāi ja tiesa lēmumti par otrās izsolcs izdarīšanu
nebfitu taisījusi rcizē ar pirmās izsolcs atzīšanu pav nenotikušu.
Tiesu Palātas lčmumu kreditors ü . pārsūdzējis Senātam kasācijas kārtībā. Kasācijas sūdzība pelna ievērību. Pretēji Tiesu
Palātas domām, nav likuma, kas uzliktu ticsai par picnakLnmi
izaicināt parādnieci uz sēdi, kurā tiesa nolemj nekustaino
mantu apstiprināt kreditoram, kas izteicis vēlēšanos to paturēt
sev. Otrkārt, no Civ. proc. nol. 1882. (tagad 1321.) p. tieši
izriet ka tiesa, konstatējot, ka nosolltājs nav izpildījis 1876.,
1877. (1312., 1313.) p. p. noteikumus, noliek nekustamo mantu
uz pārdošanu: tā tad likums nemaz nenolicdz tiesai vienā lēinumā nolemt pirmo izsoli atzīt par nenotikušu un reizē uzdot
Tiesu izpildītājam izdarīt jaunu izsoli. Tā arī rīkojusies Apgabaltiesa, savā (1932. g. 21. janvāra) lēmumā, konstatējot, ka
nosolītājs Mārtiņš U., 1878. p. paredzētā laikā attiecīgo naudu
nav iemaksājis, taisni uz šī pamata uzdodot Tiesu izpildītājam
izdarīt jaunu izsoli. Parādnicce. kura tieši atzīst, ka viņai
Apgabaltiesas 1932. g. 27. janvāra* lēmums bijis zināms, varēja
sekot lietas tālākai gaitai un no lietas pārliecināties, ka kredi
tors izlietojis viņam pēc likuma piedcrošas tiesības nekustamo
mantu patiirēt scv; sakarā ar to parādniece varēja laikā, līdz
1932. g. 23. martam, kad nekustamā manta tikusi apstiprināta
kreditoram, nokärtot savus parādus, ja vien vinai tam būtu
bijuši attiecīgie līdzekļi. Parādniecei nav tiesības izslēgt vai
novērst kreditora tiesības nekustamo mantu paturēt sev jaii
tūliņ pēc pirmās izsoles atzīšanas par nenotikušu aiz 1882.,
1S76., 1877. p. p. paredzēticm iemesliem, nemaz nenogaidot
otru izsoli.
(1935. g. 20. februāra spr. Nr. 21. Upe nek. īpaš. pārdoš. 1.)

1323. (1179.).

'l'iesu Palātas pievcstais (tagad atccltais) 1323. (1179.) p.
nemaz nebija spēkā Latvija (izuemot Latgali). Tas redzains
kaut по tā vicn, ka tas atsaucies uz 1321. p. 2. d., kas tieši un
vienīgi runā tikai par Latgali, kurpretim Latvijas pārējas daļās
drošības nauda, kas bija iemaksāta sakarā ar vēlāk par neno-
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tikušām atzītām izsolēm, tieši p i e v i e n o j a m a s p i e к op ē j a s par mantu ieņ.emtās summas (1321. p. 1. d.) un tā tad
izlietojamas tāpat vispirms \kreditoru hipotēkāru apmierināšanai.
(1935. g. 20. febr. spr. Nr. 91, Freija 1.)

1342; (1888.).
Tiesu Palāta, atcelot Apgabalticsas lēmumu, uz kreditores-piedzinējas Cēsu krāj-aizdevu kases blakus sūdzības pamata, atzinusi par neesošu 1933. u". 25. martā notikušo izsoli
par Agnesei S. piederošo nekustamu īpašumu. Tiesu Palāta
konstatējusi, ka izsole izdarīta pirms plkst. 12, ka pirms izsoles
gan pieteikušies divi solītāji B. un Ā., bet ka faktiski izsole
nēmis dalību tikai viens solītājs В., kuram bijusi griba iegūt
nckustamo mantu, kamēr Ā., rīkojoties kopīgi ar В., izsolē
piedalījies tikai kā statists, jo viņam nebijusi griba iegūt immöbili; tādā kārtā izsole faktiski notikusi bez sacensības. Savā
kasācijas siīdzībā Jūlijs В., kas immöbili nosolījis, aizrāda vis
pirms uz to, ka minētas kreditores-piedzinējas blakus sūdzība
bija atstājama bez ievērības aiz tā iemesla, ka vina savā sūdzībā par izsoles nepareizu noturēšanu nav norādījusi uz apstākļicm, kurus Tiesu Palāta konstatējusi un atzinusi par Apgabaltiesas lēmuma atcelšanas iemeslu, bet uz tiem aizradījusi
tikai Apgabaltiesas sēdē pie sūdzības caurskatīšanas. Šāds sūdzētāja uzskats nav pamatots, jo Civ. proc. nol. 432. (3301.),
433. (331.), 889. (7761.). p. p. izteiktais princips, pēc kura prāvniekam nav liegts mutiskā sacīkstē pievesl jaunus apstāklus un
pierādījumus, pēc analoģijas piemērojams arī konkrētā gadjjumā, kur iesniegtā sīīdzība par izsoles nepareizu noturēšanu.
(1935. s, 24. janvāra spr. Nr. 1019, Sarkans nek. īpaš. pārdnš. 1.)

1399. (1284.).
Apffabaltiesa atstājusi bez ievērības atbildētāja iebildurnu,
ka prasība būtu bijusi ceļama ne pret pašu ministriju, bet pret
Šoseju un zemes celu departamentu. Apgabaltiesa šai ziņā at-
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rod, ka Civ. proc. nol. 1399. p. neizslēdzot prasības celšanu
prct galveno, centrālo iestādi. Savā kasācijas sīīdzībā atbildētājs Šoseju uii zemes ceļu dcpartaments atrod, ka prasība csot
bijusi celama nevis prct Satiksmcs ministriju, bct prct to vie
tejo iestādi, kura patstāvīgi bija noslēgusi strīda ligumus, (t. i.
prct Šoseju un zemes ceļu departamentu).
Atbildētāja kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Vispirms pretēji atbildētāja icbildumam Šoseju un zemes
ceļu departaments nemaz nav atzīstams par v i e t ē j o valsts
iestādi, jo vina darbība nav aprobežota kādā noteiktā valsts
tcrritörijä. Tomēr departaments ir Satiksmes ministrijas daļa
un ietilpst pēdējā, kamdēl arī Apgabaltiesa varēja atbildētāja
iebildumu atstāt bez icvērības.
(1935. g. 22. fcbruāra spr. Nr. 402, Ceimera pr. 1. pr. Satiksmes min.)

1455. (13451.).
Sakarā ar šīs lietas apstākliem paceļas jautājums par to,
kādai iestādei piekrīt lietas par vecāku varas atņemšanu, gadījumos, kad vecāki, nenodarot Sodu likumā aizliegtu nodarījumu, kaut kā citādi nelietīgi izlieto savu vecāku varu, it īpaši
nežēlīgi apietas ar saviem bērniem (L. civ. lik. 228. р.). Tautas labklājības ministrija aprādīto lietu ierosinājusi Bārinu tiesā,
kurpretim sūdzētāja šai lietā atrod, ka lieta piekrītot civīltiesai,
kurai licta esot jāizspriež apsardzlbas kārtībā. Par tagadējās
lietas piekritību civīltiesai bez Apgabaltiesas aprādītiem iemesliem varētu aizrādit vēl uz sekojošicm apcerējumiem, kas,
nz pirmā acumetuma attaisnotu viņas lēmumu, un līdz ar to arī
siidzētājas aizstāvēto viedokli. L. civ. lik. lldzīgas lietas nodod t i e s a i (pēc vācu teksta „Richter"), Civ. proc. nol.
(1455.—1463. р. р.) ticši parcdz „tiesāšanas kārtību . . . lietās
par vecāku savstarpējām ticsībam un picnakumiem attiecībā uz
bērnicm". Vccāku vara nodibina un rada netikvien tīri personīgas un ētiskas atticcības starp vecākiem un bērniem, bet arī
tieši mantiskas attiecibas starp viniem (L. civ. lik. 215. līdz
224. р. р.). It sevišķi pateicoties vccākiem piederošai vecāku
varai, viņiem piekrīt uzufrukta tiesības bēmu atseviškā mantā
(218. р.). Vecāki usufrukta tiesības gan nczaudē ar vecāku
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varas atrjemšanu viņiem sliktas saimniekosanas dēl ar bērnu
atseviško mantu, bet — per argujnentum e contrairio — vecāki,
kuriem vecāku vara atņemta aiz citiern iemesliem, it sevišķi
aiz veeāku varas izlietošanas bērniem par ļauini, piem. aiz nežēlīgaš apiesanās ar bērniem, gan zaudē nsufrukta tiesmas
(219. р.). Tā tad, par veeāku varas atnemšanu var spriest
vienīgi tiesa, kuras funkcijās ieiet izspriest civīlstrīdus vai civīllietas par mantiskām tiesībām: turpretim bārinu tiesām ar 18S9. g.
9. jūl. noveli atņemtas visas tTri tiesu lietas (производство ч и с т
судсбпаго свойства. Gasmaņa mi Nolkena noveles 2. izd.,
410. sek. Ipp.). Pat līdz noveles ievešanai, lietas par vecāku
varas atņemšanu nav piekritušas bāriņu tiesām, jo par tām
näv nckas minēts vietējā Lik. 1. daļā (Iestāžu iekārtas lik.)
560. p>. Arī Erdmanis (System I, 455. Ipp., 4. pkt.) tieši izteicas: „Die elterliche Gewalt geht völlig unter...") d u r c h
r i c h t e r l i c h e s U r t e i l im Falle Missbrauches der elter
lichen Gewalt...". Erdmanis šai zirjā atsaucas uz L. civ. lik.
228. p. un uz Cvingmaņa spried. krāj. IV 452, kur (22. Ipp.)
runa ict par to, ka tēvam attiecī.q;os .tradījumos esot tiesība un
pienākums lügt t i e s u par vecāku varas atnemšanu bērna
mātei. Arī 1930. g. 30. scptembra izdotā papildinājuma (Lkr.
30/143) ЗГ. p. atzīst Tautas labklājības ministrijai tiesību spcrt
zināmus solus „līdz tiesas galīgam s p r i e d u m a m", kcādus
galīgus spriedumus bārinu tiesa nevar taisīt. Motīvs, kādu
norāda Kr. Tiesu Palāta (prof. Bukovska kommentārā pie
228. р.: 1it. „a") proti, ka runā esošās lietas nevarot piekrist tiesai, jo „t r e š ā s" personas nekad nevar šādas lietas ierosināt
tiesā, atkrīt jau tāpēc vien, ka taisni apsardzības lietas var
ierosināt aii „trešās" personas (Civ. proc. nol. 1533. sck. р.),
it sevišķi arī prokurātiīra (Civ. proc. nol. 1533. sek. р.. 1548.
sek р., 1565. sek. р.). Tomēr aprādītie apcerējumi nav atzīstami par pietiekošiem, lai lietas par vccāku varas atuemšanu
attiecinātu uz civīltiesas piekritību. L. civ. lik. 228. p. ruiicājot
par tiesu („Richter") nedomā par civīltiesu. То pierāda jau
nākošais, 229. р., kas, runājot par „attiecīgo tiesu" („dem kom
petenten Richter") bez šaubām domā b ā r i ņ u tiesu, kā tas
ticši izriet no šī 229. p. piezīmes. Civ. proc. nol. 1463. sek. p.
paredz tikai noteikumus par p a š u v e c ā k u s a v s t a r p ē j ā m tiesībām un pienākumiem attiecībā uz bērniem, bet ne-
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maz n e paredz notcikumus par vccāku u n b ē r n u savstarpējām tiesībām un pienākumiem. Tā tad, 1455. p. sek. p. paredz vicnīgi kārtību, kurā iztiesājami s t r ī d u s s t а г р р aš i e m v e c ā k i e m attiecībā uz vii,iu bēmicm. Tāpēc 1455. p.
nckad nav attiecināms uz strīdicm par vecāku varas atņemšanu vienam vai abiem vccākiem, par kuru vien runā L. civ.
lik. 228. p. Gan vecāku varas atņemšana vecākiem var radīt
ari mantiski-tiesiskas sekas (L. civ. lik. 219. р.), kuru izšķiršana, saprotams, nepiekristu bāriņu tiesai. Tomēr tas vel nenozīmē, ka pašas lietas par varas atņemšanu nepiekristu bāriņu tiesai. Bāriņu tiesas lēmums būtu tikai pamats civīltiesā
ceļamai prasībai par vainīgam vecākam līdz tam piederējušo
uzufrukta tiesību atzīšanu par izheigušos. Šai ziņā bārinu tie
sas lēmumam piešķirama tikai zināma prejudiciāla nozīme nākošā prasības lietā; tapat kā krimināltiesas spriedumam, kas
bija taisāms pēc 1903. g. Sodu likuma 420. p. 2. d. par vecāku
varas atncmšanu vainigam vecākam (sk. arī 1933. g. Sodu lik.
486. p. 2. d.), būtu aprādītā izpratnē prejudiciāla nozīme nākosā civīlprasības lietā. Līdzlgu procesuāli tiesisku stāvokli
nodibina piem. bārirju tiesas lēmumi jautājumos par aizbildņu
norēkina došanu (L. civ. lik. 415., 418. p.) un par aizbilduii atbildību (L. civ. lik 434.—456. р. р.). Та tad, bāriņu tiesas funkeiias un kompetences nevar kollidēt ar civīltiesas funkcijām un
kompetencēm. Taisni ar 1889. g. 9. jūlija noveles spēkā nākšanu, kas „tīri tiesu lietas" izņem по bāriņu tiesas kompetences, skaidri uorobežotas bārirjiu tiesas kompetences по civīltiesas kompetencēm. Erdmanis, runājot par „ r i c h t e r l i c h e s
Urteil" (System I, 485. lpp., 4. pkt.) gan varēja domāt bārinu
tiesas spriedumu, jo viņa darba „System" p i r m a i s sējums
bija iznācis 1889. g. aprīļa mčnesī (sk. priekšvārdu IV. lpp.), .
t. i. p i r m s noveles izdošanas, tai laikā, kad bāriņu tiesām
piekrita vēl pašu strīdu izškiršana pēc būtības starp vecākiem
un viņu nepilngadīgiem bērniem. Tas pats, saprotams, jāsaka
ari par aprādīto Cvingmaņa spried. krājumā iespiesto bij. landfogtei tiesas spriedumu, kas tika dots jau 1874. gadā. Ja jau
aprādītie vienīgie Civ. proc. nol. noteikumi, kas paredz noteikumus par vecākiem uu par bērniem, uz Hetām par vecāku
varas atņemšanu n e zīmējas, tad arī butu lieki meklēt pēc Civ.
proc. nol. noteikumiem par apsardzības kārtību, kuri paredzētu,
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ka apsardzības lietas varētu ierosināt arī trešās, lietā materiāli neieinteresētas personas ж iestādes. Kas attiecas beidzot
uz 1930. g. 30. septembra papildinājuma 31 1 . р., likumā par sociālo apgādību, tad, kā pareizi aizrādījusi Tautas labklājības
ministrija savā blakus sīidzībā par Apgabaltiesas lēmumu,
31 1 . p. ar „tiesas galīgo spriedumu" saprot к r i m i n ā 11 i es a s gralīgo spricdumu, tā tad katrā ziņā ne civīltiesas lēmumu.
(1935. g. 22. fcbr. spr. Nr. 391, Bružas I.)

V. piel. (pie 1396. p.) 6. (6.).
1) Senāta CKI). jau paskaidrojis (1933. #. spr. Nr. 2715),
1) ka ģenerālkonkursā pēc 1931. g. pārgrozījumiem Civ. proc.
nol. ārpus konkursa apmierināmi tikai tie prasījumi par neizmaksātu darba algu par pēdējo gadu līdz prasības celšanai,
ciktāl ateotais darbinieks darbojies parādnieka nekustamā
mantā (pielik. pie Civ. proc. nol. 1396. p. 83. p. 1. pkts), bet
pārējie darba algas prasījumi apmieriuāmi konkursa kārtībā
(turpat 97. p. 6. pkts), un 2) ka tādēl jānāk pie slēdziena, ka
pielik. pie Civ. proc. nol. 1396. p. 5., 6. tin 12. p. paredzētie noteikumi (pēc kuriem aizliegums izsniegt kreditoriem piedzītas
naudas summas un noteikums par piedzīto naudas summu ieskaitīšanu konkursā neattiecas uz prasījumiem par neizmaksātu darba alffu pēdējo triju mēnešu apmērā) nav saskanoti ar
vēlāk 1931. g. izdotiem noteikumiem par darba algas apmierināšanas kārtību konkursa g-adījumos un ka tādē| pirmicm apspriežamā jautājumā nav izšķirošas nozīmes. Konkrētā lietā
Ticsu Palāta konstatējusi, ka sūdzētāji nebija darbojušies parādnieka nekustamā mantā, un tādēl nākusi pie pareiza slēdziena, ka vinu algas prasījumi apmierināmi tikai konkursa
kārtībā (pielik. pie Civ. proc. nol. 1396. p. 97. p. 6. pkt.) un ka
tamdēl Apgabaltiesa bija parcizi apturējusi naudas izmaksu
sudzētājiem (pēc Iietas ierosināšanas par parādnieka atzīšanu
par maksātnespējīgu). Sūdzētāju uzskats, ka Civ. proc. nol.
1396. p. piel. 6. p. un tā paša likuma 83. un 97. p. p. paredzot
pilnīgi patstāvīgus vienu no otra neatkarīgus gadījumus, nav
pamatots, jo, kā pareizi atzinusi Tiesu Palāta, citētie likuma
panti stāv nedalāmā sakarā (sk. arī Sen. CKD. 33/2267). Tādēļ
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atkrlt, kā maldīgs, sūdzētāju uzskats, ka gadījumā, ja algoti
darbinicki prasa darba algu по täs naudas, kura atrodas ticsā
sadalīšanai, 1 ī d z parādnicka atzīšanai par maksātnespējūru,
esot piemērojams v i ē n ī g i 1396. p. pielik. 6. р., n e a t к ar ī g i no tā paša lik. 83. un 97. p. p.
(1935. s~ 24. janv. spr. Nr. 246, Spriiksta 1.)

2) Tiesu Palāta konstatējusi, a) ka sūdzētājam, kā chirografāram kreditoram, parādnieka O. naudas sadalīšanas
kārtībā tika atdalīti Ls 896,21 un b) ka pēc tam, proti 1932. g.
28. septembrī, parādnieks tika izsludināts par maksātnespējīgu
parādnieku. Uz šo konstatējumu pamata Tiesu Palāta nākusi
pie slēdziena, ka saskanā ar Civ. proc. nol. 1396. p. pielik. 12.
(12.) p. burtisko tekstu visa summa, kā vēl nenodota krcditorarn, bija ieskaitāma konkursa masā, tas ir, ārpus konkursa nevar vairs tikt izmaksāta kreditoram.
Šāds Tiesu Palātas uzskats atzīstams par nepareizu. Civ.
proc. nol. 1396. p. pielik. 12. р. attiecas — kā tas izriet no sī
panta sākuma („piedzīšana pēc izpildu rakstiem, kas izdoti
pirms parādnieka izsludināšanas par maksātnespējīgu, nav
a p t u r a m a . . . " ) — tikai uz gadījumiem, kad piedzlšana pēc
izpildu rakstiem v ē l n a v p a b e i g f t a u n t ā tad nav piemērojams gadījumos, kad piedzītās naudas summas līdz publicēšanai jau nodotas piedzinējam vai iesnietftas Apgabaltiesai
(Kr. Sen. CKD. 96/37). Konkrētā gadljumā, kā redzams no
lietas, minētā summa iemaksāta Apsabaltiesā jau ilgi pirms
aprādītā termiņa. Ja pie tam tiesā notiek šo summu sadalīšana
starp kreditoriem, tad piemērojams Civ. proc. nol. 1396. p.
pielik. 6. (6.) р., pēc kura šo summu ieskaitīšana konkursa
masā var notikt tikai tad, ja šai tiesai par maksätnespeju paziņots pirms 1366. pantā noteiktā divu nedēļu termioa notecējurna. Konkrētā ^adījumā Tiesu Palāta arī nav konstatējusi šī
pēdējā likuma panta picmērošanas priekšnoteikumus. Senats
tādēl atrod, ka Tiesu Palāta, atzīstot aiz minētiem motīviem,
ka stndiī stāvošā summa ieskaitārna konkursa masā, pārkfipusi
Civ. proc. nol. 1396. p. pielik. 12. р., kādel viņas lēmums nav
atstājams spēkā.
(1935. s. 21. febr. spr. Nr. 713, Ozoliqa 1.)
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V. piel. (pie 1396. p.) 8 3 . (22).

Senāta CKD. jau paskaidrojis (1933. g. spr. Nr. 212), ka
noteikumi par immobiļa izsoles ienākumu sadalīšanu zlmējas
uz gadījumu, kad konkursa nav, bet noteikumi par ģenerālo
konkursu un konkursa masas sadalīšanu šķirās zīmējas taisni
tikai uz gadijumu, kad konkurss jau ir atklāts, kas savukart
aptver arī immobiļus. Civ. proc. nol. 1396. р., piel. 83. (22.) p.
noteikti nosaka, kādi prasījumi apmierināmi atdalīšanas kārtībā; starp viņiem nav nernaz minēts par nodokliem uu reālnastām. Tā tad jautājumā par nodokļu prasījumu apmierināšanas kārtību jfipiemēro vispārējie noteikumi par atlikušās ma
sas sadallšanu šķirās starp konkurskreditoriem. Konkrētā gaciTjumā Tiesu Palāta rlkojusies pilņīgi saskaņā ar pievestiem
principiem. Tiesu Palāta konstatējusi, ka Lipka R. atzīts par
maksātnespējīgu parādnieku ar Apgabaltiesas 1930. gada
25. marta/1. aprīla spriedumu, bet viņam piederošais nekustamais īpašums pārdots publiskā izsolē 1932. g. 23. oktobrī. Šādos apstākļos Tiesu Palāta pareizi un saskaņā-ar augšā izteikto
atzinusi, ka ieņemtās naudas sadališanai jānotiek Civ. proc. nol.
1396. p. pielik. 83. (22.) un 97. (36.) pantos paredzētā kārtībā,
pēc kuriem nokavētic valstij un pašvaldībām pienākošies nekustamas mantas nodokli nebauda priekšrocību pirms hipotēkas, kas apmierināmas ärpus konkursa, bet pieskaitāmi pie pirmās šķiras parādiem un apmierināmi no pirmajām konkursa
valdes rīcībā nākošām summām, t. i. pēc tarn, kad ärpus kon
kursa apmierinātie parādi ir tikuši pilnīgi segti. Tādā kārtā
Tiesu Palāta nākusi pie pareiza slēdziena, ka nokavēto nodoklu
prasījumi apmierināmi pēc Civ. proc. nol. 1396. p. piel. 97.
(36.) p. 3. pktā parcdzētās kārtas. Nodokju departamenta picvestais 1308. (1163.) p. rurpretim konkrētā gadījumā, kur pardots immöbilis, kas piederējis par maksātnespējīgu atzītam parādniekam, vispār nav piemērojams, jo tas — saskanā ar augšā
izteikto — attiecināms tikai uz gadījumiem, kad konkursa nav.
(1935. g. 24. janv. spr. Nr. 487, Rudina 1.)

VI. pielik. (pie 1396. pantä piezīmes) 4.
Tiesu Palāta apstiprinājusi Apgabalticsas spriedumu, ar
kuru atcelts pirkuma-pārdevuma līgnms, pēc kura Antons L.
pārdevis savam brālim Mikelim '/т. daļu по „К.-М." mājām aiz
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tā iemcsla, ka atbildētājs Miķēlis L. necsot atspekojis VI piel
(pic Civ. proc. nol. 1396. panta piezīmes) 4. pkta paredzēto pre
zumpciju, un ka bez tā, vinš arī ticši zinajis par sava brāla Ан
тона nodomu ar īpašumu pārdošanu kaitēt krediloriem, kādēl
šis darījums, kā slēgts par ļaunu pārdevēja krcditoriem, csot
atcelams. Ticsu Palātas slēdzieus, ka Miķelis L. nav atspeko
jis ar likumu nodibinato prezumpciju. par to, ka viņš zinajis
par sava brāla Antona nolīīku noslēpt savu mantu no krcdito
riem ar sava īpašuma pardošanu, atticcas uz lietas faktisko
pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. Šo Tiesu Palatas
slēdzienu nesatricina arī tas apstāklis, ka tai laikā, kad notika
īpašuma atsavināšana, vēl nebija pret pārdevēju spēkā stājies
tiesas spriedums, jo prasītājas pretenzija pret pārdevēju pastāvēja jau pirms līK'uma noslēsšanas un pirms sprieduma taisīšanas, bet ar tiesas spricdumu prasītājas pretenzijai (atbildētāja parādam prasītājam) tika piedots vicnīgi izpildu raksturs.
.lau šī iernesla dēļ vien Tiesu Palāta varēja prasību apmierināt
un Tiesu Palātas konstatējumu, ka atbildētājs M. L. arī tieši zi
najis par sava brāla Antona nodomu kaitēt krcditoriem, ir tikai
blakus motlva nozīme, kas tieši neiespaido Ticsu Palātas gala
slēdziena pareizību. Pie tādiem apstākliem nav izšķiroša nozīmc tarn, eik pareizs ir Ticsu Palatas konstatējums, ka abi
brāļi dzīvojuši kopā vienā mājā, jo no šl pēdējā apstākla Ticsu
Palāta secina vicnīgi to, ka pircējs t i e š i zinājis par sava
brāla nodomu ar Tpašuma pārdošanu kaitēt saviem kreditoriem.
(1935. g. 21. febr. spr. Nr. 114, Laucesas pag. pašv. pr. 1. pr. Lu-kovskiem.)
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Kriminalprocesa nolik.
35. (30.).

Tas apstāklis, ka krimināltiesa M. rīcībā nebija atradusi
noziedzīffa nodarījuma pazīmes, vēl neizslēdz, ka tāda rīcība
по civīltiesiskā viedokja nebūtu kvalificējama kā pretlikumīga
un runājoša pretim labiem tikumiem, jo ne katra rīcība, kas
runā pretim civīllikumiem un labiem tikumiem, ir noziedzīgs
nodarījums, un arī ne katra preüikumlga darbība ir sodāma по
krimināllikuma.
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 443, Šubika pr. 1. pr. Vļtolu u. c.)
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Tirdzniecibas procesa nol.

416.
Rigas pilsēta cēlusi Rigas Apgabaltiesā praslbu pret solidāriem atbildētājiem Jēkabu R. un maksātnespējīgās akc. sab.
„Vidzemes vilnas manufaktfira" konkursa masu par izlictotu
īīdcni. Ticsāšanas gaitas laikā pilsētas valdes pilnvarnieks Шdzis atstāt praslbu pret R. bez caurskatīšanas, bet uztura pra
slbu samazinātā apmērā pret maksatnespējīgo akc. sab. „Vid
zemes vilnas manufaktūras" konkursa masu. Apgabaltiesa atticcībā uz akc. sab. konkursa masu lietu izbeigusi, un Tiesu
Palata atstfijusi bcz ieveribas Rigas pilsetas blakus sūdzību. pie
kam u/ Tirdzn. proc. nol. 410. р., Civ. proc. nol. 28., 30. p. p:
un Civ. proc. nol. V. Picl. 92. p. pamata nakusi pic sledziena,
ka pēc konkursa atklāšanas iešniegt prasības pret konkursa
masu ticši tiesai nevarot, bet visi pret maksātncspējīgu paradnicku vērsti prasījumi pieteicami konkursa valdci.
Savā kasācijas südzlbä Rigas pilseta atrod, ka Tiesu Palātas uzskats būtu pareizs, ja Rigas pilsēta būtu cēlusi praslbu
tikai pret vicnu maksātncspējīgu parādnieku. Dota gadljurhā
prasība esot celta pret Rabinoviču un maksātnespējīgu parādnicku s о 1 i d ā r i un ka procesuälas atticcibas apsvcramas pēc
attiecībām, kādas pastāvējušas prasības celšanas bridī, kad bija
2 atbildctaji..
Prasitājas kasācijas sūdzība ncpclna ievērību. Kā parcizi aizrāda Tiesu Palāta saskaņā ar Tirdzn. proc. lik. 416. p.
pēc konkursa atklāšanas visi pret maksātnespējīgu parādnicku
vērstj prasljumi ir jāpieteic konkursa valdci, kā to arl izskaidrojis Kricvu Senats daudzos spricdumos (1892. g. Nr. 514,
1879. g. Nr. 63 un c ) , pie kam likunis nepiclaiž nekādu izņē-
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mumu šinī jautājumā arī tos gadījumos, kad praslba ceļama
pret dažādiem atbildētājiem, по kuriem viens jau atzits par
maksātnespējlgu. Solidāritātes princlps šinī jautājumā tarn
nav par šķērsli, jo saskaņā ar L. civ. lik. 3345. р., kreditors var
pec sava ieskata prasit visas saistlbas izpildlšanu по visiem
vai tikai по dažiem lldzparādniekiem, vai pat ari по viena, bet
ja prasījuma priekšmets ir dalāms, tad vinš, ja vēlas, var pra
sit ari tikai daļu по tā. Tomēr ar to nav zaudēta vina tiesība
uz visu prasijumu, bet gan parejo vinš var prasit pat ari по
lidzparadnieka, по kura agrāk viņš prasījis tikai daju (sal. ari
Bukovska komment. zem L. civ. lik. 3345. p. lit. „g" paskaidr.).
Prasītājas aizrädljums, — ka celot šo praslbu tiesā, viņa tomēr
ir ar mieru, ja praslba būtu apmierināta konkursa kārtībā —
ir contradictio in adjecto, jo praslbas kārtība, kurai par pamatu likts saclkstes princips, — pats par sevi izslēdz konkursa
kārtlbu, по kuras zināmos gadljumos strīdus prasījumi var pāriet praslbas kārtībā (sal. Civ. proc. nol. V. piel. (pie 1396. p.)
92. р.), bet ne oträdi. V i s p ā r pretenzijas pieteikšanu kon
kursa nevar apiet ar praslbas celšanu (Sen. CKD. 34/7). Ar
to atkrīt visi prasltājas kasäcijas sūdzlbā pievestie paskaidrojumi, kuros viua apstrld Tiesu Palātas lēmuma pareizību.
(1935. g. 22. fcbruāra spr. Nr. 83, Rigas pilsētas pr. i. pr. Rabinoviču
un akc. sab. „Vidzemes vilnas manufaktura" konkursa masu.)
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Likums par darba laiku.
18.
Preteji kasācijas sūdzības iesniedzēja paskaidrojumiem,
Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka konkreta gadijuma prasītājam
bija jāpierāda, ka vinš izteicis vēlēšanos izlietot atvaļinājuma
atpūtu un ka atbildētājs по atpütas piešķiršanas atteicies. Ap
gabaltiesa konstatējusi, ka prasltājs strādājis kā preču pārdevējs-aģents un viņa atalgojums sastāvējis по procentiem par
pārdotām precēm. Ievērojot šādu prasītāja darba raksturu,
Apgabaltiesa nākusi pie pareiza slēdziena, ka prasītāja atalgojuma veidam pilnīgi piemērojami Senāta CKD. spriedums Gojas 1. (1928. g. Nr. 199) izteiktic apsverumi, saskaņā ar kuriem
akorda strādniekam katra atsevišķā gadījumā jfipicrāda atvaļinajuma atpūtas pieprasīšana, jo šo katēgoriju strādnieku vai
darbinieku pašu intereses var pamudināt atpūtu neizlietot, un
proti gadījumos, ja viņiem ir iespēja, neizlietojot atpūtas laiku,
iegūt lielāku par likumā minēto vidējo peļnu. Apgabaltiesai bija
pamats prasītājn šai zirjā pielīdzināt akorda darbiniekiem,
jo — kā pareizi aizrāda Apgabaltiesa — prasītājam, kā aģentam, strādājošam uz procentiem, ir tādas pat iespējamības atsevišķā laika sprīdī- nopelnīt pari par vidējo izpeluu, kā parastam akorda strādniekam.
(1934. g. 25. okt. spr. Nr. 2078, Dzeņa m. m. pr. 1. pr. Mežiti.)
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Rīkojums par zīmognodevu.

111.
Senātam jāizšķir jautājums par to, vai no uzliktā zīmogsoda jāatvelk v i s a nepareizi dzēstā zīmognodeva, jeb tikai
tā nepareizi dzēstā zīmognodeva, kura atzīstama par pārmaksu,
bet nebūtu atmaksājama Rīk. par zīmognod. 111. p. noteikuma
neizpildīšanas dēļ. Tiesu Palāta jautājumu izšķīrusi pēc pirmās alternātīvas, Nodokļu dcpartaments pēc otrās alternātīvas. Rīkojums par zīmognod., aizsargājot fiska intercses, pieturas pie tīri formālā viedokļa. Tiesu Palāta runā esošā gadījumā nenoliedz, ka zīmogsods jamaksā 3 latu apmērā, un ka
zīmognodeva pārmaksāta 1 lata apmērā. Ja nu Tiesu Palāta
no zīmogsoda atvelk — bez nepareizi dzēstās zīmogmarkas
(1 lata apmērā) — vēl to zfmogmarku (1 lata apmērā), kas uzlipināta pilnīgi lieki, un kas tāpec atzīstama par pārmaksu. tad
Tiesu Palātai bija jākonstatē, ka ticis arl izpildlts 111. p. noteikums, bez kā pārmaksātā nodeva vispār nav atmaksājama un
tāpēc arī n a v i e s k a i t ä m a zīinogsodā.
(1935. g. 20. febr. spr. Nr. 383, Zvirbula 1.)
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Vekseļu likumi.
58 (59).
Apgabaltiesa noraidījusi tagadējā prasītāja M. prasību,
celtu Civ. proc. nol. 239. p. kārtībā, uz tā pamata, ka solidaro
galvinieku savstarpējās attieclbas apspriežamas nevis pēc vekscļu likuma, bet pēc civīllikuma noteikumiem. Šāds Apgabaltiesas uzskats neatbilst konkrētās lietas apstākļiem, kādēļ prasītāja M. kasācijas sūdzība pelna ievērību. Iesniedzot prasību
piespiedu izpildlšanas kārtībā „u z š I v e k s e l a p a m a t a " ,
tcreizējais prasītājs J. bija cēlis taisni v e k s e l t i e s i s k u
prasību. Tādu vekseltiesisku prasibu nevar celt avalists pret
lidzavalistu, ja pēdējam jāatlīdzina avalistam-maksātājam zināma dala samaksātā vekselsummā tikai uz to materiāli tiesisko attieclbu pamata, kas starp viņiem pastāvēja avalizējot
vekseli. Bet taisni šādu prasību toreizējais prasītājs nav cēlis,
un uz savām materiāli-tiesiskām attieclbām pret toreizējo atbildētāju pat nav aizrādījis. Arī Apgabaltiesa, savā tagadējā
spriedumā, starp partiem tās nav konstatējusi. Tāpēc toreizējā
prasītāja celtā vekseļprasība pret M. bija jāatraida, kādu atraidīšanu tagadējais prasītājs M. arl domājis panākt ar savu
tagadējo prasību. Tādā kārtā, Apgabaltiesa, noraidot tagadējā
prasītāja M. prasību, pielaidusi motlvēšanas nepareizību, pārkāpjot Civ. proc. nol. 196. p.
(1935. g. 20. febr. spr. Nr. 278, Miķelsona pr. 1. pr. Jēkabsonu.)

— 392 —

Dažadi dzelzceju noteikumi.
1) Apgabaltiesa, plevicnojotics rniertiesneša sprieduma
motīviem, uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un aprādlto
datu pamata, nākusi pie sledziena, ka papildmaksas prieksnoteikums esot, lai preces neictu Rigas mezglā virs tarifa attāluma vēl lieku attālumu, kas dotā gadījumā neesot noticis un
ka jaunais rīkojums Nr. 176 par pārgrozībām un papildinājumiem Valsts dzelzcelu preču tarifa I. d. 37a § (V. V. 31/109) šai
ziņā principiāli neatšķiroties no Senāta (Sen. CKD. 32/1472)
iztirzātā Rīk. Nr. 163 (V. V. 29/86). Atbildētājas kasācijas sūdzība pelna ievērību. Pretēji atbildētājas apgalvojumam viņas
kasācijas sūdzībā miertiesnesis savā spriedumā nemaz neatsaucās uz" RIkoj. Nr. 176 aiz tā vienkāršā iemesla, ka pati atbildētāja uz šo rīkojumu nav atsaukusies. Atbildētājas pilnvarnieks micrtiesnesa sēdē vienkārŠi prasības pamatu neatzina,
neaizrādot neatzlšanas motīvus. Turpretim Apgabaltiesa konstatējusi, ka rfkojums Nr. 176 (V. V. 31/109) ierosihātā jautājumā principiāli neatšķiroties no agrākā Senāta jau iztirzātā
rīkojuma Nr. 163 (V. V. 29/86 un Sen. CKD. 32/1472) un ka pa
pildmaksas priekšnoteikums esot, lai preces noietu Rigas
mezglā virs tarifa attāluma vēl lieku attālumu, kas dotā gadījumā nav noticis. Sāds Apgabaltiesas slēdziens tomēr atrodas
krasā pretrunā ar jaunu rīkojiunu Nr. 176 (V. V. 31/109), saskaņā
ar kuru un atskirībā no agrākā rikojuma Nr. 163 (V. V. 29/86)—
visiem preču sūtījumiem, к u r u s n о s ū t а по, uz, v a i
с au r R i g a s m e z g 1 a s t а с ij am, n e a t k a r l g i по
t ā, k ā d ā v i r z i e n ā t ā s p ā r v a d ā, R I g a s m с z g 1 ā,
noteikta mezgiu papildmaksa.
ŠI
papildmaksa a p r ē ķ i n ā m a par 4 k i l o m e t r i e m
pēc
likmēm, pēc kurām a p r ē ķ i n a v e d u m a maksu
par preču p ā r v a d ā š a n u .
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Tā tad, saskaņā ar šo jauno rīkojumu Nr. 176, kas stājics
spēkā no 1931. g. 16. junija, visi sūtījumi, neatkarīgi no noskrējiena attāluma un virziena Rīgas mezglā, ir padoti mezglu papildu maksai, kura aprēķināma par 4 kilometriem pēc likmēm,
pēc kurām aprēķina veduma maksu par preču pārvadāšanu.
Neņemot to vērā, Apgabaltiesa pielaidusi motīvēšanas nepareizību un nepilnību, pārkāpjot līdz ar to Civ. proc. nol. 181. un
196. p. p.
(1935. g. 22. februāra spr. Nr. 578. Levi pr. 1. pr. Dzelzcelu virsv.)

2) Tiesu Palāta aiz viņas paskaidrotiem iemesliem konstatējusi, ka izkrausanas vieta atradās dzelzceļa rajonā un viņa
rīcībā. Bez tā starp partiem nav strīdu par to, ka vagonu padošana izkrau.šanai bija aizkavēta vietas trūkuma dēl. Pēc
1923. g. 1. oktöbra Noteikumu Nr. 234, par vagonu padošanu
preču iekraušanai un izkraušanai etc. 6. § 6. d. ja saņēmējs
a i z v i ņ a v a i n a s nav izpircis uz atzarojumu padodamos
sūtījumus šajā § noteiktos termiņos, tad vagonu aizturēšanas
laiks по šo terminu notecēšanas brīža līdz sūtījuma faktiskam
i z p i r k š a n a s brīžam, jāieskaita vagonu nostāvēšanas laikā
zem izkrausanas. Tā tad, ja dzelzcelš vēlas nzlikt preču saņēmējam likumā parcdzeto atbudību par preču ncizpirkšanu noteiktā laikā, tad taisni d z e l z c e l a m j ā p i c r ā d a , к a s a n ē m ē j s b i j i s v a i n I g s sīītījumu neipzirkšanā, bet nevis
prcču sanēmējam būtu jāiesniedz ekskulpācijas pierādījums.
Šo pašu principu vēl tālak attīsta 6. § piezīme, pēc kuras, ja
sūtījumn i z p i г к š a n a (nevis ,.izkraušana", kā nepareizi paskaidro abi parti un līdz ar to arī tiesa) un to padošanu izkraušanai uz atzarojumiem aiztura n e v i s p r c č u ī p a š n i e к а,
bct dzelzcela vainas dēļ, tad šāda nauda par vagonu aizturēšanu nav nemama . . . " . Nupat minētā piezīme nepilnīgi sedzas
ar pamatnoteikumu ((\ § (.. d.), jo pēdējais runā — loģiski pareizi — par paša preču s a n ē m ē j a vainu vien. Turprctim
piezīme it kā iziet no divām prcmisēm: 1) no tā, ka preču
„īpašnieks" (saņēmējs) nebūtu vainīgs. un 2) ka dzelzcelš būtu
vainīgs. Tā tad piezīme pielaiž loģisku iztrūkumu, jo starp
vicna kontrahenta nevainīgumu un otra kontrahenta vainīgumu
paliek vēl kāds hiatus (loģiska izpratnē neaizpildīta, tukša
vieta) proti casus (Zufall). Aizrādījums uz dzelzceļa vainīgnmu

ir, lo&iski, lieks un pictiktu ar vienu pašu, proti, ar pirmo, prcrnisi, t. i. ar aizraclījumu tiz saņēmeja vainu, kā uz viciiīgro gädīj'umu, kad dzelzcclam bfitu tiesība uzlikt saneniejani soda
naudu par sūtījumn neizpirkšanu noteiktā laikä. Runā esošā
gadījumā atbildētāja pat nav mēģinājusi šfiiegt picrādījuniu
par prasītājas vainu preču neizpirkšanas noteiktīl laikä un līdz
ar to it kā vagoriu aizturēšanā.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta,
nākot pic tā paša slēdziena, ka atbildētājai bija japierāda prasītājas vaina vagonu aizturēšanai, bet atbildētāja to nav darījusi, nav pārkāpusi likurnu.
(1935. g. 20. februāra spr. Nr. 82. akc. sab. ,.SovtorsfIot" pr. I. pr.
Dzelzcelu virsv.)

3) Ap^abaltiesa apinicrinājusi Lado S. prasību Ls 905,92
apmērā par pārvadāšanai starptautiskā satiksmē uz Kaunu pieņcmto, bet nozagto audumu ķipu, pie kam Apg'abaltiesa nākusi pie slēdzicna, ka attiecības starp pusēm noteicot starptautiskā Bernes konvencija par prcču pārvadāšanu pa dzelzceliem ar zināmiem papildu noteikumicm (atbildētājas rīkojums
Nr. 100 V. V. 25/27); ka saskaņā ar Bernes konvenciju atlīdzības apmērs par prcču n о z a u d ē š a n u aprēķināms pēc līdzīgu un tādu pat Tpašību p r e č u b i r ž a s v a i t i r g t i s c c n a s, к ā d a m a k s ā t a t a i v i e t ā u n t a n ī 1 a i к ā,
к ur u n к a d preces piс ņem t a s p ā r v a d ā š a n ai
(konvencijas 34. р.); ka kaut gan pēc papildu notcikumiem
p a r b o j ā t u vai s а 1 a u z t u prcci, par preču i z ž u v u m u,
i z b i r u m u, i z t e c ē š a n u u. t. t , katrs pic tiešās satiksmes picdalošies dzelzccļš atbild uz noteikumu pamata, kuri
uz šī dzelzceia pastāv (Rīkojums Nr. 100), — šajā lietā tomēr
prasītāja prasot zaudējurnn atlīdzību nevis par preces b о j ā j u m u, s а 1 a u š a n u, i z ž u v u m u, i z b i r u m u, i z t e с ē š а и u un tml., bet gan par preces n o z a u d č š a n u un
tamdēļ, picvestie papildu noteikuini uz šo lietu neatticcoties
un prāvnicku attieclbām piemērojanis pievcstais konvcncijas
noteikums, saskaņā ar kuru nozagtās kīpas vērtība aprēkināma Ls 956,32 apmērā. Tiesu Paļāta pievienojusies Apgabaltiesas spricduma motīviem un apstiprinājusi Apgabalticsas
spriedurnu atrodot, ka apellācijas sūdzībā nekadi jauni apsvē-
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rumi ncesot pievesti. Savā kasācijas sūdzībā Latvijas dzelzceļu virsvalde atrod, ka šinl gadījumā piemerojams dzelzcelu
rīkojums Nr. 100, jo šc ict runa par Latvijas-Lietuvas tiešo
satiksmi. Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna icvērībn.
Atrodot, ka Tiesu Palāta neesot parcizi iztulkojusi Ber
nes konvencijas un Rīkojuma Nr. 100 noteikumus, viņa tomēr
neaizrāda, iekš ķā šī nepareizība pastāv. Pati atbildētāja savā
kasācijas sūdzībā atzīst, ka Bernes konvencijas 34. р. iet runa
par pilnīgu preču n о z a u d ē ša и и, bet atrod, ka zaudēšana
pielīdzināma b o j ā j u m a
v a i s a l a u S a n a s jēdzienam.
Sāds ieskats atzīstams par maldīffu, jo preču nozaudēšana (dotā gadījumā kā zādzības sckas) nestāv nekādā cēloniskā sakarā ar preču dabiskām īpašībām, kā piem. preces izbirumu,
iztecēšanu, izžūšanu, salaušanu vai bojājumu, par kuriern t i k a i iet runa papildinājumā pie Bernes konvencijas 34. р. un
Rīkojumā Nr. 100 (sal. arī Sen. CKD 33 94 un 34/49, 180). Ar
to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sīidzībā, kuvos viņa apstrīd Tiesu Palātas sprieduma pareizlbu.
(1935. g. 22. fcbruāra spr. Nr. 592, Sades pr. 1. pr. Dzelzcelu virsv.)
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Nodevu nolikums.
202.

Dzirnavu, kā rūpniecības, t. i. fabrikas ietaises iekārta un
mašīnas sastāda dzirnavas piederumu vai dalu (Civ. lik. 673. р.).
Novertejot so objektu komplcktu, jāņem vērā dzirnavu iekārta
un mašīnas, kuras kā tādas nav atsvabinātas по mantojuma
nodokļa (sk. pašu sūdzētāju minēto Sen. CKD 30/548 8. pkt. arī
Sen CKD. 33/57). No apdrošināšanas un transporta akc. sab.
„Latvija" paziņojuma redzams, kā konstatē Tiesu Palāta, ka
Z. muižā atrodošās vinas apstrādašanas fabrikas iekārtas un
mašīnas apdrošinātas summā Ls 30.000,— un dzirnavu iekārta
un mašīnas apdrošinātas summa Ls 60.000,—■, kopā Ls 80.000,
bet B. muižā atrodosās vilnas apstrādāšanas fabrikas iekārta
un mašīnas apdrošinātas summā Ls 80.000,—. Tā tad, abas
rūpniecības ietaises apdrošinātas kopā, summā Ls 160.000,—.
Bez tā, saskaņā ar sodzētāju deklarāciju, dzirnavu ēkas apdrošinātas: Z. muižā, summā Ls 10.000,—, B. muižā summā
Ls 6900,—. Pretēji sūdzētāju domām, taisni visas minētās
rūpniecības ietaises (Z. un 3 . muižā), t. i. fabrikas un dzirna
vas kopā ar piederumiem (vai sastāvdaļām), t. i. ar iekārtām,
mašīnām, ēkām un pie viņām piederošo zemi (Civ. lik. 567., 771.
р.), sastāda pilnīgi patstāvīgus ar mantojuma nodokli apliekamus objektus kā nekustarnas mantas(sk. Erdmann, System 131,
3. § 162.—163. lpp.). Gau Tiesu Palātai nebija tieslba r[-, daļu
(par pamatiem im zemi) aprēķināt по v i s a s fabrikas un dzir
navu ar iekärtu ēkas vērtības, jo xi-, daļa aprēķjnāma vienlgi
по pašas ē к a s kā tädas vērtības.
(1935. g, 22. febr. spr. Nr. 384, Stukula 1.)

207.

No parādu prasījumiem mantojurna nodevu piedzen tad,
kad mantinieks dabfi pēc šiem prasījumiem pienākošās summas, pie kam n с к r ī t s v а г ā, v a i p a r p r a s 1 j u m i c r a
i z d o t s p a r ā d a d o k u m e n t s v a i ne. Nod. nolik.
(1914. g. izd.) 207. p. 2. teik. picmērojams tad, ja parada doku
ments ir; bet по tā neizrict, ka parādu dokumenta trūkuma
gadījumā 207. p. 1. teik. aīkristu (Kr. Sen. CKD. 1905/110;
1909/38; Sen. CKD. 33 454, 34/990).
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 11S, Andžāna mant. 1.)

213.
1) Tiesu Palāta nav piešķīrusi Vasts zemcs bankas apliecībai nozīmi uz tā pamata, ka obligācija līdz tās dzēšanai
zemes grāmatās satur, atticcībā pret 3. personām un Nodoklu
dcpärtamcntu, saistību par v i s u parāda summu, pat arī, ja
obligācijas kreditore apliecina, ka nz nekustamo rnantu skaitās
parāds mazākā summā. Sakarā ar to tad Tiesu Palāta по mantojuma brutto vērtības atvīlkusi obligācijas p i 1 n о nominālo
siimmu. Šāds Tiesu Palātas uzskats nav atzīstams par pareizu.
Lai apreķinātu mantojuma netto vērtību, gan jāatvelk šo rnantojumu apgrūtinošie parādi, bet, saprotams, vienīgi tik tālu, cik
parādi patiesi pastāv. Ja arī L. c. 1. 1598. p. nosaka, ka dzēšarias pamats vien nepietiek pašās li i p о t ē к a s pilnīgai izbeig:šanai, tad tas nozīmē tikai to, ka h i p о t ē к a ka tāda, t. i.
kā к II a s tiesības, vēl pastāv attiecībā pret 3. personām līdz
tās dzēšanai zemes grāmatās. Bet по tā nemaz neizriet, ka
pats p a r ā d s , t. i. obligācijas materiälais pamats, vēl pastāvētu turpmāk obligācijas nominālās summas aptnērā; neskatotics uz to, ka pats parāds būtu ticis, pilnīgi vai pa dal.ai, samaksāts, vai patiesībā jau по paša sākuma skaitījas mazākā
apmera nekīt atzīmēts pašā obligācijā. Runā esošā gadījumā
obligācija gan izdota uz Ls 2000,—, bet, kā nenolicdz 'l'iesu
Palāta, pats p a r ā d s pēc obligācijas skaitās tikai par Ls 1280,
Tāpēc, saskaņā ar Nod. nol. 213. p. 4. pkt., по mantojuma vērtlbas atskaitāms taisni tikai nupat minētais īstais parāds,

Nodevu nolikums.
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Ls 1280,—, bet ne obligacijas (hipotēkas) nomjnālā summa.
Tiesu Palātas pievestais Senāta CKD. spriedums 31/16 neattaisno Tiesu Palätas uzskatu, jo zīmējas uz to gadījumu, kad
obligācija ieķīlāta kā rokas ķīla, t. i. kur obligācija atradusies
mantudevēja īpašumā. Taisni minētā spriedumā Senats atzinis, ka obligācija sastādījusi tāpēc patstāvīgu vērtību un tāpēc kā tāda ģan apliekama ar mantojuma nodevu (sk. Senāta
CKD. spried. 32/131 Rauskas mant. 1.).
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 142, Jaunzema mant. 1.)

2) Pretēji sūdzētāju domām, hipotēkas (obligācijas) nav
atvelkamas no nekustamas mantas vērtības, ja pēc attiecīgā
kreditora paziņojuma mantojuma atstājējs nav pēc tās palicis
parādā. Tam apstāklim vien, ka hipotēka nav dzēsta zemes
grāmatās, nav šai ziņā izšķirošas nozīmes. Ja an hipotēkas
nedzēšanas fakts vispār nodibina prezumciju par obligācijā
apliccinātā parāda eksistcnci (Sen. CKD. 33/375), tad tomēr
Nodokju departamcntarn tiesība šo prezumciju atspēkot. pierādot, ka parāds — faktiski — nepastāv (Sen. CKD. 30/6;
.33/315).
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 384, Stukula 1.)

258.
Tiesu Palāta atrod, ka „cena, kas ir aprādīta pēdējās iegūšanas aktā" („Цена показанная в акте последняго приобрете
ния") pēc Nod. nolik. 258. р. 1914. g. izd.) esot „aktā norādītā
pēdējās icgūšanas cena", proti gan p ē d ē j ā s (pirms tagadap
liekamās iegusanas) notikušās icgūšanas cena, bet tikai tad, ja
pēdējā (toreizējā) iegūšanas cena patiesi tikusi „apliecināta"
(domāts: „uzdots, figurē") tagadējā aktā. K ā d ē l Tiesu Palāta nākusi pie tāda slēdzicna par 258. pantu tik šauras interpietācijas, Tiesu Palāta nepaskaidro, bet vienīgi atsaucas uz
Sen. CKD. 29/127. Tomēr šis Senāta spriedums (tāpat arī
Apgabaltiesas pievestais spriedums 29/1282) runā esošo jautājumu nemaz pat neuzstāda un tāpēc vien jau Tiesu Palātas
nzskatu nemaz neattaisno. īstenībā, iztulkojot likuma noteikumus, vispirms jāvadās по paša teksta. 258. panta tekstā
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mēs tomēr neatrodam nckādu aizrādījumu uz to, ka 258. p„
izŠķirtu: по vienas puses, gadījumu, kad par pēdējās (torcizējās) iegūšanas cenu b fī t u atzīmets tagadējā aktā, un no otras
puses, gadljumu, kad par to nebūtu atzīmēts tagadējā aktā.
Vispar gfūti iedomājams, ka paticsi tagadējā akta kontralienti
atzīmētu „pēdējās" (toreizējās) iegūšanas cenu; parasti par to
tagadējā aktā nemaz ncrunā, bet gan vai nu notāra, vai Nodoklu departamenta uzdevums būtu noskaidrot toreizējās iegūšanas cenu; kontrahentu pienākums turpretim ir tagadējā akta
uzdot tagadējās iegūšanas īsto cenu (Nod. nolik. 254. р.). Tāpat kā 258. р., izteicas arī 231. р., noteicot augstāko vērtibu
bezatlīdzlbas celā pārcjošai nekiistamai mantai; arī šai ziņā,
pēc 231. р., krīt svarā cena, kas atzīinēta aktā par mantas
pēdējo (t. i. toreizējo) iegūšanu. Tā tad, pretēji Tiesu Palātas
domām, vispār krīt svarā, starp citu, cena par kuru t a g a d.
pārdotā nekustamā manta tikusi pēdējo reizi iegūta (по tagadējā atsavinātāja puses), ja vien šī pēdējā iegūšanas cena (kura taču atzimēta taisni toreizējā aktā) būtu augstākā par visām pārējām 258. pantā minētām cenām, un, pie tarn pilnīgi
neatkarīgi по tā, vai par šo „pēdējās" iegūšanas cenu tiktu minēts tagadējā iegūšanas aktā vai ne. Jripiezīmē vēl, ka Nod.
nolikums 258. pants ncparcizi pārtulkots Tieslietu ministrijas
sevišķās komisijas 1932. g. 17. jīmija izdcvumā, kur frazc:
. . . „вакте последняго приобретения" pärtulkotsar „aktānorādīto iegūšanas cenu", kāds nepareizais pārtulkojums, kā aizrāda Nodokļu departaments^ varbūt novedis Ticsu Palātu uz
nepareizām doinām, it kā 258. p. runājot par t a g a d ē j ā
(ne toreizējā) aktā uzrādīto pedējās icgīīšanas cenu.
(1935. g. 23. janv. spr. Nr. 159, Grigora un Emsa 1.)

-
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Lik. par nekustamas mantas atsavinašanu.
(Lik. kr. 1928. g. Nr. 129.)
1.
Pretēji Tiesu Palätas spriedumā izteiktām domām, Tieslietu ministrijas atļaujas izdošana nav atkarīga по atsavināšanas nodevu un vērtības pieugumu nodokla samaksas.
(1935'. g. 23. febr. spr. Nr. 76, Lapiua pr. I. pr.

Mironoviču.)

17.
Saskanā ar 1928. g. 6. jūnija likumu par nekustamas man
tas atsavināšanu (Lkr. 129) 28.pantu pie nekustamas mantas
pārdošanas publiskā izsolē šī likuma 5. un 6. pantā paredzētās
ziņas ievāc tiesu izpildītājs. Saskaņā ar Likumā 5. p. piezīmi
un 6. p. tur paredzetos gadījumos jāizdara novērtēšana uz
vietas nekustamo īpašumu iegruldīto kapitālu vērtības un pēdējās iegīīšanas summas noteikšanai, pie kam, saskaņā ar 17. pantū, pie novērtēšanas jāuzaicina atsavinatājs un ieguvējs. Tiesu
Palāta nākusi pie slēdziena, ka 17. p. nezīmējas uz picspiedu
kārtībā izvedamās, bet gan tikai uz labprātigās atsavināšanas
gadījumicm. Šī teze tik plašā nozīmē nav pieņemama. Liku
ma 28. panta mērkis ir tikai noteikt, a) personu (tiesu izpildītājn), kurai vajadzīgās zinas jāievāc un b) laiku, līdz kuram
tās jāievāc, proti — lidz izsolei. Tomēr ar šo pantu nav domāts neattiecināt uz novērtēšanu izsoles gadījumā vispārējos,
likuma 1. nodafas paredzetos noteikumus par novērtēšanas
izdarīšanas kārtību, protams, cik tālu tie 'faktiski izvedami iz
soles īpatnējos apstākļos. Tādēl nav pamata nepiemērot arī
izsoles gadījumā likuma 17. panta noteikumu par to, ka pie
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novērtēšanas jāizaicina nekustamas mantas a t s a v i n ā t ā j s.
Attiecībā uz i e g u v ē j u Tiesu Paläta gan par'eizi aizrāda, ka
novērtēšana izdarāma pirms izsolcs, kad ieguvējs vēl ncmaz
nav zināms un to tadēļ arī nevar izaicināt, ne izklausīt viua
paskaidrojumu. Tomēr konkrētā gadījumā novērtēšana faktiski izdarīta p ē с izsoles, kādēl arī konkrētā gadījumā atkrīt
Tiesu Palātas pievestais motīvs ieguvēja neizaicināšanai pie
novērtēšanas. Tād'ēļ, jāatzīst, ka Tiesu Palāta, atzīstot šinī
lietā ieguvēja aicināšanu par ncvajadzīgu, rīkojusics pretēji lik.
par nekust. mantas atsavināšanu 17. panta izpratnei. Nepamatoti arī Tiesu Palāta aizrāda, ka ieguvēju izsolē nevarot
intcresēt tāds jcb citāds novērtējums, jo vērtības picauguma
nodokli nemaksā vioš, bet agrākais īpašnieks. Šāds uzskats
nav attaisnojams gadījumā, kur, kā šinī lietā, itnmobiļa ieguvējs ir līdz ar to krcditors, kura intereses gan var skārt nepareiza novērtēšana, jo vērtības pieauguma nodokli ņem по
pirkšanas cenas un tas bauda priekšrocību pret hipotēkām.
No konkrētās lietas arī redzams,ka pēc pieauguma nodokļa
noteikšanas Apgabaltiesa grozljusi lēmumu par atlikušās summas sadalīšanu kreditoru starpā sūdzētājai (ieguvējai un kreditorei) par ļaunu.
(1935. g. 24. janvāra spr. Nr. 390, Garokalna nek. īpaš. pārdoš. J.)
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1922. g. 3. inaija lik. par ilggadīgo nomas ligumu normain.
(L. kr. 91).
Caurskatot pilnīgi analogu lietu starp tiem pašiem partiem par tekosicm nomas maksājumiem par laiku lidz 1928. g.,
Senats (CKD. 32/422) jau tika paskaidrojis, ka prasītāja nevai
prasit nomas maksu pēc 1922. g. 3. maija likuma par ilggadlgo
nomas līgumu normām (Lkr. Nr. 91) tāpēc, ka prasītājas jaunas nomas maksas normas nav paziņojusi atbildētājam līdz
1929. g. 23. oktöbrim. Tie paši apsvērumi un secinājumi attiecas ari uz konkrēto lietu, kur prasītāja prasa nomas maksu
par 1929. un 1930. gadu, ari izcjot no 1922. g. likuma noteikumiem, ka viens krievu rublis Hdzinäs vienam latam. Tamdēl arī Apgabaltiesa pilnīgi pareizi prasībti uzstāditā apmērā
atraidrjusi, bet picspriedusi to, izcjot no 1923. g. likuma par
agrfiko ligumu un paradu kārtošanu (Lkr. 23) noteikumiem un
aprēķinot vienu bij. Krievijas valüta par Ls 0,02. Nepareizs
ir prasītājas uzskats, it kā pēc 1923. g. likuma par agräko li
gumu parādu kārtošanu noteikumiem, šie pēdējie nebūtu attiecināmi uz tekošiem maksājumiem pēc ilggadīga nomas līguma, jo šai zinā Senats jau paskaidrojis (Sen. CKD. 30/62S), ka
1923. g. 17. marta likums attiecināms ari uz ilggadīgiem no
mas līgumiem, kaut tan! (1. p. 2. d) nav vairs 1920. g. 18. mar
ta likuma 4. p. 2. d. parcdzētā sevišķa aizrādījuma, ka tas
attiecas ari uz „rentēm", jo 1923. g. 17. marta likums kā izņēmumu arl paredz parādus, kas jau samaksāti, bet attiecībā
uz tekošiem nomas maksājumiem pēc ilggadīgiem nomas līgumiem nekādu izņēmumu neparedz. Bet ja nostätos uz prasītājas viedokli, tad iznaktu, ka tie nomas devēji, kuri bfītu izpildījuši 1922. g. 3. maija likuma notcikunius, varētu saņetnt
nomas maksu augstākais pēc kursa 1 kr. rublis = Ls 1,—.
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bet tie, kuri Sos noteikumus nebütu pildījuši, būtu nostādīti
labākā stāvoklī un varētu prasīt tckošos nomas maksūjumus
Latvijas valūtā pēc zelta paritūtcs, lai gan 1922. g. 3. maija likuma 3. p. nosaka, ka attieclbä uz tiem, kuri nav izpildījuši
noteikumus, paliek spēka agrākā nomas nauda. Tas vien jau
arī norāda uz prasītājas apsvērumu nepareizību.
(1935. g. 23. janv. spr. Nr. 219, Daugavpils pilsētas
pr. 'Zemčugoviem.)

pašvaldības

I.
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Lik. par pe(oas uzijemumu administraciju (Lkr. 31/128).
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvēruinu un
aprädito datu pamata atzinusi, ka šai gadljumā csot visi administrācijas nodibinašanai prasāmie priekšnotcikumi pierādīti, un
tas vien, ka iesniegtais kreditoru saraksts nav sastādīts no
paša parādnieka, bet ir iesniegts kreditoru saraksts, kas sastādīts no Rigas biržas Romitejas ar aizrādījumu par tā saskaņu ar parādnieka tirdzniecības grāmatām, vēl nedodot iemcslu taisīt slēdzienu par šī saraksta neparcizibam; tapat tarn
apstāklim, ka kreditoru sarakstā neesot atzīmēti dazu kredi
toru värdi visā pilnībā, neesot izšķirošas nozīmes konkretā
gadījumā. Uz šādu atzinumu pamatu Tiesu Palāta atraidījusi
pārsūdzības par Apgabaltiesas lēmumu, ar kuru nodibināta
administrācija par s-bu L. Pretēji sūdzētājas paskaidrojumiem vioas kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta varēja nākt pie
slēdziena, ka visi priekšnoteikumi, kādus prasa likuma par
pelņas uznēmumu administraciju (Lkr. 31/128) 4. pants, ir icvēroti konkrētā lietā, jo lietā ir iesniegta parādnieces bilance
un to kreditoru saraksts, kuri piekrīt administrācijas nodibināšanai, bet paraksts par ziņu pareizību ir izteikts Apgabaltiesai
iesniegtā līīgumā, ar to 4. p. 1. pkta prasījums ir izpildīts;
tāpat ir izpildīts arī 4. p. 2. pkta prasīj'ums, jo iesniegta attiecīga Rigas biržas komitejas apliecība, un, bcidzot. ir izpildīts
arī 4. p. 3. pkta prasljums, jo ir iesniegts arī kreditoru saraksts,
kurā atzīmēts prasījumu apmērs un pamats. Tādā kārta, vienīgais trukums, kas šai gadījumā bīītu pielaists, ir tas, ka kre
ditoru saraksta nav atzīmēti dazu kreditoru vārdi visā pilnībā
un nav pielikti tieši picrādījumi par to, ļkādā veida tie kreditori, kuri bija par administrācijas dibināšanu, ir izteikuši tai
savu piekrišauu. Tomēr šfidiem trOkimiicm Tiesu Palāta konkretā gadfjuina varēja nepiedot izšķirošu nozīmi tāpec, ka kre-
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ditoru sarakstus ir sastādījusi, apliecinot vinu parcizību, Rigas
biržas komiteja, kurai saskaņā ar Instrukcijas par administrficijas nodibināšanu (V.V. 31/167) 1. p. ir jāizdara likumā par pclņas uzņēmumu administraciju 3. р. paredzētā uznēmuma objcktīvais novērtējums, un kurai parādnieks no paša sākuma iesniedz visus pierādījumus, lai tā varētu izdarīt minēto novērtējumu. Ja, tādā kārtā, Rigas biržas komiteja, izdarot novērtējumu, ir sastādījusi arī attiecīgos kreditoru sarakstus, tad
Tiesu Palāta varēja piedot šiem saraksticm pierādījumu nozīmi, sevišķi vēl tāpēc, ka sūdzētāja konkrēti netika apstrīdējusi sarakstos ievictotos datus, nedz arī konkrēti bija aizrādījusi, kurš по kreditoriem būtu sarakstos izlaists, vai lieki tajos
ievests. Arī Rīgras biržas komitejas sastadītos sarakstus tiesa
varēja pieņemt par picrādījumicm, kuri padoti tiesas brīvai novērtešanai, bet tiesas slēdziens par šo pierādījumu nozīmi un
spēku atticcas nz lietas bīītību. ко Senats kasācijas kārtībā
nepārbauda.
(1935. g. 23. janv. lern. Nr. 584, „Latrekords" 1.)
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1919. g. 5. sept. not. par kooper. sabiedribam un viņu
savienībām (L. kr. 126).
16.
Tiesu Palāta, konstatējot, ka atbildētājs nav iesniedzis
rakstisku paziņojumu prasītājai par izstāšanos по piensaimnieku sabiedrības, ir nākusi pie slēdziena, ka atbildētājs nav
uzskatäms par izstājušos по minētās sab-bas, Atbildētājs arī
nekad nav apgalvojis, ka viņš būtu iesniedzis rakstisku paziņojumu par savu izstāšanos. Saskaņā ar prasītājas statūtu
14. § biedrs var izstāties по sabiedrības, iesniedzot par to rak
stisku paziņojumu. То pašu nosaka arī 1919. g. 5. septembra
Noteikmrra par kooperātīvām sabiedrībām un vinu savienībāra
16. p. Tā tad šis noteikums nzskatāms par ius cogens un tādēļ Tiesu Palāta varēja uzskatīt par nenozīmlg-u to apstākli, ka
atbildētājs pilnā sapulcē ziņojis, ka viņš izstājas по sabiedrības
un ka prasītājas priekšnieks uzskatījis vinu par izstājušos.
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 725, Klitenes
z'mvf.)

piensaimn. sab-bas pr. Bēr
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Pilsetu pašvaldības darbinieku dienesta Hk. (Lkr. 31/54).

1931. g. 13. jūlijā KuldTgas pilsētas valdc noslēgusi ar savu ierēdni Žani T. līgumu, saskanā ar kuru Žanis Т. ir nodevis
pilsētas valdei 4 vekscļus, katru par Ls 1000,—, kuri vekseļi
izdoti no Teodora B. im prasitaja un žīrēti по 2aņa T. Pirmais
vekselis ticis tcrminēts uz 1931. g. 13. septembri. Saskanā ar
Hguma 3. pantu vekseļi izpērkami tādā kārtā, ka katra vckseļa maksāšanas termiņā iekrājusies Žaņa T. alga tiek izlietota
vekseļa summas-segšanai un tikai atlikušā dala maksājama
skaidrā naudä. Līdz ar to un saskanā ar līgumu 5. pantu pilsētas valde apņēmusies 'Žani Т. по dienesta Kuldīgas pilsētas
siimnīcā neatlaist. Žaņa T. alga skaidrā naudā iztaisa par mēnesi Ls 150,—, tā tad по 13. jūlija līdz 13. septcmbrim alga skaidrā naudā bijusi iekrājusies Ls 300,— apmerā, kādēl по vekseļa
izdevējiem bijis jāmaksā tikai Ls 700,—.
Kuldīgas pilsētas valdc saskaņā ar pilsētu pašvaldības dar
binieku dienesta lik. (Lkr. 31/54) 25. р. Žani Т. pēc ļīguma noslēgšanas atstādinājusi по amata pienākumu izpildīsanas. bet
1931. g. septembra sākumā nolēmusi pie vcksela izpirkšanas
nepiedalīties, sakarā ar ко prasītājs bijis spiests pirmo vckseli
izpirkt par pilnu summu un tamdēlcēlisprasību uzCiv. lik. 3116.
p. pamata un prasa по Kuldīgas pilsētas Ls 300,— atmaksu. Miertiesnesis prasību noraidīja kā priekšlaicīgu. Apgabaltiesa turpretim apmierinājusi prasību, atrodot, ka līgums nodibinot arī
tiesTbas prasītājam par labu attiecībā uz to, ka Žaņa T. ietnrētā
alga tiek izlictota prasitāja, sakarā ar šo līgimm izdoto, vekseļu
izpirkšanai; ka vekscla teruiiii.ia iestāšanās laikā atbildētāja
esot jau icturējusi по Žaņa T. algas Ls 300,— un tādēl atbildētājai sajā apmērā, veksela termii.iam iestājoties, vajadzējis piedalīties vcksela samaksā, resp. izpirkšana; ka prasība neesot
arī priekslaiclga, jo vii.ias iesniegšarias laikā vekselu termiiļs
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iJsētu pašvaldības darb.
lienesta lik. (Lik. 31/54.)
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bija jau iestājies un ka saskaņā ar līguma noteikumiem atbildētājai neesot bijis tiesības Žaoa T. ieturēto algu paturēt savā
rīcībā uz pašvaldības darbinieku dienesta iikuina 26. р. pamata,
jo ar noslēgto līg-umu atbildētāja no šām tiesībām ir atteikusies. Savā kasācijas sūdzībā atbildētāja atrod, ka prasība pret
pilsētas pašvaldību esot priekšlaiclgra, jo prasītājs nav pierādījis, ka T. būtu ticis no tiesas attaisnots un virja ieturētā alga
būtu uzskatamā kā T. izmaksājama. Atbiidētājas kasācijas
sūdzība pelna ievērību. Saskaņa ar Pilsētas pašvaldības dar
binieku dienesta likuma 27. pantu, ja atstādināto darbinieku tiesa sodījusi ar cietumu vai ar bārgāku sodu par amata pārkāpšanu vai par maņtkarīgā noliīkā izdarīto nodarījumu, tad ietu
reto atalgfojumu viņam neizmaksā un viņš uzskatāms p а г а tl a i s t u , s k a i t o t no a t s t ā d i n ā š a n a s d i e n a s . Pretējā gadījumā atstādinātam darbiniekam izmaksājams atalgojums un vinš atstājams agrākā vai iecejams līdzlgā amatā. Al
so likumu, kuram ir publiski-tiesisks raksturs, pilsētas valdei
visādā ziņā bija jārēķinās. Pats prasītājs atzist, ka piisētas
valdci bija tiesība alstādināt savu ieredni Žani Т. по amata pienākuma izpildīšanas. Sakarā ar to apstākji, ka Žanis T. tiešām
tika atstādināts un nodots krimināJtiesai, — jautājums par to,
vai viņam pienākoties kāda alga vai ne, atkarājas no krimināltiesas sprieduma un līdz tam laikam arī pilsētas valdei nebija
tieslbas rīkoties ar T. algru, jo vina nevarēja zināt, vai vinam
tāda pienākas vai ne. Neņemot to vērā, Apgabaltiesa pielaidusi motīvēšanas nepareizību un līdz ar to pārkāpusi pilsētas
pašvaldības darbinieku dienesta likuma 27. pantu kā arī Civ.
proc. nol. 181. un 196. p.
(1935. g. 22. februāra spr. Nr. 137,
gas pilsētu.)

Didrichsona pr. I. pr. Kuldl-
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Priekšmetu alfabētisks rādītājs,
A.
Adtninistrācija 330, 404.
administratīva, piedzlšana a. kartība 279.
agents 389.
aicināšana, paradnieka a. uz sedi 376, 37/.
aizbildnis 264, a. noreķini 381.
aizdevums 221, 230, 258, 271, 339.
aizgadnība 203.
aizgādnis 211, 341.
aizmugurisks spriedums 361.
aizpārdošanas ligums 288.
aizturēšanas tiesības 268, 30«, vagonu aizt. 393.
akciju sabicdrība, noteikumieni par a. š. īr saistosu iiormu
raksturs 312, a. s. valde 312.
akcionaru pilnsapulce 312.
akorda darbs 314. a. stradnicks 389.
akts, iegūšanas 398, private a. 364, zemes gramatu a. 252.
aktīvitāte, ticsas 295.
aktīvlēģitimacija, aizgādoa 341, mantmieka a. 341. __
alga 273, 281, darba a. 382, ieturēta a. 408, a. prasijums 382,
stundu a. 314.
alimenti 315.
_
. . 0 n na ,. v . nil „
amats, atstādināšana no a. 407,-a. parkapums 408, a. persona
241, 342.
antropometriska ckspertīze 366.
apakšpilnvara 284.
apcietinajums 282.
apellācija 362, a. termiņš 361.
apdrošināšanas novertejums 324, a. Summa 3^4.
apgrūtinajums 349.
Q
apkurinašanas nauda 290, 355, 358, 369, a. sezons 358.
apliccība, biržas kornitejas 330, mirsanas a. 239.
apliecitiājums 252, notara a. 247.
aprakslīšana, mantas 328.
aprobežojumi, tiesību 315.

apsardzības kārtība 265, 379, treŠās personas a. lietās 380.
apspricdes istaba 302.
apstāklis, jaunatklātais 224, 371, jauns a. 295.
apvienošana, nodokļu 329.
arbitraža 231.
arbitrs 231, a. atzinums 233.
arests_ 204, 229_, 277.
aritmetiska kluda 308.
arstēšanas izdevumi 333.
arstnieciska ekspertīze 203.
asinsradinieks 351, 352.
•atalgojums, mēneša 235,
atbildētāja iebildumi 367.
atbildība, avalista 318, solidāra a. 207.
atcelšana, līgiima 273.
atdalīšanas kartība 384.
atgādinājums 356.
atklātais biedrs 207.
atkrišana, vekseļveidīgas personas 319.
atlaišana 273, a. iemesls 282, a. no darba 2S2.
atlauja, Tieslietu ministrijas 400.
atlīdzības veids 349.
atlikšana, lietas 361, rezolūcijas a. 302.
atlikums 257.
atņemšana, vecāku varas 379.
atpakalejošs spēks 268, 317, 336.
atpūta 389.
atsavinašanas nodeva 323, 324, 400.
atsavinātājs 401.
atsauksme 263, 330, a. tiesu izpildītājam 298.
atsevišķas domas, eksperta 297.
atstādinašana no amata 407.
atteikšanās no mantojuma 205.
attiecības, jūridiskas 226.
atvalinājums 389.
atzlme 340, a. veidi 249.
atzinums, arbitru 233, lietpratēja a. 297.
atzīšanas 365, a. prasība 360.
atzīšanās, partu 294, prasītāja a. 294.
auRli 209.
antentisks iztulkojums 336.
avalists 391, a. atbildība 318.
avanss 279.

B.
Bankas statūti 258.
Bariņu tiesa 379.
bēriii 379.
bczatlīdzības pāreja 324.
bez caiirskatīšanas 219, 293, 304, 362, 368.
bez ievērības 368.
beznaudīga obligācija 207.
bczstrīdīgs prasījums 278.
bczstrīdus kārtība 279.
bezvalūtība, obligācijas 208.
biedrlba 207, hipotēku b. 323, pavēstes izsniegšana b-bai 220.
biedrs, atklātais 207, b. izstāšanās 406.
bilance 404.
biržas cena 394, b. komiteja 404, b. komitejas aplicciba 330.
blakus intervenients 301, bl. sīīdzība 224, 304, 367, 368, bl. sūdziba Senatarn 222.
blanko cesija 208, 272, bl. indosamcnts 243.
brālis 351.
brīva griba 264, 265.
C.
Casus 283, 393.
cedents 208, 276.
cena, biržas 394, iegušanas c. 398, tirgus c. 394.
cesija 208, 239, 243*, 276, 288, 344, blanko c. 208, 272, līguma
c._344, c. uzraksts 239.
ccsionars 208, 276.
civīldienesta darbinieks 292.
civīltiesa 379.
civīltiesisks raksturs 333.
commodatum 221.
communis res 339.
condictio indebiti 346.
contrahere secum 211.
culpa in eligendo 344.
D.
Daļu maksājumi 223, neatsavināma d. 301.
dalīšana, mantojuma 267.
darbs, akorda 314, d. alga 382, atlaišana nod. 282, fiziskais d.
235, normālais d. laiks 236, 314, d. pārtraukšana 282, d.
spējas 286.
darbība, konkludenta 348, tiesu izpildītāja d. 307.
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darbinieks, civildicncsta 292.
danjums 263, fiduciars d. 243, garaniijas d. 211, d. par ļaunu
kreditorieni 384.
darīšanas, tirdznieciskas 298.
datums, vekselizdošanas 317.
dāvinājuma Iīgums 253.
deponēta nauda 299.
diena, nosolīšanas 209.
diskontēšana, vekseļa 242.
dokurnents 270, d. iesniedzējs 238, parāda d. 397.
domas, eksperta atsevišķas d. 297.
drošības nauda 305, 376, 377.
dzelzccla nolaidība 245, dz. pakalpojunii 321, dz. vaina 245, 393.
dzjrnavas 396.
dzīves vieta, liecinicka 295.
dzīvokja remonts 214.
E.
Eka 266, 352.
ckspertīze 233, 297, antropometriska e. 366. arstnieciska 203,
medicīniska 264.
eksperta atsevišķas domas 297, e. slēdziens 203.
eligendo, culpa in e. 344.
eligendi jus 207.
error juris 346.
ērtības 357.
essentiale negotii 216.
F.
Fabrika 396.
faktiska valdīsana 229.
faktūra 232.
fideikomiss 340.
tides mala 267, 318, 343.
fiduciars danjums 243.
fisks 275.
fiziska darba stradnieks 235.
fonds, scklas 230, valsts zemes f. 301.
formulējums, prasījuma 363, rezolūcijas f. 368.
fotografija 366.
G.
Gadījums 283, nclaimes g. 245, 286.
g;alī£S lēmuins 304, g. norēķins 308, spriedums g. veida 361.
g-alvcnais galvinieks 212, g. objckts 266, g. paradnieks 212.
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galvinieks 212, galveriaiš g. 212, solidārs g. 391.
galvojums 212, 318, 319, 342.
gara spejas 203, 264.
garantijas darijums 211. g. raksts 211.%
ģenerālkonkursš 345, 382.
grāraatas, ieraksts gr. 296, mazumtirgotāju ģr. 296, zemes
gr. 340.
greznuma remonts 357.
griba 205, 275, 343, brīva gr. 264, 265.
grozīšana, prasības 363.

H.
Hipotēka 269, 271, 340, 398, h. biedrība 323.
hipotekarisks parads 374.
hipotēkars, vecākais 258.
I.
Iebildums 2_(;2, 345, atbildētāja ie. 367.
iedzīvošanas, netaisna 264.
iegūšanas akts 398, ie. cena 398, ie. summa 326, ie. vērtība 326.
iegūvējs 401, jauns ie. 209.
ieilgums 206, 262, 266, 353.
ieķIlasanas Hgums 269.
icķīlājuma raksts 258.
iela 265.
iemesls, atlaišanas 282.
ieiiākuma nodoklis 328.
icpriekšēja noruna 215.
ieraksts grāmatās 296, ie. zemes grāmatās 248.
ierēdnis 241, 292, 342.
ierobežojums 248.
ieruna 208, vekseļtiesiska ie. 244.
iesēdējums sk. „ieilgums".
ieskaits 278.
icsniedzējs, dokumenta 238.
iestade, ccntrala 379, pašvaldības ie. 334, valsts ie. 241, 308,
334, 342, vietēja ie. 379.
iesudzības raksta saturs 225.
ietaise, rūpniecības 396.
ieturēta alga 408. _
ievešana valdišana 217.
iiuiiiobila paturēšana 375.
iudebiti condictio 346.
indosaments, blanko 243.
indosants 317.
in frändern creditorum 384.
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inkasomandatärs 370.
inkasomandatindosaments 243.
inkaso vckselis 370.
intervencijas prasiba 229.
intervenients, blakus 301.
īpašnieks 349, 353, preču īp. 320.
īpašums, nekustama ī. novērtešana 304, I. praslba 208, I. ticsības 251, 266, 347, valsts ī. 261.
īres kvīts 217, ī. līgums 214, 269, 290, 344, 347, 3561 ī. maksa
307, ī. nauda 209, 263, 348, 356, ī. naudas normešana 357,
ī. paaugstināšana 217, ī. parads 290, pirmskara I. maksa
217, 357, ī. valdc 344.
īrnieks 268.
istaba, apspriedes 302.
izdevumi, ārstēšanas 333, tiesāšanas i. 219, 256, 292.
izīrētājs 356.
izlīgums, miera 292.
izmeklēšanas tiesnesis 282.
izpildīšana, piespiedu 370.
izpildītājs, tiesu 227, 264, 277, 400, atsauksme tiesu izp. 298.
izpildu pavēste 370, i. prasība 360, i. raksts 276.
izpirkšanas līgrums 316.
izraksts no konta 231.
izsole 209, 270, 304, 325, 326, 372, 374, 400, i. neesamība 228,
ncnotikuša i. 375, 377, nenotikuša otra i. 305, neparciza i.
noturēšana 306, otrā i. 373, 375, publiska i. 228, i. sekas 209.
izstāšanās, biedra 406.
iztrūkums, preces 394.
iztulkojums, autentisks 336.
izvēles tiesības 277.

J.
Jaukta vaina 245.
jaunatklātais apstāklis 224, 295, 371.
jauns ieguvējs 209, j . prasījums 363.
judicata res. 225, 226.
juridiskas atticcības 226, j . persona 275, 285, j . valdlšana 230.
jus cligendi 207, error j . variandi j . 207.
justus titulus 206, 353.

K.
Kapitals 400.
kartiba, apsafdzības 265, 379, atdalīšanas k. 384. hczstrīdus
k. 279.

—

417

—

kasacijas kartibä nav pārbaudams: 204, 208, 212, 225, 233, 235,
265, 266, 268, 271, 293, 297, 298, 298, 299, 311, 312, 322,
328, 342, 347, 348, 348, 355, 357, 366, 369, 385, 405.
käse, slimo 332, 349.
Kauf bricht Miete 215.
ķīla 339, kluScās ķ. ticsības 269, ķ. ņēmēis 204, rokas ķ. 269,
271, ķ. ticsības 254, 340, 397.
kļuda, aritmetiska 308, rakstišanas kļ. 365.
klusas ķīlas tiesībsa 269.
klusu cicšana 231.
kollektīvais līgums 282.
komisijas līgums 211, 310.
korniteja, biržas 404, biržas k. apliecība 330.
kompensācija 256, 331.
kompensējamais prasljums 278.
kompetence 265, miertiesneša k. 290.
kondemuacijas prasība 360.
kondicijas līgums 311.
konfīīzija 272.
konkludenta rīcība 205, 348.
konkursa lieta 223, k. masa 383, 387, pretenziju pieteikšana k-a
388, k. valde 370.
konta izraksts 231.
kontokorents 231.
korespondence 240.
korroborācija, piekrisana k-ai 250, testāmenta k. 249, 250, 255.
korroborējamas tiesības 253.
kredithipotēka 258.
kreditmandants 343.
kreditors 276, 305, 330, 344, 355, 401, darījums kr. par ļaunu
384, kr.-u saraksts 404.
kredituzdevums 343.
krimināltiesa 386.
kuģa pārdošana 332.
kuratele 265.
Kurzemes zcmes ticsības 287.
kvīts 238, 308, īres vk. 217, kv. pienēmējs 238.
L.
Laba ticība 266, 1. tikumi 206, 386.
labierīclbas 357.
laiks, normālais darba 1. 236, 314.
launticība 208.
[aunticīgs vekseļturetajs 319.
legāts 322.
ledus 320, 1. vagons 320.
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lēmurns, galīgs 304, tiesas 1. 250, zcmes gTāmatu nodalas priekšnieka 1. 247.
līdzekli, pierādījuma 367, procesualo 1. neizlietošana 221.
līdzīpašnieks 356.
līdzmantinicks 267.
liccības, liecinieku 294, 364, 1. ticamība 296, 311.
liecinicks 364, 1. dzīves vieta 295, 1. liecības 294, 364, 1. pārpratināšana 365, 369, 1. pratināšana 364.
lietas atlikšana 361, konkursa 1. 223, paraksts par 1. vcšanu
359, prasība 1. 223, ticsu 1. 298.
lietošana, muža 251.
lictiskas tiesības 289, 315.
lietpratēja atzinuras 297.
līgums 239, 240, _263,_ aizpārdošanas 1.288, 1. atcelšana 273, I.
cesija 344, davinajuma 1. 253, ieķīlašanas 1. 269, īres 1. 214,
269, 290, 344, 347, 356, izpirkšanas 1. 316, kollektīvais 1.
2S2, komisijas 1. 211, 310, kondicijas 1. 311, nelikumīgs 1.
216, nomas 1. 402, nomas 1. uzteikšana 335, piegades 1.
279, pirkuma h 248, 288.
likumiskais novcrtejums 326.
limite 311.
liste, nodokja 328.
locekļi, valdes 273.
M.
Mājkalpotājs 348.
maksa, īres 307, nomas m. 402.
maksājurns 278, m. dalās 223.
mala fides 267, 318, 343.
maldība 346.
maldīšanos 341.
mandants 211.
mandatars, vekscļticsisks 242.
mantas aprakstīšana 328, nekustama m. 382, nekustamas m.
paturēšana 306.
mantinieks 322, 341, m. rinda 352.
mantojums 351, atteikšanās no m. 205, m. dalīšana 267, m. nodoklis 322, 396, m. vērtība 397.
masa, konkursa 383, 387.
mazturības tiesības 362.
mazumtirgotāju grāmatas 296.
medicīniska ekspertīze 264.
meita 351.
mēneša atalgojums 235.
mezgls 392.
mcžs 261, 274.
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miera tzlīgtuns 292.
miertiesnesis 359, m. kompctence 290.
ininistrija 378.
miršanas aplieclba 239.
motīvs, Senāta sprieduma 295.
niuižas apsaimniekošanas norēķins 257. in. zeme 335.
mutiska noruna 364, m. sacīkste 302, 378.
mūža lietošana 251.

N.
Nachbürge 212.
nauda, apkurināšanas 290, 355, 358, 369, deponeta n. 299, drošības n. 305, 376, 377, īres n. 209, 263, 348, 356, n. sadalīšana 230, 299, 307, 332, 383, soda n. 279.
nav pārbaudams kasacijas kartība 204, 208, 212, 225, 233, 235,
265, 266, 268, 271, 293, 297, 298, 298, 299, 311, 312,
322, 328, 342, 347, 348, 348, 355, 366, 369, 385, 405.
neatminamais valdījums 262.
neatsavināma daļa 301.
neesamlba, izsoles 228.
negotii essentiale 216.
neizlietošana, procesuāla līdzekla 221.
neizpirkšana, preču 393. _
nekustama īpašuma novertešana 304, n. manta 382, n. mantas
paturēšana 306.
nclaimes gadījums 245, 286.
nelikumīgs līgums 216.
ņēmējs, ķīlas 204.
nenoteikta summa 239.
nenotikuša izsolc 375, 377, n. otra izsole 305.
neparciza izsoles noturēšana 306, n. tiesu izpildītāja darbība 307.
ncpilngadīgais 263.
nctaisna icdzlvošanās 264.
nodala. zemcs grāmatu reģistra n. 315.
nodarījums, nozicdzīgs 386.
nodeva 332, atsavināšanas n. 323, 324, 400.
nodokļi 332, 362, 374, 384, n. apvienošana 329,_ ienakuma n.
328. n. liste 328, mantojuma n. 322, 396, vertības pieauguma n. 325, 400.
īiodrošinajuina summa 305.
uoilgums 267, 268, 287.
nokavējums 205, 280, 291, 355, 369.
ņoīaidība, dzelzceļa 245.
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nomas llgums 402, n. l^guma uztcikšana 335, n. maksa 402, n.
prieksmets 210, n. tiesības 335.
noraidijurris 368, n. par piekritību 367.
noraksts 239.
norēķins, aizbildna 381, gallgs n. 308, n. par muižas apsaimniekošanu 257.
normälais darba laiks 236, 314.
normešana, īres naudas 357.
noruna, iepriekšēja 215, mutiska n. 364.
nosacljums, rezolūtīvs 323.
nosolīšanas diena 209.
nosolītājs 373.
notāra apliecinājums 247.
noteikumi par akciju sabiedrībām 312.
noturēšana, izsoles nepareiza n. 306.
novācija 271.
novērtējums 405, apdrošināšanas n. 324, likumiskais n. 326,
n. summa 375.
novērtēšana 400, nekustama īpašuma n. 304.
novilcinājums 279.
nozaudēšana, preces 394.
noziedzīsrs nodarījums 386.
nozīme, prejudiciāla 301.
O.
Oblats 275.
obli.trācija 204. 271, 339, 340. 397, beznaudīga o. 207, o. turētājs 208.
obli.t,ratorisks prasījums 269.
oferte 274.
objckts, iļalvcnais 266.
onus probandi 272, 339.
organs, sabiedrības 220.
oriģināls 240.
otra izsole 373, 375, nenotikuša o. izsole 305.
P.
Paaugstināšana, īrcs 217.
padošana, vagonu 393.
pakalpojunii. dzelzcela 321.
pakāpe, radniccibas 322.
papildmaksa 392.
papīrs, uzrādītaja 208.
parāds 256, 277, 397, p. dokuments 397, hipotēkārisks 374, īres
_p. 290.
paradnicks 373, p. aicinašana uz sedi 376, 377, «alvcnais p. 212,
solidārs p. 317, 330, 372.
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paraksts par lietas vešanu 359, p. tiesu izpildltājam 263.
parbaudams nav kasācijas kārtībā 204, 208, 212, 225, 233, 265,
266, 268, 271, 293, 297, 298, 298, 299, 311, 312, 322,
328, 342, 347, 348, 348, 355, 366, 369, 385, 405.
pardošana, kuģa 332.
pareja, bezatlīdzības 324, riska p. 280.
parkāpšana, tiesību 360.
pārkāpums, amata 408.
pārmaksa, zīmognodevas 390.
pārmaksāta summa 309.
parpratināšana, liecinieka 365, 369.
parspriešana, sprieduma 227.
pārstāvis 285.
pārtraukšana, darba 282, valdījuma p. 267.
partu atzīšanos 294.
pārvalde 343.
pārzinis 220.
paskaidrojumi, iesniegti pēc rezolūcijas pasludināšanas atlikšanas 302.
pasūtījums 283.
pašvaldības iestāde 334.
patapinājums 221.
paturēšana, nekustamas mantas 306, 375.
paušalatalgojums 236, 237.
pavestc 219, izpildu p. 370, p. izsniegšana biednbai 220.
pensija 256.
persona, juridiska 275, 285, trešā p. 221, 300, trešās p. apsardzības lietās 380, trešās p. lūgums 371. vekseļatbildīgas p.
318.
petitums 295.
pieaugums, vērtības p. nodoklis 325, 400.
picdavajums 240, 355.
piedziņa 305, 374, 383.
piedzinējs 229.
piedzīšana administrātīvā kārtā 279.
piegādcs līgums 219,_ valsts p. 309.
piekrišana korroborācijai 250.
pickritība, noraidījums par p. 367, p. strīds 344, 367.
pienākumu raksturs 349.
pienēmējs, kvīts 238.
pierādījums 361, 405, atbildetajam jaicsniedz visi viņa p. 227,
p. līdzekļi 367, p. spēks 296.
piespiedu izpildlšana 370.
pieškiršana, pirmticsību 258.
pieteikšana, pretenzijas, konkursā 388.
pilna akcionaru sapulcc 311, p. sapulcc 273, 406.
pilnvara 283, 298, 300, 364.
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pilnvarnieks 220, 292, 359, p. pilnvara 298.
pilnvarojums 343, 370.
pilsēta 339.
Piltene 261.
pircēja noraidīšana 372, p. pretenzijas 374.
pirkums 206, p. Hgums 248, 288, p. summa 374.
pirmas instances spriedums 371.
pirmskara Ires maksa 217, 357.
pirmtiesību piešķiršana 258.
polise 276.
prasība, atzīšanas 360, pr. ceļā 353, pr. grozīšana 363, intervencijas pr. 229, īpašuma pr. 208, izpildu pr. 360, kondemnācijas pr. 360, pr. licta 223, pr. pret konkursa masu 387,
pr. priekšlaicība 368, pr. priekšmets 226, pr. samazināšana 293.
prasljums 239, 269, 339, 344, algas pr. 382, bezstrīdīgs pr. 278,
pr. formulejums 363, jauns pr. 363, kompensejamais pr.
278, obligātorisks pr. 269, pr. priekšmets 291, priekšroclbu baudošais pr. 230.
prasītāja atzīšanos 294.
pratināšana, liecinieka 364.
preču īpašnieks 320, pr. iztrūkums 394, pr. neizpirksana 393,
pr. nozaudēšana 394.
prcjudiciāla nozīme 301.
prekluzīvs terminš 309.
pretenzija 269, 270, 331, 385, pr. pieteikšana konkursā 388, pircēja pr. 374.
priekšlaiclba, prasības 368.
priekšmets nomas 210, prasības pr. 226, prasījuma pr. 291.
priekšrocība 307, pr. baudošie prasījumi 230.
priekšsēdētājs, valdes 273.
princips, publicitātes 340.
prioritāte 374.
privātadvokats 359.
privāts akts 364, pr. sanatorija 333, pr. Testaments 255, 272.
probandi onus 272, 339.
procesa saimnieks 364.
procesuāla iīdzekla neizlietošana 221.
proklāma 319.
prokurindosaments 243.
protests, vekseja 243, 244.
protokols, tiesas 295.
publicitātes princips 340.
publikācija 354.
publiska izsole 228, p. vara 265.
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R.
Radnieclba 351, r. pakāpe 322.
raksts, garantijas 211, ieķīlājuma r. 258, izpildu r. 276.
rakstīšanas kluda 365.
raksturs, civīltiesisks 333, pienākumu r. 349.
raža 210.
realnastas 384.
reģistra nodaļa 315.
regresa tiesības 212, 318.
regulēšanas, taksācijas 275.
reklamācija 232.
rektapapīrs 208.
remonts, dzīvokļa 214, greznuma r. 357.
res communis 339, r. judicata 225, 226.
rczcrvētas īpašuma ticsības 347.
rezolūcija 361, r. atlikšana 302, r. formulējums 368.
rezolūtīvs nosacījums 323.
rīcība, konkludenta 205, 348.
rinda, mantinicku 352.
risks 232, 283, r. pārēja 280.
rokas ķīla 269, 271.
rupniccības ictaise 396.
S.
Sabiedrība 220, s. organs 220, s. valde 220.
sacīkste, mutiska 302, 378.
sadalīšana, naudas 230, 299, 307, 332, 383.
saimnieks, procesa 364.
saistība 203.
sakums, ūtrupes 228.
saldo 231.
samaksa, zīmognodevas s. nauda 247.
samazināšana, prasības 293.
sanatorija, privāta 333.
sapulce, pilna 273, 406.
saraksts, kreditoru 404.
sargs, tilta 245.
sastāvs, valdcs 219.
saturs, iesūdzības raksta 225.
secum contrahere 211.
sēklas fonds 230.
Senātam blakus sudzlba 222, S. sprieduma motīvi 295.
servitūts 316.
sētnieks 355.
sezons, apkurināšanas 358.
sieva 372.

sledziens, ekspertu 203.
slimo käse 332, 349.
sludinajums 219, 228, 354.
soda nauda 279.
solidāri 363, 387, s. atbildība 207, s. galvinieks 391, s. parādnieks 317, 330, 372.
solītājs 378.
specialais vagons 320.
specifikācija 280.
spējas, darba 286, gara sp. 203, 264.
spēks, atpakajejošs 268, 317, 336, pierādījuma sp. 296.
spriedums 302, aizmugurisks 361, spr. galīgā veidā 361, spr.
pārspriešana 227, pirmās instanccs spr. 371, Senāta spr.
motlvi 295, tiesas spr. 385.
statūti, bankas 258.
strādnieks 349, akorda str. 389, fiziska darba str. 235.
strīds, piekritlbas 344, 367.
stundu alga 314.
subgalvinieks 212.
sudzlbas, blakus 224, 304, 367, 368, blakus s. Senatam 222,
s. par izsolcs nepareizu noturēšanu 306. s. par tiesu izpildītāja nepareizu rīcību 229.
summa, apdrošināsanas 324, iegīīšanas s. 326, nenoteikta s.
239, nodrošinājuma 305 novērtējuma s. 375, pārmaksāta.
s. 309, pirkuma s. 374.
Š.
Šaubas 267.
T.
Taksācija, regulēšanas 275.
tālākpilnvara 285.
termiņš, apellācijas 361, prekliīzīvs t. 309.
tcstāments 250, t. korroborācija 249. 250, 255, privāts t.
255, 272.
ticamība, liecibas 296, 311.
ticība, laba 266.
tiesas aktīvitate 295, barinu t. 379, t. nodoklis 362, t. izpildītajs
227, 264, 277, 400 atsauksmc t. izpildītājam 298, ī. izpildītaja darblba 307, sudzība par t. izpildītaja rīcību 229, t.
izpildītāja žurnāls 304, t. lēmums 250, t. lietas 298, t. protokols 295, t. spriedums 385.
tiesašanas izdevumi 219, 256, 292.
tiesības, aizturēšanas 268, 308, t. aprobežoiumi 315, īpašurna t.
251, 266, 347, izvēles t. 277, ķīlu t. 254, 340, 397, klusas
ķīlas t. 269, korroborejamas t. 253, Kurzemes zcmcs t.
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287, lietiskas t. 289, 315, mazturības t. 362, nomas t. 335, t.
parkapšana 360, regresa t. 212, 318.
tieslietu ministrijas atlauja 400.
tiesnesis izmeklēšanas 282.
tikumi, labie 206, 386.
tilta sargs 245.
tirdzniecības uznēmums 211.
tirdznieciskas darīšanas 298:
tirgus cena 394.
titulus justus 206, 353.
tradicija 280.
traktats 215.
treša persona 221, 300, tr. persona apsardzības lietas 380, tr.
pcrsonas lūgums 371.
Trödelvertrag 311.
turētājs, obligācijas 208.
U.
Ūtrupe 205, ū. sākums 228.
uzdcvums 292.
uzņēmējs 278, 283, 309.
uznemums, tirdzniecības 211.
uzrādītāja paplrs 208.
uzraksts, cesijas 239.
uzteikšana 273, nomas līguma u. 335.
uzturs 2v56.
uzufrukts 316, 379.
V.
Vagonu aizturēšana 393, ledus v. 320, v. padošana 393, speciālais v. 320.
vaina 283, dzelzccļa v. 245, 393, jaukta v. 245.
valde, akciju sabiedrības 312, īres v. 344, konkursa v. 370, v.
locekli_273, 312, v. priekšsēdētājs 273, sabiedrības v. 220, '
v. sastavs 219.
valdījums 261, 265, 353, faktiskais v. 229, ievešana_ v-ā 217,
'juridiskais v. 230, neatminamais v. 262, v. partraukšana 267.
valoda valsts 255.
valsts iestāde 241, 308, 334, 342, v. īpašums 261, v. mežs 261,
v. piegāde 309. v. valodā 255, v. zemes fonds 301.
vara, publiska 265, vecāku v. atņemšana 379.
varbūtība 296.
variandi jus 207.
vecākais hipotēkars 258, v. varas atņemšana 379.
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veids, atlīdzības 349, atzīmju v. 249.
vekselis 203, 221, 265, 370, v. atbildīgas_personas 318, v. atbildīgu personu atkrišana 319, v. devējs 242, 319, v. diskontēšana 242, v. izdošanas datums 317, v. protests 243, 244,
v. saistība 293, v. tiesiskās ierunas 244, v. tiesisks mandatārs 242, v. turētājs ļaunticīgais 319.
vērtība, iegūšanas 326, mantojuma v. 397, v. pieauguma nodoklis 325, 400.
vidutajība 342.
vietējā iestāde 379.
vindikācija 208.
vīriešu kārtas mantinieks 351.
vīrs 328.
virsstunda 235, 236, 314, 345.
Z.
Zaudējumi 257, 264, 286, 347.
zemaka cena 310.
zemes grāmatas 340, z. grāmatu akts 252, z. grāmatu ieraksts
248, z. grāmatu nodaļas priekšnieka lēmums 247, z. grāmatu reģistra nodaļas 315, Kurzemes z. tiesības 287, muižu z. 335, valsts z. fonds 301, zemnieku z. 335.
zcmnieks 287, z. zeme 335.
zīmogmarka 252, 317.
zimognodeva 252, z. pārmaksa 390, z. samaksa naudā 247.
zīmogsods 390.
Ž.
Žirants 242.
žurnāls, tiesu izpildītāja 304.
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Likumu raditajs«
XI sēj. burtn. 4 — 6 .
1931. g. 30. jun. lik. par
peļņas uznemumu
administrāciju (L. kr. 128).
3. — 405.
4. — 330, 404.
6. — 330.
Instrukcija par
administrācijas
nodibināšanu
(V. V. 31/167).
1. — 405.
Agrār. ref. lik.
I daļa:
3. p. „a" p. — 301, „d" p. —
335.
10. — 257.
121. — 301.
III daļa:
49. p. 1. piez. — 335.
1926. g. 31. maija
agiar. ref. lik. 1. d. 3. p. „d"
pkta papild. un pārgroz. (L.
kr. 75) — 336.
1920. g. 11. aug. lik. par
valsts
aizdevumiem un vinu nodrošināšanu (L. kr. 197) — 258.
Šī lik. 1922. g. 7. scpt.
papild. (L. kr. 188) — 258.
SI lik. 1932. g. 18. apr.
papild. (L. kr. 95) — 258,
259.
1916. g. 3. jun. lik. par
to darljumu
anullešanu, kurus parädnieks
noslēdzis kreditoriem
par

ļaunu (L. kr. 1645). (Civ.
proc. nol. VI piek, 1932. g.
izd.)
4. — 384, 385.
1927. g. 1. jūn. lik. par
algotu darbin.
apdrošināšanu nelaimes un arodu slimlbas gadījumos (L.
kr. 91).
39. — 256.
1930. g. 30. scpt. papildinai. likuma par socialo
apgādību (L. kr. 143) — 380.
31 1 . — 380, 381, 382.
_1889. g.
arbitražas akts — 231.
1928. g. 6. jūn. lik. par
nckustamas mantas
atsavināšanu (L. kr. 129).
1. — 400.
5. — 326.
5. p. piez. — 400.
6. — 400.
7. — 400. 401.
28. — 400.
Latvijas hipotēku
bankas statūti (L. kr. 1924./128).
9. — 259.
Valsts zemes
bankas statūti (L. kr. 1922./72).
1927. g. 4. okt. noteik.
par
civīldienestu (L. kr. 172).
2. — 292.
2. — 292.

1391. p. picz.— 270.
Latgales
civīllikums (Kr. lik. kop. X sej. 1403. — 269, 270, 307, 308.
1404. — 268, 269, 270, 307, 308.
1. d.).
1441. — 205.
557. — 353, 354.
1442.
— 205.
1162.7 — 354.
1465. sek. — 272.
U72 . — 354.
1679. — 1684. — 289.
1466. — 205.
1679. — 288, 289.
1469. — 204.
1682. — 288.
1474. — 203, 204, 205.
1489. — 204.
Latvijas
civillikumi (viet. lik. kop. III d.). 1490. — 272.
1594. — 272.
VI — 261.
1598. — 270, 271, 272, 397.
XII — 287.
1600. — 272.
215. — 224. — 379.
2060.
— 272.
218. — 379.
2079.
— 255.
219. — 381.
2339.
—
340.
228. — 379, 380, 381.
2598. — 341.
229. — 380.
2777. — 205.
353. — 263.
2784.
354. — 263, 264.

355. — 263, 264.
415. — 381.
418. — 381.
434. — 456. — 381.
498. — 265.
499. — 264, 265.
502. — 203.
567. — 396.
636. — 285.
673. — 396.
691. — 265.
755. — 209.
771. — 266, 396.
810. — 251.
829. — 206.
830. — 206.
839. — 267.
841. — 267.
847. sck. — 267.
847. — 266, 267, 268.
861. — 268, 287.
872. — 253.

923. — 208.
1089. — 316.
1208. — 316.
1337. — 339, 340.
1340. — 339.

— 205.
2912. — 203.
2914. — 203, 265.
2916. — 264.
2918. —
272, 273,274, 285.
2922. — 205, 206, 207, 216, 236.
2936. — 343.
2943. — 274.
2953. — 264, 343.
2976. — 341.
3004. p. piez. — 262.
3015. — 288, 289.
3016. — 289.
3108. — 265.
3110. — 273.
3113. — 341, 342, 343, 344.
3117. — 407.
3122. — 208.
3123. — 208.
3125. — 208.
3127. — 208.
3131. — 216.
3132. — 215.
3133. — 215.
3135. — 274, 275, 276.
3136. — 274.
3159.
3304. — 216.
— 210.

3305. — 291.
3321. — 355, 369.
3345. — 207, 388.
3348. — 318.
3381. — 270.
3382. — 269.
3444. — 263.
3445. — 264.
3467. — 239.
3468. — 344.
3469. — 344.
3470. — 344, 345.
3473. — 207, 208,209.
3474. — 277.
3475. — 277.
3476. — 204.
3478. — 276, 277.
3480. — 208, 209.
3537. — 308, 309,345, 346.
3543. — 277, 278.
3545. — 278.
3552. — 278, 279.
3571. — 273.
3625. — 287.
3629. — 267.
3686. — 346.
3713. — 339.
3727. — 209.
3734. — 209, 263, 264, 346.
3735. — 263, 346.
3737. — 339.
3858. — 279, 280, 281.
3865. — 280.
3942. — 346, 347.
3964. — 209, 210.
4029. — 266.
4042. — 215.
4048. — 210, 211.
4084. — 347.
4103. — 348.
4163. — 281, 282,283.
4183. — 283.
4188. — 273.
4192. - 348, 349.
4237. — 283.
4239. — 283.
4363. — 4374. — 292.

4373 — 211.
4381 — 283, 284, 285, 286.
4404 — 286.
4419 — 311.
4461 — 309.
4477 — 349, 350.
4510 — 211.
4515 — 212.
4531 . — 211.
4537 — 211, 212, 213.
4553 — 286.
Civilprocesa nol. (1932. g. izd.),
1. (1.) — 230. 293, 293, 333.
3. (1801.) - - 360, 361.
6. (4.) — 293, 294, 302.
28. (21, 1803.) — 387.
30. (23.) - - 387.
102. (81.) - 266, 364.
104. (81\) — 361.
135. (102.) — 294.
155. (112.) — 294.
181. (129.) - - 228, 292, 328,
393, 408.
182. (131.) — 293.
192. (139.) — 361.
196. (142.) — 228, 266, 358,
361. 363, 366, 391, 393, 408.
207. (150.) — 361, 362.
214. (155.) — 362.
238. (16110.) — 370.
239. (16111.) — 371, 391.
255. (163.) — 363.
259. (1643.) — 362, 363.
271. (175.) — 295.
284. (187.) — 295, 371.
303. (2007.) — 256, 362, 363.
307. (2012) — 362.
392. (288.) — 219, 220, 221.
432. (3301) — 378.
433. (331.) — 378.
435. (332.) — 294, 311.
436. (333.) — 311, 363.
437. (334.) — 295.
444. (339.) — 281.
454. (366.) — 262, 281, 286, 363.
455. (3661.) — 303.
498. (410.) — 364.
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499. (411.) — 281, 294, 295,
296, 364, 365.
530. 442.) — 296.
532. 444.) — 296.
559. 471.) - 296, 297.
567. 479.) — 365.
568. 480.) — 365.
569. 481.) — 365, 366.
588. 500\a) — 365.
605. 515.)
297, 366.
623. 533.)
297, 298.
661. 571.)
368.
663. 572.)
298.
675. 584.)
220.
368.
676. 585.)
367.
677. 586.)
367, 368.
678. 587.)
263, 264.
728. 635.)
298, 299, 300.
733. 640.)
221, 222.
749. 693.)
222.
755. 659.)
300,' 301, 302.
763. 663.)
794. 693.) - - 227,302, 303.
804. 702.) — 302.
809. 7061.) — 367.
810. 706\) — 222, 223, 224.
816. 711.) — 241, 244, 246,
255, 276, 279, 281, 286, 289,
306 , 322, 324, 328, 376.
861. 750.) — 224, 371.
880. 776\) — 378,
891. 778.)
227.
893. 780.)
227.
894. 781.)
227.
896. 783.)
304, 367. 368,
369
898. 785.)
224.
907. 793.)
225,' 869, 870.
908. 794.)
370, 371, 372.
909. 795.)
371, 372.
910. 796.)
371.
911. 797.)
371.
1005. (881. a) — 362.
1019. (893.) — 225, 226.
1021. (895.) — 226, 227.
1076. (943.) — 228.
1087. (954.) — 277.

—

1095. (962.) - 229, 230.
1116. (968.) — 228.
1177. (1031.) — 228.
1192. (1047.) — 228.
1196. (1051.) — 372.
1214. (1069.) — 227, 228.
1234. (1092.) — 228, 229, 230,
277.
1268. (1122.) — 304, 305.
1293. (1871.) — 375.
1299. (11561.) — 376.
1305. (1160.) — 373.
1307. (1874.) — 373, 374.
1308. (1163.) — 374, 384.
1312. (1877.) — 373, 374, 375,
377.
1313. (1878.) — 377.
1316. (1880.) — 375, 376, 377.
1321. (1176., 1882.) — 306, 377,
378.
1323. (1179.) — 305, 306, 377,
378.
1324. (1180.) — 306, 307.
1336. (1197.) — 229.
1338. (1199.) — 307.
1339. (1202.) — 307.
1341. (1204.) — 307.
1342. (1888.) — 306. 378.
1357. (1215. a) — 307, 308.
1358. (1890.) — 230.
1365. (1892.) — 374, 375.
1366. (1222.) — 308, 383.
1369. (1892.) — 375.
1396. p. pielik.
5. (5.) — 382.
6. (6.) — 382, 383.
12. (12.) — 382, 383.
83. (22.) — 382, 383, 384.
92. (31.) — 387, 388.
97. (36.) — 382, 384.
1399. (1284.) — 378, 379.
1401. (1286.) — 292.
1411. (1300.) — 1420. (1309.) —
308.
1420. (1309.) — 308, 309.
1455. (13451.) — 1463. (1345°)
— 379.
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1455. (13451.) — 379, 380, 381,
382.
1463. (1345°.) - 380.
1533. (1913.) sek. — 203, 265,
380.
1533. (1913.)
1546.
(1926.)
— 265.
1548. (1928.) sek. — 380.
1565. (1947.) sek. — 380.
1922. g. 24. marta lik. par
darba laiku (L. kr. 74).
2. p. piez. — 235.
17. — 235, 236, 237, 314.
18. — 389.
Rūpn.
darba lik. (Kr. lik. kop. XI sēj.
2. d. 1913. g. izd.).
62. — 283.
Dzelzceļu lik.
97. — 245.
Daž.
dzelzceļu noteikumi.
Dzelzceļu tarifs.
35. — 320, 321.
37a. — 392, 393.
1923. g. 1. okt. noteik. Nr.
234, par vagonu padošanu
preču iekraušanai un izkraušanai.
6 § ar piez. - - 393, 394.
Rīkojums Nr. 176 par
pargrozlbam un papildinaj.
Valsts dzelzceļu preču tarifā (V. V. 31./109).
37a. — 392, 393.
1929. g. 16. apr. rikojums
Nr. 163, par „Valsts dzelzceju pr'eču tarifa" 1. daļas
papildināšanu (V. V. 29./S6)
— 392.
Rikojums Nr. 100 par
Latvijas-Lietuvas tiešo satiksmi (V. V. 25./27) — 394,
395.

_ Rigas
hipoteku bicdr. statuti.
91. § — 323.
1924. g. 16. jūri. lik. par
telpu
īri (L. kr. 91).
2. — 358.
8. — 290, 367.
27. (1924. g. red.) — 214, 215,
216, 217.
32. p. 1. p. — 356.
7. p. — 308.
11. p. — 290, 291, 355,
356.
37. p. 2. piez. — 217, 218, 356,
357.
38. — 357, 358.
46. — 358.
1925. g. 27._okt. noteik.
par valsts iestažu
juriskonsultiem (L. kr. 186).
4. — 292.
5. — 292.
1924. g. 23. okt. Bernes
konveneija preču parvadašanai
pa
dzelzceļiem
(L.
kr.
1926./74).
34. — 395, 396.
1919. g. 5. sept. noteik.
par
kooperātīvam sabiedr. un vinu
savienībām (L. kr. 126).
16. — 406.
47. — 222.
48. — 222.
49. — 222, 223.
Kriminalproc. nol.
35. (30.) — 386.
1928. g. 4. jün.
kuģu hipot. un juras pras. lik.
(L. kr. 126).
55. — 332.
1930. g. 31. jīīl. noteik.
par
inaizes labibas tirgus regulešanu (L. kr. 123).
6. — 239.

1930. g. 14 jnn. instruk- 322. — 316.
cija pic šī lik. (L. kr. 126). 340. — 250, 251, 252, 253.
16. — 239.
341. — 253.
1920. g. 18. rnarta resp. 353. — 250.
1923. g. 17. marta lik. par 359. — 250.
363. — 252, 253, 254.
vienīgo
maksāšanas līdzekli un agrāko
1915. g. 22. apr. lik.par
parādu nokārtošanu (L. kr.
prctenziju caurskat. kartī181 un 23) — 274, 275, 276,
bu pēc
326, 327, 402.
piegādes līg. (L. kr. 1005) —
Kurzemes 1804. g. 11.
308, 309.
nov.
1927. g. 22. apr. lik. par
meža reglaments.
darbiem un
2. — 261.
piegādēm valsts vajadzībam
1920. g. 2. scpt. lik. par
(L. kr. 44).
mieru ar Krieviju (L. kr. 204) 77. — 299.
80. — 299.
— 262.
Nodevu nolik. (Kr. lik. kop. V
1929. g. 15. okt. pārgroz.
sēj.).
un papild. lik. par darbin.
202. — 396.
un
207. — 397.
piegādēm valsts vajadzībām
213. — 397, 398.
(L. kr. 216).
214. — 322.
, 87. p. 2. piez. — 279, 299.
231. — 399.
Pilsetu pašvald. lik.
254. — 399.
8. — 339.
258. — 324, 326, 398, 399.
Pilsetu pašvaldības darbinieku
259. — 326.
dienesta lik. (L. kr. 1931./54).
269. — 323.
25. — 407.
269. p. picz. - - 323.
26. — 408.
Nodokļu noliķ.
27. — 408.
7. — 328, 329.
1912. g. 23. marta lik.
1914. g. 4. okt. lik. par
par
dažu
publicēšanas kārtību grozīšanu
nodokļu paaugstināšanu u. t. t.
tiesas uu daž. administr. ie(L. kr. 2870).
stādēs — 354.
2. — 324.
Lik. par lauku iedzīvo1922. g. 3. rnaija lik. par
tāju nodroš.
ilggadīgo
slimības gadij. (L. kr. 1928./127).
nomas ljguma normām (L. kr. 4. — 333.
91) — 402, 403.
5. — 333, 334.
3. — 403.
Instrukcija pie šī lik.
Notar,
nolik.
1
7.
p.
ar
picz. — 333.
285 . — 247, 252.
309. — 249.
1903. g.
316. — 247, 248. 249, 250.
sodu lik.
321. — 249, 315, 340.
420. — 381.
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1933. z.
sodu lik.
486. — 381.
Tiesu iek. lik.
174. (250.) — 359.
331. (4061.) — 347. (406ln.) _
359.
349. (4061S.) — 359.
J
Tirdzn. nolik. (Kr. lik. kop. rT
sēj. 2. d.).
54'. — 310, 311.
Tirdzn. proc. nol. (Kr. lik. k r,
XI sēj. 2. d.).
416. — 387, 388.
1902. g.
Vekseļu lik.
3. p. 2. piez. — 317.
15. — 242.
16. — 242.
17. — 242.
23. — 243, 244.
25. — 242, 243, 244, 370.
26. — 370.
28. — 319.
29. — 317, 318.
33. — 318.
58. — 318, 319, 391.
Vietejo lik. 1. dala.
360. — 380.
1920. g. 12. marta lik. par
zemes_ grāmatu nodaļām un
notariem (L. kr. 166).
3 . — 255.

—

1928. g. 9. jun. lik. par
pārgroz.
zemes gräm, lietās Latgalē (L.
kr. 134) — 288, 289.
Kurzemes
zemn. lik.
62. — 287.
122. - 351, 352.
123. — 352.
Kr. rlkoj. par
zlmognod.
12. — 240.
45. — 240.
57. p. 3. p. — 240.
Rīkoj. par
zīmognod.
3. — 238.
4. p. 3. p. - 241.
5. — 315, 316.
13
239
16. p. 2. p.'„b" nod. — 239, 240.
3. p. — 240.
36. — 240.
37. — 239, 240.
39. p. 1. p. — 315, 316.
43. p. 7. p. - - 316.
46. p. 32. p. — 239.
55. p. — 240.
90. — 238.
91. — 240, 241.
100. — 241.
104. — 241.
111. — 390.

—

434 —

XL sej. 4.—6. burtn.

Spriedumu rādītājs
pēc lietu nosaukumiem.
Lietas
Nr.

Lpp.

1934. g.
891.
1012.
1587.
1672.
1896.
1024.
• 1306.
952.
1101.
2905.
289.
1580.
621.
1132.
2078.
961.
703.
1170.
1093.
2372.
1305.
1173.
1900.
1112.
880.
1082.
1646.
818.
355.
1268.
368.

Afanasievas — Jeršovu
272
Baloža nek. īpaš. pārdoš. 1
307
Bartlinga — a. s. „A. Oehlrich un Ko"
274
Bērziņu — Santiņš
294
Bietes — Veidenbergu
238
Bīriņa — Rigas Centrālo slimo kasi
283
Blüzmanu 1
247, 254
Brinken — Zemkopibas min
257
Cīruļa — Clruli
210
Čeido — Vispar. apdroš. sab. nelaimes gad. . . . 298
Dauce — Flavnieku
211
Dormaņa testam. 1
250
Dulkeitu u. c. — Heimcrinku
- . . 281
Dzelzlsa — Satiksmes min
279
Dzena m. m. — Mežiti
361, 389
Dzintera — Heidemani
318
Fglītes 1
224
Finanču min. — Tukacigcru
205
Freidensteina — Finanču min
272
Gailis — Rozīts
. 237
Qaliers 1
252
Glazers — Liepajas židu krcd. sab
290
Grāva — Dzelzcelu virsv
■ 246
Qrlhbergs — II Pārdaugavas kr.-aizd. s-bu . . . 242
Gtitmana — Alksni
286
Horsts — a. s. A. Buša „Fiat-Lux"
226
lkskiles pag. valdes im Babula 1
249
Irbe — Sade
322
„Jugla" — Finanču min
244
Kanska 1. . . . . . _. _
, 239
Kārkllša mant. m. — patērei. b-bu „Dzimtene" 222, 221
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Lietas
Nr.
LDP.
904. Kirša
Kiršu u. c."
207
1883. Knopplngu nek. ipas. p ä r d ■
J27
1177. Kriēvu-Baltijas mineralellu rektifikācijas a. s.
Neitalu
231.
1863. Krištubana 1
259
1187. Krumstedts — Zvejnieka in. m
294
2220. Lapsiņš — „sRossija"
358
1040. Lapuka — Krauze un Kuilis
297
721. Latvijas bankas — Bumaiii . . . . . . .
210, 217
820. a. s. „Latvijas stikls" 1
306
1099. II Liepajas savst. kreditb-bas - Kargastu u. c. . 213
2870. Loparevs — Uortinski
235, 236
089. Meijcra — Zebba
211
650. „Merino" 1
240
407. Neiburga — Neiburgiem u. c
268
871. Neilanda 1
_
230
730. Nestcrova nek. ipaš. pardoš. 1
304
956. Noldcs — Sviķi u. c
•
207
3006. Odiņa — Blūmu
297
996. a. s. „A. Ochlrich un Ko" admin. 1
331
940. Ozoliņa — Vispar. apdroš. sab. nelaimes gad. . . 256
268. Pētersona sūdz. Jēgera 1. pr. Vimbe
230
999. Plīīme — Balodi
225
993. Prokofjeva mant. 1
205
316. Pudersella — Putniku
209
936. Raņķu kr.-aizd. s. 1. ar apdroš. un transp.
a. s. „Latvija"
277
1186. Razumu l._
228
911. Rigas pilsetas — Yalteri
336
1325. Rodiņš un Kronbergs — Kronbergu
303
1116. Samīts • a. s. „Auto" .
203
1131. Samīts — a. s. „Auto"
265
431. „Sovtorgflot" — Dzelzceļu virsv
321
405. Sproģa — Latv. tirdzniec. un rüpn. banku un IV
Rigas savst. kredit. b-bu '
221
515. a. s. „Storm un Rull Ltd." — Abramu
234
2009. Šatova — Butkusu im Ramiuu
363
630. Šerstu 1
255
1260. Temkinu 1
308
873. Terzens 1
241
1939. Yaltera-Niedras — Cenciperu
291
3060. Zariņa — Klumbcrgu
-.218
844. Zaueru-Izraelitu un Joselsonu
296
73(,. „Zelta Lats" 1
224
690. Zemkopības min. — Renenkampfs
302

—

436

—

Lieias
Nr.

868.
1837.

Lpp.

Zibeiko inant. 1
Zvirbula — Valmicras pareizticigo
dievnamu
Apvien. sapnlc. špried. Nr. 18 . '.

240
draudzes
295
217

1935. g.
29
937
121.
118.
105.
731.
302.
391.
712,
402.
153.
175.
376.
504.
219.
137.
409.
211.
184.
351.
35.3.
237.
192.
123.
682.
91.
122.
390.
36.
65.
159.
104.
1561.
8.'
483.
142.
312.

,

, , 366
„
, 366
fc
Andreicana — Duküru
, . 295
Andžana mant. 1
397
Berzinska — Laivu
347, 370
Bodrova mant. 1
354
Brieža — „Zelta Lats"
340
Bružas 1
J82
Buršķis — Valdšteiņiem
. . . ' . - . Mö
Ceimera — Satiksmes min
379
Codes piensaimn. s-bas — Bukoltu
341
Danciibcr.ua — Finanču min
293
Danilovs — Kronbergu
363
Paugaypils brivprātigo ugunsdzēsējti b-bas 1. . . 354
Daugavpils pils. pašv. — Žcmčugoviem . . . .
403
Didrichsona — Kuldlgas pilsētu
408
Dolfija Lukašiem im Trijetcu
367
Dumbra 1
. 351, 352
Dzelzcclu virsv. — Dumpi
346
Dzelzcclu virsv. — Lcišavnicks
264
Fcldhüna - Zēli im Latvijas bankas Ventspils nod. 311
Feldmaņa — Šķēsēnu
294
Finanču min. — Blumbergu
283
Finančn min.
Mozeasu un üzolnieku . . . . 270
Finanču min. - - Rigas pilsctu
339.
Freija 1
378
Fridmana un Starceva — a. s. „Rigas konservu
fabrika S. K. F." . .* ._
313
Garokaina nek. īpaš. pardoš. 1
401
Golubcvas — Jefrcmovu
364
Grāmatnieka 1
298
Grigora un Emsa 1
399
Grinšpona — Lifšics
357
Hcrmans u. c. Satiksmes min
367
Jakobsons — Aršiem
289
Jakovleva — Poricti
345
Janzena mant. 1
398
Jaimauces kr.-aizd. sab. — Bensomi u. c
319

Lietas
Nr.
316.
5.
680.
331.
171.
366.
204.
725.
1218.
538.
76.
584.
114.
673.
578.
344.
311.
486.
191.
68.
10.
^■īč).
278.
603.
713.
40.
l(()2.
646.
683.
80.
83.
186.
487.
592.
1019.
82.
246.
261.
347.
384.
412.
445.
476.

.lurjaka - a. s. „Liepājas banka"
a. s. „Jurmala" nek. ipaš. pard. 1
Kalniua — Dzclzlti u. c
Kapcloviča — Loišu
' . .
Kara min. ekonomiska vcikala — Tlfentalu . . .
Karsavas pat. b-bas „Krajums" — Latvijas banku
Kauliņa nek. Ipaš. pardoš. 1
Kli&enes piensaimn. s-bas — Bērziņu
Krastiņa 1
Krieviņa — Cebergu
Lapina — Mironoviču
„Latrekords" 1
Laucesas pag. pašv. — Lukovskieni
Laurina — Spari un Oormsenu
Levi — Dzelzccļu virsv
._ . .
Liburkina un Mirica — Finanču min. Jiirniecības dep
Lichtenbergs — Nodokļu dep. un Lichtenbergs . .
II Liepājas savst. kr.-b-bas — Kochu
Lindes — Kroni nn Platnieku
Lnrie un Gaigališa 1
Mazalevska — Olaudanu
268,
Miezis — Kaziņš
Miķelsona — Jēkabsonu
Mnrnieka nek. īpaš. pārdoš. 1
Ozoliņa 1
Pavnla — Birzitis
Petrovičs — Abolta m. m
Plumes nek. īpaš. pardoš. 1
Radzoba — Kalninš
Riemšas —■ Bāreniem
Rigas pilsetas — Rabinoviču un a. s. „Vidzemes vilnas mannfaktCiras"
Rigas rupiiickn savst. kr.-b-bas Miezīti u. c. . .
Rudina 1
Sades — Dzelzceln virsv
Sarkans nek. īpaš. pārdoš. 1
„Sc-vtorgflot" — Dzelzceln virsv. . . . . . .
Spruksta 1
Steinberga — Zemkopibas min
Strēzmanis — Martinsons
Stnknla 1
396,
Stukeļa 1
Stundas
Mežn dēp. n. c
Stūrmanu — Jaskovskn

.Lpp.
317
3.M
265
348
344
286
375
406
316
556
400
405
385
314
393
J00
329
340
350
324
287
369
391
372
*83
364
341
376
369
295
388
372
384
395
378
394
382
276
362
398
332
347
^i

—
Lietas
Nr.
346.
1018.
586.
443.
1158.
489.
66.
27.
50.
354.
355,
536.
705.
431.
1721.
. 383.

438 —

Šlēgela — Auziņš
Šmita — Tilneri , . . _.
Smuklera nck. īpaš. pardoš. 1
Šubika — Vītolu u. c
Tcnisona 1
Tēviua — Satiksmes min
Trusis u. c. — Bērzilau
Upe nek. īpaš. pārdoš. 1
Vabules — Eriiiu
Vecvagars -?- Bauskas apr. pašv
Vilca — Glūdas pag. pašv
Vunģa — Neibergu •
Zalmanovska 1
_
Zemkopības min. — Piltenes pilsētu
Zubkovska — „Picna Eksports"
Zvirbuļa 1

Lpp.
169
546
305
386
359
309
361
377
278
334
266
358
373
263
349
390

—
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spriedumu rādītājs
lietu numerācijas kārtībā.
L i e t a s «Ms

Lappuse

1934. g.
268
289
316
355
368
405
407
431
515
621
630
650
689
690
703
736
721
730
818
820
844
868
871
873
880
891
904
911
936
940
952
956

230
211
209
244
222, 221
221
268
321
234
281
255
240
211
302
224
224
210, 217
304
322
306
296
240
230
241
286
212
.201
336
277
256
257
207

Lietas «Nu

Lappuse

961
993
996
999
1012
1024
1040
1082
1093
1099
1101
1112
1116
1131
1132
1170
1173
1177
1186
1187
1260
1268
1305
1306
1325
1580
1587
1646
1672
1837
1863
1S83
1896

318
205
331
225
307
283
297
226
212
213
210
242
203
265
279
205
290
231
228
294
308
239
252
247 254
303
250
274
249
294
295
259
327
238

—
Lietas JMņ

Lappuse
1900
246
1939
291
2009
363
2078
361, 389
2220
358
2372
237
2870
235, 236
2905
298
3006
297
3060
218
Apvien. sap. Nr. 18--217.
1935. g.
5
8
10
27
29

36
40
50
65
66
68
76
80
82
83
91
104
105
114
118
121
122
123
137
142
153
159
171
175
184
186
191

323

289
268 287
377
366
364
364
278
298
361
324
400
295
394
388
378
357
347, 370
385
397
295
313
270
408
398
341
399
344
293
346
372
350
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192
204
211
219
237
246
261
278
31 1
312
316
331
344
346
347
il
»3

354
355
362
366
376
383
384
390
391
402 .
409
412
431
443
445
476
4S3
486
487
489
504
535
536
538
578
584
586
592
603
646

283
375
351, 352
403
294
382
276
391
329
319
317
348
300
369
362
264
31 1
334
266

340
286
363
390
396, 398
401
382
379
367
332
263
386
347
356
345
340
384
309
354
369
358
356
393
405
305
395
372
376

—
L i e t a s JSl>

673
680
682
683
705
712
713
725
731

Lappuse

314
265
339
369
373
365
383
406
354

441

—
L i e t a s .\<j

937
1018
1019
1158
1218
1561
1602
1721

Lappuse

366
346
378
359
316
367
341
349

Latvijas civīllikums.

XXXVI.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu
un aprādito da tu pamata nākusi pie slēdziena, ka Kriev. civ.
lik. 2132. p. noteic vispārēju nosacījumu, ka katrs sabiedrības līgums slēdzams rakstiski, tāpat kā visi līgumi pēc Kr.
civ. lik., ka šis 2132. p. nosacljums piemērojarns Latvijā tikai
saskai.iā ar L. civ. lik. nosacījuiniem par līguma noslegšanas
formām, un tā kā L. civ. lik. pieturas pic neformālo līgrumu si*
stēmas, tad arī neesot ieraesla prasīt ■ rakstisku fonriu no sabiedrību llgumiem; ka tamdēl Apgabaltiesa pareizi esot pielaidusi prasītāja 0 . fiecinieku nopratinäsanu tä apstākla pierādīsanai, ka O. 1922. g. 15. februaia līgumā paredzētos Ls 1600
ir iemaksājis gan naudā, san mantas, un ka saskaņā ar so Иgumii p. s. sākusi darbotics prasītājam kā biedram piedalotics.
Izejot no tā konstatētā apstākļa, ka prasītājam nebija izdota
darba grāmatiņa, Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka prasītājs esot bijis nevis atbildētaju stradnieks, bet viuu kompanjons, kā to arī esot noliecinājuši prasītāja liecinieki. Savā kasācijas sHdzībā atbildētāji aizrāda, ka Latgalē bija piemērojami
L. civ. lik. 2132. p. un Tirdžn. lik. 59. р., kuri stingri prasa
sabiedrības līguma rakstisku formu un ka L. civ. lik. nosacījumi Latgalē nekādā ziņā nav piemērojainL Šāds atbildētāju
aizrādījums nepelna ievērību, vispirms tamdēļ, ka starp prāvniekicm tiešām tika noslēgts r a k s t i s k s
sabiedrības
1 ī g u m s, pie kam, kā tas redzams uo paša līguma. vinš ir
Slēgts R ī g ā un tamdēl Tiesu Palāta, citējot Latvijas Senāta
[922. g. 1. VI spried. Jaunzema lietā Nr. 156 (15) varēja rēkiuāties ar to, ka prāvnieki, slēdzot savu līgumu R ī g ā , domajuši izšķirt no šā liguma izrietošās attiecības pēc Rietrum-
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Latvijā pastāvošiem privātlikumiem. Atbildētāja aizrādījuuis,
ka Latgalē piemērojami L. civ. lik. 2132. p. un Tirdzn. lik.
59. p. būtu atzīstams par pareizu, ja sabiedrības līgums būtu
slēgts Latgalē. Bet, kā tas izriet no paša līguma (rniertiesn.
akts 34., 1. р.), viņš tika slēgts Rīgā. Saskaņā ar L. civ. lik.
iev. XXXVI p. attiecībā uz darījumu (līgumu) f o r m u var picmērot tiklab tā tiesu apgabala likumus, kurā darījums jāizpilda,
k ā a r ī t ā s v i e t a s l i k u m u s , к u r ā d a r ī j u m s n os 1 ē g t s. Kaut gan Tiesu Palāta tieši nav citējusi šo likunia
pantu, tomēr saskanā ar to un pretēji atbildētāju iebildumiem,
Tiesu Palāta varēja nākt pie slēdziena, ka dotā gadījumā, kur
līgums slēgts Rīgā, bicdru iekšējās attiecības puses varēja rēgulēt ar m u t i s к u 1 i g u m u, kurš bicdricm un to iekšējām
savstarpīgām attiecībām būtu tāpat saistošs, kā rakstisks (Scu.
CKD. 22/45). Ar to atkrīt visi kasācijas sūdzības iesniedzēju
aizrādījumi tās 1. un 2. pktos, ka sabiedrības līgums dotā gadījumā esot slēdzams vienīgi rakstiskā formā, un ka šī līguma
izpildījumu varot pierādīt tikai ar rakstiskiem pierādījumiem,
bet ne ar liecinieku liecībām.
(1934. g. 22. novembra spr. Nr. 876, Ozola pr. 1. pr. Šitko u. c.)

85.

Pēc L. civ. lik. 79. un 80. p. p. Vidzemes pilsētās ar laulību laulāto starpā nodibinās mantas koplba. Izejot no šīs laulāto mantas kopības, Tiesu Palāta uz L. civ. Hk. 65. p. pamata
nākusi pie parciza slēdzicna, ka kopējā raasa atbild par visām
vīra parādu saistībām. Nedz L. civ. lik. 79. un 80. р., ncdz
L. civ. lik. 85. p. nedod pamata celt praslbu, kura pamatojas
uz Iīguma noslēgta t i к a i a r v ī r u, — arī pret sievu. Konstatējot, ka sieva nekādu dalību līguma noslēgšanā nav pēmusi, Tiesu Palāta varēja nākt pic augšā pievcstā slēdziena,
ka prasība neesot pareizi vērsta pret sievu (sal. L. civ. lik.
84. р.).
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 257, Pēkšēna nn Frölicha pr. I. pr. Latvi
jas Bankii u. c.)

691.
Apgabaltiesa atzimisi, ka prasītājs gan apgalvojot, ka viļia valdijumu par Л. mājārn atbildētājs sacis traucēt tikai
1931. g. 31. marta, bct по liecinieka Vila L. liecības izriet, ka
jau 1930. g. oktobrī atbildētājs ieradies pic viua, prasītāja nomnieka, paskaidrojis, ka visas mājas picdcrot viņam un neļāvis
L. vairs gahīt lopus, tikai vēlāk uz L. līīgumu atlāvis vinam
ganīt lopus speciāli norādītās vietās. Šādu atbildētāja rīcību
Apgabaltiesa kvalificējusi kā valdījuma traucējumu, bet uemot
vērā, ka prasība celta 1932. g. 29. jūnijā, nākusi pie slēdzieiia,
ka ir iestājies prasības celšanas noilgums, kādēļ prasība uz
L. civ. lik. 698. p. pamata atraidāma. Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievērību. Prasītājs vispirms pareizi aizrāda, ka
Apgabaltiesas konstatējums, it kā prasība esot cclta 1932. g.
29. jūnijā, ir klūdains, jo no lietas redzams, ka prasība faktiski
celta jau 1932. g. 11. martā. Rez tam Apgabaltiesa pārpratusi
prasītāja iesūdzības raksta saturu. Prasītājs, attēlojot 1931. g.
30. martā un vasarā notikušos gadījumus, pilnīgi noteikti izteiči'es, ka atbildētājs minētā laikā ar draudiem un vardarbību
nodzinis virja nomnieku по А. mājām im sagrābis prasītāja
lietoto zemi savā lietošanā, izstumjot prasītāja nomnieku по
aprādītās zemes. Sakarā ar to, tad arī prasīr.ājs cēlis prasību
par traucēta (zaudētā) valdījuma a t j a u n о š a n u par A.
mājām, t. i. L. civ. lik. 691. pantā paredzēto prasību (actio
spolfl). Turpretim Apgabaltiesa lietu izšķīrusi, izejot no augšā aprādītās atbildētāja rīclbas, kura notikusi 1930. g. oktobrī,
pie kam Apgabaltiesa tomēr nav konstatējusi, ka atbildētājs
tad prasītāju ar vardarbību būtu izstūrnis no A. māju valdījuma. Tādēļ jāatzīst, ka atbildētāja rīcība 1930. g. oktöbrl, ja
tā nebija savienota ar prasītāja izstumšanu no valdījuma, uzskatāma par irrelevantu konkrētai prasībai, kuras prickšmcts,
kā jau teikts, ir zaudētā valdījiima a t j a u n о š а п а ни kura
kvalificējama kā actio spolii, bct nevis kā prasība par valdījuma a i z s a r d z ī b u (L. civ. lik. 682. р.), kādu prasību prasītājs vienīgi btltu varējis celt, pamatojoties uz Apgabaltiesas
konstatēto, 1930. g. oktdbrī notikušo faktu, ja tas nebija savienots ar prasītāja izstumšanu no A. mājām (ко Apgabaltiesa neapgalvo). Tādā kārtā Apgabaltiesa, atzīstot, ka prasības no-
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ilgums sācis. tecēt jau 1930. g. oktobrī, pielaidusi motīvēšanas
nepareizlbu un nepilnību.
(1935. g: 21. febr. spr. Nr. 388, Pētersona pr. 1. pr. Pētersonu.)

1469.
Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiešas sprieduma
motīviem, uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un aprādīto datu, sevišķi uz nopratināto liecinieku liecību pamata, nākusi pie slēdziena, ka Latvijas Bankai esot piederējušas rokas
ķīlu tiesības uz to akc. sab. „Lini" piederošo kustarao mantu,.
kuru tā, Latvijas Banka, 29. jūlijā 1927. g. ir pārdevusi atklātā
izsolē; ka akc. sab. „Lini" esot lūgusi Latvijas Banku atvērt
viņai kreditā speciālu tekošu rēķinu „on call" veidā, pieņemot
kā nodrošinājumu preces, kuras pēc sarakstiem tika nodotas
uz tālāk minētiem noteikumiem; ka 29. novembrī 1924. g. 2
liccinieku klātbūtnē esot sastādīts. ieķīlāšanas akts, ar kuru
akc. sab. „Lini" ieķīlā Latvijas Bankai it visu vinai piederošo
tiklab uz darbu vietām atrodošos, kā arī sevišķā sarakstā apzīmetos linu punktos, Rigas muitas un citās noliktavās glabājušos dzīvu un nedzīvu inventāru, kustamo un nekustamo man
tu, kuras faktiskā tirgus vērtība un atrašanās vieta tuvāk noteikta atsevišķos novērtēšanas aktos un sarakstos, ka saskaya
ar liec. K- un P. liecībām uz pievestām icķīlātām mantām esot
pielikti attiecīgi uzraksti par ieķllāšanu, ka, bez tam, pieņemot
fabrikas rokas ķīlu, Latvijas Banka esot norīkojusi kā s a v u s
s a r g u s fabrikas pārziņus, kuri pārzinājuši visu ieķīlāto inventāru, kas ticis uzņemts pēc speciāliem sarakstiem, un kurus Latvijas Banka uz šī momenta s к a i t ī j u s i savā dienestā; ka pēc Tiesu Palātas domām atzīstami par ieķīlātiem kā
rokas ķīla a r ī t i e l i n u s t i e b r i ņ i , k u r i v ē l ā k p i e n ā к u š i к 1 ā t, jo ja vēlāk tika fabrikās nogādātas jaunas
partijas stiebriņu, t a d n о n ā к о t t e 1 p ā s, к u r a s a tradās Latvijas Bankas sargu uzraudzībāun
pie kādām telpām bija plakāti par iekīlāšanu Latvijas Bankā,
— tad līdz ar to arī šie vēlāk piegādātie stiebriņi pēc Tiesu
Palātas domām e s о t nonākuši L a t v i j a s B a n k a s r o 
k a s ķ ī l ā . prasītāja kasācijas sūdzība pclna ievērību. Kā
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vinš pareizi aizrāda savā kasācijas sūdzībā, lai atzītu par
ieķīlāticm kä rokas ķīlu tos linu stiebrinus, ktiļ-i 110 trcšām
pcrsonām nodoti akc. sab. „Lini", vajadzīgas vismaz divas
personas: viena, kura kā akc. sab. „Lini" pārstāvis picņeintu
linu stiebrinus по pārdevējiem un tos nodotu rokas kīki Lat
vijas Bankā, im Latvijas Bankas priekšstāvis, kas tos pieņemtu no akc. sab. „Lini". Vai nu visos akc. sab. „Lini" linu punk
tos, ktir Latvijas Banka atzinusi savas rokas ķīlu tiesības uz
akc. sab. „Lini" mantu, — aizrādītie nosacījumi tikuši izpildīti
un vai tur apzīmētās personas bija klāt, — to Tiesu Palāta
nemaz nav apsvērusi.
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 531, Legzdipa pr. I. pr. Latvijas Banku.)

2682.

Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādlto datu pamata konstatejusi, ka saskaņā ar starp Andžu
im Bertu E. un mirušo Pēteri L. noslēgtā līguma 6. § — pārdevējam Pēterim L. un a r I v i n a m a n t i n i e к i e m esot
bijusi tiesība atkāpties no līguma, samaksājot divkārši jau iemaksāto naudu; ka šo tiesību mantiniece Marija L. — prasītāja šai lietā — aii esot izlietojusi un, iemaksājot Ls 4000, esot
panākusi to, ka galīgs pirkšanas-pārdošanas līgums par mājas pārdošanu Andžam un Bertai L. nav ticis noslēgts, kaut
gan atbildētāja šai lietā Berta E. taisni pastāvējusi uz šī līguma noslēgšanu. Izejot no šiem konstatējumicm, Ticsu Palāta
nākusi pic slēdzicna, ka ncesot pamata uzskatīt, ka s a ņ c m о t v i ņ a i p i e к гī t о š о d a ļu n о i с m а к s ā t i em
Ls 40(70,— a t k ā p š a n a s n a u d a s a t b i l d ē t ā j a b ū t u
netaisni iedzīvojusies uz prasītājas rēķina un ka par iedzīvošanās objektu nevarot tikt uzskatīts arī mājas l/* dala, kui'u
atbildčtāja icguvusi kā mantiniece uz likuma pamata, pateicoties tarn apstäklim, ka prasītāja, iemaksājot a t k ā p š a n ā s
n a u d u, panākusi prctēji atbildētājas gribai noslēgtā pirkšanas-pārdošanas līguma iznīcinašanu; ka L. civ. lik. 2682. p. noteikumi neesot piemērojami dotā gadijumā, jo šc neiet runa par
n c p i e c i e š a m i e m i z d e v u m i c r n , kuri izdarīti lai uzturētu nedalnmu mantu, vai arī, lai neslu šai īnantai patiesu la-
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biiinii, bet gan par gadījumu, kad izdevums izdarlts, lai aizkavētu nekustamas mantas pārdošanu un līdz ar to arl attiecīgas pretvērtības — pirkšanas-pārdošanas summas vcida — 110nākšaiiu līdzmantinieku rokās; un ka L. civ. lik. 2682. p. neapšaubami dümfui izdevumi, kuri izdarlti visu Iīdzmantinieku
interescs, bct dotä gadījumā hdzmantiniece — atbildētāja šai
lietā taisni pastāv uz tā, ka prasītājas izdarītais izdevums aizskar viņas intereses un vienmēr pastāvējusi uz to, lai spēkā
paliktu noslēgtais pirkšanas-pārdošanas līguins. Savā kasācijas sūdzībā prasitāja aizrāda, ka Tiesu Palāta neesot apsvērusi, kāda nozīmc ir Tiesu Palātas spriedumam agrākā 193Ü. g.
lietā, šīs lietas izšķiršanai: ka Tiesu Palāta neesot arī apsvērusi, ka atbildčtaja sai.iēmusi pilnā apmērā kā atkāpšanās naudu, tā arī neatkarīgi uo tā ieguvusi vienu ceturto daļu no atstātā niantojuina un ka atbildētāja — k ā p i г с ē j a esot ie
guvusi piluu atlīdzību, bet к ā m a n t i u i e с e tā necsot piedalljusies pie to izdevumu segšanas, uz kura pamata tā ieguva pilnu atlīdzību к ā p i г с ē j a, un ka tamdēļ Tiesu P a lāta esot pārkāpusi L. civ. lik. 2682. un 3734. un Civīlproc.
nol. 816. un 1636. p. Prasītājas kasācijas sūdzība pelna ievērību. Saskaņā ar starp Andžu un Bertu E. un mirušo Pēteri
L. noslēgtā līguma 6. §, kā to konstatējusi Tiesu Palata, —
pārdevējam P. L., kā arī viņa mantiniekiem bija tiesība atkapties no līguma, samaksājot divkārši jau iemaksāto naudu; dotā
gadījuma, kā tas arī konstatēts lietā. pircēji samaksājuši par
nekustamu mantu Ls 2000, t. i. visu pirkšanas-pārdošauas
summu, bet prasītāja izlietojot līguma 6. §, samaksājiīsi pircējiein atpakaļ divkāršu summu, t. i. Ls 4000,—. No šīs summas
viena puse, t. i. Ls 2000,— atzīstama par pārdotās nekustamās
mantas ekvivalentu: tā kā mirušā Pētera L. mautojuma masā
paliek nekustama manta, — tad šī summa Ls 2000,— kā nekustamas mantas ckvivalents, nav atzīstama par ietilpstošu mantojuma masā, bet gan par pircēju mantu, кща viniem bija atdodama atpakal (pretium succedit in locum rei). Atlikiisa sum
ma Ls 2000,-т apmērā turpretim ir ta a t к ā p š a n a s n a u d a,
kuļ-u samaksäjot pārdevējs vai vii.ia mautiuieki varēja saskaņa ar līguma 6. §, amillct pirkšanas-pārdošanas ligumu un patuTēt pardoto nekustamu mantu pardevējam resp. viņa mantojuma masā. Tā tad, pretēji Tiesu Palātas domära par a t -
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k ā p Š a n ā s п а и du, kura pārdevējam vai viua īnantiniecēm bija jāatmaksā по pārdevēja niantas, rcsp. viņa rnantojuma masas pircējiem, atzīstami tikai šie pčdejie Ls 2000,—, kuri,
ja pardevēja mantnieki gribēja izlictot līguma 6. §, bija izmaksājami pircējiem n о m a n t о j и m a in a s a s, jo ši atkāpšatiās паи da, kiu;u saniaksajusi prasītāja, atzīstama par tādu izdevumu neizdalitai mantai, par kuru runā L. civ. Hk. 2682. p.
un kiiļs bijis ncpicciešarns, lai uzglabātu pārdevēja nekustamu
mantu mantojuina masā. Ja arī atbildētāja šai lietā taisni pastāv uz tā, ka по prasītajas izdarītais izdcvums aizskar vii.ias
intereses un ka vina vicnmēr stāvējusi par to, lai spēkā paliktu noslēgtais pirkšanas-pārdošanas ll^ums
tad vienīgi
tamdēļ, ka dotā gadīj'umā atbildētājas interescs к й p i г с ē j a s prevalēja par vinas interesēm к ā m a n t i n i с с e s. Tas
top skaidri, ja pienem, ka nckustama manta tiktu pārdota par
puscenu ne atbildētājai — к ā m a n t i n i e с с i, beī kādai svešai trešai personai. Tā tad, visādā ziņā jāatzīst, ka šis prasītājas izdevums nesīs neizdalītai mantojuma masai patiesu laburnu un ka tamdēl šis prasītājas, kā līdzmantinicccs. izdcvums
saskaņā ar L. civ. lik. 2682. p, jānes visām 3 līdzmantiuiecēm
samēi'cā ar katras daļu. Ka pareizi aizrāda prasītāja savā kasācijas Midzībā, atbildūtāja к a p i r c ē j a ir ieu'uvusi pilnu atlīdzību, bct к ā m a n t i n i e с e t ā n a v p i e d a l ī j u s i e s
p ie t a iz d e v иm a segšanas, иz к и га р а m а tа
t ā i е g и v а p i l n u а 11 ī d z I b и к a p i г с ē j a. Neņemot
to vērā, Tiesu Palāta piclaidusi motīvēšanas neparcizību им
nepilnību.
(19Л5. g. 22. marta spr. Nr. 163, Lāpītājs pr. 1. pr. Eglltij

3210.
3210. pants nav piemērojams tanīs gadrjumos, kur puscs
savā līgmnā notcikušas sevišķas sekas līguma tieizpildīšanas
gadījumam.
(1935. z. 22. februāra spr. Nr. 519, ZemkopTbas min, pr. I. pr. Rīiuis
īne/.ii ни bnv.iu akc. sab.)

3496.
Prasītāja liidz picspriest vii.iai par labu по atbildētāja
Ls 539,84 par pārdotām precēm. Prasītāja prasību ccjlusi Rīgā
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pēc savas pastāvīgās dzīves vietas, lai gan atbildētājs dzīvo
Jaunlatgalē. Mierties'nesis lietu izbeidzis nepiekritības dēļ, un
Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības prasītājas blakus sūdzību
par miertiesneša lēmumu. Apgabaltiesa atzinusi par nepiemērojamu šinī gadījumā L. civ. lik. 3496. pantu, uz kuru prasītāja
atsaukusrcs, atrodot, ka šis pants runājot tikai par n a u d a s
p a r ā d i e m , t. I. par tādiem parādiem, kuri cēlušies по naudas aizdevuma, bet ne par p r e č u paradu, par kuru ejot runa
konkrētā lictā. Apgabaltiesas uzskats atzīstams par nepareizu. Nav nekāda pamata par naudas paradu atzīt tikai tādu
parādu, kas izriet по aizdevuma līguma. Tik šauri L. civ. lik.
3496. p. nav saprotams, bet tas gan attiecas uz visiem gadījumiem, kur izpildījuma priekšmets ir zināmas naudas summas
maksfijums, bet ne kādas lietas nodošana. No šī viedokļa arī
nesamaksāta pirkuma summa ir naudas parāds. Tādā" kārtā
Apgabaltiesa, atzīstot par nepicmērojamu šinī lietā L. civ. lik.
3496. pantu, по kuva šinī gadījumā jāvadās saskaņā ar Civīlproc. nol. 44. (36.), 315. (209.) pantiem, šo likumu pārkāpusi.
kādēl viņas lēmums nav uzturams spēkā.
(Sen. CKD. kopsēdes 1935. к. 6. marta spr. Nr. 8. Linu apstrādāšanas
b-bas „Šķiedra" pr. 1. pr. Korniljevu.)

3517.
Tiesu Palāta, uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu
pamata un aiz vinas paskaidrotiem iemesliem, nāca pie slēdziena, ka prasltājs strādāja pie atbildētāja par šoferi ar algu
Ls 150,— mēnesī, un ka partu starpā pastāvēja vicnošanfis, ka
par neizmaksāto algas daļu prasītājs saņems по atbildētāja viņa automöbili. kad iekrājusies alga būs sasniegusi automdbiļa
vērtību. Tomēr, preteji tādam slēdzienam, Tiesu Palāta piesprieda prasītājam algu naudā aiz tā iemesla, ka atbildētājs
nav vēlējies izlietot savu automobili algas samaksai, un ka pēc
atbildētāja neapstrldētā prasītāja paskaidrojuma atbildētājs
pārrakstījis automobili Rīgā uz K. centrālgaražas vārda. P r e 
teji Tiesu Palātas domām, tas apstāklis vien, ka atbildētāis
nav vēlējies izlietot automöbili algas samaksai, nevar būt par
iemeslu prasītājam grozīt līguma saturu, un automobiļa vietā
pieprasīt naudu. Bez tā Tiesu Palāta nav ņēmusi vērā, ka at-
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bildētājs pa visu procesa laiku aizstavējās ar aizrādījiunu, ka
pēc partu līgfuma prasītājs vispārigi varēja prasīt по viņa tikai automobiii, ко viņš sevišķi skaidri iztcica savā apellaeijas
sūdzlbā. Kas attiecas uz Tiesu Palatas aizrādījumu, ka atbildētājs savu automobiii ir pārrakstljis uz citu vārdu, tad arī tas
nevarēja būt Tiesu Palatai par pamatu nollgtā automobiļa vietā piespriest prasītājam nandu, saskaņā ar L. civ. lik. 3517.
pantu tikai gadījumā, kad saistības īstā priekšmeta izpildīšana
izrādās n e i e s p ē j a m a , kreditoram šini pantā parcdzētos
gadījumos jāapmierinās ar to, ka viņam par to samaksā naudā
pēc parastās vērtības. Tādēl lai varētu piespriest prasītājam
nolīgtā automobila victā tā vērtību, Tiesu Palatai vajadzēja
konstatet, ka automdbila nodošana prasītājam ir kl.uvusi neiespējama. To Tiesu Palāta nav darījusi, jo tas koiistatējums
vien, ka atbildētājs to pārrakstījis uz cita vārda, pats par sevi
vēl nepierāda, ka tā nodošana prasitājam ir kļuvusi neiespējama, it sevišķi vēl tāpēc, ka Tiesu Palāta nav konstatējusi, ka
atbildētājs būtu zaudējis īpašuma tiesības uz automobiii. Apstākli, ka prasības celšanas laikā autoinöbilis bija atbildētāia
īpašums, prasītājs savā prasības lūgumā bija atzinis un bija
Ifidzis nodrošināt prasību, uzliekot uz to arestu.
(1935. g. 20. febr. spr. Nr. 1839. Jansona pr. 1. pr. Ulniani.)

3734.
Tiesu Palāta, apstipriuot Apgabaltiesas spriedumu, ir a t r a i d ī j u s i prasību, kvalificējot to kā praslbu par nodarītiem
kara zaudējumiem, kuri, pēc Tiesu Palātas domām, jāpieteic
kara zaudējumu komisijā, kādēļ lieta nepiekrītot tiesu kompetencei. Kasācijas sūdzība pelna ievērību. Prasību varētu atzlt
tikai tad par kara zaudējumu atlidzlbas prasību, ja prasītīija
manta vienkārši būtu sājusi zudumā; turprctim, ja praslba pamatota uz to, ka atbildētaja netaisni icdzīvojusies uz prasītāja
rēķina, bez atlīdzības parjemot un izlietojot prasītāja koka materiālus, tad šāda prasāba raksturojama kācoudictio pēc L. civ.
lik. 3734,—3736. p.
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 52, Caunīša'pr. 1. pr. Zemkop. min.)
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Apgabaltiesa uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu, seviški uz nopratināto lieciuieku liecību pamata
konstatējusi, ka 1929. g. 23. decembrl atbildētāja akc. sab.
„Šmit" esot pārdevusi velkoni „Jordans" kādam Videvutam
Š., pie kam pārdošana notikusi uz nomaksu un līdz galīgai pirkuma summas nomaksai pārdevēja paturējusi sev Ipašuma tiesības uz velkoni (pactum reservati dominii); ka velkonis esot
bijis nodots prasītājai remontā tajā laikā, kad tas vēl piederēja Videvutam Š.; ka prasltāja neesot pierādījusi, ka akc. sab.
„Šmit" būtu nodevusi prasītājai kuģi remontēt; izejot no šādiem konstatējumiem, Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka atliekot vienlgi iespējamība, ka velkoni nodevuši remontā savā
vārdā Jānis Š. un kapt. Fr.; ka attiecībā uz Jāni Š. šis apstāklis esot apstiprināts ar to, ka viņš daju remonta naudas nomaksājis, kā arī ar prasītājas iegrāmatojumiem un kvītīrn, kuri
no sākuma ievesti un izdoti vienīgi uz Jana Š. vārda, bet vēlāk pārlaboti uz akc. sab. „Šmit"; ka L. civ. lik. 3112. р., kas
runā par gadījumiem, kad klusais vietnieks noslēdz līgumu savā vārdā, uz šo gadījumu neesot attiecināms, kā arī neesot piemērojams L. civ. lik. 3734. p. par labuma gāšanu, jo lietā nodibināts, ka prasītāja stājusies līguma attiecībās tieši ar Jāni
Š., no kura var prasīt līguma pildīšanu un tādos apstākļos jautājumam par to, kas no remonta guvis labumu, nevar bīīt nozīmes. Savā kasācijas sūdzībā prasītāja atrod, ka Apgabal
tiesa csot pārkāpusi L. eiv. lik. 3734. p. im Civ. proc. nol. 181.
un 499. p. Prasītājas kasācijas sūdzība pclna ievērību. Kā
pareizi aizrāda prasītāja savā kasācijas sūdzībā, Apgabaltiesa
pielaidusi savos sprieduma motīvos pretrunu: по vienas puses
viņa konstatējusi, ka pārdevēja ake. sab. „Šmit" paturējusi sev
Ipašuma tiesības uz velkoni līdz galīgai pirkuma summas no
maksai (pactum reservati dominii), bet по otras puses, viņa
norāda, ka velkonis nodots remontam tanī laikā, kad v i ņ š
v ē 1 p i e d e г ē j i s V i d v u t a m Š., kurain viņš toinēr nekad nav īpašumā piederējis, jo pircējs nosacīto pirkuma summu
nemaz nav samaksājis. Tā tad atzīstams, ka aii remonta laikā akc. sab. „Šmit" bijusi velkoņa „Jordans" īpašniece. Aizrādot, ka L. civ. lik. 3112. р., kas runā par gadījumiem, kad
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klusais vietnieks noslēdz līgumu savā vārdā, — uz šo gadījumu
nav attiecināms, Apgabaltiesa nemaz nav paskaidrojusi, kāpēc
šis likuma pants, uz kuru atsaukusics prasītāja, nav attiecināms. Ar to Apgabaltiesa pielaidusi motīvēšanas nepilnību.
Beidzot Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka šaja gadījumā
nav piemerojams L. civ. lik. 3734. p. par labuma gīīšanu, jo lietā nodibināts, ka prasītāja stājusies līguma attiecībās tieši ar
Jāni Š., no kura var prasīt līguma pildīšanu un tādos apstākļos
jautājumam par to, kas по remonta guvis labumu, nevar būt
nozīme. Šāds Apgabaltiesas uzskats atzīstams tomēr par maldīgu. Runā esošā gadījumā, pactum'am rescrvati dominii bija
suspensīvs efekts (L. civ. lik. 3942. p. 3. tcik.). Šī suspensīvā
nosacījuma iestāšanās, t. i. pirkšanas summas pilna samaksa,
bija jāpierāda akc. sab. ,.Šmit ее Со", ja tā apgalvo, ka Š. uz
kuģi esot pārgājušas īpašuma tiesības. Kā pareizi aizrāda
Erdmann (IV, 546. lpp.), L. civ. lik. 3734. p. piemerojams visos
gadījumos, к a d p r ā v n i e к i n e a t г о d a s t i e š ā s s a vs t a r p ē j ā s a 11 i e с ī b ā s. Ja im šajā gadījumā prasītāja
izdarījusi velkona remontu, kas remonta laikā, kā arl prasības
celsanas laikā, piederēja akc. sab. „Šmit" īpašumā, un ja nu
akc. sab. „Šmit" kā velkoņa īpašniece izmantojusi remonta labumus, tad nav saprotams, kāpēc L. civ. lik. 3734. p. nav pie
merojams attiecībā uz remontētā velkoua Ipašiiieci.
(1935. g. 22. niarta spr. Nr. 233. kufcu būvētavas un mvēchaniskas darbnīcas: ,.M. Hllers un P. Bergs" pr. 1. pr. akc. sab. „A. M. Šmit".)

3863.
Tiesu Palāta nāca pie slēdziena, ka atbildētājs ir atbildlgs
par prasītaju zaudējumiem, kas vii;iem radās ar to, ka atbildētāja pārdotie koku materiāli sadega. Šo slēdzienu Ticsu Palāta, atsaucoties uz L. civ. lik. 3815. uri 3872. panticm, pamatoja uz viņas konstatējumu, ka atbildētājs nebija nodevis präsītājiem pārdotos kokus netraucētā valdīšanā, jo par šķērsli
tādai nodošanai bija jau pirms koku pārdošanas un nodošanas
uz tiem uzliktie tiesu izpildītāja un vēlāk arī izmeklēšanas tiesneša aresti. Atbildētāja aizrādījumu, ka tiesu izpildītāja uzliktais arests bija nelikumlgs un ka viņam par to nekas ncbija
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zināins, Tiesu Palāta, nepārbaudot atbildētāja uzdotos pierādījumus, atzina par neticamu un bez tā arī par nenozīmīgu, jo
viņa uzskatīja, ka atbildētājam ir jāatbild par prasītāju zaudējumiem arī gadfjumā, ļa vinš par arestu neko nebūtu zinājis.
Šo savu pēdējo slēdzienu Tiesu Palāta tomēr ne ar ко nav motTvējusi un to neattaisno arī atsaukšanās uz L. civ. lik. 3215.
un 3872. pantiem. Pēc L. civ. lik. 3863. panta risks par pārdoto mantu pāriet uz pircēju, kaut arī manta vēl nebūtu viņam
nodota. Tādēl apstāklis, ka atbildētājs nebija nodevis, saskaņā ar L. civ. lik. 3872. pantu, pārdotos kokus prasītāju netraucētā valdīšauā, pats par sevi neuzliek atbildētājam atbildību
par risku. L. civ. lik. 3867. pants gan paredz gadfjumu, kad
mantas nenodošanas gadījumā risks jānes pārdevējam, proti:
kad viņš nokavējis nodošanu, bet Tiesu Palāta nav atsaukusies uz šo pantu un nav arī nodibinājusi šī pānta picmērošanas
priekšnoteikumu, pārdevēja nokavējumu, kas, ievērojot L. civ.
lik. 3305. pantu, ir iespējams tikai tad, ja pārdevējs no savas
puses ir pielaidis vainu. Taisni jautājumam par atbildētāja
vainu ir iz&ķiroša nozīme lietā, un tādēļ Tiesu Palāta nevarēja
noraidīt atbildētāja lūgumu par pierādijumu pārbaudīšanu tam,
ka tiesu izpildītājs bija uzlicis arestu uz kokiem nelikumīgi un
ka atbildetājs par to nezināja un arī nevarēja zināt. kādiem
apstākļiem var būt nozīme jautājumā par atbildētāja vainu.
Ncpārbaudot atbildētāja uzdotos pierādījumus, Tiesu Palāta ir
ņēmusi viuam iespēju pierādīt savus iebildumus. Tiesu Palātas atsaukšanās sajā lietā uz L. civ. lik. 3215. pantu nav pareiza, jo viņa nav konstatējusi lietā šī panta piemērošanās
priekšnoteikumus: pārdoto koku attiesāšanu vai apslēptus trūkumus tajos vai arī to labo īpašību izpildīšanu, kuras bija apgalvotas, vai kuras varēja iedomat.
(1935. K. 21. marta spr. Nr. 146, Arorisona un Gurēviča pr. 1. pr.
Cfruli.)

4106.
Prasītāja 1930. g. 17. februārī izīrējusi atbildētājai veikala telpas Rīgā u z v i e n u g a d u 1111 prasa no atbildētājas
īres naudu par 1931. g. oktöbra un novembra mēnešiem
Ls 500,— apmērā (kādu summu prasītāja otrā instancē redu-

cējusi uz Ls 368,—), ievērojot to, ka atbildētāja, uzteicot līgumu 1931. g. 10. septembrl uz 30. septembri, izvilkusies, nesamaksājot īri par minētiem mēnešiem. Pēc prasītājas uzskata līgums bija uzteicams 6 rnenešus ieprickš.
Apgabaltiesa apmierinājusi prasību tikai Ls 61,33 apmērā,
proti, par laiku no 1931. g. 1. līdz 10. oktöbrirn, nākot pie slēdziena, ka konkrētā gadījumā uzteikšanas termiņš bija menesis, skaitot по Ш. septembra. Prasītāja kasācijas sūdzība, kufā viņš apstrld Apgabaltiesas spriedumu, ciktālu ar to atraidīta prasība par v i s u oktöbri un novembri, pelna ievērību.
Partu starpā nav strīds par to, ka atbildētāja līgumu nav uzteikusi līguma 3. § paredzētā termiņā, t. i. vienu mēnesi pirms
īres līguma termiņa izbeigšanās (1931. g. 17. februāra). Ta
del prāvnieku līgums uz L. civ. lik. 4105. panta pamata uzskatāms par pagarinātu uz n e n о t e i к t u 1 a i к u (tas arī vēl
expressis verbis izteikts partu līgumā 3. §), kādēl tarn bija
piemērojams 6 mēnešu uzteikšanas termiņš (L. civ. lik. 4105. p.
in fine, 4104. р.). Apgabaltiesa nākot pie slēdziena, ka konkrētā gadījumā tomēr bija piemērojams v i e n a m ē n e š a uzteikšanas termiņš pēc L. civ. lik. 4106. р., šo savu slēdzienu
pamato uz to, ka prāvnieku līgumā (1. §) nav noteikta g a d а,
bet gan m ē n e š a īres maksa par izīrētām veikala telpām
(.für eine praenumerando zu zahlende M o n a t s m i e t e von
Ls 270,—")- Tomēr L. civ. lik. 4105. p. nenosaka, ka tas bütu
piemērojams tikai tad, ja būtu norunāta gada īre, vai ka tas
nebūtu piemērojams gadījumā, kad pie llguma noslēgšanas uz
:.; a d u norunāta mēneša ires maksa. Jo по 4105. р. skaidrā
teksta izriet, ka tā piemērošanas prickšnoteikums ir vienīgi
īres līguma noslēgšana u z g a d u v a i i 1 g ā к u 1 a i к u (ja
arl Bukovska izdevumā (piez. „e" pie 4105. p.) pievestā Кг.
Sen. spr. Boriseviča lietā ir.rana par »годичная наемная плата",
tad tomēr aii šis spriedums gada īres maksas nolīgšanu neuzskata par 4105. p. piemērošanas prickšnoteikumu, bet to acim
redzot inin tikai tādēļ, ka uz gadu noslegtais īres līgums p а r a s t i paredz arī gada īri). Tādā kārtā, ja īres līguins noslēgts uz 4105. pantā apnidi'to и о t e i к t u laiku (t. i. ш gadu
vai ilgfiku laiku), tad šī panta piemērošana ncmaz ncatkarājas
по tā, vai pie tarn noligta uedēlas, mēneša vai gada ires nauda; šis jautajuins по 4105. panta vicdokļa ir pilnigi irrēlevants.

Latviias civillikums.

456

—

Tfidā kartā konkreta gadfjuihā, kur prāvnieku īres līgums tika
noslēgts uz gadu, Apgabaltiesai jautājums par šī līguma uzteikšanas termiņu bija jāizšķir uz 4105. р., bet ne uz 4106. panta
pamata, lai gan prāvnieku līguihā minētā m ē n e š a ī r e s
m а к s a (Monatsmiete). Ceļas jautājums, kad tad īsti būtu
piemērojams 4106. р., kas tomēr noteic, ka tādi īres līgumi,
kuros norunāta m ē n e š a vai nedēļas īres maksa, uzteicami
mēnesi vai nedēlu iepriekš. Šis jautājums, saskaņā ar konstantu tiesu praksi, izškirams tādā nozīmē, ka 4106. p. piemērojams tikai tad, ja ir noslēgts īres līgums uz n e n o t e i k t u
laiku un p i e t a m norunāta mēneša vai nedēļas īres maksa.
Tikai šinī gadījumā piemērojams 4106. pantā aprādītais (mēneša vai nedēlas) uzteikšanas terminš, un šis noteikums tādēl
kvalificējams kā i z ņ ё m u m s no 4104. р., pēc kura uz n e 
n o t e i k t u laiku noslēgtie īres līgumi principā izbeidzas ar 6
m ē n e š u uzteikšanu. Šāds uzskats izteikts arī Cvingmaņa
spried. (I 136; IV 594; VIII 575), kuros tāpat uzsvērts, ka 4106.
p. paredzētais uzteikšanas termiņš ir izņēmums no 4104. panta
noteikuma. Un tanī pašā spriedumu krājuma II sējumā (Nr. 835)
iespiestā spriedumā noteikti uzsvērts, ka 4104. un 4106. panti
nekad nav piemērojami gadījumā, kad ir noslēgts īres līgums
uz n о t e i к t u laiku, bet gan tikai tad, ja līgums noslēgts uz
nenoteiktu laiku. Šī uzskata pareizību gan apstrīd pats Cvingmans, aizrādot, ka tas noved pie pretrunas starp 4104. p. (kas
paredz 6 mēn. uzteikšanas termiņu uz nenoteiktu laiku noslēgtiem līgumiem) un 4106. p. (kas paredz mēneša vai nedēlas uzteikšanas termiņu), kādēl nevar abus šos pantus attiecināt uz
līgumiem, kuri noslēgti uz nenoteiktu laiku. Tomēr šī škietamā
pretruna pazud, inierpretējot abus likuma pantus, saskaņā ar
L. civ. lik. XX р., kāda interpretācija noved pie augšā pievestā
uzskata, ka 4106. p. ir 4104. panta izuemums.
No sacīta izriet, ka mēneša īres maksas (Monatsmiete) noslēgšana ir nozīmīga jautājumā par uzteikšanas termiņu tikai
tad, ja ir noslēgts līgums uz n e n o t e i k t u laiku; tikai šādā
gadījumā (kad, kā izteicas augšā citētais Kr. Sen. spriedums, ir
notcikta v i e n ī g i mēneša vai nedēļas īrcs maksa) piemērojams L. civ. lik. 4106. p. un tikai uz šo gadījumu attiecas arī
Sen. CKD. spr. 26/578 Bobrova lietā, kādēļ Apgabaltiesai nebija
pamata uz to konkrētā lietā atsaukties. Šāds llgums tomēr kon-

krētā ģadījumā nav noslēgts, bet gan noslēgts Iīgums uz g ad u, kādēļ Apgabaltiesai, kā jau teikts, bija jāpiemēro L. civ. lik.
4105. p. un saskaņā ar to bija jāatzīst, ka aiz augšā minētiem iemesliem (L. civ. lik. 4105. p. in fine, 4104. р.) prāvnicku īres
Ilgums varēja izbeigties tikai ar 6 mēnešu uzteikšanas termiņa
ievērošanu.
Apgabaltiesa nav pievienojusies atbildētājas uzskatam, ka
prāvnieku rakstisks līgums esot atcelts ar jaunu mutiska līguma
noslēgšanu uz nenoteiktu laiku, kādēl tagadējā lietas stāvoklī
Senātā nav apspriežami atbildētājas paskaidrojuma uz kasācijas
sūdzību šai ziņā pievestie apsvērumi, Nepamatoti atbildētāja
atsaucas uz Seu. CKD. spr. 1930./1126 Potaža 1., kurā tikai paskaidrots, ka i z ī r ē t ā j s, pastāvot īres likumam, nevar prasīt telpu atbnvošanu pēc īres līgumā paredzētā termiņa notecēšanas, bet nemaz nav apskatlts jautājums par to, kādā termiņā
ī r n i e k a m , kas nevēlas Tres ligumu turpināt, šis līgums jāuzteic.
fevērojot sacīto, Senats atrod, ka Apgabaltiesa šajā lietā
pārkāpusi L. civ. lik. 4106. р., kādēl viuas spricdums parsūdzētā
daļā nav uzturams spēkā.
(Seil. CKD. kopsēdes 1934. g. 21. nov. spr. Nr. 8, Rigas pilsētas kreditbiedrības pr. 1. pr. Lappn.)
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Vidzemes zemnieku likumi.

119.—218.
Pretēji atbildētāju paskaidrojumiem viņu kasācijas sūdzībā, Tiesu Palāta varēja nerēķināties ar tagad jau nepastāvošiem
Vidz. zemn. lik. 114. un 223. р., kuri bez tam runā par tagad
nepastāvošām klaušu zemēm, un turēties šinl jautājumā pie Palātas spriedumā aizrādītiem Senāta paskaidrojumiem (Sen.
CKD. spr. 1922. g. 18/XII Nr. 300, Putniņa 1. un 1930. g. 28/11
Nr. 89, Krivāna 1.). Jautājums par zemes gabalu minimālo apmēru apspricžams pēc tagadējiem likumiem, kaut gan pats līgums būtu sastādīts Vidzemes zemn. likumu 114. un 223. р. раstāvēšanas laikā. Bez pamata atbildētāji pārmet Tiesu Palātai,
ka viņa nav apspriedusi viņu aizrādījumu uz Vidz. zemn. lik.
196. р., jo d о t ā 1 i e t ā neviena atbildētāja aizrādījuma uz šo
"Vidz. zemn. lik. 196. p. nav, bet Tiesu Palātai nebija pamata un
pienākuma rēķināties ar tiem atbildētāju paskaidrojumiem, kurus viņu pilnvarnieks pievedis 4 gadus atpakaļ citā lietā, kaut
arī tā lieta tika pievienota šai lietai. Bez tarn atbildētāju atsauce uz šo pantu nepelna ievērību, jo Vidz. zemn. lik. 119.—
218. panti, tā tad arī atbildētāju aizrādītais 196. p. runā par
k l a u š u zemēm, kuras Latvijā nav. Sal. šo likumu 1. nodafu
(отдача повинностной земли въ арендное содержашеУ
Sie panti nemaz nav spēkā Latvijā un tamdēļ arī atbildētāju
atsauce uz šo pantu nepelna ievērību. Neatkarīgi no tā, saskaņā ar Kr. Sen. (1892. g. Nr. 8 spr.) paskaidrojumiem, — arī tanīs gadījumos, kad likums prasa līguma slēgšanu rakstiskā formā, viņš tomēr aizsargā arī tādus līgumus, kuri kaut gan nav
sastādīti rakstiskā formā, bet kuru slēgšanu var pierādīt un
tamdēl pretēji atbildētājas domām Tiesu Palāta varēja nopratināt šinl jautājumā lieciniekus.
(1935. к. 22. marta spr. Nr. 166, Javas pr. 1. pr. Dūmiija m. m. u. c.)
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Apgabaltiesa ar plānu-dokumentu atzina par pierādītu, ka
strīdus dzirnavas, atrodas uz viensetas Nr. 29 zemes, kuras 28
īpašnieku starpā ir arī parti: prasītāja ar m/i00ou daļām un atbildētājs ar 1147юооо dalām, bet tomēr viņa nāca pie slēdziena, ka
partu kopīpašuma tiesības uz viensetas Nr. 29 zemi nepārvērš
vienīgi partiem piederošās dzirnavas par nekustamu mantu. Se
nats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD. 26/38), ka atdalītas Ipašuma
tieslbas uz ēkām var nodibināties uz atsevišķu jūridisku attiecību pamata starp zemes īpašnieku un ēku uzcēlēju, resp. ja
zemes īpašnieks nav ēku uzcēlējs. Šinī gadījumā parti gan nav
vienīgie zemes īpašnieki, uz kuras atrodasi dzirnavas, bet viui
līdz ar citiem ir tās kopīpašnieki, tomēr šim apstāklim nav nozīmes pie apspriežamā jautajuma izspriešanas, jo kā kopīpašums šī zeme neatrodas tās īpašnieku valdīšanā noteiktās, dabā
ierādītās dalās, bet viņiem pieder attiecīgās ideālās daļas visā
zemes sastāvā (Kr. Sen. CKD. 12/133), tā tad arī tanī zemē, uz
kuras atrodas dzirnavas, un tādēl šinī gadījumā pie Apgabaltiesas konstatētiem apstākļiem nevar pastāvēt partu atdalītās
īpašuma tiesības uz dzirnavām vien. Bez tā Apgabaltiesa nav
ņēniusi vērā, ka prasltāja bija Lūgusi atjaunot viņas līdzvaldīšanu arī uz pašu zemi, uz kuru, pēc Apjrabalticsas atzinuma,
ir apstiprinātas partu īpašuma tiesības augšā minētās daļās.
Tādeļ Apgabaltiesa, atzīstot, ka šinī gadījumā iet strīds par īpašuma tiesībām uz kustamu mantu, ir parkfipusi L. civ. lik.
384. pari tu.
(19.35. g. 20. februāra spr. Nr. 542, Muravjcva pr. 1. pr. Muravjevu.)

Latgales civlllikums.

—

460

—

1545.

Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, a) ka pēc vispārējā
L. civ. lik. 384. p. ietvertā principā ēkas ir nekustams īpašums,
bet saskaņā ar bij. Kr. Senata spriedumiem, ēkas, kuras iegütäs
n o j a u k š a n a i , uzskatāmas par kustamu mantu, b) ka tādēl arī konkrētā gadījumā ēkas, kuras 1915. g. 18. febr. Moisējs F. pārdevis nojaukšanai Rivai F., ja pienemtu, ka līgums
slēgts no pilntiesīgā pārdevēja, kļuvušas par kustamu mantu,
c) ka tomēr ēkām jāiegūst atpakaļ viņu pamatraksturs, jākļūst
atkal par nekustamām mantāin, ja līgumā noteiktais mērķis,
kura dēl notikusi mantas jūridiska pārkonstruēšana no nekustainas mantas par kustamu, kādu iemeslu dē| atkritis, d) ka
konkrētā gadījumā tas arī noticis, jo līguma slēdzēji līgumā minēto mērķi neesot centušies sasniegt u.n astonpadsmit gados
pēc pirkuma ēkas vēl neesot nojauktas un tiekot lietotas saviern
dabīgfiem mērķiem — saimnieciskai. lietošanai, un e) ka tas liecinot, ka līgumslēdzēji a t t e i k u š i e s по pirmafnējā līguma
mērķa — ēku nojaukšanas un atstājuši šai zinā līgumu n e p i 1 d ī t u, kādēļ saskanā ar bij. Kr. Sen. spried. 68/393, 74/523,
77276 pirkuma līgumu pēc L. civ. lik. 565. p. paredzētā 10-gadīga n o i l g u m a notecējuma uzstādāms par iznīcinātu un
lidz ar to līgumā uz laiku par kustamām padarītās ēkas jāatzīst
atkal par nekustamām mantām un par tās z e m e s p i e d e r u m u, uz kuras tās atrodas.
Pievestais Apgabaltiesas motīvējums atzīstams par nepareizu. Pretēji Apgabaltiesas domām, no tā apstākja vien. ka
līgumslēdzēji astonpadsmit gadu Iaikā nav pildījuši līgumu un
pircēja ēkas nav nojaukuši, nevar nākt pie slēdziena, ka līgumslēdzēji no pirmatnējā līguma mērka, ēku nojaukšanas, bfitu
a 11 e i к u š i e s. Šādam Apgabaltiesas uzskatam Latg. civīllikumos pamatojums nav atrodams, bet Apgabalticsas citētie Kr.
Sen. spried. 74/523 un 77/276, viņas uzstādīto tezi netikai neapstiprina, bet, taisni otrādi, to apgāž, jo Kr. Senats pievestos
spriedumos noteikti paskaidrojis, ka līguma nepildīšana no kontrahentu puses nav atzīstama par L. civ. lik. 1545. pantā paredzēto vienošanos par līguma iznīcināšanu, t. i. nav interpretējama kā a 11 e i к š a n ā s no līguma. Kas attiecas uz Kr. Sen.
spr. 68/393, tad tas uz strīdū stāvošo jautājumu neattiecas. Gan

—

461

—

Latgalcs civīllikums.

prasltāja butu zaudējusi savas no līguma izrietošās ticsības, ja
tās bīitu atzīstamas par n о i 1 g u š а га, bot šai zii.ui Apgabaltiesa, atsaucoties uz it kā iestājušos noilgumu, nav ievērojusi,
ka konkrētā gadījuniā ict rtma par s a i s t i b u , кщК рее pašas Apgabaltiesas konstatējuma, izpildīšaiias t e r m i ц š и a v
n о t e i к t s, kādēļ jautājums par to, vai prasītājas ticsības noilgušas, izškirams saskauā ar L. civ. lik. 1549. p. 2. teikumu, kas
attiecas uz visādārn saistībām (sk. Šeršcncvičs, Civ. lik. māc.
grām. 438.—439. lpp.) un parcdz, ka noilguras sāk tecēt tikai
no tās dienasv kad kreditors iztcicis gribu saņemt apmierinājumu pēc šīs saistības („со дня представления такого обяза
тельства ко взысканию"; sk. Kr. Sen. CKD. spr. 86/92),
bet ne по līguma slēgšanas dienas, kā pieņēmusi Apgabaltiesa.
Neattaisno Apgabaltiesas spricdumu, ar kuru prasība atraidīta, arī tālākais viuas motīvējums, saskaņā ar kuru prasītāja zaudējusi savas tiesības tādēl, ka zeme, uz kuras atrodas
strīdū stāvošās ēkas k ā t ā s p i e d e r u m s, ar zemes ierīcības komitejas spēkā stājušos lēmumu atzīta par p r ā v n i e k u kopīpašumu, kādeļ visas agrākās un savādākās prāvnieku
tiesības uz piešķirto objektu esot zudušas. Šī Apgabaltiesas
argumentācija sabrūk jau tādēļ vien, ka tā iziet no tā piei.iērnuma, ka ēkas tapušas par nekustamas mantas piederumu,
kāds uzskats, kā augšā aprādīts, pamatots uz motīvicm, kia/i
par pareiziem nav atzlstami. Bet ja tas tā, tad arī nevar piekrist Apgabaltiesas domām, ka zemes ierīcības komitejas lēīnums par z e m e s picšķiršanu prāvnieku kopīpašurrm, attiektos eo ipso arī uz strīdū stāvošām ēkām.
(1935. g. 21. fehr. spr. Nr. 482, Fonarevs pr. I. pr. Fonarevu.)
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Prāvnieki, pēc Apgabaltiesas konstatējuma, noslēguši īres
Ilgimiu uz sekojošiem noteikumiern: īres maksa noteikta uz
Ls 40,— mēnesī, pie kam šī maksa 5 gadu laikā, skaitot no
1928. g. 15. septembra, nedrīkst tikt paaugstināta; pic mājas
varbūtējās pārdošanas pircējs uzņemas minēto saistību (nepaaugstinot 5 gadu laikā īri), pretējā gadījumā mājas īpašnieks —
domāts atbildētājs — atlīdzina prasītājam viņa izdarītos re
monta darbus.
Aizrādot, ka atbildētājs, pārdodot māju, neesot uzlicis par
pienākumu pircējiem izpildīt noslēgto īres līgumu, un ka prasītājs pircējiem maksājot augstāku īri, prasītājs šajā lietā līidz piespriest viņam par labu no atbildētāja remonta izdevumus Ls
814,— apmērā.
Apgabaltiesa, atceļot miertiesneša prasību apmierinošo
spriedumu, prasību atraidījusi.
Preteji kasācijas sīīdzības iesniedzēja aizrādījumam, Apgabaltiesa pareizi atzinusi, ka atbildētāja saistība nepaaugstināt īres maksu 5 gadu laikā, pārgājusi uz nama pircējiem; tas
izriet no Lik. par tclpu īri 27. panta (agr. red.), pēc kura prasītāja un agrākā īpašnieka noslēgtais īres līgums (un tā tad, arī
minētā saistība, ka šī līguma sastāvdala) ipso jure pārgājis uz
jauniem nama īpašniekiem (Sen. Apvien. sap. spr. 34/18). šis
viedoklis nemaz negrozītos, ja piekristu prasītāja uzskatam, ka
konkrētā gadījumā atbildētājam nebijusi tiesība uzlikt prasītājam par pienākumu izdarīt remontu uz savu rēķinu (Lik. par
telpu īri 24, 39. р.), jo no šī viedokļa prasītājam jo vairāk bfitu
tiesība pretendēt uz pretekvivalentu par izdevumiem, kuri, pēc
prasītāja domām, pēc likuma bija jcānes atbildētājam, namsaim-

niekam, im по кщ-iem pēdejo prasītājs atsvabinājis, izdarot rcmontu uz sava rēķina. Tādēļ jāatzīst par pilnīgi ncpamatotu
prasītāja uzskats, it kā minētā saistība būtu nelikumīga un tādēļ nebīitu pārgājusi uz narna ieguvējicm; pēdējie vispārīgi uz
minētiem īres likuma pantiem (24., 39.) nevaretu atsaukties, jo
tie domāti taisni īrnicku, bct ne iziretāju interešu aizsargāšanai. Šādos apstāklos jāatzīst par pareizu arī tālākais Apgabaltiesas uzskats, ka minētās saistības sevišķa uzlikšana pircējiem
vai tās pārņemšana по pēdējiem nernaz nebija vajadzīga un ka
nekāds līguma grozījums šai ziņā nama pārdevēja un pircēja
starpā bez īmieka piekrišanas nebija icspējams. Tādēl un tā
kā prasītājs remonta izdevumus ncprasa atpakaļ uz condictio
ob turpem vel injustam causam pamata, bet vienīgi tādēj, ka
pircēji nav uzi.iēmušies minēto saistību, tad arī Apgabalticsa
nākusi pie pareiza slēdziena, ka šādai praslbai trūkst pamats
un ka prasītājs nevar S€v atsavināt kādas ticsības по tā apstākļa, ka viņš atsakas по noslēgtā un izīrētājam saistošā lī£uma un maksā lielāku īri nekā līdz šim. Pretēji prasītāja domām, Apgabaltiesa по viņa iesniegtās vēstules, kurā taisni iet
runa par „freiwillige Vereinbarung höherer Mieten", varēja
nākt pie atzinuma, ka par paaugstinātas Ires maksāšanu notikusi vienošanās starp prasītāju un nama pircejiem; bct šim Apgabaltiesas aizrādījumam vispār nav izšķirošas nozīmes, jo,
prctēji prasītāja aizrādījumam, viņš n e b i j a spiests maksāt
paaugstinato īres maksu un nama pircējs nekad nebūtu varējis
viņu izlikt tās nemaksāšanas dēļ it kā uz īres lik. 32. p. 1. pkta
pamata. Jautājumi par to, vai паша pircējiem eventuāli būtu
tiesība izlikt prasītāju uz Lik. par telpu īri 32. p. 7. pkta pamata,
kā arī par to, kāds stävoklis prasītājam rastos īres likuma atcclšanas gadijumā, konkrētā Hetā neuzpeld, un tie tādēļ Senfitā nav
apspricžami.
Senats tādēļ atrod, ka prastīāja kasācijas sūdzība, kā ncpamatota, atraidāma,
(1935. R. 24. janv. spr. Nr. 1. Krlpēna pr. I. pr. Lorcliu.)

37.

1) Prasitāja bija cēlusi prasibu par īres maksas normēšanu un īrcs valde, piekrītot ekspertīzes datiem, ka īres nauda
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1914. g. bijusi 45 zelta rubļi, notcikusi Ires naudu par
strldus dzīvokli Ls 36,— mēnesl. Apgabaltiesa, uz prasītājas
apellāciju, pārgrozljusi Ires valdes spriedumu un iioteikusi Ires
maksu tikai Ls 32,— mēnesī aiz tā iemesla, ka prasītāja esot
izdaiijusi dzlvokll remontus par apm. Ls 400,— un ka šī dzīvokļa Ire bez izdarltiem remontiem uz 1914. g. 1. augustu varot büt tikai 39 zelta rubļu. Pretēji Apgabaltiesas domām, tas
vien, ka prasītāja izdevusi par remontiem apm. Ls 400,—, nedeva tiesai iemcsla noteikt samazinātu Ires naudu, jo šai gadījumā nav konstatēts, ka 1919. gadā pie dzīvokla izīrēšanas prasītājai tas bfitu atradies sliktākā stāvokll nekā tas atrodas tägad. Šādos apstākļos Likums par telpu Iri nedod pamata pazemināt Iri, ja dzlvoklis ar laiku nonācis sliktakā stāvoklī un
īrnieks remontē to. Tādā gadljumā īrnieks var tikai event.
prasīt atlīdzlbu no izīrētāja saskaoā ar Lik. par telpu īri 39. p.
noteikumiem. Uz šo gadījumu nav arī attiecinārns Senāta CKD.
29/1274, spricdums, jo tas attiecas tikai uz tādiem gadījumiem,
ka Irnieks ar remontiem uzlabojis dzlvokli salīdzinot ar to stāvokli, kādā tas bija pie izīrēšanas. Atzlstot, ka pie šādiem apstākļiem prasltājai ir ticsības praslt zemāku Ires maksu sakarā ar izdarltiem remontiem, Apgabaltiesa sava spriedumā ir
pielaidusi motīvu nepareizību un nepilnību, pārkāpjot ar to Civ.
proc. lik. 196. p.
(1935. ü'. 21. februāra spr. Nr. 679, u o n č ā r o v s pr. 1. pr. Liepii.ni.)

2) P a r dibinātiem ir atzīstami atbildētaja aizrādljumi
vina kasācijas sūdzībā, ka Apgabaltiesa bez pietiekošiem icmesliem piemērojusi reizinātāju Ls 1,60 pie Ires maksas noteikšanas. Apgabaltiesa piemērojusi reizinātāju Ls 1,60 tāpēc, ka
telpas izīrētas kā kantoris un dzlvoklis un kantora telpas esot
uzskatāmas par galveno ir.es objektu, jo atbildētājs izīretās tel
pas ieiikojis dejas skolu. Bet tas Vieri, ka atbildētājs izīrētās
tclpās bija icrīkojis dejas skolu, vēl nedcva Apgabaltiesai pamatu secinat, ka kantora telpas bijušas galvenais Ires Objekts,
jo, ja arī dala telpu ir izlictota dejas skolas vajadzībām, no tā
neizrict, ka telpas, kas izlietotas dejas skolai, būtu uzskatāmas
par kantora telpām, jo dejas skola un kantoris nav identiski jēdzieni.
(1935. g. 21. februāra spr. Nr. 577, Abele pr. 1. pr. Betge.)

3) A t b i 1 d ē t ā j i savā kasäcijas sūdzibā aizstāv viedokli, ka Apgabaltiesai pic i r e s m a k s a s noteikšanas par
präsltäjas icnemtäm telpām, kuras tikušas izīrētas vienīgi skolas vajadzībām, bijis jāņe'm vērā tas apstāklis, ka prasītāja telpas izmantojot arī vēl citādi, nododot telpu daļas apakšnomā
kādai savienībai; šis apstāklis, pēc atbildētāju domam, dodot
viņiern tiesību pieprasīt no prasltājas augstāku īres maksu salīdzinot ar to, kura viņiem pienāktos, ja telpas tiktu lietotas viehlgj kulturālām, skolas vajadzībām. Tomēr šādu atbildētāju uzskatu neapstiprina nedz Lik. par telpu īri 37. р., uz kuļ'u vim'
atsaucas, ncdz kādi citi šī likuma panti.
(1935. g. 21. februāra spr. Nr. 375, Rogulis pr. I. pr. Abramoviču u. c.)

39.
Apgabaltiesa konstatčjusi, ka saskai.iā ar prāvnieku starpā
uoslc.nto īrcs līguinu prasitajs L. csot apņēmies icrīkot jau csošā
.akā jaunu sūkni uii kad ūdcus, atbildētā'jain Q. toinēr tnlcis,
vienrnēr esot solfjis aku iztint, bct so solījumii neesot izpildījis.
Uz šo kasācijas kārtība nepārbaudāmo konstatējiimu parņata
Apg9.baltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasJtājam uz vispārēja pamata jāatlldzina zaudejumi, kuri atbildēta'jam cēlušies
patcicotics līguma ncizpildīšanai no prasītāja puscs . . . Ncbija
atbildētājam icmesla un vajadzības griczties pie īres vald.es ar
Lik. par tclpu īri 39. pantā aprādīto lūgumu, jo Apgabaltiesa
konstatējusi, ka L. vienmēr solījis līgumu pildīt un Q. visu laiku
arī gaidījis tādu pildīšanu. Tādā kārtā konkrētā gadījumā
trūkst šī likuma panta picinērošanas priekšnotcikums, t. i. izīrētāja attcikšanās izdarīt remontu, kādēl vien atkrlt prasītāja
atsaukšanās uz šo pantu.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 100, Lukasa pr. 1. pr. Grīnvaldu.)

46.

Par pamatotu atzīstama prasītājas kasācijas sūdzība, cik
tālu tā attiecas uz а р к u г i n ā š a u a s m а к s u par strīdus
telpām. Apgabaltiesa, noteicot šo maksu, vadījusies vicnīgi no
ckspertu teorētiskā aprēķina par icspčjamicm apkurināšanas

izdcvumicm par 1932.133. g. apkurinašanas pcriodu. Tomēr pēc
Lik. par tclpu iri 46. p. apkurinašanas inaksa iiosakFima pirniā
kārtība atkarībā по f a k t i s k i e m
apkurināšanas izdevuniiein. Šajā ziņā Apgabaltiesa gan varēja nepiešķirt nozīmi
prasītajas iesniegtām kvītīm, jo Apgabaltiesa konstatējusi, ka
ar kvītīm neesot pierādīts, vai kvītīs uzrādītais rnalkas daudzums faktiski bijis vienīgais un pietiekošais apkures materiāls. Tomēr prasītāja Apgabaltiesas sēdē lūgusi nopratināt liecinieku G. tā jautājuma noskaidrošanai, cik malkas izgājis apkurināšanai, t. i. f a k t i s k o apkurināšanas izdevumu nodibināšanai. Šo prasītājas lūgumu Apgabaltiesa tomēr pat nav apspriedusi, ar to pielaižot motīvēšanas nepilnibu un ar to Civ.
proc. nolik. 181., 196. p. pārkāpumu. Tos pašus likumus Apga
baltiesa pārkāpusi, nemaz neapsriežot prasltājas aizrādījumu,
ka ekspertiem savā slēdzienā bija jāuzdod, iz kāda aprēķina;
iz kāda materiāla un kubatūras strīdus telpu apkurināšana aprēķināta. Šo likumu pārkāpuma dēļ Apgabaltiesas spriedums
— atticcībā uz apkurināšanas maksas noteikšanu — atcelarns.
(1935. g. 21. februāra spr. Nr. 375. Rosulis pr. 1. pr. Abramoviču u. с.)-
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Tiesu iekartas likumi.
IV pielik. 16.
Apgabaltiesa uz viņas spricdumā aprādīto datu pamata
uii aiz viņas paskaidroīiem iemesliem konstatējusi, ka prasītāja
vainas dēļ nokavēts pārsūdzlbas termiņš atbildētāja prasībā
pret Dementiju Kr. Šāds Apgabaltiesas konstatējums attiecas
uz Hetas faktisko pusi, kas nav pārbaudāma kasācijas kārtībā.
Izejot no šī konstatējuma, Apgabaltiesa gan varēja nākt pie tā
slēdziena, ka prasītājam kā atbildētāja advokātam saskaņā ar
IV piel. picTiesu iek. lik. 321. p. 16. p. nav tieslbas saņemt atlīdzību par lietas vešanu pēc takses attiecībā uz pirmprasību.
Bet nākot pie slēdziena, ka prasītājs līdz ar to būtu zaudējis arī
to atlīdzību, kas viņam picnāktos pēc zvēr. advokātu takses par
pretprasību, Apgabaltiesa šādam savam slēdzienam nav pieve.dusi motīvus un nav ari ņēmusi vērā, ka pretpraslba I iustancē
ir tikusi atraidīta un no pirmprasītāja viedokļa prasītājam, kā
atbildētāja pilnvainiekam, Apgabaltiesas spriedums šai daļā nebija jāpārsūdz, kādēļ nevar teikt, ka attiecībā uz pretprasību
advokāta vainas dēļ būtu nokavēts pārsūdzības termiņš. Aiz
aprādītiem apsvērumiem Apgabaltiesas spriedums dalā, ar kuru
atraidīta atlīdzība par lietas vešanu attiecībā uz pretprasību,
Civ. proc. nolik. 181. im 196. р. pārkāpumu dēļ atcelams, bet
pārējā daļā prasītaja kasācijas sūdzība kā nepamatota atraidāma.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 102, Damjanska pr. 1. pr. Krasņikovu.)
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6. (4.).

Tiesu Palāta nz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu, scvišķi uz nopratināto liecinieku liecību pamata
konstatējusi, ka pēc Martina E. nāves esot palikuši kā mantinieki viņa bērni: prasītāja Milda M., viņas māsa Emīlija E. nn
atbildētāji Zelma R. un tagad jau mirušais Mārtiņš-Alfrēds E.;
ka dēls Mārtiņš-AIfrēds E. csot dabūjis no sava tēva dāvinājuma veidā savu daļu, t. i. 60 pūrvietas ar tanīs esošām ēkām, ku
ras bijušas pilnā kārtībā; ka tāpat ir dabīījusi savu dalu no tēva
Martina E. meita atbildētāja Zclma R. Izcjot no šādiem konstatējtimiem, ka minētie atbildētāji ir sanēmuši savas daļas no
tēva īpašuma, Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka viņiem tagad vairs neesot tiesības uz tēva Martina E. mantojumu, jo saskaņā ar Kurz. zemn. lik. 107. р., atbildētāji kā vecā Mārtiņa
E. jau nodalītie bērni nav pievienojuši savas dabīītās dalas mantojamai raantlbai un tamdēl uz mir. teva Martina E. mantojumu
vienā pusē apstiprināma prasītāja Milda M. Savā kasāciias
sīīdzībā atbildētāja atrod, ka prasība bija ceļama arī pret Emīliju E., kura varbūt nemaz negrib savu brāli un māsu materiāli
izputināt, atuemot tiem vinu daļas un ka atbildētāja Zelma R.
arvien ir bijusi ar mieru sanemto pīīra vērtibu ierēķināt mantojurna dalā. Kasācijas sūdziba nepelna ievērlbu. Prctēji atbildētāja iebildumam, prasītajai bija tiesība celt prasību tikai pret
tām pcrsonām, kuras pretendē uz mantojuma ticsībārn un kuru
mantojuma tiesības prasītāja apstrld (sal. ar Sen. CKD. 28/267).
Tā kā prasītāja neapstrīd savas māsas Emīlijas E. mantojuma
tiesības un arī pēdējā neapstrīd prasītājas mantojuma tiesības.
— tad prasītajai ncbija nekāda pamata celt prasību arī pret
Emīliju E. Pretēji atbildētāju apffalvojumam te nekādas nepic-
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ciešamas līdzdallbas (litis consortium necessarium) nav. Tāda
nepieciešama līdzdalība ir vienmēr tur, kur pēc jūridiskās attiecības dabas ir izslēgta icspēja uzskatīt šo tiesisko attiecību par
pastāvošu vienam lidzdalībniekain un par nepastāvošu otram
(Bukovskis, Civīlprocesa mācības grāmata 502. lpp.). Šajā ga'dījumā par tādām jūricliskām attiecībām nevar būt runas Savu
apgalvojumu, ka atbildētāja Zelma R. vienniēr ir bijusi ar mieru
sanemto pūra vērtību ierēķināt mantojuma daļā, atbildētāju
pilnvarnieks pie'ved pinno reizi savā kasācijas sīidzībā. Tamdēj arī šis kasācijas sūdzībā pievestais paskaidrojums nav apspriežams kasācijas kārtībā.
(1935. g. 22. marta spr. Nr. 168. Mazais pr. 1. pr. Rumbēns iui Elmani.)

20. (151.).
Prasītāji varēja celt šo prasību kopīgi vicna lictā saskaņā
ar Civ. proc. noli.k. 20. p. 1. pktu, jo vii.ni prasījumiem (nesamaksātā darba alga) pēc sava priekšmeta ir viens un tas pats
pamats un Civ. proc. nolik. 20. р., lai vii.iu piemerolu, neprasa
lai kopējn prasītāju prasītās summas attiecibā pret katru prasīlāju būtu vienīīdas.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 1745, Cvetkova u. с pr. I. pr. Eizenberga
m. m.)

23. (154.).
Apgabaltiesa, ievērojot Civ. proc. nolik. 2S. pantu, varēja
uz atbildētājas Vilhelmīnes E. apellācijas sūdzības pamata atcelt visu miertiesneša spriedumu uu atraidīt prasību pilnā apmērā, jo prasības priekšmets šajā gadījuma nav dalāms — prasītājs bija lūdzis atcelt starp atbildētāju Vilhelmīni E., no vienas
puses, un pārējiem atbildētājiem, no otras, noslēgtu Iīgumu par
vii.iu kppējā nekustamā īpašuma nodošanu Vilhelmīnes E. viehīgā pārvaldīšanā un izmantošanā. ŠI paša iemesla dēļ prasības atzīšana 110 dažicm atbildütajicm nevar iespäidot tiesas
slēdžienu par tās atraidīšanu (Sen. CKl). 27 154).
(1935: g. 21. marta spr. Nr. 198, Krūmii.ia pr. I. pr. Eichēm un Krīimiņš.)
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164. (119.).

Likums (Civ. proc. nolik. 164. p.) neuzliek tiesai par pienākumu, bet gan tikai pieškir tai ticslbu izdarīt apskatīšanu uz
vietas. Šī jautājuma izšķiršana stāv ciešā sakarā ar lietas faktisko pusi. Ticsas sledziens šai ziijā kā tāds, kas attiecas uz
lietas bīītību, nav pārbaudāms kasāeijas kārtībā.
(1935. g. 22. februāra spr. 458, Kitovas pr. I. pr. Dzelzcelu virsv.)

196. (142.).
Civ. proc. nolik. 196. p. 4. pktā lietotā fraze „norādījums
uz likumiem" nav saprotams ta, ka tiesai būtu katrā ziņā jāatsaucas uz noteiktiem likuma pantiem. Pilnīgi pietiek, ja tiesas
spricdums neatstāj šaubu par to, kādas jūridiskas attiecības tiesa likusi savam spriedumam par pamatu (Sen. CKD. 23'42).
(1935. g. 22. februāra spr. Nr. 458, Kitovas pr. I. pr. Dzelzcelu virsv.)

■
239. (16111.).
Latvijas Bankas piJnvarnicks savā kasāeijas sūdzība paskaidro, ka prasītājai gan bijusi tiesība konkrete- prasību celt,
bet vienīgi pēc Latvijas Bankas valdes atrašanās vietas Miertiesā. Piedziņa, kuru izvedot fiska organi attiecībā uz spriedumā minēto tiesu un lokšnu nodevu samaksu, nevarot ietekmēt Latvijas Bankas darbību, un tā kā pēdējā nav izdarījusi
piedzinu pēc strīdū stāvošā veksela, tad nevarot būt runas par
izpildu darbības vietu Civ. proc. nolik. 239. p. nozītne. Tādēļ
prasītājai nebijusi tiesība celt prasību pie Valmieras 4. iec. miertiesneša, un, neievērojot atbildētājas celto noraidījumu par lie
tas piekritību citam miertiesnesim, Apgabaltiesa nepareizi esot
izšķīrusi piekritības jautājumu. Tādā kārtā viss partu stridus
grozās ap jautajumu, vai spriedumā minēta tiesu un Iokšiļu no
devu picdziņa pēc prasītājas dzīves vietas nodibina šai vietā
izpildu darbības vietu Civ. proc. nolik. 239. p. nozīmē. Šai ziņā
Apgabaltiesa ir pareizi uzsvērusi, ka tiesu un lokšņti nodevu
piedziņa pēc sprieduma uzraksta uz veksela ir dala no šī sprie-
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duma izpildīšanās, un ka principā nav no svara, kas šo izpildīšanu ierosina, ja tikai piedziua ir sckas no tā spricduma uzraksta uz veksela, kuru piespiedu izpildīšanas kārtībā panākusi
Latvijas Banka prct prasītāju šai lietā. Atrodot, ka no šādas
piedzinas prasitaja var atbrīvotics tikai ar atbildētājas prasījuma butības apgāšanu Civ. proc. nulik. 239. p. nozīmē, Apgabaltiesa varēja nākt pic slēdziena, ka jautājums grozās ap piedzii.iu taisni šā panta nozīmē, un ka prasītājai tādēl pieder šai
pantā paredzētā izvēle celt prasību vai nu pēc atbildētājas dzīves vietas vai pec tās izpildu darbības vietas, kur spriedumu
sāk izpildīt, un kura šai gadījumā sakrita ar prasītājas dzīves
victu. Ar to atkrīt visi aizrādījumi atbildētājas kasācijas sū•dzībā.
(1934, kr. 18. dec. spr. Nr. 2898, Šterns pr. 1. pr. Latvijas Banku.)

261. (166.).
Apgabaltiesa ar savu 1932. g. 17. novembra lēmumu atstājusi bez ievērības prasītājas blakus sfidzību par mierticsnesa
lčmumu, ar kuru atbildētājiem atjauts samaksāt parādu prasītājai vairākos termiņos saskaņā ar Civ. proc, nolik. 186. p. Savn
lēmumu Apgabalticsa pamato uz Civ. proc. nolik. 261. р., kurā
uzskaititi gadījumi, kādos var iesniegt blakus sūdzības par
mierticsnesa lēmumiem atsevišķi по apellācijas, starp kuriem
nav rainēta 186. p. parcdzētā piedzenamās summas samaksas
nolikšana uz vairākiem termiņiem. Civ. proc. nolik. 261. p.
neuzskaita izsmeļoši visus tos gadījumus, kur pēc lēmuma n e v a r b ū t v a i r s spriedums (Kr. Sen. 72/558). Šai gadījumā
micrticsuesis taisni pēc 186. p. 2. d. taisljis lēmiunu jau pēc
sprieduma taisīšanas. Tāpēc vien jau šāds lēmums parsūdzaras
atsevišķi ar blakus sudzibu. Pat ja šāds lēmums tiktu taisīts
kopā ar spriedumu, tad tomēr šāds ar spriedumu savienotais
lēmums (par piedzenamās summas .sadalisanu termii.ios) ar to
nezaudētu lēmuma raksturu. Apgabaltiesa, atzīstot, ka par minēto miertiesneša lēmumu nav pielaižama blakus sūdzība, ir
ncparcizi iztulkojusi Civ. proc. nolik. 261. p.
(1934. isr. 21. nov. spr. Nr. 1622, Liepājas savstarp. kreditbiedr. pr. 1.
pr. Markvartlem.)
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272. (176.).

Likumīgās īres konstatēšanai atbildētājs atsaucies uz lietā
iesniegto valsts archīva izziņu. Apgabaltiesa šai izziņai nav
piešķīrusi nozīmi tādēl, ka tā attiecas uz 1913. gadu, lai gan pati
prasītāja šīs izziņas pierādījuma spēku nav apstrīdejusi. Ja пи
Apgabaltiesa uz savu iniciātīvi ierosinājusi jautājumu par izzi
nas nederīgumu ka pierādījumu, tad viņai sa'skaņā ar Civ. proc.
nolik. 272. (176.) p. bija jādod atbildētājam iespēja dot šinī jautājumā paskaidrojumus. Šo procesuālo pienākumu Apgabaltie
sa nav ievērojusi, kādēļ viņas spriedums minētā likuma pārkāpuma dēļ atcelams.
(1935. к. 24. janv. spr. Nr. 41, Kahancrs pr. I. pr, Kagancrm.)

409. (305.).
Aicinājums uz Apgabaltiesas sēdi bija sūtīīs prasītāja pilnvarniekam, kuru prasītājs bija pilnvarojis vest so lietu, un kura
pilnvara nebija atsaukta, un tādēļ Apgabaltiesa varēja sūtlt aicinājumu uz tiesas sēdi šim pilnvarniekam un viņa varēja to
ncsūtīt pašam prasītājam.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 190, Knipšes pr. 1. pr. Varves piensaimnieku s-bu „Ropa".)

453. (3651.).
Prasltāja bija iesniegusi Apgabaltiesa prasības lūgumu
Civ. proc. nolik. 239. panta kārtībā par atsvabināšanu no piedzišanas pēc piespiedu kārtībā taisītās rezolūcijas uz blanko
cedētas obligācijas. Apgabaltiesa prasību apmierināja. Par
Apgabaltiesas spriedumu atbildētājas pilnvarnieks ir iesnicdzis
kasācijas sūdzību Senātam. Senats ir jau paskaidrojis (Sen.
CKD. 34/166), ka-Apgabaltiesas spriedumi uz Civ. proc. nolik.
239. panta pamata celtās prasības lietās ir pārsūdzami apellācijas kārtībā uz Tiesu Palātu un ka Civ. proc. nolik. 453. (3651.)
panta 3. punkts attiecas tikai uz gadījumiem, kad deleģētais
Apgabaltiesas tiesncsis (453. p. 1. pkts) ir atstājis bez ievērības
prasītājas lūgumu par piespiedu izpildīšanu. Tādēļ atbildētājai
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Apgabaltiesas spriedums bija jāpārsūdz apellācijas kārtībā uz
Tiesu Palātu, bet nevis kasācijas kārtībā uz Senātu. Kasācijassūdzība, kura ir iesniegta Senātam par pirmās instances spriedumu, ir atstājama bez caurskatīšanas.
(1935. g. 25. janv. spr. Nr. 197, Ozols pr. 1. pr. I Lielsesavas krājaizd.
sab.)

995.
Tiesu Palāta atstāja bez ievērības atbildētājas pilnvarnieka apcerējumus jautājumā par tiesāšanās izdevumu nepareizu
sadalīšanu no Apgabaltiesas, nākot pie slēdziena, ka tic ir nosakāmi nevis atkarlbā no uzdotās prasības vērtības, bet gan no
petitum'a satura un tā kā prasītājas bija lūgušas piespriest viņām par labu Ls 30,— mēnesī, bet Apgabaltiesa bija piespriedusi tikai Ls 15,— mēnesī, tad Apgabaltiesa, pēc Tiesu Palātas
atzinuma varēja šos izdevumus savstarpēji dzēst. Tiesu Palāta tomēr nav ņēmusi vērā, ka Apgabaltiesa ne tikai samazināja prasīto uztura naudu uz pusi, bet piesprieda to arī par ma~
zāku laiku, nekā prasltājas bija lūgušas, tā kā viņa apmierināja
prasību nevis pusapmērā, bet daudz mazākā daļā. Nenemot to
vērā, Tiesu Palāta ir pielaidusi motīvu nepilnību, pārkāpjot Civ.
pi'oc. nolik. 816. pantu.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 117, Macievski pr. 1. pr. Jubals.)

1307. (1874.).
Parādnieces K. kasācijas sūdziba izsmelas ar aizrādljumu,
ka Tiesu Palātas 1934. g. 13. septembra lēmums atcelams tādēļ, ka tiesa vispār nevar taisīt adjudikācijas lēmumu, ja Civ.
proc. nolik. 1307. р. paredzētās summas ir ienākušas ar šai pantā paredzētā mēneša termiija nokavējumu, jo Civ. proc. nolik.
1315. p. paredz, ka izsole tādā gadījumā uzskatāma par nenotikušu, bet Civ. proc. nolik. 1307. p. paredzētam viena mēneša
laikam ir piešķirama absolūti p r ' e k l ū z ī v a termina nozīme.
Šai ziņā sūdzētāja vispirms aizrāda, ka, pēc Civ. proc. nolik.
1307. p. paredzētā viena mēneša termiņa notecēšanas, izsole
a u t o m ā t i s k i uzskatāma par nenotikušu, un ticsai atliek ti-
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kai fiksēt jau notikušu faktu ar savu lēmumu. Otrkārt, sūdzētāja aizrāda, ka sakarā ar L. civ. lik. 3968. p. grozījumu (1933. g.
red.) pircējam nav vairs ticslbas samaksāt pirkšanas suinmu
p ē с izsoles n e n o t i k š a n a s , kāds moments, pēc sūdzētājas domām, sakrlt ar Civ. proc. nolik. 1307. p. preklīizīvā viena
mēneša t e r m i ņ a notecēšanu. Konkrētā gadījumā pirkuma
summa taisni ir maksāta, kaut gan līdz tiesas lēmumam, tomēr
ar mēneša termina nokavējumu (kā tas no lietas redzams, par
14 dienām).
Pretēji sūdzētājas domām, pēc procesuāliem noteikumiem
1933. g. redakcijā izsole uzskatāma par nenotikušu nevis automātiski (it kā ar Civ. proc. nolik. 1307. p. paredzēta termiua
notecēšanu), bet gan tikai ar tiesas lēmumu par izsoles sekām,
kuru tiesa paziņo izsoles dalībnickiem (Civ. proc. nolik. 1315.
р.), paturēšanas tieslbu pieteikšanai (Civ. proc. nolik. 1316. р.).
Taisot lēmumus par izsoles sekām (Civ. proc. nolik. 1307., 1315.
р.), tiesai jārēķinās ar to, ka ar izsoli, kā atsavināšanas aktu,
immöbilis izgājis по iepriekšējā īpašnieka (parādnieka) mantas
(L. civ. lik. 3964. p.) zem rezolūtīva nosacījuma, ja pircējs nesamaksātu noteiktā laikā pirkšanas summas atlikumu (Sen. CKD.
24/452; 30'136'0). Tomēr, ja pircējs līdz tiesas lēmumam par
izsoles sekām visu pirkuma summu ir samaksājis. tiesa nevar
vairs taisīt Civ. proc. nolik. 1315. p. paredzēto lēmumu, jo lēmuma taisīšanas brīdī rezolūtīvais nosacījutns, zem kura immöbilis var atgriezties atpakaļ parādnieka mantā, vairs nepastāv,
un tiesai atliek taisīt vienīgi adjudikācijas lērnumu. Apstiprināšana uz ieguvēja vārda nebūtu iespējama taisui tad, ja immobilis no jauna būtu at^riezies parādnieka mantā, t. i. ja izsole
būtu atzīta par nenotikušu, kas savukārt varētu notikt tad, ja
l ī d z t i e s a s l ē m u m a m nebOtu samaksāts pirkuma sum
mas atlikums (Sen. CKD. 24/452; 30/1360). No šādas Senāta
prakses ieuemtā viedokļa izriet, ka pašā principā nevar runat
par p г е к 1 ū z ī v a termiņa nozīmes piešķiršanu Civ. proc.
nolik. 1307. p. paredzētam mēneša termiņam. 'Го Senats pastiprinajis arl savā 1928. g. spriedumā (Sen. CKD. 28/1427), uzsverot. ka Civ. proc. nolik. 1307. pantā paredzēto termir,iu likums pats par sevi par p r e k l ū z ī v u neatzīst, un ar šī ter
mina neieturēšanu saistās (nevis kādu tiesību preklūzijas, bet)
vienīgi īpasas sankcijas, kuras paredz Civ. proc. nolik. 1315.
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1316., 1321. р. im L. civ. lik. 3968. р. Nav pamata arī pienemt, j
ka Civ. proc. nolik. 1307. p. termius tapis par preklīizīvu termiņu tādēļ, ka ar 1933. g. grozījumu L. civ. lik. 3968. p. attiecinats tikai uz kustamas niantas izsolēm. Šādu viedokli. vēl va- ■
rctu attaisnot, ja Civ. proc. nolik. 1307. p. pats par sevi vien- '■
mēr būtu bijis preklūzīvs, bet būtu ticis, tā sakot, paralizets ar
L. civ. lik. 3968. p. iioteikumu. Tomēr lldzšinēja prakse nekad
nav uzskatījusi Civ. proc. nolik. 1307. p. terminu kā preklfizivu,
un nav arī domājams, ka preklūzīcijas īpašlbu procesuālām поteikumam varētu piešķirt taisni ar materiāla likurna grozījumu.
L. civ. lik. 3968. p. nosaka pircēju speciālu atbildibu par pirkuma nosacījumu uepildīšanu izsolē, kādā atbildība vispar tika
atzīta par drošāku garantiju, nekā vienkftršs nodrošinajums,
kuru pircējs piestāda piedaloties izsolē (sal. Gasman im Nolken, 128. lpp.). Uzliekot atbildību par izsoles sekām līdz jaunai izsolei, protams, bija jādod arī tiesība pircējam novērst nevēlamās sekas ar visu pienākumu izpildīšanu lldz jaunai izso
lei. Tā tad L. civ. lik. 3968. p. nodibināja kā pircēja īpašu at
bildibu, tā arī vina īpašu tiesibu, un, atseviški uemot L. civ. lik.
3968. p. atlāva immöbila pircējam lldz jaunai izsolei novērst
pielaistā nokavējuma sekas, kuras paredzēja Civ. proc. nolik.
1315. р., 1316., 1321. р. (Sen. CKD. 28/1427). Bet šadas sekas
vispar var rasties tikai ar tiesas lēmumu par izsoles atzīšanu
par nenotiku.šu. .la nu. 1933. g. likums, grozot L. civ. lik.
3968. р., по vienas puses, noijēma по immöbila pircēja šai pantā
agrāk paredzēto atbildlbu, bet, по otras puses, atncma viņam
arī to īpašo privileģiju, kādu tam deva šis pants, tad šādam
likuma trrozījumam tomēr nav nekā kopēja ar preklīīzijas nodibināšanu Civ. proc. nolik. 1307. p. parcdzētam terminam, kā
to domā sūdzētāja. Šfidam grozījumam ir tā nozīme, ka pircējam vairs nav tiesības novērst nokavējuma sekas 1 ī d z j a u 
n a i i z s o l e i (arī pēc agrākās izsoles atzīšanas par nenotikušu), un viņš nevar vairs paralizēt paturētāju tiesibas, kuru
reālizēšanai ar Civ. proc. nolik. 1316. p. (1933. g. rcd.) nodibinata jauna kārtība, kurā sīki apzīmēta paturētāju tiesību izlietošana, bez riska, ka tās varetu noraut negodīgi solītāji. Bet
pats par sevi šāds grozījums neizšķir jautājumu, vai Civ. proc.
nolik. 1307. p. paredzēto summu samaksā kaut gan pēc termiua,
tomēr līdz ticsas lēmumam, ati.icm pircējam tieslbas uz uoso-
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līto immöbili. Šis jautājuins arī pēc L. civ. lik. 3968. p. grožījuma izšķiramš saskaņā ar augstāk izteikto uzskatu, ka imrņobilis var atgriezties parādnieka mantā vai nu paturēšanas tiesību izlietošanai vai jaunai izsolei tikai pēc izsoles atzīšanas
par ncnotikušu, kas savukiirt var notikt tad, ja taisni līdz tie
sas Iēmumam nav samaksātas Civ. proc. nolik. 1307. p. minētās summas (Sen. CKD. 24/452; 30/1360). 1933. g. likums
(Lkr. 33/182) attieclbā uz izsoles sekārn 1 ī d z tiesas lēmuma
iznešanai nckādus grozījumus nav izncsis un Civ. proc. nolik.
1315. p. saturs pēc būtības nav grozīts.
(1935. t 21. fcbr. spr. Nr. 2072. Knvalds 1.)

1703. (2070.).
Prasītājas lūdz atcclt Apgabaltiesas 1929. g. 29. jūlija lēmumu, ar kuru atbildētāji apstiprināti mantošanas tiesībās uz
mirušās Lavīzes D. atstāto mantojumu, aiz tā iemesla, ka uz
šo mantojumu mantinieki jau apstiprināti mantošanas tiesībās
ar Kuldīgas apriņķa II iecirkņa pagasta tiesas 1909. g. 7. jūlija
lēmumu, kāds lēmums stājies likumīgā spēkā. Tiesu Palāta,
apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu, atraidījusi prasību aiz tā
iemesla, ka prasītājas 1922. g. 18. maijā Kursīšu pagasta tiesā
ņēmušas dalību par jaunu ierosinātā mantošanas lietā, cēlušas
strīdu pēc būtības, neatsaukdamies uz 1909. g. 7. jūlija lēmuinu.
ar ко prasītājas esot atteikušas no likumīgām priekšrocībām,
kuras tām piešķīris minētais spriedums; bez tam prasība esot
iesnicgta pēc Civ. proc. nolik. 1703. pantā paredzcta tenniņa
notecēšanas. Kasācijas sūdzība pelna ievērību. Ceļot strīdu
pēc būtības un panākot apsardzības lietas izbeigšanu 1922. g.
18. maijā Kursīšu pagasta tiesas sēdē prasītājas taisni aizstāvējušas un nevis klusu ciesot atteikušās no tāra likumīgām
prickšrocībām. kuras vinām piešķīra 1909. g. 7. jiilija lēmums,
kādēl Tiesu Palata nepareizi piemērojusi L. civ. lik. 2943. p.
Ja nu reiz pastāvēja likumīga spēkā stājies pagasta tiesas lēmums par mantinieku apstiprināšanu, tad Apgabaltiesa nevarēja apsardzības kārtībā taisīt jaunu lemuinii par īnantinickti
apstiprināšanu mantošanas tiesībās uz to pašu mantojumu, bet
ja atbildčtāja Apgabaltiesā bija noklusējusi par 1909. g. pagasta
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ticsas lēmumu, tad prasītājām bija ļikiimīgs pamats apstridēt
Apgabaltiesas lēmumu. Saskayä ar Civ. proc. nolik. 1702. un
1703. р., mantinicku apstiprinašanas lēmumu var apstrīdēt prasības kārtība 4 uiēiiešu laikā, skaitot no tās dienas, kad minētais lēmums prasītājam ticis zināms. Nekoustatējot, kad apstrīdetais lēmums ticis zināms prasītājam, Tiesu Palāta 'nevarēja nākt pie sledziena, ka prasība iesniegta pēc Civ. proc.
nolik. 1703. pantā minētā termiņa notecēšanas.
(1935. g. 22. marta spr. Nr. 22. Rutkis un Džipners pr. 1. pr. Džipneriein un Upenieks.)

V. piel. 86. p.
Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas lēmuma motīviem, atstājusi bez ievērības Nodoklu departamenta blakus sudzību, atrodot, ka krizes apkarošanas nodoklis nav uzskatāms
par patstāvīgu nodokli, kas konkursa valdei būtu jāmaksā parādnieka vietā, Civ. proc. nolik. 1396. p. V piel. 86 p. 1. p. paredzētā kārtībā, bet ka tas esot tikai sevišķa.piemaksa pie attiecīga nodokļa, kura ievesta sakarā ar krizes apkarošanu.
Savā kasācijas sūdzibā Finanču ministrijas Nodokļu departaments atkārto savus agrākus paskaidrojumus, atrodot, ka kri
zes apkarošanas nodoklis esot tomēr patstāvīgs nodoklis, kā
täs, pēc sūdzētāja domām, redzams no likuma par krizes apkarošanas nodokļa 6., 7. un 12. p. p. un ka Tiesu Palāta esot
pārkāpusi Civ. proc. nolik. 1396. p. V piel. 86. p. Kaut gan
šis Nodokļu departamenta nzskats par to, ka krizes apkarošanav nodoklis esot patstāvīgs nodoklis, nav atzīstams par pareizu, tomēr Tiesu Palātas lēmums nav uzturams spēkā. Saskaņā ar Civ. proc. nolik. V piel. 86. p. 1. pimktu iekams kon
kursa masu sadala starp maksātnespējīga kreditoriem, no tās
.samaksājami pirmā kārta par konkursa laiku t e к о š a s nodevas un maksas, kā arī reālnastas, tiklab sabiedriskās kā arī
privātas. Pic šā likuma izdošanas, saprotams, likumdevējs nemaz nav domājis sevišķi par krizes apkarošanas nodokli, käs
izdots 1931. g. 31. decembrī, un kas tomēr paredzēts k ā p i em а к s a: a) pie nekustamas mantas nodokla pilsētās un b) pie
ienākunia nodokla. Šis nodoklis, kā tas redzams no vii.ia
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3. panta, ir paredzēts kā pagaidu nodoklis par 3 gadiem (1931.
līdz 1933. g.) un šo gadu laikā viņš atzīstams par t e к о š о
nodokli. Šis nodoklis atrodas vistuvākā sakarā ar nekustamas mantas nodokli, kā arī ar ienākuma nodokli, kuru tiešo
piemaksu viņš sastāda. Pretēji Nodokļu departamenta domām,
krizes apkarošanas nodoklis nav uzskatāms par p a t s t āv ī g u nodokli, bet, kā pareizi uzsvērusi Tiesu Palāta, viņš ir
tikai sevišķa piemaksa pie attiecīga pamatnodokla, kurš ievests sakarā ar krizes apkaroŠanu. Tomēr Tiesu Palāta nav
ņēmusi vērā, ka p a š i p a m a t n o d o k l i b i j a j ā a t z ī s t
p a r t e k o š i e m unka taisni tāpēc, ka krizes apkarosanas
nodoklis ir p i e m a k s a pie tiem, — arī runā esošais krizes
apkarosanas nodoklis būtu kā tekošs nodoklis ievietojams Civ.
proc. nolik. 1396 p. V piel. pie 86. p. 1. pkt. Tamdēl Tiesu
Palātai bija vispirms jāapsver jautājums par to, vai pamatnodoklis un līdz ar to ari krizes apkarosanas nodoklis runā esošā
gadījumā bijuši t e к о š i nodokli. Neapsverot to, Tiesu Pa!āta pielaidusi motīvēšanas nepilnību un līdz ar to pārkapusi
Civ. proc. nolik. 816. p.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 92, Rigas Papīrmalkas akc. sab. 1.)

Likums par darba laiku.
19.
Pretēji atbildētājas apgalvojumam kasācijas südzlbi
Tiesu Palata savu sledzieiiu par to, ka prasitajs nav ateistama
par uzticibas personu Likuma par darba laiku 19. panta no
zīmē, pamatoja ne tikai uz apstākla, ka kases atslēgas parastl
atradās pic atbildētājas, bet arī uz to, ka prasītājam kā speciālistam bija uzticēta tikai darba techniskā puse, pie kam
Tiesu Palāta bija ņēmusi vērā atbildetajas apellācijas siid/.ib i
atrodošos apcerējumus, pievedot tos sprieduma vēsturisk i
dalā, it īpaši arl vinas atsaukšanos uz apstākli, ka kases atslS
gas pa laikam atradās pie prasītāja, kādam apstāklim pati ;il
bildētāja piešķīra nozīmi lietā, bct apstāties atseviški pie katra
viņas paskaidrojuma Tiesu Palāta nebija spiesta. It īpaši Tiesu
Palāta varēja neņemt vērā atbildetajas aizrādījumu, kurus
viņa atkārto savā kasācijas sūdzībā, ka pēc vinas uzņēiniinu
iekcārtas viuai bija jāpiešķirprasītājam zināma patstāvibadaih i
nn ka viņai bija grūti vinu kontrolēt un ka viņai vajadzējn n
viņu palaistics, jo visi šie apstākļi paši par sevi vēl nelieclna
par to, ka šajā gadījumā uzticības moments partu attiecībās
pārsniedza parastās uzticības robežas, kāda uzticība ir sasto
pama katrās attiecībās starp darba devēju un darba nēmēju,
un katādēl šajā gadījumā varētu runāt par sevišķu uzticTbll,
kura raksturo uzticības personu Likuma par darba laiku
19. panta nozīmē. Tāpat Tiesu Palāta varēja neņemt vērā .m
atbildetajas aizrādījumu uz to, ka prasītāja darbs nav bijis
padarāms noteiktās stundās, jo, kā to Senats jau ir paskaidro
jis (Sen. CKD. 33/1879), šis apstāklis neizšķir jautājutnu pai to,
vai darbinieks bija uzticibas persona Likuma par darba laiku
19. panta nozīinē. Aiz visiem šiem icmesliem Tiesu Palata,
nakot pie slēdzicna, ka prasitajs nav bijis uzticibas persona
Likuma par darba laiku 19. panta nozimē, nav parkäpusi kasil
cijas sfidzlbā aprādītos likunius.
(1935. s. 21. iiiarta spr. Nr. 1521, Scona pr. 1. pr. Klienis.)
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1916. g. 3. jiilija Hk. par tirdzn. im rupn. uzņemumu pareju.

Tiesu Paläta atzinusi, ka atbildētaja-pircēja šai gadījumā
nenesot atbildību saskanā ar 1916. g. 3. jūlija likumu par tirdzn.
un rīīpn. uzņēmumu parēju aiz tā iemesla, ka atbildētāja ncesot
nopirkusi no agrākās fabrikas īpašnieces rūpniecības uzi.iēmumu, bet tikai uzņēmiuna sastävda[as. Savu slēdzienu par
to, ka tikušas pārdotas iizi,iēmuma sastāvdalas Tiesu Palāta
galvena kārtā pamato ar to, ka zem nosaukuma „uzoēmums"
csot saprotanis darbojošies kornpleks, kura esamība esot atzīstama tikai tur, kur pastāvot šī objekta statiskā un dinamiska
puse. Pretēji Tiesu Palātas apsvērumiem viuas spriedumā,
likuma par tirdzn. un rūpn. uzņēmumu ārēju noteikumu nenostāda šī likuma piemērošanu atkarībā no tā, vai atsavinamais
uzņēmums faktiski darbojas, vai ne. Attiecinot šī likuma noteikumus tikai uz darbā esošiem uzņēmumiem, rastos tāds
stavoklis, ka vajadzētu tikai kādu laiku pirms atsavināšanas
uzņēmumā darbus pārtraukt, lai apietu 1916. g. 3. jūlija likuma
par tirdzn. un rfipn. uznēmumu pārēju noteikumus par jauua
ieguvēja līdzatbildibu uzi;ēmuma agrāko parfidu segšana, ко
gan šis likums nav domājis, jo tas izdots tieši ar to nolūku, lai
ar rfipniecības uzņēmuinu atsavināšanu ncciestu tā agrākie kreditori. Tamdēl no 1915. g. 3. jūl. likuma viedokļa nav izškirošas nozīmes tam apstāklim, vai rūpniecības uznēmums atsa
viiiasanas laikā darbojies vai ne. Pareizi Tiesu Paläta aizrfida, ka rūpniccības uzņēmums nav vienkārša, atsevišķa lieta,
bet lietu kopiba, kas sastfiv no vairākiern patstāvikrieiu priekšmctiem vienā sastāva (L. civ. lik. 540. р.). Та, prof. Dr. A. Le
bers savā tirdzn. tiesību pārskatā (10. §, 1.) tirdzniecības uzi.iēmuniu dēfīnē, kā inantu, tiesibu un faktisko attiecību kopību;
to pašu var teikt arī par rūpniecības uziiēinumu. No šādiem
apzimejumicni, tomēf vēl neizriet, ka rīīpniecibas uzi.iēmuiua
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un riipn. uzi.ienumui pāreju.

pārēja notiktu tikai tai gadījumā, ja tiktu atsavinätas visas uz-ņēmuma sastāvdaļas. Rūpnieclbas uzņēmumā — kä katrā
lietu kopība, kas sastäv no vairākiem priekšmetiem (daļām) —
šīs uzņēmuma daļas pēc savas nozīmes ir sadalamas bütiskäs
un blakus dalās, pic kam par būtiskām dalām (priekšmetiem)
ir atzīstamas tās, bcz kurām uzņēmums nevar eksistēt. Tamdēl, lai atzītu, vai konkrētā gadījumā ir notikusi rūpniecības
uzņēmuma vai tikai tā atsevišķu priekšmetu (daļu) pārēja,
Tiesu Palātai vajadzēja konstatēt vai atsavināšanas objekti ir
uzņēmuma blakus vai būtiski priekšmeti (daļas) im sakarä ar
taisīto konstatejumu secinat. vai šai gadījumā var but runa
par rūpniecfbas uzņēmuma, vai tā atsevišķu prieksmctu (daļu)
atsavināšanu (sk. prof. D. Grimma rakstu — Vestnik gr. prāva
par 1915. g. 9. Nr. — 44. lpp.). Tāpat 1916. g. 3. jūlija likuma
par tirdzn. im rOpn. iizi.iēimimu pārēju piemērošauai nav no
svara, vai nlpnieclbas uziicmuma ieguvējs to izmanto tālāk
veikalnicciskos nolūkos, jo šī likuma noteikuinu picmērošana
nav nostādīta atkarībā ņo uzuēmuma turpinākās darbības
veida un rakstura. Atzīstot, ka šai gadījumā notikusi tikai uzņēinuma sastāvdalu (atsevišl.-cu priekšmctu) pārēja tāpēc, ka
neesot atsaviuāts tads uzr,iCMnums, kas darbojies, ar \isam sastāvdaļfuii. Tiesu Palāta savā spriedumā ir pielaidusi motīvēšahas nepilnibu un nepareizibu.
(1935. я. 21. iebruāra spr. Nr. 262. uešels pr. 1. pr. Rigas pilsētu.)
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Rīk. par zīmognodevu.
37.

Nepareizs fr Apgabaltiesas uzskats, ka gadījumos, kad
akta pirmais eksemplārs ir ņepareizi apmaksāts ar zīmognodevu, tā otrais eksemplārs Rīk. par zīmogn. 37. p. nozīmē bīitu
apmaksājams pēc 36. panta. Pretēji Apgabaltiesas domām, Rīk.
par zīmogn. 37. р. по otrā un tālākiem eksemplāricm prasa
vienīgi oficialu apliecinājumu ar atzīmi par zlmognodevas samaksu uz orīgināla, lai šādus tālākus eksemplārus padotu 37. p.
likmei. Šai gadījumā noraksts bija apliccināts notariāli ar atzīmi par zīmognodevu uz orīģināla, kādēļ Apgabaltiesai nebija
pamata noraksta apmaksu ar zīmognodevu noteikt pēc
36. panta.
(193-4. g. 15. decembra spr. Nr. 1010, Finanču min. 1. ar Mālītis.)

39.
1) Pretēji kasācijas sīīdzlbas iesniedzējas domām, rīkojuma par zīmognodevu 67. panta 4. punkts nedeva tiesībasprasltajai nemaz nemaksāt zīmognodevu, bct gan vienīgi tiesības
atlikt šīs nodevas samaksu līdz minetā pantā paredzētam termiņam, vai arī līdz iestājās tanī paredzētie apstākļi. Tapat
nevarēja būt par iemeslu zīmognodevas nenomaksai apstāklis,
ka mēnesa laikā vajadzēja līgumu apmainīt pret galigu Iīgumu,
jo rīkojums par zīmognodevu taisni paredz nekustamas mantas aizpārdošanas līguma apmaksu ar zīmognodevu (43. p.
3. pkts) un nekustamas mantas pārdošanas līguma apmaksu al
so nodevu (39. р. 1. pkts), tā kā par vienu pirkumu var iznākt
maksāt zīmognodevu divas reizes. Arī līguma vēlākā anullē-
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sana nevarēja būt par iemeslu nenomaksāt par to zlmogilo
devu. Apgabalticsa šin'i gadījumā gan nepareizi piemöroja rl
kojuma par zimognodevu 39. panta 1. pktu, jo partu iioslētfl
ligums bija kvalificējams vienīgi ka iepriekšējais līgums, |0
paši līgumslēdzēji bija to apzīmejuši par pagaidu pirkšana
pārdosanas līgumu, по kada apzīmējuina izriet, ka viņu starp
vēl tiks noslēgts galīgs pirkšanas-pārdošanas līgums. Šis 11
gums deva tā slēdzējam vienīgi tiesības prasit galīga un Foi
māla līguma noslēgšanu. Tādēļ Apgabaltiasa šinl gadijumfl
parkāpusi rīkojuma par zīmognodevu 39. panta 1. pktu.
(1935. g. 20. februāra spr. Nr. 181, Lejas Kurzemes krājaizdevn sab
pr. I. pr. Matvejeviem.)

2) Jānis K. ir uzrādījis notāram apliccināšanai ieķīlāša
nas rakstu par labu Latvijas Hipotēku bankai Ls 2000,— ap
mērā, ar kuru K. ieķīlā pēdējai savu immöbili. Notars, pania
tojoties uz to, ka K. jaunsaimniecība vēl nav korroborēta vi
ņam zemes grāmatās, kādēļ saskaņā ar L. civ. lik. 537. p. viu
tiesības uz zemes gabaln ir uzskatāmas par kustamu mantu, i
aprēķinājis zīmognodevu по ieķīlāšanas raksta pēc Rīk. pa
zīmognod. 44. р., ко Nodokļu departaments apstrīd, atrodot
ka zīmognodeva bija aprēķināma pēc 39. panta. Notars savu
viedokli dibina uz Sen. CKD. spr. 29/1787 notāra Purgaļa lietā,
kādā spriedumā Senats izsakās, ka persona, kurai piešķirta
valsts zemes fonda zeme un kura to atsavina tālāk pirms kor
roborēšanas, pēc būtības atsavina nevis īpašuma tiesības uz š
zemi, bet vienīgi savas obligātoriskas (prasījuma) tiesības, kā
das tiesības, kaut arī tās bīitu vērstas uz nekustamas manta
saņemšanu, pieder saskaņa ar L. civ. lik. 537. p. pie kustaina
mantas, kādcļ arī šāds atsavināšanas līgums apmaksājams
zīmognodevu nevis pēc Rīk. par zīmognod. 39. p. 1. pkta, bei
pēc 44. p. 7. pkta. Tomēr, pretēji notāra domām, konkrētais
ieķīlāšanas raksts nerunā it kā par šādu obligātorisko (prasījuinu) tiesību ieķīlašanu im paredz noteiktu nekustamas man
tas ieķīlāšanu Latvijas Hipotēku bankai, kura pēc saviem statOtiem ari nevar izsniegt aizdevumus citādi. ka vienīgi prel
nckiistamu mantu. Iekīlāt lietu var arī tam gadījumam, kad to
iegūtu par īpašuinu pats iekllātājs; tadā gadījumā ķīlu tiesības
stājas spēkā по šā nosacījuma iestāšanas laika (L. civ. lik,
1364., 1365. р. р.). Pilnīgi ir domājams stāvoklis, ka jaunsaiin-
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niecības ieguvējs sastāda ieķīlāšanas rakstu par savu jaunsaimniecību, paredzot to rakstā kā korroborētu uz viņa vārda un
izsakot piekrišanu ķīlu tieslbu nostiprināšanai zemcs grāmatās
jau kā uz nekustamu mantu, kaut gan pati jaunsaimniecība
vinam vēl nav kormborēta. Šāds icķilāšanas akts kontrabentu attiecībās īomēr nodibina pilnīgi derīgas kīlu tiesības
taisni uz n e k u s t a m u mantu, un jautājums var grozīties
vienīgi ар to, vai un kad šīs ķīlu tiesības paliks efektīvas un
kad viņas reālizēsies formālas hipotēkas veidā. Bet aktā paredzēto tiesību liktenis neiespaido jautājumu par zīmognodevu,
kurš izspriežams pēc akta satura pie tā sastādīšanas. Tādēl
nav nekāda pamata šādu aktu neatzīt kā ķīlu tiesību nodibināšanas aktu uz n e k u s t a m u mantu, un uzskatīt to kā darījumu par kustamu mantu. Tas vien, ka ieķllātājs aktā disponē
par objektu plašāk par savām tiesībām uz to, nedod pamata
vismaz no zīmognodevas viedokļa grozīt akta saturu un iztulkot to kā disponējumu par objektu savu Šaurāko tiesību robežās. Sakarā ar Senāta CKD. spr. Nr. 1787 — 29. g. piemērošanu tiek izteiktas domas, ka darījuma objekta kvalifikācijas
zinā (kā kustama vai nekustama manta) principā nav starpības
starp pārdošanu un ieķīlāšanu, jo L. civ. lik. 1365. p. stāvoklis
ir iespējams arī pie pirkuma līguma saskaņā ar L. civ. lik.
3840. p. Ja ar to ir domāts teikt, ka sprieduma Nr. 1767 —
29. g. principiālie apsvērurni par nekorroborētās jaun&airņņiecības atsavināšanu un līguma apmaksu ar zīmognodevu pēc
kustamas mantas likmes mutatis mutandis attiecināmi arī uz
nekorroborētas jaunsaimniecības i e ķī I ā š a n u, it kā vienada
juridiskā stāvokļa dēļ, tad jāņcm vērā, ka Senāta apsvērumi
lietā Nr. 1787 — 29. g. nebīītu vietā im bīitu atkrituši, ja Senāta apspriešanā būtu bijis L. civ. lik. 3840. p. paredzētais līgums par jaunsaimnieclbas atsavināšanu, jo š ā d s līgums ar
klauzulu par īpašuma tieslbu iegūšanu būtti taisni darījums par
nekustamu mantu, kas apmaksājams ar zīmognodevu pēc Rīk.
par zīniognodevu 39. p. un nebīitu darījums vienīgi par obligātorisko (prasījumu) tiesību atsavināšanu. Tādēļ, un izejot
no tā, ka konkrētā gadījumā akts neparedz obligātorisko (prasījumu) tiesību, bet gan taisni nekustamas mantas iekīlāšanu,
nav nckāda pamata neatzīt, ka akts apmaksājams ar zīmognodevu pēc Rīk. par zīmognodevu 39. p.
(Sen. CKI). kopsēdes 1934. g. 21. nov. spr. Nr. 3.)

Dzelzceļu likums.
97.
Prctēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, likuma noteikums par aizliegumu staigāt pa dzelzcela stigu (I)zelzc.
nolik. 149. p.) ir saistoss pilsoņiem. neatkarīgi no tā, vai dzelzceļš ir izlicis īpašas brīdinājuma zīmes vai ne, kādēļ Tiesu Palāta šādā neatļautā staigāšanā pa dzelzcela stigu varēja saskatīt prasītāja vainu. Kas attiecas uz prasītāja aizrādīto culpa
mixta, tad, uz vispārēja pamata, dzelzceļam gan jāsniedz
ekskulpacijas pierādījums, bet šādu pierādījumu dzelzcelš sniedz
ar to, ka atsaucas uz paša prasītāja atzīšanos par viņa paša
izdarīto pārkapumu (neatļautu staigāšanu Dzelžc. nolik. 149. p.
tiozīmē). Par culpa mixta varētu runāt tad, ja dzelzccļš kaut
kadā veidā būtu izsaucis cietušā pārkāpumu, bet ne tad, kad
vinš tīši un apzināti pārkāpj likumu. Dzelzc. nolik. 97. p. domā
normālo stāvokli, kad cietušais pats nav pārkāpis tīši un apzinäti likumu. Principā dzelzcela atbildība dibinās nevis uz tor
ka dzelzceļa vaina būtu „prezumējama", bet gan uz to, ka viņš
ues risku par varbūtējiem nelaimes gadījumiem, sakarā ar
viņa kā publiska uzņēmuma lomu. Šāds risks atkrīt, ja cietušais pats pielaiž to pārkripumu, kas novedis pie nelaimes gadījuma. Tādēļ Ticsu Palata, konstatējot, ka nelaimes gadījums
noticis paša prasītaja pielaistā pārkāpuma dēļ, ir pareizi — gala
slēdziena zii.iā — noraidījusi praslbu.
(1934. «. 26. sept. spr. Kr. 532, Verzas pr, I, pr. Dzelzccļu virsv.)

114.
Apgabaltiesa uz viuas spriedumā aprādīto apsvērumu pa
mata ir konstatējusi, ka: 1) strīdū esošās mašīnas iekraušanu
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vagonā izdarījis muitas artelis; 2) mašīnas pieņemsanas laikā
pārvadāšanai pa dzelzcelu mašīna ir bijusi vesela; 3) nav pierādīts, ka mašīna būtu salauzta pie izkraušanas gala stacija.
Šādi konstatejumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas kasacijas
kārtībā nav pārbaudāma. Uz savu konstatejumu pamata Apgabaltiesa varēja nākt pie atzinuma, ka mašīnas bojājumi cēlušies
pārvadāšanas laikā pa dzelzcelu un ka saskaņā ar dzelzcelu
lik. 108. p. par bojājumiem jāatbild dzelzcelam. Dzelzcelu lik.
114. p. 4. pkt, pārnesot atbildību uz preču īpašnieku, prasa, lai
iekraušana tiktu izdarita ar nosūtltāja vai saņēmēja līdzekļiem,
t. i. paredz preču īpašnieka f а к t i s к u līdzdalību šinī darbā.
Pretēji atbildētājas apgalvojumam kasācijas sūdzībā, pēdējā
Apgabaltiesas sēdē atbildētājas pilnvarnieks ir atzinis, ka „iekraušanu izdarljis muitas artelis" un nevis, ka prece ir iekrauta
muitas dārzā. No tā Apgabaltiesa varēja nākt pie atzinuma,
ka atbildētāja ir atteikusies по sava apgalvojuma, ka prece
iekrauta ar prasītājas Iīdzekļicm. Dzelzcelu lik. 114. р. 2. pkt.
būtu piemērojams tikai tad, ja būtu konstatēts, ka mašīna bojāta ar to, ka viņa pārvadāta atklātā vagonā, bet to atbildētāia
pat neapgalvo.
(1935. K. 22. marta spr. Nr. 134, „Rīgas Unions" apdroš. akc. sab. pr.
1. pr. Latv. Dzelzc. virsv.)

—
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Dažadi dzelzceļu noteikumi.
Prasītājs lūdz piespriest viņam Ls 1118,72 pārmaksas par
„apses koka atgriezumu ar zariem, izpuvušiem vidiem, kuri
nederīgi īTipniecibai" pārvadāšanu pēc tarifa V klases, kā 2. katēgorijas koka materiāla 2. labuma. Savu prasību prasītājs dibina uz to, ka, Istenībā, minētie apses koka atgriezumi esot
klasificējami vienīgi kā vienkārša malka un vedummaksa esot
ņemama tikai pēc tarifa šēmas Nr. 1. Atbildētāja prasību neatzīst, paskaidrojot, ka prece esot preču zīmē jādeklarē un ve
dummaksa esot jāaprēķina vienīgi pēc „Alfabētiskā nomenklātūrā un klasifikācijā" tieši paredzētā apzīmējuma, un ka pēc
T a r i f ā paredzētiem apzlmējumiem pārvadātie koki esot kla
sificejami kā 2. katēgorijas koka materiāli, 2. labuma. Prasitājs pieprasīto summu samazinājis lldz Ls 490,42. Apgabaltiesa
prasību apmierinājusi. Tiesu Palāta apstiprinājusi Apgabaltiesas spriedumu, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motīviem.4 Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Tiesu
Palāta konstatējusi, ka runā esošā gadījuma no Lietuvas pārvadātie koki esot bijuši apses koku a t g r i e z u m i ar zariem,
izpuvušiem vidiem, kuri n e d e r ī g i r ū p n i e c ī b ā ne garāki par 2 m. Šāds Tiesu Palātas konstatējums nav kasācijas
kārtībā pārbaudāms. Pēc Ievad-paskaidrojumiem Alfabētiskā
nomenklātūrā un klasifikācijā (Dzelzcelu vēstn. 1925. g. izd.
3. lpp. 2. rindkop. un V. V. 26/19)", nav obligātoriski, lai uzrādītie nosaukumi b u r t i s к i saskanētu ar nomenklātūru, bet
gan šiem nosaukumiem pilnīgi jāraksturo pārvadājamā precer
atkarībā no tās ī p a š ī b ā m , t. i. jāraksturo tās veids, izgatavošanas materiāls, apmēri, s t ā v о к 1 i s, vai с i t a s p a z īm e s, nepieciešamas pareizai tarifa piemērošanai". Tiesu Pa
latas konstatētā preces īpašība: „apses koka a t g r i e z u m i ,
n e d e r ī g i r ū p n i e c ī b a i " n e dod pamatu preci uzskatīt
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par apses b l u ķ i e m , kas būtu attiecinami uz 2. katēgoriju
un klasificējami V. klasē it kā 2. katēgorijas koka materiāii
2. labuma (Dzelzcelu nomenklātūras 54. Ipp.). Taisni otrādi,
minētie atgriezumi, kas rūpniecībai nederīgi, jāraksturo kā
m a l k a , kādēl vedummaksa par viņiem aprēķināma pēc Ta
rifa šēmas 1. Nr. (Nomenklātūras 58. lpp.). Tiesu Palātai bija
pietiekošs iemesls nepiemērot Rīkojuma 57. Nr. par Pārgrozījumiem preču alfabētiskā nomenklātūrā 15a § (V. V. 26/37) jau
tāpēc vien, ka apses atgriezumu garums bijis ne Iielāks par
2 m., t. i. nav pārsniedzis 2,20 m. normu. Par to, ka apšu at
griezumu resnums esot bijis lielāks nekā paredzēts minētā
15a §, atbildētāja aizrāda pirmo reizi tikai savā kasācijas sūdzībā, kādēl šāds viņas aizrādījums nav Senātā vērā ņemams.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 162, Šniemaua pr. 1. pr. Dzelzceļu virsv.)

-
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Nodevu nolikums.
207.

Tii'su Palftta ir nākusi pie slēdziena. ka saskanā ar L. civ.
lik. 526. p. (1929. g. red.), pie mantojuma nodokla aprēķināšanas jāņem vērā mantojuma vērtība nevis uz tiesas lēmuma
dienu, kad mantojuma atstājējs pasludināts par mirušu, bet gan
uz to dienu, kad ierosināta lieta par viņa atzīšanu par mirušu.
Šī Tiesu Palātas slēdziena pareizību Nodokļu departaments
apstrīd uz ta pamata: a) ka piezīme pie L. civ. lik. 526. p. nusaka, ka par promesošā nāves dienu uzskatāma tā diena, kad
tiesa vinu izsludinājusi par mirušu; b) ka prezumējamā nāves
diena pēc L. civ. lik. 526. p. jaunā redakcijā krīt svarā vienīgi
mantinicku sastāva noteikšanai, bet mantojuma nodokla ņemsanai krīt svarā vienīgi mantojuma pārējas moments, kāds vispār varēja iestāties tikai pēc mantojuma devēja atzīsanas par
mirušu. Kas attiecas uz Nodoklu departamenta pirmo aizrādljumu, tad atsauce uz L. civ. lik. 526. p. piczīmi atkrīt jau tādēļ
vien, 'ka šī piezīme attiecas uz speciālu gadījumu, kāds paredzēts L. civ. lik. 524. p. piezlmē, proti, kad nav ziņu par promesošā gadiem, kurpretim konkrētā gadījumā ar promesošā
dzimšanas apliecibu taisni ir konstatēti viņa gadi. Kas attie
cas uz Nodoklu departamenta otro aizradījumu, tad mantojuma
faktiskās pārējas moments gan ir izšķirošs jautājumā par man
tojuma nodokla likmēm vai tarn piemcrojamo nodoklu likumu,
bet mantojuma sastāvs un vērtība nosakāmi vienīgi pēc objektīva momenta — mantojuma atklašanās dienas (Sen. СКГ).
32/101). Та tad mantojuma pārējas laiks uz mautinickicm var
ari ucsakrist ar to momentu, pēc kura noteicami mantojuma
sastāvs un vērtība, kas aplickami ar mantojuma nodokli. h~
ejol no tā, ka tiesas lēmuma nav fiksēta promesošā prezumē-
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jamā nāvcs diena, Tiesu Palāta, saskaņā ar L. civ. lik. 526. р.,
maiitojuma sastāva un vērtības noteikšanai varēja pieturēties
pic lietas ierosināšanas momenta, kādēl — gala slēdziena
ziņā — Tiesu Palātas lēmums atzīstams par pareizu.
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 58, Sprūde inant. 1.)

208.
Ticsu Palāta, pārgrozot Aptjabaltiesas lēmumu, nolēmusi
piedzīt no mantinieces papildu mantojuma nodokli, summā
Ls 5,64 pēc mantojuma vērtibas tā pārējas laikā, t. i. uz 1925. g.
7. jūnijā, kad miris mantojuma atstājējs, proti pēc summas
Ls 13.000,—. Palāta izgājusi no tā, ka mantinieki, vēl pirms
viņi griezušies pie tiesas, bija jau pēc mantojuma nodokla aprēķina griezušies pie N o d o k l u d e p a r t a m e n t a , kur
vini mantojuma vērtību uzdevuši par to pašu summu Ls 13.000,
un ka mantinieki jau samaksājuši Nodoklu departamenta aprēkināto nodokli Ls 325,—. Tomēr, savā paziņojumā A p g a b а 11 i e s a i mantiniece Minna V. gan mantojumu novērtējusi,
pēc sirdsapziņas, par Ls 16.000,—, rlkodamās pie tarn pēc
viņas iesniegtās nodoklu inspektora apliecības, pēc kuras nekustama manta, nodoklu aprēkināŠanai par 1930. g., novērtēta
uz Ls 17.986,—, kurpretim mantojuma atstājējs miris jau
1925. g. Kaut arī, pēc Nod. nolik. 208. р., jārēķinās pirmā
kārtā ar pašu mantinieku uzdoto vērtību, Tiesu Palātai, tagadējos lietas apstāklos bija pictiekošs pamats ņemt vērā 1929. g.
4, novembra pastāvošo vērtību, no kuras pats Nodoklu dep—ts
bija izgājis, aprēķinot mantojuma nodokli savā minētā 1929. g.
4. novembra lēmumā, ievērojot to, ka mantojuma atstājējs mi
ris 1925. g. 7. jūnijā.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 602, Apšāna mant. 1.)

212. p. pielik. 1. p.
Tiesu Palātas uzskats. ka pazioojums līīguma par mantinieku apstiprināšanu, ka mantojuma Objekts ir. starp citu, nckustams īpašums, jau atvieto likumā paredzēto deklarāciju par
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Nodevu nolikums.

mantojuma sastāvu un vcrtlbu, par kuras neiesniegšanu laikā
draud sods, ir atzīstams par nepareizu. Gan minētā deklaräcija varētu ietilpt arī pašā lūgumā par mantinieku apsliprinašanu, bet tādā gadījumā ir jānorāda netikvien pats mantojuma
objekts, bet arī tā vērtiba. Taisni. arī par v ē r t ī b a s neuzdošanu laikā ir aprēķinama soda nauda (Sen. GKD. 34/325).
Bet ja lieta bija i e r o s i n ā t a laikā, tad soda nauda nav ņemama, kaut pats pieteikums tiktu iesniegts velāk (Sen. CKD.
26/400). Bet, ja jau mantošanas lietas ierosinājums ir novēlöts, tad soda naudas procentu tecējums netiek pārtraukts ar
paša ierosinājuma iesniegšanu (Sen. CKD. 30/69). Tādēļ Nodoklu departaments pareizi aizrāda, ka par mantojuma ietilpstošo immobiļa s a s t ā v u un v ē r t ī b u ir deklarēts
tikai 1932. g. 21. janvārī, kad mantinieki iesnieguši likumā paredzēto zinojumu par mantojuma sastāvu un vērtību, kāds
vien saturēja vajadzīgos datus mantojuma nodokla aprēķinašanai. Atrodot, ka jau 1930. g. 8. aprlļa lūgums ir pielīdzināms
deklarācijai attiecībā uz nekustamo mantu, kaut gan šai lūgumā
nebija datu par immobiļa v ē r t ī b u . Tiesu Palāta ir pielaidusi savā lēmumā motīvešanas nepareizību, pārkāpjot ar to
Civ. proc. nolik. 816. p.
(1935. g, 20. februāra spr. Nr. 201, Auzas maut. 1.)

212. p. piel. 5. p.
Apgabaltiesa noteikusi mantojuma vērtību uz Ls 5624,—.
Apgabaltiesas lēmumu mantinieki nav pārsūdzējuši, bet Nodokļu departaments, atrodot, ka Apgabaltiesa pielaidusi aritinetisku kļūdu, sava blakus sūdzībā lūdz piedzīt Ls 10,— pa-^
pildu mantojuma nodevas. Šāda aritmētiska klūda Apgabaltie
sas lemumā tiešām ir konstatējama, jo 2V= no Ls 5624,— iztaisa
Ls 140,60, nevis Ls 130,60, kāto pienēmusi Apgbalticsa. Tomēr
Tiesu Palāta atstajusi Nodoklu departamcnta blakus sūdzību bcz
ievērības uz tā pamata, ka fiska intereses neesot cietušas, jo
Istenībā mantinieki ar Apgabaltiesas lēmumu pārmaksā man
tojuma nodevu tādēl, ka Apgabaltiesa nepareizi ieskaitījusi par
Ls 2000,— ēkas apliekamā mantojuma vērtībā, ко tiesa nevarējusi darīt saskaņā ar 1914. g. 4. okt. lik. 1. p. piezīmi. Tiesu
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Palätas apsvērumi šai ziņā tomēr nav atzīstami par pareiziem,
jo mantinieki nav pārsūdzējuši Apgabaltiesas lēmumu it kā
deklarācijas nepareizas izpratnes un mantojuma vērtības nepareizas noteikšanas dēl. Tā tad mantojuma vērtība palikusi fikseta uz Ls 5624,— un Tiesu Palätai nav atzīstama tiesība it kä
uzraudzības kārtībā grozīt tiesas lēmumā noteikto mantojuma
vērtību. То apstākli, ka Apgabaltiesas lēmumā ievlesusies
klūda par Ls 10,—, Tiesu Palāta nenoliedz, kādēl viņai arī nebija pamata neapmierināt Nodoklu departamenta blakus sūdzību.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 550, Atgāza 1.)

493

Not. par mantas likumisko novertejumu nodevu nemšanai mantas bezatlīdzības pārējas gadījumos.

2.

Tiesu Palāta konstatē, ka immobiļa apdrošināšanas novērtējums ir Ls 4000,—, ieskaitot pamatmūrus, un tādēļ ir atteikusies no 7s daļas pieskaitišanas pie apdrošināšanas novērtejurna. Pretēji Tiesu Palātas domām, 1914. g. 4. okt. Hk.
2. pants paredz 7» dalas pieskaitīšanu apdrošināšanas novērtējumam par p a m a t i e m un b ū v e s v i e t u . Tādā kārtā
Tiesu Palāta nevarēja aprobežoties vienīgi ar konstatējumu,
ka novērtējumā ir ieskaitīti vienlgi p a m a t m ū r i. Ar to
tiesa ir pielaidusi savā lēmumā motīvēšanas nepilnibu un pārkāpusi 1914. g. 4. okt. lik. 2. pantu.
(1935. g. 20. februāra spr. Nr. 248, Veisa mant. 1.)

»
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Latvijas civīllikums.
360.

Nevietā atbildētāji savā kasācijas sūdzībā aizrāda, ka prasltāja aizgādnis ncvarējis šo prasību celt bez bāriņtiesas atlaujas, jo L. civ. lik. 360. р., uz kuru viņi atsaucas, neatņem
aizgādnim tieslbu celt prasību bez bāriņtiesas atļaujas, bet
tikai nosaka, ka tādā gadījumā zaudējumi, ja tādi celtos, jāatlīdzina aizgādnim pašam (sal. Sen. CKD. 33/47).
(1935. g. 12. aprīla spr. Nr. 145 Ellenberga pr. 1. pr. Eilenbergu.)

496.
Ādams P. iecelts par promesošā Andreja T. mantības aizgādni un, kā konstatē miertiesa, par aizgādni bijis tikai 4 menešus. T. Pagasta tiesa noteikusi atlīdzību aizgādnirn P. 2%
apmērā no visas mantas vērtības. K. iecirkņa miertiesa nosprieda pagasta tiesas lēmumu atcelt un aizgādnim P. papildu
atlīdzību pie jau izmaksātiem Ls 217,— neizmaksāt. Kasācijas
sūdzība nepclna ievērību. Pēc L. civ. lik 496. р., atalgojumu
aizgādņiem noteic bāriņu tiesa katrā atsevišķā gadījumā ar
viua izrādTtām pūlēm un pārvaldīto mantu, nepārsniedzot to"mēr aizbildņiem noteikto apmērn, t. i. 2% no mantas vērtības
Kurzeme. Saskanā ar L. civ. lik. 495. р., atticcībā uz mantas
pārvaldīšanu šaubu gadījuinā jāpicmēro notcikumi par aizbildniccibir(373. un sek. р.). Рёс L. civ. lik. 428., 2596. Kurz. zemn.
lik. 92. р., atalgojums noteicams vienā kopējā summā līdz aprādītam maksimalam apmēram arī t a d, j a b ū t u i e с e 11 i
v a i r ā к i a i z g ā d ņ i. Tas pats princips, ka atalgojuma apmērs negroza ar to, kā iecelti vairāki aizgādui, piemērojams
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arī tādiem vairākiem aizgādņiem, kas netika iecelti kopā reizē.
bet s u k c e s ī v i . Racionālais pamats šādicm slēdzieniem
meklējams likuma nodomā neapgrūtināt pārvaldāmo mantību,
\ai tās saņēmējus, ar lieku, vairākkārtīgu atalgojumu (sal. arī
Tiesu iek. lik. 321. р., pielik. 15. р.). Tāpēc atalgojums aizgādņiem aprēķināms tikai p ē с aizgādnības izbeigšanās, kaut
arī pa aizgādnības laiku bijuši iecelti vairāki aizgādui sukcesīvi. Katram aizgādnim atalgojums noteicams tad samērā ar
nostrādāto laiku. Kā redzams по pagasta tiesas lietas-, pirms
sūdzēāja, sukcesīvi par aizgādņiem bijuši 1) Andrejs Т., 2) Jēkabs Р., 3) Kristaps Р., 4) Juris T. un beidzot Ādams P. Atal
gojums tad būtu bijis attieclgi jāsadala starp v i s i e m; minetiem aizgādniem, cik tälu tiem vispār būtu tiesība tādu sanemt.
Tāpēc, pēc pareiza Ievas P. un citu aizrādījuma viņu paskaidrojumā uz kasācijas sūdzību, miertiesai bija pietiekošs pamats
atcelt pagasta tiesas 1933. g. 16. janvāra lēmumu.
(1934. g. 21. novembra spr. Nr. 1313, Tontegodes aizgādn. 1.)

693.
Apgabaltiesa, aiz viņas spriedumā pievestiem motīviem,
sevišķi oemot vērā nopratināto liecinieku liecības un atbildētāju pašu atzīšanos, ir nodibinājusi, ka atbildētāji uzcēluši kūti
uz zemesgabala, kurš atradies partu kopējā valdīšanā un lietošanā kā kopganības. Šāds tiesas konstatējums attiecas uz lie
tas faktisko pusi un nav pārbaud,āms kasācijas kārtībā. Uz
šāda konstatējuma pamata Apgabaltiesa ir nākusi pie slēdziena,
ka atbildētāji ir traucējuši prasītāja valdīšanu uz minēto zemesgabalu. Pretēji atbildētāju kasācijas sūdzībā izteiktam uzskatam, jautājumā par valdīšanas aizsardzību nav nozīmes
tam apstāklim, vai valdīšanu traucējusi svesa persona, vai līdzIpašnieks (sk. Sen. CKD 26/126; 27/187, kuros izteiktie principi
piemērojami arī pēc Latvijas civīllikuma), pie kam zem valdīšanas traucēšanas jāsaprot netikvicn valdītāja izstumšana
по valdīšanas ar varu, bet valdīšanas traucējums būs arī tad:
kad traucētājs tikai k a v ē valdītājam izlietot savu valdīšanu
(Sen. CKD 23./27). L. civ. lik. 693. pants, kā valdīšanas traucēšanas priekšnoteikumu, ncbūt neprasa, lai traucētājs būtu

bijis launā ticībā, un lai valdltajs pats faktiski būtu valdīšanas
objektu lietojis, kamdēl arī šie aizrādījumi kasäcijas siidzība ir
nedibināti.
(1935. к. 21. febr. spr. Nr. 253, Zundovska un Lauksargs pr. 1. pr.
Zundovskiem.)

841.
Tiesu Palāta atzinusi prasītāja īpašuma tiesības uz %
Ideālām daļām no M. mājām aiz tā iernesla, ka prasītājs tās
esot ieguvis iesēdējuma celā, pie kam par tiesisko pamatu (justus
titulus) īpašuma iegušanai iesēdējuma ceļā Tiesu Palāta atzi
nusi prasītaja mantojuma tiesības pēc testāmenta. Prasību
*/e daļu Tiesu Palāta atraidījusi tfipēc, ka uz šo daļu по М. mājām prasītājam trūkusi labticīga valdlšana. Labticības trūkumu
Tiesu Palāta saskata iekš tam, ka atbildētāji — prasītāja brāļi
tīīliņ pēc testātores nāves 1913. g., ceļot attiecīgu prasību, apstrīdējuši testāmentu un lūguši apstiprināt viņus par mantiniekiem pēc likuma uz no viņu mir. mātes Ilzes K. atstāto mantojumu neapejamās daļas. Šāds Tiesu Palātas secinājums ir
ir atzīstams par pareizu, jo ar minētās prasības celšanu un attiecīgas dispozicijas aizlieguma atzīmes ievešanu zemes grāmatās uz M. mājām prasītājiin bija darīts zināms, ka atbildētajiem ir lielākas tiesības uz l/« ideālo dalu neka pašam prasītājam (L. civ. lik. 680. p.) un prasītājam bija pictiekošs
iemesls šaubīties par savas valdlšanas tiesīgumu uz šo dalu,
kādēl viņš nav uzskatāms par labticigu valdītāju šai dalā
(L, civ. lik. 841. р.). Ja nu prasītājam trūka labticība uz šo
daļu, tad viņš nevarēja iegūt to iesēdējuma ceļā, kaut arī vinš
īuktiski butu apsaimniekojis M. mājas 17 gadus. Jau šī
iemesla dēļ vien Tiesu Palāta varēja prasību minētā daļā atraidīt.
(1935. g. 12. aprīla spr. Nr. 289. Kundzii,ui pr. ]. pr. Kundziņu u. c.)

847.

L. civ. lik. 847. p. atrodas nodalījumā, kas runā par „nepārtraukti turpinātu valdišanu", un kuvā L. civ. lik. 846. p.

nosaka, ka lai iegūtu Ipašumu uz noilguma pamata, vajadzīga
iepriekšēja nepārtraukta un netraucēta iegūstamā priekšmeta
valdīšana par visu likumā noteikto laiku un rīkošanās ar to kā
īpašniekam. Šādu valdīšanu L. civ. lik. 847. p. 3. pkts atrod
par pārtrauktu, kad iesēdētājs (der Ersitzende) sakarā ar tiesas aicinäjumu vai īpašnieka attiecīgā īiesā celtu protestu,
nav vairs labticīgs valdītājs. Tādā kārtā L. civ. lik. 847. р.
3. pkts valdīšanas pārtraukumu stāda atkarībā no valdītāja labticības iztrūkuma, nosakot turpmākā L. civ. lik. 848. р., ka aiz
šāda labticības iztrūkuma valdīšanas noilgums attiecībā uz trešām personām tomēr neapstājas (kā to varētu domātpēc vispārējiem noteikumiem par valdītāja labticību L. civ. lik. 839.—845.
pantos), bet valdīšana uzskatāma par pārtrauktu vienīgi attiecībā uz to, kas savu Isteno vai iedomāto tiesību izlieto L. civ.
lik. 847. p. 2. un 3. pktos minētā kārtā. Tomēr, principā, tā tad,
jautājums arī L. civ. lik. 847. p. 3. pktā grozās ap valdītāja labticību vispārējā nozīmē, un tādēl arī šai punktā minētais valdītāja labticibas iztrūkums kvalificējams uz vispārīga pamata,
kā tādu šķēršļu zinašana, kas nepielaiž valdīto lietu iegūt par
Tpašumu (L. civ. lik. 839. р.), vai šaublšanās par savas valdīšanas likumlbu, šķēršliem pastāvot (L. civ. lik. 841. р.). Par
Šķērsli valdīšanā, bez šaubām, ir uzskatāmi celtais strīdus vai
tiesas process, kuri valdīšanai atņem netraucētas valdīšanas
raksturu. Tas izriet arī no L. civ. lik. 847. p. 3. pkt. avota
(L. 10. с de acquir. et retin. posess. (VII 32)), kur teikts:
„valdīšana tikai tad ir likumīga, ja to apstiprina klusu ciesana
no pretinieku puses, nav uzskatāms par valdltāju (ja viņš arī
faktiski valdītu) tas, kas nostādīts tādā stāvoklī, ka viņam jasaubās par valdīšanas tiesībām tādēļ, ka cēlušies strīdi un ir
ievadīta tiesas procedūra". šinī sakarībā nu var pacelties
jautājums, vai L. civ. lik. 847. p. 3. pkts un 848. p. paredzētā
valdīšanas pārtraukšana iesēdējumam notiek jau ar prasības
celšanas faktu vien, jeb šāda pārtraukšana ir atkarīga no lietas
iznākuma tiesā. Teorijā šinī jautājuma pilnīgas vienprātības
nav, bet no Latvijas civīllikuma viedokla jāizšķiras par to, ka
valdīšanu pārtrauc jau praslbas celšana vien, neatkarīgi no
prasības iznākuma tiesā. Tam par labu runā sekojoši apsvērumi. L. civ. lik. 847. p. 3. pkt. āvoti nosaka: (L. 2. с de
annal. except. (VII 32)), ka „lai pilnīgi pārtrauktu iesēdējumu,
pietiek prasības celšana vai protests (provinces priekšniekam

bīskapam etc., vai arī citādā kārtībā)" un (L. 10. c. de
praescript. long. temp. (VII 33)):" pēc strīda celšanas arī labticlgam valdītājam nāk par labu tikai tas laiks, kas jau notecējis pirms strīda celšanas". Tādā kārtā ar prasības vai strīda
celšanu jau notiek lūzums valdītāja juridiskā strāvoklī, un prineipā nevar būt starpības šāda stāvokļa radlšanā prasības celšanai vai vienkāršam protestam, kā to paskaidrojis Dernburgs ;
izejot no tiem pašiem avotiem: „es kann nicht zweifelhaft
sein, dass nach Justinianischem Rechte die Klaffeerhebung
(Eigentumsklage) die Ersitzung geradezu unterbricht, da dies
nach L. 2. с de atinal. except. 7,40 in gewissen Fällen sogar
durch Protestation geschieht, welche die Klageerhebung er
setzt" (Dernburg, System des röm. Rechts, I, 377. lpp). Bet ja
principa nav starpibas starp prasības celšanu un vienkāršu
protestu, tad valdīšanas pārtraukums pēc L. civ. lik. 847. p.
3. pkt. un 848. p. nevar būt atkarīgs по praslbas iznākuma tiesā.
То pastiprina ari L. civ. lik. 848. p. notcikums, ka valdīšana uzskatāma par pārtrauktu attiecībā uz to, kas izlieto savu Tstcno
vai i e d o m ā t o (vermeintes, мнимое) tiesību, kāds noteikums nebntu saprotams, ja likums bīitu dornājis valdlšanas pārtraukumu stādīt atkarība tikai no praslbas iznākuma tiesā. kur,
saprotams, lictas izspriešana valdīšanas partraucējumam par
labu būtu atkanga tikai по vina īstenās, bet ne iedomātās
tiesības.
Kas attiecas uz jautājumu, vai L. civ. lik. 847. p. 3. pkt. un
848. p. paredzētā valdīšanas pārtraukšana domāta vienīgi vindikācijas jcb arī citu prasību celšanas gadījumā, tad, ņemot
vērā augstāk teikto, ja vispār nav starpibas starp praslbas celšanu tiesā un vienkāršu protestu, lai izsauktu valdīšanas pārtraukuma efektu, nav pamata pienemt, ka tāds pārtraukums
iestātos tikai uz noteikti formulētas vindikācijas prasības pa
mata. Gan princips par valdīšanas pārtraukumu ar vindikācijas prasību tiek vispār uzsvērts (sal. Kr. CL projektu, III. gr.
I sēj. 173. р.), un arī Dernburgs, izcjot по L. civ. lik. 847. p.
3. pkt. avota, atzlst, ka valdīšanu pārtrauc vindikācijas prasība (Eigentumsklage), bet pats Dernburgs šai vietā pielaiž, ka
valdīsanas pārtraukums notiek arī ar vienkāršu protestu
<„welche die Klageerhebung ersetzt"), un nav domājams, ka šādu
protestu katrā gadījuma var pielīdzināt noteikti formulētai vin-
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dikācijas prasībai tiesä. Varētu vēl domāt, ka valdīšanas pārtraukuma efekts nebūtu stādams atkarībā tik daudz no prasības vai protesta formulējuma pēc to satura un nozīmes, kā
no tā, kas un ar kādām tiesībām uz strīdu stāvošo man tu cel
prasību vai izteic protestu, domājot pie tam mantas īpašnieku,.
kura uzstāšanās šādā vai tādā veidā vienmēr iziet uz pieprasījumu atzīt viņa īpašuma tieslbu. Tomēr arī no šā viedokļa
Iikumā nav saskatāms pamats atzīt, ka valdīšanas pārtraukums
iestājas vienīgi" vindikācijas prasības celšanas gadījumā, joL. civ. lik. 848. p. par „īsteno vai iedomāto tiesību" izlietotāju
nemin katēgoriski īpašnieku, bet no L. civ. lik. 847. p. 3. pkt.
formulējuma un burtiskā satura neizriet, ka iesēdētājs (der
Ersitzende) paliek par nelabticīgu valdītāju taisni un vienīgi
sakarā ar v i n d i k ā c i j a s prasības celšanu. Tādēļ jānāk
pie vienīgi iespējamā slēdziena, ka katra prasība, kurā uzstādītais prasījums varbūt par šķērsli valdītājam iegūt lietu par
īpašumu, un pēc kura satura valdītājs var sākt šaubīties par savas valdīšanas likumību, atņem valdītājam labticību (L. civ. lik.
839., 841. p.) un ar to pašu izsauc L. civ. lik. 847. p. 3. pkt. un
848. p. paredzēto efektu, t. i. valdīšanas pārtraukumu. Kādas
ir šīs prasības, ir fakta jautājums katrā atsevišķā gadījumā, ко
nodibina tiesa uz lietas datu pamata.
(Sen. CKD. kopsēdes 1934. g. 21. nov. spr. Nr. 2.)

874.

Apgabaltiesa nāca pie slēdziena, ka .atbildētāja ierīkotais
uzbērums siena laikā tikai mazā mērā varēja traucēt ūdens noplūsanu no prasītāja pjavas, un ka bez tā arī nav pierādīts, ka
tādi traucējumi siena laikā bija notikuši. un tādeļ viņa atraidīja
prasibu, jo atzina, ka par zaudējumiem, kādi cēlušies prasītājam no ūdens vēlākā laikā, ir atbildīgs pats prasītājs, kurš nav
pienācīgā kārtā izmantojis siena laiku. Partu starpā nav
strīda par to, ka runā stāvošais pļavas gabals ir prasītāja īpašums, un tādēl viņš to var izmantot pēc savas patikas (L. civ.
lik. 707., 874., 875., 997. p.) un turēt uz tā jau gatavu sienu vai
arī plaut to pēc parastā siena laika, bet atbildētājam nav tiesības ar ierīkoto uzbērumu aizturēt ūdeni uz šīs pļavas ne tikai
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siena laikä, bot kaut kurä gada laikā, un ar to piespiest
prasītāju nokopt savu plavu parastā siena laikā, bct nevis tad,
kad viuš to atrod par vajadzību. Tādēl apgabaltiesa nevarēja
piešķirt izšķirošu nozīmi lietä vienīgi siena laikani un sakarā
ar to uzlikt prasītājam pienākumu savā darbība urj saiinniecībā
picrnēroties atbildētāja nepareizai ricībai, jo atbildētāja pienākums bija netraucēt prasītāja kā īpašnieka tieslbas izmantot
savu īpašumu, bet viņai vajadzēja noskaidrot jautājumu par to,
vai vispārīgi, pilnīgi neatkarlgi no laika, ūdens aizturēšana uz
prasītāja plavas nebija par iemeslu prasltāja zaudējumiem,
resp. vai prasītājam vispārīgi būtu cēlušics kādi zaudējumi, ja
ūdens būtu varējis, netraucēts no atbildētāja uzbēruma, noplūst no prasītāja pļavas. Tikai noskaidrojot šo jautājumu,
Apgabaltiesa varētu taislt slēdzienus par to, kas ir atbildīgs par
prasītāja zaudējumiem: vai atbildētājs ar savu uzberumu, vai
prasltājs ar savu rlclbu, vai, beidzot viņi abi kopā, un atkarībā
no atbildes uz to sadalīt starp virjiem pašiem zaudējumus. 'Го
nedarot, Apgabaltiesa ir pielaidusi motīvu nepilnību.
(19*35. g. 17. dec. spr. Nr. 1090; Šinta pr. 1. pr. Spieķa-Spro£a m. m )

923.
Savā Rigas Apgabaltiesa iesniegtā iesūdzības rakstā pra'sītāja paskaidrojusi, ka 1929. g. marta mēnesī atbildētājs J. api.iēmies izgādāt vinai vajadzīgo naudu. Kopā'ar atbildētāju J.
viņa aizgājusi Latv. Lauksaimn. centrālbiedrības savstarp. kre•iitbiedrībā, kura iztcikusi gatavību aizdot Ls 2.500,— pret
vekscli ar obligācijas ieķīlāšanu, kuru prasītāja izdevusi uz
savu namu Rīgā dēlam Jūliusam, kas obligāciju cedējis blanko.
Prasītāja vekscli un obligāciju nodevusi J. naudas dabūsanai
kase un J. no saņerritās naudas izmaksājis prasītājai Ls 2.100,—,
kā arī iedevis viņai biedru zīini par Ls 200,- -. Izrādījies, ka
pēdējā izdota nevis uz prasiājas, bet uz J. vārda, un ka viņš
ieķīlājis obligaciju, kā savu ipašnmu, savā vārdā.
Prasītaja
ierosiuājusi prct J. kriminālvajāšanupar krāpšanu un obligaeijas
piesavināšanu, bet šī licta tikusi izbeigta nozieguma sastāva
trūkuma dēļ. Prasltāja tādēl griezusies pie eivīlticsas, jo viņa
esot loti ieinteresēta atzīšanā, ka obligācija piedcr vii;ai. Kamēr
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obli^acija ikaitoties uz J. varda, viņš neükai vai-..м izpirkt obli
gaciju un saoemt vinu, samaksājot vekseļa ра.мЛн bei an taisīt parādus uz palikušo brīvo obligācijas daļu, t i. Ls 1.500,Arī biedru nauda skaitoties uz J. vārdu, lai gan nauda iemaksāta no prasitajas un piederot viņai. Ievērojot sacīto, prasītāja
lūgusi, a) atzīt viņas ipašuma tiesības uz obligāciju un biedru
dalības naudu, un b) atzīt, ka obligācija atbild tikai par parādu
pēc augšā minetā vekseļa uz Ls 2.500,—, bet ne par citiem
J. parādiem. Tiesu palāta, apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu, prasību atraidījusi. Kas attiecas uz petituma otro („b")
pimktu, tad Tiesu Palāta to atzinusi par nedibinātu uz L. civ.
lik. 1370. panta, konstatējot, ka šinī gadijumā pastāvot likumīgs kīlas līgums. Šo Tiesu Palātas slēdzienu kasācijas
sūdzlbas iesniedzēja apstrīd vienīgi ar aizrādījumu, kā 1370. p.
esot piemērojams tikai tad, ja ķīlas ņēmējs bijis labā ticībā, un
ka Tiesu Palāta pretēji lietas apstākļiem atradusi, it kā pr'asītāja nepamato savu prasību uz to, ka atbildētāja, kreditbiedrība, zinājusi par obligācijas picderību prasītājai. Šim kasācijas sīidzības iesniedzējas aizrādījumam nav nozīmes, jo viņa izlaiž 110
aeīm, ka Tiesu Palāta arī atzinusi p a r n e p i e r ā d T t u
prasitajas apgalvojumu, ka kreditbiedrībai minētais apstāklis
būtu bijis zināms. Tādā kārtā Tiesu Palāta varēja iziet no tā,
ka kreditbiedrība ķllu tiesības ieguvusi bona fide, un tādēļ piemērot L. civ. lik. 1370. pantu, kas pēc pašas prasitajas domām
prasa tikai ķilas ī.iēmēja labās ticības konstatēšanu. Ar sacīto
atkrīt prasīrājas kasācijas sīidzība, cik tālu tā vērsta pret prasības otrās dalas atraidišanu. Kas attiecas uz prasibas petitum'a pirmo („a") punktu, lad Tiesu palāta, по vienas puses,
gan atzinusi, ka prasltājai bijusi interese celt atzīšanas prasibu pret J. un ka prasītāja arī pierādījusi savas Tpašuma tie
sibas uz strīdīī esošo obligāciju, bet, no otras puses, atradusi,
ka prasītāja neesot cēlusi vinas interesei atbilstošo prasību, un
tādēl atraidījusi arī šo prasības daju. Tiesu Palāta savu uzskatu motīvē ar to, ka petitum'a punkts par īpašuma tiesfbu atzīšanu jau atrodoties kondemnācijas stadijä, tā kā atbildētājs,
ieķīlājot obligāciju savā vārdā, ar to jau aizskāris prasitajas
īpašuma tiesibas, laupot prasītājai tiesibu celt vindikācijas prasību (L. civ. lik. 923. р.). Šāds Tiesu Palātas motīvējums nav
pārliecinošs, jo prasitāja nav cēlusi vindikācijas, bet gan — kā
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koristatē pati Tiesu Palāta — prejudiciālu prasību, t. i. prasību
par vinas īpašuma tiesību atzīšanu uz obligāciju. Ar to, ka atbildētājs J. obligāciju ieķīlājis kreditbiedrībā, prasītāja nav
zaudējusi savas Jpašuma tiesības uz obligāciju (kādas sekas saskanā ar L. civ. lik. 923. p. būtu iestājušās tikai tad, ja J. obligāčiju būtu nodevis trešai personai īpašumā) im L. civ. lik.
923. p. šinī gadījumā ir tikai tā nozīme, ka prasītāja ncvar celt
vindikācijas prasību (ко viņā arī nav darījusi), kāmēr krcditbiedrība labticīgi valda obligāciju (Kupfer, Zeitsch. f. R. 1874. g.
Nr. 4., 5. lpp. sek., Cvingmaņa spried. kr. V. Nr. 956., 495. Ipp.
sek.). Tādā kārtā aprādītais Tiesu Palātas motīvējums neattaisno šīs praslbas dalas atraidīšanu, kuras cclšanā prasītāja
tomēr ieinteresēta, ко konstatējusi pati Tiesu Palāta. Atticcībā
uz prasības daļu par īpašumu tiesībām uz bicdru dalības naudu
Tiesu Palāta atradusi, ka tā ir materiāli nepareiza, jo līdz ar
naudas iemaksu izbcidzoties arī iemaksātāja īpašuma tiesības.
Šo Tiesu Palātas motīvējumu prasītāja savā kasācijas sūdzībā
pat nemēģina atspēkot, kadēļ vien nav pamata šīs Tiesu Palātas sprieduma dalas atcelšanai.
(1У35. ff. 11. apr. spr. Nr. 323, Goldbergs pr. 1. pr. Jauiirubeni un
Latv. lauksaim. ccntr. bicdr. savstarp. kred.-bu).

1470.
Apgabalticsa nākusi pic slēdzicna, ka atbildētājas tī&elpreses tika iekīlātas kā rokas ķīla Ventspils pilsētas bankā, kā
šī banka piedfivājusi prasītājai pārķīlāt viņai ttģelpreses, un kā
prasītāja šo piedāvājumu akceptējusi. Tomēr Apgabaltiesa atzinusi, ka ar to vien, ka prasltājai nodoti arī mantas ieķīlāšanas
akts un specifikācija, vina vēl neesot ieguvusi rokas ķīlas tiesības uz tīgelpresēm, jo arī jaunam rokas ķīlas tiesibas ieguvējam bija nepicciešami saņcmt pašu icķīlato kustamo man tu valdīšanā, sasķaņā ar L. civ. lik. 1470. p. notcikumiem. Šāds Apgabaltiesas uzskats atzīstams par pilnigi pareizu un saskanošu
ar likumu. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas domām, nav
nekāda pamata taisīt šai ziņā izšķirību starp pirmatnējā ieķīlajuma un pārķīlājurna nodibināšanas kārtību, jo kā vienā tā
otrā gadljumā rokas ķīlas ticsības var rastics tikai likumā pa-
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redzētā veidā. t. i. saskaņā ar L. civ. lik. 1470. p. noteikumiem..
Prasltājas aizrādījums, ka pārķīlājums varot notikt vienkārsas
cesijas ceļā, atkrīt jau tādēļ vien, ka ar cesiju var nodot tā'āk
tikai prasījumu, bet ne lietu tiesības (L. civ. Hk. 3461. sek. р.;
Cvingmaņa spr. kr. V Nr. 734).
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 234, Latvijas bankas Ventspils nod. or.
1. pr. darbnicu „Kultūras darbs".

1489.
Tiesu Palāta uz viņas spriedumā pievesto apsvērumu un
aprādīto datu pamata nākusi pie slēdziena, ka blanko cedētas
obligācijas padotas noteikumiem par vērtspapīriem uz uzrādītāju- tikai attiecībā uz vinu tālākdošanas kārtību, bet L . civ. lik.
3125. p. uz viuām nav atticcināms, tā kā parādniekam arī pret
blanko cedētu obligāciju turetājiem csot tiesība celt savas ierunas (Kr. Sen. CKD 05/3223, 07/6038), ka dotā gadījumā saskaņā ar tiesai iesniegto 1930. g. 14./IV. Rigas Uniona bankas
rakstu rüna esošā obligācija esot viņai ieķīlāta un pēc tam no
Uniona bankas nodota Finanču ministrijai kā papildu drošība
bankas garantijām, izdotām par Latvijas atjaunošanas sabiedrību „Lats", kopsummā Ls 100.000,— ar termiņu 1930. gada
18. jūnijā, pie kam obligācija no Finanču ministrijas pieņemta
1560 1s vērtībā. Savā kasācijas sūdzībā Finanču ministrija,
starp citu, aizrāda, ka minētā Uniona bankas rakstā neesot atrodams tāds teksts, ka Finanču ministrija pienemtu obligāciju
Lš 1560,^ vērtībā: ka pretēji Tiesu Palātas sprieduma motīviem Finanču ministrijai, nedz viņas satversme, neclz pastāvošie likurni, nedz arī paraša neuzliekot pienākumu pārliecināties par to, vai no Uniona bankas saņemtā obligäcija tika no
dota šai bankai īpašumā vai tikai ķīlā, un ka Tiesu Palāta esot
pārkTipusi L. civ. lik. 3123., 3125. p. un Civ. proc. nol. 445. p.
Atbildētājas kasācijas sūdzība nepelna ievērību. Pretēji viņas
aizrādījumam kasācija sūdzībā, saskanā ar L. civ. lik. 3474. un
3480. р., Tiesu Palāta pareizi motīvējusi, ka L. civ. lik. 3125. p.
nav attiecināms uz blanko cedētām obligācijām un k a parādniekam arī pret blanko cedētu obligāciju turētājiem ir tiesība
celt visas tās ierunas, kādas viņam bijušas pirms tālākdošanas
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un tās laika pret tālākdeveju. Blanko ccsija nepārvērŠ pa
rādzlmi vai obligficiju uz uzräd'itaja paplru un tamdSļ prasl
juma tiosiba pēc tādas parādzīmes pariet uz cesionāru p
blanko uzraksta ar tiem vien aprobežojumiem un tan! apmērā,
kādā šī tiesība piederēja tarn с с d e n t a m, к u r a u z v ā r d s a p z ī m ē t s p a r ā d z ī m ē , bet parādnicka stā
voklis sakarä ar blanko cesiju nevar pasliktināties. Saskaņā
ar Kr. Senāta CKD 12/120 — parādniekam ir tiesība an pret
labticīgu blanko ccdētas obligācijas turētāju celt visas tās ierunas, kuras viņam piederēja pret pirmo obligācijas kreditoru, kā
arī pret tiem sekojošiem obligācijas turētājiem, к u r i к ā
k r e d i t o r i a p z ī m ē t i d o k u m e n t ā . Dotā gadījumā,
kā tas izriet no pašas obligācijas satura, viņa izdota no atbildētāja uz Rūdolfa B. vārdu, kas taisījis blanko cesiju un pēc
tam i e ķ 11 ā j i s obligāciju Rigas Uniona bankai, kura no savas puses obligāciju nodevusi Finanču ministrijai k ā p a p i l d d r o š ī b u b a n k a s g a r a n t i j ā m , izdotām par Latvijas
ajtaunošanas sabiedrību „Lats". Saskaoā ar Uniona bankas
1930. g. 14./IV. vēstuli, kura adresēta tam pašam Rūdolfam В.,
obligācija no Finanču ministrijas p i e ņ e m t a Ls 1560,—
v ē r t ī b ā . Saskaņā ar Uniona bankas 1929. g. 25./IX. vēstuli,
adresēto Finanču ministrijas saimniecības departamentam,
p r a s ī t ā j a i b i j a n o t e i k t i p a z i o o t s , ka viņai kā
papildu drošībā nodotā atbildētāja obligācija nav nodota īpašuma, bet t i k a i i e ķ ī l ā t a un noder drošībai Ls 1560,—
apmērā. Tamdēl arī prasītājai ir saistošs L. civ. lik. 1489. p.
notcikums, pēc kura 1. kreditoram nav aizliegts tālāk icķīlāt
pie viņa esošo ķīlu, b e t l ī d z a r v i ņ a p a š a ķ ī 1 u
ticsību
izbeigšanos,
vai
nu
samaksājot
vina prasījumu, vai aiz k ā d a c i t a i e m e s l
i z b e i d z a s arī o t r a k ī l a s u ē m ē j a t i e s ī b a s .
Ar to atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi, kurus viua apstrū
Tiesu Palātas sprieduma pareizību.
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 597. Fin. min. pr. I. pr. Vittc)

1598.
Ja arī L. civ. lik. 1598. p. nosaka, ka dzēšanas pamats
vien nepietiek pasas h i p o t e k a s pilnigai izbeigšanai, tad
tas nozīmē tikai to, ka h i p о t ē к a kā tāda, t. i. ķ ī 1 a s tiesības, vēl pastāv attiecībā pret 3. personām līdz tās dzēšanai
zemes grāmatās. Bet no tā nemaz neizriet, ka pats p а г ā d s,
t. .i obligācijas materiālais pamats, vēl pastāvētu turpmāk obligācijas n о m i n ā 1 a s sunimas apmērā, neskatoties uz to, ka
pats parāds būtu ticis, pilnīgi vai pa daļai, samaksāts, vai patiesībā jau по paša sākuma skaitījās mazākā apmērā nekā atzīmēts
pašā obligācijā.
(1935. g. 23. janvāra spr. Nr. 72, Vagermaua testāmenta 1.)

1826.
Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka, saskauā ar L. civ.
lik. 1826. р., ja turpināmā mantas kopībā mirst kāds no bērniem,
atstādams lejupējos, tad sie lejupējie stajas viņu vietā nevis kā
viņa paša mantinieki, bet gan kā mirušā vectēva resp. vecmātes mantinieki. Uz šā pamata Tiesu Palāta atrada, ka mantiniecei Dzidrai-Lidijai P. par mantojuma pārēju nav jāmaksā
mantojuma nodoklis. Senats jau ir paskaidrojis, ka lejupējais
savas patstāvīgās tieslbas uz vectēva mantojumu tomēr iegūst
tikai sakarā ar sava tēva resp. mātes nāvi, un ka vectēva man
tojuma pārcja uz lejupējo ir pilnīgi patstāvīga mantojuma pāreja, neatkarīgi no vecteva mantojuma pārcjas uz lejupēja tēvu
resp. māti, pie kam šāda patstāvīga pāreja taisni ir apliekama
ar mantojuma nodokli (Sen. CKD. 34/835). Nākot pie pretēja
slēdziena, Tiesu Palāta nepareizi ir iztulkojusi L. civ. lik. 1826.
p. un pielaidusi motīvēšanas nepareizlbu.
(1935. g. 11. aprlla spr. Nr. 598, Puķīša mant. I.)

2952.
Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka strīdus līguma īstais
noluks bijis nodrošināšanas operācija, tas ir ķ ī 1 a s 1 ī g u m s,
līdz ar ко, pēc Tiesu Palātas domām, arī pirkšanas līgums kā
tāds par spēkā esosu nav atzīstams (L. civ. lik. 2952. р.). То-
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mēr Ticsu Palāta nav ņēmusi vērā, ka dzlvē ir daudz tā saucarno fiduciāro darījumu, kuru kontrahenti slēdz uz savstarpējas uzticības pamata tādā formā, kura dod kontrahcntam vairāk tiesību, nekā vajadzētu pari par līguma saimniecisko mērķi
(sal. Sen. CKD 96/53; 23/43). Pie tādiem darījumiem, kā to
paskaidrojis Kr. Sen. CKD 74/20, varētu pieskaitīt arī man tu
ieķīlāšanu pārdošanas veidā aizņēmuma devējam ar nosacfjumu atdot to aizņēmējam (pārdevējam) pie parāda nomaksas noteiktā termiņā. Visi tamlīdzīgi darījumi ja vini tikai ncrunā
prctim likumam, jāauzskata par spēkā esošiem tamdēļ, ka viss
tas, kas nav aizliegts, skaitās par atlautu, im ja atjauto mērķi
iespējams sasniegt dažādiem rīdzekļicm, tad viena vai otra līdzekla izvēle atkarājas no darījuma dalībnickicm (sal. Bukovskis, Civ. proc. mācības grāmata 414., 415. lpp.). Šajā gadījumā lieta grozās ap ieķīlāšanu fidūcijas veidā (sal. arī L e 
bers, Т. М. V. 33. g. 230. lpp.).
(1935. g. 12. aprīļa spr. Nr. 514, Ranķa pr. 1. pr. Butkeviču u. c ) .

3257.
Jautājumā par atbildības pamatu Tiesu Palāta ir aprobežojusies ar konstatejumu, ka atbildētāji pārdevuši prasītājam
zemākas kvalitātes svina baltumu, nekā uzdots pie līguma noslēgšanas, un ka prasītājs īstenībā saņēmis krāsvielu surogātu.
Uz šādu konstatejumu pamata Tiesu Palāta atrod par picrādītu,
ka atbildētājam R. jāatbild par prasītājam nodarītiem
zaud ē j u m i e m. Šāds Tiesu Palātas motīvējums ir nepietiekošs.
Tiesu Palāta nenoliedz, ka prasība celta par zaudējumiem no
līguma attiecībām. Ja Tiesu Palāta grib iet pari par pārdevēja parasto atbildību par pārdotās lietas trūkumiem un tāpat
grib iet pari par terminiem, kādi ieturami pircējarn ceļot actio
redhibitoris vai quanti minoris, tad Tiesu Palatai bija jākonStatē atbildētāja R. l a u n p r ā t ī b a , vai iegalvojums par
prcces labām īpašībām, resp. doloza rīcība attiecībā pret prasītāju (L. civ. lik. 3257. р.). Šādus konstatējumus Tiešu Palāta
nepieved, un jau tādēļ vien vii.ias slēdziens par atbildētāja kā
pārdevēja atbildības pamaticm ir nepilnīgs.
(1935. g. 20. marta/10. aprīla spr. Nr. 1636, Pessis pr. 1. pr. Rozīti.)
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3441.

Apgabalticsa uz vinas spriedumā aprādīto apsvērumu, sevišķi uz nopratināto liecinicku lieclbu pamata konstatējusi, ka
prasītāja aģents Jānis К. nodevis somu ar mantām atbildētāja
autobusa vadltājam, ka soma ar mantām tikusi pirms autobusa
attiešanas uzlikta uz autobusa jumta, bet vēlāk tā izrādījās par
nozudušu. Izejot' по šādiem konstatējumiem, Apgabalticsa nākusi pie slēdziena, ka šinī gadījumā atbildība neizriet по glabājuma līguma attiecībām, bet pēc analoģijas piemērojot L. civ.
lik. 3821. un 3828. p. atbildētājs atbild prasītājam par viņam uzticetām mantām līdzīgi viesnīcnickiem un kuģu saimniekam saskajiā arL. civ. lik. ievada XXI. р., t. i. autobusa īpašnieks atbild
par visu to mantu, ко autobusa pasažieris to uznemot vai pārvedot, ienesis autobusā, neatkarīgi по tarn, vai viņš pielaidis neuzmanību vai ne un nav atbildīgs tikai par to, pie kā vainīgs
pats pasažicris, vai tā ļaudis, kā arī par nejaušiem vai nepārvaramas varas nodarītiem bojājumiem vai zaudējumiem. Savā
kasācijas sūdzībā atbildētājs atrod, ka šinl lietā nav piemērojamas tas līguma attiecības, kuras pastāv starp viesi un vieslūcnieku un ka vispār L. civ. lik. 3817.—3828. p. piemērojami
t i k a i viņos parcdzētiem speciāliem veidiem, kādēl šos noteikumus attiecināt uz citiem līguma veidiem nevar. Kasācijas sūdzība pelna ievērību. Šai gadljumā tika noslēgts pasažicra pārvadājuma līgums un kā b l a k u s līgums — b a g ā ž a s n o d o š a n a l ī d z p a ņ e m š a n a i ( u z d e v u m a līgnms) uz p a s a ž i e r a riska, novietojot uz autobusa iumtiņā,
t i. pilnīgi n e d r o š ā v i e t ā , kur bagāža padota visdažādākām briesmām un nekāda uzraudzība nav izvedama un par
ко nekāda sevišķa atlīdzība it kā vedummaksa nav paredzēta.
Ja pasažieris uztic savu mantu šofcrim līdzpaņemšanai un novietošanai tai nedrošā vietā, tad pasažieris pats pielaidis rupju
neuzmanību un atlīdzību par zaudējumiem nevar prasīt (L. civ.
lik. 3441. р.). Autobusa Tpašnieka atbildību līdzlgos gadījumos
var dibināt tikai uz atsevišķiem speciāliem noteikumiem, ja tādi
būtu, kas tomēr jāpierāda cietušam.
(1У35. s- 22. marta spr. Nr. 528, Cimmera pr. 1. pr. Grigaiti.)
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3444.
Apgabaltiesa uz viuas spriedumā aprādlto apsvērumu pa
mata, sevišķi ņēmusi vērā lietā iesniegtos dokumentus un nopratinato liccinicku Iiecības, ir konstatējusi, k ā : 1) prasltājam
ar atbildetāju nav bijušas parādu saistlbas; 2) prasītaja manta
aprakstīta un pārdota publiskā izsolē par prasītāja dēla parādu
atbildētājam; 3) pie mantas aprakstīšanas tiesu izpildītājam tās
uzrādījis un novērtējis atbildētājs pats; 4) pie mantas apraķstīšanas parādnieks paskaidrojis, ka manta nepieder viņam, bet
prasītājam; 5) ar Apgabaltiesas 1932. g. 10. marta spriedimiu
atzītas prasītaja īpašuma tiesības uz aprakstīto mantu; 6) manta
pārdota publiskā izsolē zcm faktiskās vērtības. Šādi konstatējumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas kasācijas kārtībā
nav pārbaudāma. Uz savu konstatējumu pamata Apgabaltiesa
varēja nākt pie atzinuma, ka atbildētājs, nododot prasītāja
mantu pārdošanai izsolē, par trešās personas paradu, lr nodarījis prasītājam zaudējumus un ka atbildētāja pienākums ir šos
zaudējumus atlīdzināt. Pretēji atbildētāja kasācijas sūdzībā izteiktārri domam, tas apstāklis, ka prasltājs no jauna nebija nodrošinājis savu prasību, nav uzskatāms par neuzmanību, jo prasības nodrošināšana ir prasītāja ticsība, bet ne pienākums. Pār<iodot aprakstīto mantu, nenogaidot prasības par īpašuma tiesībām izškiršanu ticsas ccļā, atbildētājs ir gan rikojies likutna
robežās, bet, saskaņā ar L. civ. lik. 3444. р., по pienākuma atlīdzināt zaudejumus neatsvabina pat tāda darbība, kura pati par
sevi ir atlauta.
(1935. g. 22. marta spr. Nr. 545, Klevera pr. 1. pr. Keparu.)

3474.
Tiesu Palāta, apsverot lictā noskaidrotos apstākļus, nāca
pie slēdziena, ka tie, prctēji prasītāja domām, ncdod pietiekošu
pamatu atzīt, ka prasītājs (cesionārs) bija pazii.iojis atbildētāj'am (dcbitor ccssus) par M. (cedents) prasījuma tālākdošanu,
un it īpaši, apsverot liecinieku liccības, nāca pie slēdziena, ka
tās ncpicrāda, kā prasītājs tādu pazinojumu atbildētājam bija
izdarījis. Šie slēdzieni, kā pamatoti uz lietas apstāklu iztirzā-
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Sanas pēc būtības, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav p ā r baudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt apeerējumi kasācijas
sūdzībā, ar kuriem prasltājs apstnd šo slēdzienu parcizību
pēc bīltības. Izejot по šicm slēdzieniem un i.icmot verā apstākli, ka atbildētājs jau pirms prasības celšanas caur tiesu izpildītriju bija samaksājis savu parādu M. vienarn no vina kreditoriem, kurš uz to bija uzlicis arestu. Tiesu Palāta varēja
prasību atraidīt. Pretēji prasītāja domām, atbildētāja pienākums šajā gadījumā nebija pierādīt, ka viņam par tālākdošanu
nekas nebija zināms. Ja vinam tas pat bija zināms, šim apstāklim nav nozīmeslietā, jo no svara ir vienīgi paša cesionāra
paziņojums par notikušo tālākdošanu, kā to prasa L. civ. lik.
3474. pants, jo tikai pēc tāda paziņojuma cedcnts vairs neskaitās par sava parādnieka kreditoru (Cvingmaņa krāj. VII. sēj.
1341.). Tādēl atbildētājs šajā gadījumā varēja maksat savu
parādu agrākam kreditoram, resp. caur tiesu izpildītāju šl kreditora kreditoram un ar tādu samaksu vina parads atzTstams
par dzēstu (L. civ. lik. 3488. pants).
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 87, Skolqika pr. I. pr. Dreijeru.)

3537.
Apgfabaltiesa atraidīja prasību, nākot pie slēdziena, ka
1928. gada jūlija mēnesī partu starpā bija notikusi galīga norēķināšanas, pie kuras parti dzēsuši savas savstarpīgās prasības,
un ka prasītāja nevar vienpusīgi atkāpties no šī aprēķina aiz tā.
iemesla, ka viņa pie norēķināšanās bija citādi aprēķinājusi savus zaudējumus, nekā tagad. Apgabaltiesa tomēr nav ņēmusi
vērā, ka prasītāja bija atsaukusies uz pielaisto kjūdu pie pārskatu sastādīšanas par 1926. un 1927. gadiem. Sakarā ar to
Apgabaltiesai vajadzēja apspriest jautājumus par to, vai prasītāja ticsām bija pielaidusi klūdu, vai šl klūda bija atvainojama
(L. civ. lik. 2958. pants) un svarīga (L. civ. lik. 2960. pants), jo
atkarība no atbildem uz šiem jautājumiem bija izspriežarns arī
jautājums par to, vai partu 1928. gada norēkināšanās var pa
ukt spēkā (L. civ. lik. 2901. pants). Apgabaltiesa piešķīra nozimi šinl lietā atbildētāja izdotai kvītij, bct Apg-abaltiesa nav
i.iemusi vērā L. civ. lik. 3537. panta noteikumu, ka vispārējās

kvīts spēku ncvar attiecināt uz posteniem, par kuriem ir pierādīts, ka, kvīti izdodot, tās izdevējs par tiem nav zinājis. Prasī'tāja bija aizrādījusi, ka viņai īstais zaudējumu apmērs bija atklājies tikai 1929. gada 22. un 23. novembrl. Ja šis aizrādijums
būtu pārbaudīts un izrādītos, ka tas atbilst patiesībai, tad taču
skaidrs, ka ple partu norēķināšanas 1928. gadā 1926. un 1927.
gadu īstie zaudējumi prasītājai nebija žināmi un tādēļ arī šo
kvīti nevarētu attiecinat uz šiem zaudējumiem. Aiz visiem
šiem iemesliem Apgabaltiesa ir pielaidusi motīvu nepilnību.
(1935. g. 20. fcbruāra spr. Nr. 56, piensaimnieku s-bas „Pamats" pr.
I. pr. Melkusu.)

3837.

Cerības pirkums (fioffnungskauf) nemaz neprasa, lai pirkuma cena būtu ārkārtīgi zema, jo, kā tas izriet a n no L. civ.
lik. 3837. p. satura, — pats risks pastāv iekš tā, ka pirkuma
priekšmets pretēji L. civ. lik. 3835. p. noteikumam var nepastāvēt un nerasties (wenn auch der gekaufte Gegenstand gar
nicht zum Vorschein kommt).
(1935. g. 12. aprila spr. Nr. 493, Legul pr. 1. pr. Sīversu.)

4068.
Tiesu Palāta uz minēto lietas apstāklu pamata un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem konstatējusi, 1) ka abildētāja iznomājusi kādam Augustam Р. tējnīcas telpas uz vienu gadu no
1924. g. 6. maija lldz 1925. g. 6. maijam par Ls 1500,—, 2) ka
atbildētāja, saskaņā ar nomas llgutna noteikumiem, nomas līg-umu laikā uzteikusi iepriekš, 3 mēnešus pirms līguma notecēšanas, 3) ka saskaņā ar nomas līgumu, ко atbildētāja noslēgusi
ar Augustu Р., prasītāju indosētais vekselis ticis dots netikvien
nomas, bct vispār nomas līguma nodrošināšanai, 4) ka Augusts
Р. tomēr nomas objektu nav noteiktā termiņā atbrīvojis, bet
nodcvis to atbildētajai tikai 1926. g. 20. fcbruārī, tā tad to aizturējis 9^2 mēnešus, ar ко nodarījis atbildētājai zaudējumus
9V2 mēnešu ires naudas apiņērā, t. i. summā Ls 1140,—.

Pretēji prasītāju domām, nomāto telpu atbrlvošana no
mas līgumā paredzētā laikā taisni pieder pie nomnieka pienākumiem, saskanā ar L. civ. lik. 4064. р., pēc nomas izbeigšānas.
nomniekam j ā a t d o d a t p a k a j viņam iznomātā lieta ar
visiem tās piederumiem cik vien iespējams labā stāvoklī. No
mas līgumā var paredzēt, ka nomniekam jādod nodrošinājums
iznomātājam (L. civ. lik. 4068. р.). Ja tāpēc nomnieks P. devis atbildētājai kā iznomātājai, nodrošinājuma veidā, viņa parakstīto un prasītāju indosēto vekseli, tad iznomātājai tiesība to
reālizēt, t. i. pēc tā piedzīt no vekselatbildīgām personām to
summu, kurā iznomātājam tieslba celt no nomas līguma izrietošo prasījumu pret nomnieku aiz viņa pielaistā, nomas līguma
pārkāpuma. Tāpēc par nedibinātu atzīstams prasītāju aizrādījums, it kā viņi ar saviem indosantiem esot uzņēmuši galvojumn tikai uz nomas Iīguma laiku, un it kā vini tāpēc neatbildot par atbildētājai nodarītiem zaudējumiem pēc 1925. gada
6. maija. Pretēji prasītāju domām, Tiesu Palātai bija pietiekošs iemesls atzīt, ka atbildētja nav rīkojusies nolaidīgi, necelot izlikšanas prasību pret P„ im proti jau tāpēc vien, ka prasītāji pat neapgalvo, ka atbildētājai maz būtu izdevies panākt
P. izlikšanu nomas līguma izbeigšanās momentā, vai ka prasītāji būtu laikā pieprasījuši atbildētājai spert solus, lai P. tfilin
pēc nomas līguma izbeigšanās atbrīvotu nomas objektu.
(1935. g. 10. aprīja spr. Nr. 35, Koritca u. с pr. I. pr. Annas lauksaimniecības b-bu.)

4126.
Prasftāji paskaidrojuši, ka viņi uz 1932. g. 17. sept. ar
Annu J. noslēgtā līguma pamata esot ieguvuši obroka vai
dzimtsnomas tiesības attiecībā uz R. mājas zemesgabalu un
uz tā atrodošos namu, un p a m a t o d a m i e s u z s o l ī g u m u lūdz izlikt atbildētāju Meijeru no minētā objekta. Apgabaltiesa, pievienodamās miertiesnesa sprieduma motīviem,.
šai zinā konstatējusi, ka atbildētājs M. minēto objektu lieto kā

nomnieks uz nomas līguma pamata, kas noslēgts ar zemcsgabala agrāko valditāju J., un ka prasītāju noslēgtais Ilgums nav
ievests attiecīgās zcmes grāmatās. Šos konstatējumus prasi
taji savā kasācijas sūdzībā nemaz neapstrīd, kaut gan jau uz
šo konstatējumu pamata tiesa varēja nākt pie slēdziena, ka prasītaja noslegtam līgumam nav saistoša spēka prieks atbildētāja, kā trešās personas, un ka tamdēl prasītāji, d i b i n о t i e s
v i e n ī g i uz n o s l ē g t ā l ī g u m a , nav tiesīgi prasīt atbildētāja izlikšanu. Kaut gan Apgabaltiesa nav varējusi konstatēt, vai prasītāji uz noslēgtā līguma pamata ieguvusi obroka,
jeb dzimtsnomas tiesības, minētais tiesas slēdziens, prctēji pra
sitaju domām, uzskatāms par pareizu, jo kā vienā, tā otrā gadījumā, ieguvējs icgūst uz nomas objektu lietiskas tiesības tikai
ar atsvabinājuma līguma ievcšanu attiecīgās zemes grāmatās
(L. civ. lik. 1328., 4132. p. ). Tadēļ šai lietā prasītāji nevar uzstāties kā Tpašnieki pret atbildētāju un, pamatojoties uz L. civ.
lik. 4126. р., prasīt pēdējā izlikšanu (sk. Bukovska komment.
pie L. civ. lik. 4126. р.).
(1935. g. 11. aprīla spr. Nr. 772, Jureviča u. с pr. !. pr. Meijeri.)

4175.
Nepclna ievērību atbildētāju kasacijas sūdzībā pievestais
iebildums, it kā Apgabaltiesai nebija pamata piem.ērot pie
k a l p o t ā j u l ī g u m a L. civ. lik. 4175. p. noteikumus, kas
pēc atbildētāju domām, attiecas tikai uz personiska darba līgumu. Pretēji atbildētāju domām te taisni iet runa par personisku darba līgumu (L. civ. lik. 4173. p. piez.) un tāpēc
4175. p. tieši piemērojams šai lietā. Bet arī izejot no kalpotāju
liguma, jānem vērā, ka personiskam darba līgumam un kalpotāju līgumam ir radniccisks raksturs un tamdēl jau Apgabaltie
sai bija pictickoša pamata piemērot L. civ. lik. 4175. р., jo šī
panta noteikums piemērojams visos tajos gadījumos, kur atalgojums nav no tiesas konstatēts uz partu vienošancās pamata.
(1935. к. 22. marta spr. Nr. 1787, Bricdis pr. I. pr. RemiKolsku ц. с.)

4258.
Tiesu Palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motlviem, uz viyas spriedumā aprādīto datu pamata un aiz viņas
paskaidrotiem iemesliem konstatējusi: 1) ka no atbildētāja lietotās kollas neesot bijušas piemērotas smagu mucu nolaišanai,
30 tās pārlūzušas, un 2) ka sakarā ar kollas pārlūšanu mucas
gals atsities pret akmeniem un izlūzis mucas dibens. Šādi Tiesu
Palatas konstatejumi attiecas uz lietas faktisko pusi, kas nav
pārbaudāma kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi atbildētāja
paskaidrojumi viņa kasacijas sudziba, ar kurlem tas apstrid
minēto konstatējumu pareizību pēc bīitības un cenšas pierādīt,
ka mucas dibena dēlīši izlūzuši tāpēc, ka tie bija satrūdējuši.
Izejot no minētiem konstatejumiem Tiesu Palāta varēja nākt
pie slēdziena, ka atbildētājs no savas puses pielaidis neuzmanību un tāpēc atbild par prasītājai nodarītiem zaudējumiem, jo
vairāk tāpēc, ka atbildētājs kā pārvadātājs atbild ne tikai par
neuzmanību, bet arī par gadījumu, un pie tam tieši par saviem
kalpotājiem, netikvien par culpa in eligendo (L. civ. lik. 4258,
4260. р.; Sen. CKD krāj. 23/33; Cvingmaņa VIII — 1504.).
Pretēji atbildētāja domām, L. civ. lik. 4258. p. aprobežojot pārvadātāja atbildibu ar preču nepietiekošu iesainojumu, tomēr,
tai pašā laikā nosaka, ka pārvadātājs neatbild tikai par nepārvaramu varu. Nākot pie kasacijas kārtībā nepārbaudāma slēdziena, ka mucas dibena galdinu izlūšanu izsaukusi mucas atsišanās pret akmeņiem, Tiesn Palāta nebija spiesta izdarīt ekspertīzi, lai noskaidrotu, vai mucas dibena galdiņi nebija ietrūdējuši notikuma laikā, jo vareja atzīt šādu ekspertīzi par
lieku.
(1935. g. 12. aprīla spr. Nr. 4, a. s. „Latvijas Lloids" pr. !. pr.
Muitas Arteli.)

4505.
„G a r a n t j j a s d a r I j u m s" no galvojuma atšķiras
ar to, ka n e paredz galvenā parāda eksistenci (Staubs, kommcnt.
pie Hgb 349. § piez. 65.).
(1934. g. 23. novembra spr. Nr. 782, Ronnimoisa pr. 1. pr. Bērziņu.)

—
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Kurzemes zemnieku likums.
130.
Konkrētā gadljumā pēc mir. Jāņa ü . palikuši neapejaml
mantinieki: a) viņa atraitne, kas ar testāmentu iecelta pai
mantinicci, un b) testātora māsa Lina Р. un с) prasītāja - testātora mir. māsas Lizes К. meita. Apsverot kāda pienāktoa
prasītājai neapejama inantojuma dala, Tiesu Palāta nākusi pie
slēdziena, ka testātoram, saskanā ar Kurz. zemn. lik. 130. i>bijis jāatstāj 1ļa daļa no visa mantojuma brāļiem, māsām un t<>
bērniem, bet tā kā šai gadījumā kā neapejamās mantinieces pa
likušas vina māsa un mirušās otrās māsas meita — prasītājaf
tad pēdējai pienākoties Ve daļa no visa mantojuma. Šfids TieSU
Palatas uzskats ir pilnīgi pareizs un saskaņā ar Kurz. zemn. Ilk.
130. р. saturu, pēc kura testātoram, kam nav bērnu, jāatstāj sa
viem brāļiem un māsām un brāļu un māsu bērniem x/e dala HO
atstātās mantas. Tāds likuma teksta saīurs skaidri norāds
ka minētai mantinieku katēgorijai visiem kopā pienākas V« dalai
ко tie sadala savā starpā vai pēc personu skaita, vai pēc pei
sonu un cilšu skaita, vai arī pēc cilšu skaita. Pilnīgi nevitftfl
atbildētāja aizrāda, ka šai gadījumā esot pielaižama visu ne
apejamo mantinieku līdzkonkurence, jo tāda gan bfiiu plelal
žama tajā gadījumā, ja testāmentmantinieks un apietie Inti
stātmantinieki piederētu pie vienas . mantinieku šķiras pöi
130. р. paredzētā iedallšanas veida un tad savā starpā konku
rētu, piem., atraitne ar augšupējiem, bet ja testāmentmantinieks
picdcr pie citas šķiras nekā apietie intestātmantinieki, tad in
dejiem pienakas bcz kādas konkurcnccs viņu ar likiinm ПО
teikta neapejama daļa, kas šai gadījumā ir Vs dala no mantO
jurna (Sen. CKD. 30/105). Cik liela būtu katrreiz tīi dala, &I
kuru Kurzemes zemnieks varētu brivi rīkoties pie dažādflm
neapejamo mantiiiieku kombinācijām, šai lietā Senātam nav Janoskaidro, jo to ncmaz neprasa šīs lietas apstākļi.
(1935. g. 12. apr. spr. Nr. 494, Lokenbachs pr. I. pr. Griv;in\.)
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Latgales civīllikums.
567.

Prasftājs lūdzis atzīt viņa īpašuma tiesības uz zcmes gabalu 7 deset. platībā, kadu zemi prāvnieku tēvs esot atdalljis
prasītājam 1916. gadā, no kāda laika prasltājs šo zemes ßabalu
valdot mierlgi, nepārtraukti un bez strīdus un to tādēļ csot
icRUvis ieilguma ceļā; tomēr atbildētājs prasīja ticsības uz zc
mes gabalu neatzīstot, apgalvojot. kā prasītajam picdcrot tikai
5 deset. Tiesu Palāta, atcejot Apgabaltiesas spriedumu, prasību atraidījusi. Tiesu Palāta atzinusi, kā prasītcājs nevarējis
iegūt strīdū esošās 2 desetīnas ieilguma ceļfi, ja arī pieņemtu,
ka prāvnieku tēvs prasītājam tiešām iedalījis 7 deset, bet tievis tikai 5 dcsetīnas, kā apgalvo atbildētājs. Šādu Ticsu Palātas slēdzienu attaisno virjas konstatējums, ka prāvnicku tēvs
1925. g. 13. jīilijā uz dāvināšanas akta savu zemi nodevis īpašumā atbildētājam korroborējot aktu zemes grāmatās. Ar to
prasītāja tēvs, pēc parcizā Tiesu Palātas atzinuma, ir ar aktu
pierādījis, ka vinš — pirms ieilguma termirja noteccšanas — ir
rlkojies par savu zemi kā īpašnieks, ar to ati.iemot prasītājam
iespēju pārvērst savu faktisku valdīšanu par īpašumu (L. civ.
lik. 567. р.; bij. Kr. Sen. CKD 0642). Šādos lietas apstākjos
Ticsu Palātai nebija sevišķi jāapsver prasītāja iesniegtie dokumenti un viņa uzdoto liecinieku liccibas. jo ar tiem prasītajs
domfijis tikai pierādīt savu f a k t i s k o valdīšanu par zemi,
kurai, ka jau tcikts, šaja lictā nav nozīmes. Nav ieverojams
arī prasitāja aizrādijums, ka Ticsu Palata neparcizi csot atraidījusi prasību visumā, lai gan no spriediima motīvicm izrietot,
ka prasītājs tikai 2 desctīnas nevarējis icffīīt ieilguma ceļa.
Prašītājs savā icsūdzības rakstā gan līīdzis a'tzīt vina īpašuma
tiesības uz 7 desetīnām, tomēr prāvas gaitā abi prāviriieki pa-
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skaidrojuši, ka stridus viuu starpā pastāvot tikai par minētām
2 desetīnām, kamēr prasītāja īpašuma tiesibas uz pārējām
5 desetīnām atbildētājs neapstrīdot, saskaņa ar ко tad arī tnēruicks pie sādžas sadalīšanas viensētās prasītājam viensētu
izdalījis izejot no tā, ka prasitāja valdīšanā atrodas 5 desctlnas zemes. Šādos lictas apstāklos Ticsu Palāta varēja atraidit
prasību visumā, nākot pie slēdziena, ka stridus pravinieku
starpā pastāv taisni tikai attiecībā uz šīm 2 desetīnām uu kā
prasītājs savas īpašuma tiesibas uz so zemi nav pierādījis. Šāda
Tiesu Palātas ricība gan nesaskan ar prasītāja iesūdzības raksta būtisko saturu, bet to tomer attaisno pravinieku vēlākie
procesa gaitā dotie paskaidrojumi. Pie tarn Tiesu Palātas
spriedums šai zii.iā arī nevar aizskārt prasitāja tiesibas uz 5 desetīnām zemes, jo tās atbildētājs nekad nav apstrīdejis un šī
zeme prasītājam faktiski arī jau pieškirta pie sādžas sētas
sadalīšanas viensētās, kā to paskaidrojuši abi prāvinieki. P r e tēji prasītāja aizrādījmnam, Tiesu Palāta varēja arī nākt pie
slēdziena, ka atbildētājam iedalīta vienīgi tā zeme, kuru viņš
bija sanēmis no sava tēva pēc dāvināšanas līguma, jo atdāvātas un iedalītas zemes platība (13 deset. 1586% kv. as., resp.
13,14 ha).gandrīz sakrīt; bez tam, kā pareizi aizrādījis atbildētājs savā apellācijas sūdzībā, taisni prasītājam bija jāpierāda,
ka stridus zeme neietilpst atdāvinātā zemē, ja viņš to apgalvo;
prasltājs neapgalvo, ka vinš šādus pierādījumus butu pienesis.
Beigfās, atkrit arī prasītāja pārmetums Tiesu Palātai, ka viņa
neesot apspriedusi tos slēdzienus, kas likti par pamatu Apgabaltiesas spriedumam. jo kasācijas sūdzības iesniedzējs konkrēti neuzdod, kādi Apgabaltiesas sprieduma motīvi Tiesu Palātai. pēc vii.ia domām, bija jāt.iem vērā.
(1935. g. 21. marta sor. Nr. 208, Zariya pr. 1. pr. Zarii.ui.)

1691.
Tiesu Palāta, uemot vēra Senāta rīkojumu šini lictā, uz
viuas spriedumā aprādīto apsvērumu, sevišķi uz nopratināto
liccinieku lieeibu paniata konstatējusi: 1) ka atbildētiijs kopš
1895. g. valda zemi kā ipašnieks; 2) ka prasītājs ap 1895. gadu
ir aizbraucis uz Krieviju uii atgriezies Latvijā tikai pēc kara;
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3) ka saskaņā ar liecinieku liecību prasītājs 1912. g. atbraucis
по Krievijas un par stridus zemi slēdzis ar atbildētāju nomas
ligumu uz nenoteiktu laiku. Izejot по šādiem saviem konstatējumiem, Tiesu Palāta nākusi pie sledziena, ka atbildētājs ir
ieguvis stridus zemi savā Ipašumā uz iesēdējuma pamata (L.
civ. lik. 533. p.) un ka nomas līgums, kas slēgts uz nenoteiktu
laiku, pretēji L. civ. lik. 1691. p. noteikumiem atzTstams par spēkā neesošu. Mirušā prasītaja mantojuma masas aizgādnu kasācijas sūdzība pelna ievēribu. Tiesu Palāta konstatējusi, kä
prasitājs 1912. g. atbraucis по Krievijas un par stridus zemi
slēdzis ar atbildetaju nomas līgumu, kāds līgums, kā noslēgts
uz nenoteiktu laiku, atzTstams pēc Tiesu Palātas domām un saskaņā ar L. civ. lik. 1691. p. par spēkā neesošu. Tomēr Tiesu
Palāta nav ņēmusi vērā, ka prasītāja pilnvarnieks Apgabaltiesas sēdē 1927. g. 17. III. paskaidrojis, ka nomas līgums starp
prāviniekiem tika noslēgts uz laiku l ī d z p a š a p r a s i t ā j a
J ē k a b a L i e p i ņ a a t b r a u k š a n a i по K r i e v i j a s ,
un ka arī liecinieks attiecībā uz līguma terminu apliecinājis to
pašu. Saskaņā ar Kr. Sen. CKD paskaidrojumu (1873. g.
Nr. 910.), kaut gan pēc X sēj. I. d. 1691. р. termiņa noteikums
ir nomas līguma esenciālā dala, jo bez termina aprobežota svešas lietas lietošana, kas saistita ar valdīšanu, varētu pārvērsties īpašuma tiesībās, — tomēr likums neprasa, lai šis nomas
termiņš būtu visādā ziņā noteikts ar zinamu dienu, jo var būt
gadījumi, kur termiņa noteikšana ar zināmu dienu nav iespējama un tamdēļ nav izslēgta iespēja noteikt Šo termiņu по zināma noteikta apstākla iestāšanās. Nemot to vērā, Tiesu Pa
lata pielaidusi motīvēšanas nepareizlbu, L. civ. lik. 1691., 1692.
un 1530. p. nepareizu iztulkošanu un arī Civ. proc. nol. 444. un
816. p. pārkāpumu.
(1935. g. 12. aprlla spr. Nr. 31, Liepiua m. m. pr. 1. pr. Liepiņu.)
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Likiinis par telpu iri.

37.

Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka izejot no pirmskara
ires maksas stridus telpu tagadējā īres maksa varētu bīlt
Ls 400,— mēnesī. Kasācijas sūdzības iesniedzēja, apstrīdot ša
slēdzienu, atrod, ka Apgabaltiesa esot pārkāpusi likumu, neapspriežot prasītājas aizrādījumu, ka pirms kara strīdus telpās
esot atradies restorāns, bet tagad maiznlca, kas parasti maksājot mazāk kā restorāns, kādēl nocenošana esot jādara pēc
tā telpu lietošanas veida, kas esot tagad. Šī prasītājas aizrādījuma neapsvēršana tomēr nevar nevest pie Apgbaltiesas
sprieduma atcelšanas, jo prasītājas uzskats nav pareizs un to
neapstiprina lik. par telpu īri 37. р., uz kuru viņa atsaucas. No
šī likuma panta neizriet, ka izīrētājs nedrīkstētu noteikt īres
maksu, iz'ejot no tās pirmskara apmēra, ja telpu lietošanas veids
1914. gadā un tagad nav identisks rcsp. adekvāts un ja arī par
tclpām pirms kara tika maksāta samēram augstāka īres maksa
atkarībā no toreizējā telpu izlictošanas veida. Tādēļ Apgabaltiesa varēja tagadējo Ires maksas lielumu noteikt pēc pirmskara
Ires maksas, lai gan telpas pirms kara tika izīrētas restorāna,
bet tagad maiznīcas vajadzībām.
(19.35. g. 21. marta spr. Nr. 698, Michclsona m. m. un Sūrs pr. 1. pr.
Konrads un c.)

—
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Civīlprocesa nolikums.
377 (273).

Atbildētājs, izejot no tā, ka prasītāja pēc iesūdzības rakstā
uzdotiem apstākliem būtu v a r ē j u s i prasīt no atbildētāja
lielāku summu, nckā vina f а к t i s к i pieprasa, atrod, ka ar
to prasītāja mākslīgi samazinajusi savu prasTbu, apejot piekritības noteikumus, kas neesot pielaižams. Ar šādu atbildētāja
maldīffo uzskatu Apgabaltiesa pareizi nav rēķinājusies, atspēkojot to ar aizrādījumu, ka neviens nevar liegt prasītājai celt
virsstundu prasību pēc tāda aprēķina, kādu atzīst par pareizu
virja pati, un ka nevar arī runāt par prasības skaldīšanu, kamēr
prasītāja nav cēlusi prasību par pārējo virsstundu atlīdzības
daļu. Atbildētājs arī nepareizi atsaucas uz Sen. CKD 32/2517
Reinvalda lietā, kuru vinš pilnīgi pārprot. Tajā lietā prasītājs
bija cēlis zaudējumu atlīdzības prasību un bija lūdzis piespriest
viņam par labu no atbildētājas Ls 1.000,— par laiku līdz 1931. g.
16. oktē/brim, bet par t u r p m ā к о laiku līdz prasītāja māju
atstāšanai no atbildētājas puses Ls 62,50 zaudējumu atlīdzību
mēnesī. Aizrādot savā spriedumā, ka Civ. proc. nol. 377. p.
noteikumi radīti taisni ar nolūku ņemt prāvniekiem iespēju patvaļīgi samazināt prasības summu pēc sava ieskata, apejot pielmtības noteikumus un fisku intereses, Senats — kā tas tieši pastrīpots viņa spriedumā — taisni izgājis no tā, ka no prasības
lūguma satura nepārprotami izrietot, ka p i e p r a s 11 о zaudējumu vērtība pārsniedz Ls 1.000,—, uz ко pašai tiesai, pēc
Senāta paskaidrojuma, bijis jāgriež vērlba. Tādā kārtā Se
nats tajā lietā izgājis no tā, ka prasība saskaņā ar tās P e 
t i t u m u pārsniedz miertiesas kompetenci, un savos tcālākos
paskaidrojumos tad vēl aizrādījis uz to. ka tas vien, ka о t r ā
instancē prasītājs samazinājis praslbu uz Ls 600,—, vēl neizslē-
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clzot tiesas pienākumu izšķirt jautājumu. vai ar šādu samazinājumu netiekot mākslīgi spiesti piekritības noteikumi. No sacītā redzams, ka Reinvalda lieta nemaz nav analoga konkrētai
lietai, kur prasība saskaņā ar iesūdzības raksta p e t i t u m u
neapšaubāmi piekrīt miertiesu iestādēm, kādēl par prasības
mākslīgu samazināšanu ar nolūku apiet piekritlbas noteikiimus
šajā lietā vispār nevar būt runas; šis jautājums, pēc pareiza
Apgabaltiesas aizrādījuma, varētu pacelties tikai tad, ja prasītāja iesniegtu vēl otru prasību par pārējo virsstundu atlīdzību.
Tagadējā lietas stāvoklī prasītāja turpretim rīkojusies savu tieSību robežās un, pretēji atbildētāja aizrādījumam, Senats ar
savu spriedumu Reinvalda lietā nebūt nav ierobežojis prasītājas tiesību pie pašas prasības celšanas atteikties no zināmas
prasījuma daļas un sakarā ar to celt prasību mazākā apmērā
salīdzinot ar to, uz ко viņš varētu. pretendēt saskaņā ar partu
starpā nodibinātām juridiskām attiecībām.
(1935. g. 11. aprīla spr. Nr. 122«. Kariņš pr. 1. pr. Bomi.)

416. (311.).
Tiesu Palāta, pievienojoties atbildētāja blakus sūdzībā izteiktiem apcerējumiem, atrod, ka ar pavēstes izsniegšanu (uz
Apgabaltiesas 1932. g. 14. novembra sēdi) esot notikusi klūda,
un ka tādēļ esot pamats atjaunot atbildētājam apellācijas termiņu. Par šī termiņa atjaunošanu atbildētājam prasītājs iesniedzis kasācijas sūdzību. Senats (CKD 32:229) atzinis, ka otras
instances lēmums par pārsūdzības termiņa atjaunošanu ir ka
sacijas kārtībā pārsūdzams. No lietas redzams, ka atbildētājs
prasītāja rakstā uzdotä adresē, Hospitālu ielā Nr. 20, dz. 18,
nav ticis atrasts, par to ticis pasludināts prasītājam. Sakarā ar
šo prasitājs uzdevis jauno atbildētāja adresi, Ādminu ielā 1/3,
dzīv. 19. Pavēste par atbildetaja izsaukšanu uz 15. februāra
sēdi lidz ar prasības rakstu un pielikumu norakstiem tikusi izsniegta atbildētājam zem tā sievas paraksta, minētā adresē,
1932. g. 3. februārī. То atbildētājs apstiprina arl savā 1932. g.
13. februāra lūgumā, kurā lūdz dot viņam 1 mēneša terminu
atbildes iesniegšanai. Minetā lūgumā atbildētājs kadu citu
adresi nav uzdevis, bet lūguma ievadā aizrāda: ,.AleksandraFl.
(adr. lietā"). Apgabaltiesa devusi atbildētājam 2 nedēlu ter-
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miņu rakstiskas atbildes iesniegšanai. Atbildētājs tomēr atbildes nav iesniedzis, kādēļ prasītājs 4. oktöbrl iūdzis lietu noiikt
uz sēdi. Apgabaltiesa lietu nolikusi uz 14. novembra sēdi, izsaucot pie tarn atbildetaju pēc tās pašas atreses, Ädminu ielā
1/3, dzlv. 19. Uz pavēstes 2. eksemplāra, ко tiesas ziņnesis поdevis tiesai, atrodas viņa atzīme: „Aleksandrs Fl. Adminu
ielā Nr. 1/3 „v a i r s" n e a t г о d a s. Pavēsti izsniedzu
18. X. 1932. g. ievērojot Clvīlproc. lik. 285. p. Bez tā, uz
pavēstes atrodas uzraksts: „Pavēsti saņēmu 17. oktöbri 1932. g.
Rigas pref. 7. iecirkņa kārtibnieks" (paraksts), un tiesas ziņneša atzīme: „Pavēstes otro eksemplāru iesniedzu I. Civīlnodaļas kancelejai 18. X. 1932." Uz 14. novembra sēdi atbildētājs
nav ieradies. Sēdes protokolā par atbildetaju nav minēts. Tai
pašā sēdē Apgabaltiesa taisījusi spriedumu (ne aizmugurisku),
kuļ'ā praslba apmierināta. Pēc sprieduma spēkā stāšanās pra
sitajs bija stājies pie tā izpildīšanas. Atbildētājs lūdzis atjaunot viņam apellācijas termiņu. Šo lūgumu Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības, atrodot, ka pavēste uz 14. novembra sēdi
esot pareizi izsniegta atbildētājam pēc Civ. proc. nol. 389. р.,
un ka, ja atbildētājs par lietas gaitu bija pārmainījis savu
adresi, tad viņam par to bijis jāpaziņo tiesai. Par Apgabaltiesas lēmumu atbildētājs iesniedzis blakus sūdzību Tiesu Palātai, kura appellācijas terminu viņam atjaunojusi. Prasītāja
kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Savā blakus sūdzībā atbildētājs, atrodot pavēsti par nepareizi izsniegtu pēc Civ. proc. nol. 389. р., starp citu aizrāda,
ka „ja tiesas ziņnesis neatstātu pavēsti policijā, tad prasītājam
tiktu paziņots, ka man pavēsti nedabūja izsniegt, v i ņ š b ū t u
u z d e v i s m a n u p a r e i z o d z ī v e s v i e t u un.es varētu aizstāvēties pret šo pilnīgi nepamatotu un nedibinātu
prasību". Tiesu Palāta Apgbaltiesas lēmumu atcēlusi un apellācijas termiņu atjaunojusi vienīgi uz tā pamata, ka pavēste tikusi izsniegta nepareizi, pārkāpjot Civ. proc. nol. 389. р., kas
esot piemērojama vienīgi tad, kad izsaucamā persona patiesi
dzīvo tajā vietā, kura uzdota pavēstē, un ka runā esošā gadījumā tiesas ziņnesim esot bijis pavēste jānodod tiesai atpakal
kā neizsniegta.
Pareizi gan, ka šajā lictā, pavēste, pretēji Apgabaltiesas
domām, n a v u z s k a t ā m a p a r i z s n i e g t u
atbil-

d ē t ā j a m, jo ticsas ziņņesis nepareizi piemerojis 389. p. Bet
no tā izriet viemgi tas, ka p a v ē s t e i r u z s k a t ā m a p а г
n e i z s n i c g t u atbildētājam, t. i. palikiisi vii.iam neizsnicgta
un proti taisni aiz tā iemesla, ka tas tai pašā vietā „v a i r s
n a v dzīvojis", kā par to tiesi atzīmēts uz pavēstcs ,ko nenoliedz nedz atbildētājs, ncdz Tiesu Palāta. Ja nu pavēste palikusi atbildētājam n e i z s n i e g t a , tad pie tā vainojams vie
mgi pats atbildētājs, jo saskaņā ar Civ. proc. nol. 87., 416. р.,
atbildētājam, kas pirmo pavēsti bija saņēmis prasītāja uzdotā
adrese un kas paša iesniegtā lOgumā atzīmējis kā savu („adrese
lietä"), bija, ja viuš šo pašu adresi mainljis, laikā jfiuzdod tiesai
sava jaunā adrese. Ja atbildētājs to nebija darījis, tad pavēste
atstājama tiesas kancelejā (t. i. viņam vispār nav sūtama) un
viņam „nav tiesības aizbildināties ar nezināšanu par šīm pavēstēm un papīriem" (416. р.). Tāpēc šajā lietā, kur pie atbildētāja otrreizējās izsaukšanas izrādījies, ka tas iepriekšējā dzīves vietā „ v a i r s " nav dzlvojis, nemaz nekrīt svarā, vai pavēste f a k t i s k i n a v t i k u s i i z s n i e g t a vinam, jeb
vai pavēste u z s k a t ā m a par neizsniegtu viņam (aiz kādas
formālitātes neievērošanas pie izsniegšanas). Tāpēc arī tāpat nekrīt svarā, vai tiesu ziņnesis būtu pavēsti nodevis tiesai
abos vai tikai vienā eksemplārā (otro atstājot policijā), ja vien
по tiesai nodotā eksempiāra ir redzams, ka atbildētājs pavēstē aprādītā dzīvcs victā „v a i r s" neatrodas", kā uz to
tieši aizrādīts uzrakstā uz pavēstes. Pretēji atbildētāja diez•gan naivam aizrādījumam viņa blakus sūdzībā, tiesai, — kurā
ienāk pavēste atpakaļ kā neizsniegta atbildētājam aiz tā ieme
sla, ka tas nav pazinojis tiesai par vlna jauno adresi, nemaz
nav jāpazino par to prasītājam, lai tas it kā no sevis mcklētu
pēc atbildētāja jaunas adreses. Taisni otrādi, paša atbildētāja
pienākums ir, saskaņā ar Civ. proc. nol. 87., 416. р., paziņot
tiesai par savas adreses tnaiņu. Turpretim prasītājs, reiz jau
uzdevis atbildētāja adresi, kurā viņam pavēste faktiski tikusi
Izsniegta, var turpināk rēķināties ar to, ka šl pati adrese palick saistoša atbildētājarn par visu lictas tälako gaitu. Nekādu citu pienākumu prasltajam ncdz atbildētājs, nedz tiesa šai
ziņā uzlikt nevar. Та tad, Tiesu Palātai nebija likumīgfa pamata atbildētājam atjaunot apellācijas termiuu.
(1935. к. 12. aprila spr. Nr. 620, Leimaoa pr. 1. pr. Fleiju.)
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560. (472.).

Nedz Apgabalticsa, nedz Tiesu Palāta, kas pievienojusies
Apgabaltiesas spricduma motlviem, nav ņēmušas vērā, ka saskaņa ar Civ. proc. nol. 560. p. rēķini, atzimes un visādi privātraksti ncder par pierādijumu tam par labu, kas vinus vedis
vai rakstījis, ja parādnieks tos nav parakstījis. Attiecībā uz
vienpusīgiem aktiem, vienalga, vai tie ir rīkojuma akti vai paziņojuma akti, ir spēkā tās vispārējais procesuālais noteikums,
ka tie var noderēt par pierādījumu tikai pret to pcrsonu, kas.
tos taisījusi, bet ne viņai par labu. Nevar būt nekādas nozīmes
kā pierādījumiem tiem aktiem, kurus persona pati sastāda savā
labā, citai personai nepiedaloties, 30 citai personai nevar uzlikt
P'enākumus bez viņas piekrišanas (L. civ. lik. 3115. un 3145. р.).
Uz šo principu an pamatojas Civ. proc. nol. 560. р. noteikums
un no šā noteikuma likums taisa izņēmumu attiecībā uz t i r d zniecības
grāmatām.
kuras var iesnlegt kā pierādījumu arī tai personai par labu, kura tās vedusi. Nedz Apgabaltiesa, nedz Tiesu Palāta tonier nav konstalējusi, ka puses
pieder pie tirgotājiem un ka runa ir par tirdzniecibas grāmatām (Civ. proc. nol. 554. un piel. pie 35. p. 7., 9.—13. р.).
(1935. g. 12. aprīla spr. Nr. 417, Kēlbranta pr. 1. pr. Okolo-Kulaks.)

907.
Tiesu Palāta atstājusi bez ievērlbas atbildētājas lOgumu
atļaut viņai grozīt pretprasības petitum'u. Tiesu Palāta atzinusi, ka ar tādu petitum"a grozīšanu lietas iztiesāšana ievērojami sarežģltos un aizkavētos. Šis Tiesu Palātas atzinums attiecas uz lietas fakīisko pusi un tādēļ nav pārbaudāms kasācijas kārtībā.
(1935. к. 21. marta spr. Nr. 18, Lapko pr. 1. pr. Kloits.)

927. (810.).
Nav apspriežams Senātā arī atbildētāja apgalvojuins, ka
partu starpā nollgtā alga esot uzskatāma par paušalalgu kā par

normālo darba laiku, tā arī par virsstundām, jo — kā tas jau
konsttēts pirmā Senāta šajā lietā dotā rīkojumā — šo iebildumu
atbildētājs ncbija iekustinājis pirms Apgabalticsas sprieduma
atcelšanas (Sen. CKD. 29/201, 29/1913 un c). Ar to atkrīt arī
atbildētāja kasācijas sīidzības 3. punkts. Minētos Senāta spriedumos izvirzltais uzskats gan nav piemērojams atbildētāja
iebildumam par lietas nepiekritību miertiesu iestādēm. Arī
šo iebildumu atbidctājs pacēlis tikai pie lietas otrreizējas caurskatīšanas, tomēr Apgabaltiesa pareizi ielaidusies tā apspriešanā saskaņā ar Civ. proc. nol. 675. p. 1. pktu, kas tiesai uzliek
par pienākumu, ncatkarīgi no prāvnieku celtiem noraidījumiem,
nepieņemt lictu savā caurlūkošanā, kad tā pēc savas šķiras
šai tiesai ncpickrīt.
(1935. g. 11. apriļa spr. Nr. 1228, Kariņš pr. 1. pr. Bomi.)

1095. (962.).
Prctēji prasītāja domām, Apgabaltiesa pareizi atzinusi,
ka strīdus par to, vai radio aparats ir izlabots saskaņā ar miertiesneša spriedumu, ir izšķirams sprieduma izpildīšanas kārtībā.
Savu tagadējo prasību prasītājs cēlis par zaudējumu atlīdzību
par radio aparāta neizsniegšanu attiecīgi izlabotā veidā. Apgabaltiesa šai ziuā konstatējusi, ka atbildētājs nav liedzis radio
aparātu prasītājam izdot un uz šī konstatējuma pamata ir nākusi pie slēdziena, ka atbildētājam nekādi zaudējumi prasTtājam nav jāatlīdzina. Tiesas konstatējumi un slēdzieni šai zipa
attiecas uz lietas faktisko pusi, kura kasācijas kārtībā nav pārbaudāma; tamdēļ atkrīt visi paskaidrojumi prasītāja kasācijas
sūdzībā, kuros viņš apstrīd minētā tiesas sledziena pareizību
pēc būtības. Kaut gan Apgabaltiesa nav apsvērusi, ka p.rasītāja prasība zināmā mērā ir pamatota uz p a r t u v i e n o š a r
n os par radio aparāta izlabošanu, tomēr šāds trūkums nevar
novest pie ticsas sprieduma atcelšanas, jo arī šādā gadījumn,
ja atbildētājs nebūtu radio aparātu izlabojis attiecīgi partu norunai, saskaņā ar miertiesncša spriedumu, prasītājam bija vienīgi tiesība izlabot aparātu pašam uz atbildētāja rēķina, piekam visi strīdi jautājumā par to, vai aparāts ir attiecīgi izlabots
vai ne, izšķirami sprieduma izpildīšanas kārtībā (Civ. proc. nol.

1095.
kurā
svērt
radio
sltāja

un sek. р.). Tamdēl tiesai nebija pienākums šajā lietā,
prasītājs bija cclis prasību par zaudējumu atlīdzību apjautājumu, vai atbildētājs ir savu pienākumu atticcībā uz
aparäta izlabošanu izpildījis, jeb ne. Ar to atkrīt visi praapccrējumi vii.ia kasācijas sūdzībā.
(1935. g. 11. apr. spr. Nr. 621, Laura' pr. 1. pr. Solokolu.)

1161. (1014.).
Prasītājs lūdzis piedzīt viņam par labu Ls 981,33 par au
tomobil glabāšanu, kas 1928. g. 9. maijā ticis aprakstīts B. savstarpējās krcditbiedrības prasībā pret atbildētāju.
Apgabalticsa šo prasību atraidījusi, konstatējot, ka atbildētāja auto bija nodots prasīiāja valdīšanā kā rokas ķīla 1928. g.
14. martā, t. i. pirms automobiļa aprakstīšanas. Šādos apstāklos prasītājam, pēc Apgabaltiesas atzinuma, atlīdzība par au
tomobil glabāšanu nepienākas, jo viņam jau kā rokas ķīlas
ņēmējam bija pienākums rūpēties par auto uzglabāšanu neatkarīgi no tā, vai tas bija aprakstīts.
Apgabaltiesas uzskats atzīstams par pareizu. Civ. proc.
nol. 1161. p. noteiktā atlīdzība glabātajam pienākas taisni par
virja izrādītām p ū 1 ē m pie aprakstītās mantas glabāšanas
(Sen. CKD. 31/1584) un tādēļ tai jāatkrit, ja, kā konkrētā gadījumā, sakarā ar auto aprakstīsanu un tā nodošanu prasītāja
glabāšanā, pēdēja stāvoklis nav groztjies u:n viņam tikai bija
jāizdara tās pašas pūles, kuras viņš jau bija uzi.iēmis kā rokas
ļ:īlas ņēmējs (L. civ. lik. 1478. р.). Jautājumam par to, vai aprakstītās mantas glabātāja atbildība ir stingrākā par ķllas nēmēja atbildību, šai ziņā nespēlē lomu, jo glabātāja tiesība prasīt
allīdzību neatkarājās no viņa atbildibas apjoma, bet gan tikai,
kā jau teikts, no viņa izrādītām pulēm pie mantas glabāsanas.
Konstatējot, ka prasītājs nav apgalvojis, ka vina rokas
kīlu tieslbas uz auto būtu izbeigušās, Apgabalticsai bija pietiekošs pamats uzskatīt viyu par rokas ķīlas uēmēju pa visu to
laiku, kad auto atradīsies viua glabāšanā kā aprakstīta manta.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 240, Puķīša pr. 1. pr. Ziediņu.)
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1175. (1029.).

Savam uzskatam par labu, ka izsolcs dienas atlikšanai
esot prasāma parādnieka pickrišana, sūdzētājs atsaucas uz
Isačcnko kommcntaru pie Civ. proc. nol. 1Ü29. (tagad 1175.) p.
(1. с V, 393. lpp. IV) un Scu. CKD. 32/2120 Lukas 1. Vispirms
pats 1175. p. teksts ne vārda nerunā par to, ka parādnieka piekrišana būtu vajadzīga. Izsole, kādu paredz Civ. proc. nol.
1116.—1345. p. ir sprieduma izpildīšanas veids un tā tad vienmēr saprotama kā parādņieka mantas p i e s p i e.du pārdošana publiskā izsolē к r e d i t о r u prasījumu apmierināšanai,
t. i. kreditoru, bet ne parādnieku interesēs. 1175. p. tad nu pa
redz, ka par izsolcs atlikšanu nevar rīkotics viens pats piedzilīējs, bet prasāma v i s u piedzinēju piekrišana. Pareizs gan
uzskats, ka likumam nav jaatstāj bez ievērības arī parādnieka
intereses. Bet, jau noliktās izsoles termiņa ieturēšanas ziņā,
parādnieka interese varēja pastāvēt vienīgi ickš tam, ka (kā
uzsver arī Isāčenko, 393. 1. p. IV) izsoles termiņš netiktu atlikts uz nenoteiktu laiku. Ja tā būtu rikojušies kopā visi kredifori — piedzinēji (kāds gadījums gan grūti domājams), tad
parādniekam būtu, saprotams, tiesība lūgt tiesu notcikt kreditoriem g а 1 ī g u terminu, līdz kuram viņicm būtu jāizšķiras
par izsoles termiņa nosacīšanu ar komināciju, ka pretējā gadījumā, pec Civ. proc. nol. 1320. p. analoģijas, piedzīšanu no nekustamas mantas izbeigs. Vispār tomēr izsoles dienas atlikšana
uz kādu citu, noteiktu termiņu nav uzskatāma par parādnicka
interešu parkāpumu; saskaņā ar šo arī likums nosaka izsoles
termirja m i n i in ā 1 о spraigumu (Civ. proc. nol. 1285. р.:
„nevar nolikt a g r ā к . . .")• Parādnieka piekrišana izsoles die
nas atlikšanai uz kādu vēlāku noteiktu terminu būtu prasāma
vienīgi gadījumā, kad, saskaņā ar Civ. proc. nol. 1280. p.
iepriekšējais izsoles termiņs ticis nolikts pēc kreditora vienošanās ar parādnieku. Taisni par šo gadījumu, kuru Isāčenko
(I. c. 393. 1. p. III) tieši min. Isāčenko, varbūt, doma arī savos
tālākos apccrejuinos (I. 393. lpp. IV), kur viņš nācis pie atzinuma, ka vienu picdzinēju prasījums par izsoles dienas atlikšanti, bez parādnicka piekrišanas, neesot jāņem vērā. Ja Isāčenko, turpretim, būtu domajis šo tczi izteikt kā vispārēju
nonnu, tad vii.iam nekad nevar piekrist. Šāda prctimnākšana
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parādniekam nav attaisnojama nēdz ar likumu, nedz ar piedzinas raksturu, kā p i e s p i e d u līdzckla sprieduma izpildīšanai. Runā esošā gadījumā izsoles diena tika atlikta nevis
uz nenotciktu laiku, bet uz noteiktu, samerā īsu termiņu, pie
kam sludinājums par to tika izdarīts vēl p i r m s iepriekšējā
termiņa, kas savā laikā tika nolikts nevis pēc vienošanās ar
parādnieku, bet uz tiesu izpildītāja vienprātīga rīkojuma. Senāta spriedums Huldas L. nckustamas mantas izsolcs lietā
(CKD. 32/2120) tieši apgāž tagadējā sūdzētāja aizstāvēto uzskatu. Lukas lictā Senats atzinis par pareizu tiesu izpildītāja
rlkojumu, kas nav apmierinājis pārējo kreditoru — picdzinēju
lūgumu atlikt izsoli, kur v i e n s no k r e d i t o r i e m —
p i e d z i n e j i e m , sūdzētājs tajā lietā, izsoles a 11 i к š a n a i
n a v p i e k r i t i s . Senats tajā lietā taisni atsaucies uz Civ.
proc. nol. 1175. (1029.) р., uzsvcrot, ka izsoles apturēšana pielaižama tikai ar visu kreditoru — picdzinēju piekrišanu. Se
nats tajā lietā nemaz nav prasījis it kā ari pašas parādnieces
(Huldas L.) piekrišanu; sūdzību par ticsu izpildītāja rīcību tai
lietā iesniedzis taisni tikai apictais kreditors — piedzinējs, bct
nevis parādniece, Hulda L. Kas beidzot attiecas uz sūdzētāja
minēto Kr. Sen. CKD. 1881. g. spried. Nr. 100 (?), tad tas uz
izsoles atlikšanas jautājumu nemaz neattiecas. Isāčcnko, kas
uz šo spriedumu atsaucas, nepareizi uzdevis Nr. 100, kur patiesi viņš domā atsaukties uz Nr. 109; sūdzētājs, nepārbaudot
Isāčenko atsauci un, acīmredzot, nelasot pašu spricdumu, mēchaniski norakstījis Isāčenko citātu. Kā redzams no paša
sprieduma 81/109, tad tas runā par gadījumu, kad izsoles vieta
tikusi nolikta uz v i e n о š a n ā s pamata starp kreditoriem
— piedzinejiem un p a š u p a r ā d n i e к u ( „ . . . по состо
явшемуся въ законпомъ порядка соглашение") un tikai
š а i ziņā arī pats Isāčcnko bija atsaucies uz minēto spriedumu
(I. с. 392. lp. III).
Par to, ka uz 1933. g. 19. augustu noliktā izsole tikusi at
likta bez kreditores — piedzinējas, Rigas biržas bankas, piekrišanas, varēja sūdzēties vienīgi šī kreditore — piedzinēja,
bet nekad ne pats parādnieks. Tiesu Palāta šai ziņā konstatējusi, ka tiesu izpildītājs pret minētās izsoles atlikšanu un resp.
jaunas izsolcs nolikšanu uz 30. septembri Rīgas biržas bankai
pazioojis tfri. ka no viņas nekādi iebildumi pret to nav ienākuši.
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[zejot no tā, Ticsu Palāta varēja nākt pie atzinuma, ka, trīīkstot apietās krcditores — piedzinējas icbildumam vai siidzībai,
viņa ar tiesu izpildītāja rīcību apmicrinājusics un ka tāpēc ил
ar lo atkritīs arī sudzētāja iebildumi pret izsoles atlikšanu.
Prctēji sīīdzetāja domām, runā csošā gadījumā izsole nav uzskatāma nedz par nenotikušu (techniskā izpratnē), ncdz par
spēkā nccsošu; bet gan izsolc faktiski atkritusi, tāpat piem.,
gadījumā, kad tiesu izpildītājs uz izsoles dienu ncbūtu icradics, vai izsoles vieta nebūtu faktiski pieejama (sk. Isāčenko
1. с. pie 1039. (tagad 1185.) р. 407. lpp. III). Tiesu Palātai nebija
nekādas vajadzības apstāties pie šo gadījumu tcorētiskas konstrukcijas. Tāpat Apgabaltiesai nebija jātaisa sevišķs lēmums
jautājumā par to, kas noticis ar uz 1933. g. 19. augustu izsludināto izsoli; ar so izsoli vispār nevienam vairs nav jārēķinās, jo tā faktiski atkritusi un tai nekādas juridiskas nozīmes
nav.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 755, Spruk&ta 1.)

1184. (1038.).
Civ. proc. nol. 1184. (1038.) р., uz kuru atsaucas sūdzētājs, nemaz neparedz sludinājumu par izsoles atlikšanu, bet
runā vienīgi par to, ka j a jau nöliktas izsolcs diena un vieta
t i k u š a s g r o z ī t a s (ar tiesas lēmumu vai ar pušu vienošanos), tad par j a u n о (pēc tā nolikto) izsoli jāizdara
jauni sludinājLimi. Šāds noteikums pilnīgi saprotams, jo pretējā gadījumā jaunā izsole paliktu neizsludināta. Neko citu nesaka an Isāčenko savā kommentārā pie 1038. (tagad 1184.) p.
(Isāčenko V 406. 1. р. 1 pēc 3. izd.). Nekur, turpretim, likums
neparedz, ka par pašu izsoles dienas atlikšanu būtu scvišķi
vai atsevišķi jāizsludina. Ja jaunā, t. i. nz jaunu termiuu, noliktā izsole nu paticsi tikusi izsludinäta, atzīmējot sīs. (jaunās)
izsoles termiņu (dieuu), tad ar to vicu jau skaidrs, ka iepriekšējais izsoles termiņš atkritīs. Sūdzētājs nenoliedz, ka runā
esošā gadījiumi sludinājums par jau nolikto izsoli (1933. g.
30. septembri) izdarīts 1933. g. 27. jūlijā, t. i. p i r r n s iepriekšējā izsoles termiua (1933. g. 19. augustfi). Prctēji sndzetāja
doniām, tiesu izpildītājam nebija jaunā sliidinajumā (par jaun-
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nolikto izsoics terminu) jāaizrāda, ka iepriekš noliktais tcrmins
ticis atlikts, nedz par to jaizdara atscvišķs sludinājums. Civ.
proc. nol. 1184, (1038.) p. praksē nebija izsaucis nekādas Šaubas. Kas attiecas uz Civ. proc. nol. 1185. (1039.) р., tad šī 110teikuma ncizpildīšanas sankcija būtu vicnīgi tiesu izpildītāja
atbildība par varbūtējicm zandejumiem, kas cēlušies prczumtīviem nosolītājiem (Isāčenko 1. c. pie 1039. p. 408. lpp. beigās).
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 755, Spruksta 1.)

1234. (1092.).
1) Tiesu Palāta uz viņas spriedumā aprādfto apsvērumu
pamata konstatejusi, ka prasltāja cēlusi Civ. proc. nol. 1234. p.
paredzēto intervencijas prasību pret atbildētājiem, ka šī prasība
celta nepareizi, 30 prasītājas īpašuma tieslbas vel nav korroborētas, bet tikai 1929. g. 19./VI. nodrošinātas ar aizliegumu
atzīmi atsavināt un apgrūtināt nekustamu mantu; turpretim atbildētāja Pr. atzīme par piedzīšanas vēršanu uz Edei Dz. piederošo nekustamas mantas ideālo dalu ierakstīta 1931. g. 2.111.,
kad Ede Dz. jau bijusi atzīmēta kā immobiļa Ipašniece. Izejot
no šiem konstatējumiem Tiesu Palāta, atrodot, ka intervenients ar pcrsonīgu prasību nevar konkurēt ar piedzinēju, •—
nākusi pic galīgra slēdziena, ka prasība pilnigi atraidāma. Savā
kasācijas sūdzībā prasītāja atrod, ka Tiesu Palāta pārkāpusi
Not. nol. 317. р. un Civ. proc. nol. 454. un 816. p. Prasītājas
kasācijas sūdzība pelna ievērību. Pretēji Tiesu Palātas domām
Civ. proc. nol. 1234. р. paredzētā interveņcijas prasība celta
tikai pret Edi Dz. un Jāni Pr., kuri vieni pārsūdzejuši Apgrabaltiesas spriedumu. Attiecībā uz abām pārējām atbildētajām Ilzi
Kr. un Marieti K., kuras Apgabaltiesas spriedumu nav pārsūdzējušas, viņš saskauā ar Civ. proc. nol. 1018. p. I. pktu stājies likiunīffā spēkā. Jau no šā viedokļa Tiesu Palāta nevarēja
atcclt pilnīgi Apffabaltiesas spriedumu, neparkāpjot Civ. proc.
nol. 1018. p. I. pkt. noteikumu. Neatkarigi no tā, prasītājas
pirmā prasība, kura tika celta pret mirušās Annas К. mantojurna masu un vērsta uz korroborācijas izdarīšanu — bija nodrošināta saskaņā ar Civ. proc. nol. 709. p. I. daļu un 1929. .?•
19./VI. t i k a i e r a k s t ī t a uz Annas K. nekustamas man-
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tas idcālo pusi atzīme par aizliegumu atsavināt un apgrūtināt
šo ideālo pusi. Kaut gan šo nodrošinājumu atzīme vēl nav devusi prasītājai lietiškas tiesības uz nekustamu mantu, — to
mer ar šo atzīmi, kas ierakstīta publiskā zemes grāmatu registrā, bija jārēķinās netikai atbildētājam, bet arī atbildētājas
Edcs Dz. kreditoram Jānim Pr., kas vērsis savu picdzinas atzīmi 1931. g. 2./IL, kad prasltājas nodrošinājuma atzīme jau
bija ierakstīta uz visu Annas K. domāto daļu nekustamā mantā, u n n e b i j a d z ē s t a. Šādu Civ. proc. nol. 709. p. im
Not. nol. 317. p. kārtība zemes grāmatu publiskā reģistrā pievesto atzīmi atbildētāja visādā zinā nevarēja ignorēt im līdz
ar to vini ikkatrā laikā vareja arī iepazītics ar tiesas spriedumu
šinī lietā, un tamdēl aizbildinātics ar šā sprieduina nezināšanu
atbildētāji nevar. Kaut gan atbildētājai Edei Dz. izdevās uz
apsardzības kārtībā taislta tiesas lēmuma pamata pārvest
1930. g. 8. decembrī Annas К. domātās puses nekustāmā mantā
*/a domato daļu uz savu vārdu, — tomēr vii.iai bija jāzina un
jārēķinās ar prasītājas ticsibām, kas tika atzīmētas zemes
grāmatu registra jau 1929. g. 19. VI. nodrošiiiājuma kiirtība un
kas kurā katrā Iaikā ar gaiīgo tiesas spriedumu varēja pārverstics lietišķās, t. i. īpašuma tiesībās. Saskaņa ar Civ. proc. nol.
1711. p. 2. pktu vinai bija jārēķinfis ar šīm prasītājas tiesībam.
kaut gan pēdējās netika picteiktas mantojuma lieta proklāmas
laikā.
(1935. g. 12. aprīla spr. Nr. 503, Lusitis pr. 1. pr. Promultu u. c.)

2) Apgabaltiesa atraidīja prasību, ar kuru prasītāja bija
lūgusi atzīt virjas īpašuma tiesības uz prasības lūgumā mine
tarn mantām im atsvabināt tās no aresta, aiz tā iemesla, ka pēc
prasītājas aizrādījuma šīs mantas jau pēc prasības celšanas tika
pārdotas ūtrupē, kādēļ tās, pēc Apgabaltiesas domām, nevar
atzīt par prasītājas īpašumu un atsvabināt no aresta, kurš vairs
ncpastāv. Prctēji Apgabaltiesas domām, katra prasības ličta uz
vispārējā pamata izspriežama pēc faktiskiem apstākļiem un
juridtskām attiecībām, kādi pastāvēja prasības celšanas laikā
un tādēl Apgabaltiesai šajā lietā bija jāņem vērā apstākli un
attiecības, kādi attiecībā uz strīdus mantām pastāvēja prasības celšanas laikā. 1932. gada 4. jūlijā, bet fakts, kā tās vēlāk
pārdotas ūtrupe, nevareja iespaidot Apgabaltiesas spriedumu
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šajā lictā. Prasības piespriešana neatkarājās aii no sprieduma faktiskās vai juridiskās izpildīšanas iespējas vai neiespējas (Sen. CKD. 23/103), kādēļ Apgabaltiesa nevarēja atraidīt prasību aiz tā iemesla, ka arests uz strīdus mantām vairs
nepastāv.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 529, Kabucis pr. 1. pr. Lazdiuš u. c.)

1237. (1095.).
Pēc Civ. proc. nol. 1237. p. piez. (1931. g. red.), kad piedzina vērsta uz l a u k s a i m n i e c i b a s
nekustamu
m a n t u , vai uz p i l s ē t u n e k u s t a m u m a n t u , kurai
piemlt l a u k s a i m n i e c i b a s r a k s t u r s , 1 mēneša termiņš pagaidām noteikts trīskārtīgi garāks. Tā tad, lai piemērotu 1237. р. piezīmi, noteikti jripierāda, ka pilsētu nekustamai mantai būtu l a u k s a i m n i e c i b a s
r a k s t u r s , tas
nozīmē, ka §1 manta pēc būtības būtu lauksaimniecibas nekustarna manta, kaut arī atrodas pilsētas administrātīvās robežās. Likums bez tam nenosaka, ka zcmes gabals būtu, it kā
tīri teorētiski, tikai lauksaimnieciski izmantojams (kā piem.,
1922. g. 3. maija lik. 1. р.; 1. kr. 91.), bet paredz, ka nekustastamai mantai šai konkrētā gadljumā faktiski būtu lauksaimniecisks raksturs, par kādu varētu runāt tikai tad, ja tā tiek
p a t i e s i 1 a u к s a i m n i e с i s к i i z m a n t о t a.
Runā
stāvošā gadljumā šis pēdējais apstāklis taisni n a v nodibināts. Turpretim sūdzētājam kredits tika atvēlēts taisni ievērojot uz nekustamās mantas esošās ē к a s, pie kam sūdzētājs
obligācijā 3) apņēmies it sevišķi i e ķ ī l ā t ā s ē k a s
plin ā v ē r t ī b ā a p d r o š i n ā t p r e t u g u n s g r ē k u un
nodot kreditoram apdrošināšanas polises u. t. t. Tā tad, par
parāda nodrošinājumu atzītas taisni
ēkas.
Nekustamās mantas lielums nepārsniedz 816 kv. asis, ко nenoliedz arī sūdzētājs. Šāds minimāls daudzums nebūtu pat
pietiekošs nodokļa no lauku nekustamas mantas ņemšanai
(Nod. nol. 1928. g. izd. 115. р.). Civ. proc. nol. 1237. р. piez.
(kā arl 1285. р. piez.) noteikums kā izņēmums по vispārējās
paša 1237. р. tcksta paredzētās 1 mēneša normas, iztulkojams.
visšaurākā izpratnē, un proti tā, ka izņēmuma norma piemē-

533

—

Civīlprocesa nolikums.

rojama vienīgi tādām pilsētu nekustamām mantām, kurām Hri
lauksaimniecisks raksturs, pic kadām katrā ziņā nav pieskaitāms immöbilis, kura galvenā im izšķirošā dala ir eka.
(1934. g. 19. dccembra spr. Nr. 2697, Spruksta ].)

1293. (1871.).
Kasācijas sūdzlbas iesniedzējs neapstrid Tiesu Palātas
konstatējumu, ka konkrētā gadījumā uz publiskā izsolē pārdoto
immöbili vērsuši piedziņu chirografāriskie un hipotēkāriskie
kreditori. Šādos apstāklos Tiesu Palāta pareizi atzinusi, ka
izsolei bija jāsākas no prasījumu summas, kuri apmicrinājuma
kārtlbā bauda priekšrocibu vai prioritāti pret vccāko hipotēkārisko kreditori, — Finanču ministriju, kura piedzinu vērsusi
uz immöbili. Šāds Tiesu Palātas atzinums pilnīgi saskan ar
Civ. proc. nol. 1293. (1871.) pantu, pēc kura izsolei jāsākas no
novērtējuma summas vai no to prasījumu summas, kuri bauda
priekšrocību vai prioritāti pret visām uz immöbili vērstām piedzmām (sk. arī Sen. CKD. 27 577), pie kam, pretēji kasācijas
sūdzības iesniedzēja aizrādijumam, no šī likuma viedokļa nekrīt svarā, vai ehirografāriskie kreditori piedzinu uz immöbili
bija vērsuši p i r m s vecākās hipotēkāriskās kreditores, Finanču ministrijas.
(1935. g. 21. februāra,21. marta spr. Nr. 242, Bideļa 1.)

1301. (П56 3 .).
1933. g. 21. oktöbri tika pārdots publiskā izsolē sūdzētājiem piederošs immöbilis. Sūdzētāji lūguši izsoli atzīt par
spēķā" neesošu, paskaidrojot, ka immobila nosolītājs J. neesot
iemaksājis vajadzīgo drošības naudu. Sīs drošības naudas
Ls 1400,-- vietā J. lūdzis pici.iemt viņa darba algas prasījumu
Ls 1100,— un picmaksājis Ls 290,— skaidrā naudā.. Lai gan
Civ. proe. nol. 1301. p. 3. pkt. uosakot, ka no nodrošiuājuma
iesnicgšanas ir atsvabināti piedzineji. kuru prasījumi ieiet novērtējuma summā un pie tam pārsuicdz nodrošinājuma apmēru, tad tomēr konkrētā gadijumā J. neesot icmaksājis vaja-
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dzīgo drošības naudu. Jo saskaņā ar Civ. proc. nol. 1358. p.
1. pktu darba algas prasījumi baudot prieksrocību pret pārējiem, arī valsts nodoklu prasījumiem, tikai par pcdējo gadu
līdz prasības celšanai. Uz šo pēdējo gadu no J. algas prasījnmicm Ls 1100,— krītot tikai pusē, t. i. Ls 555,—, kādēl J.
bijis jāpiemaksā Ls 845,— (Ls 290,— vietā) skaidrā naudā.
Tfidā kārtā J. esot nosolījis immöbili bez vajadzīgās drošības
naudas iemaksas, kadēl izsole esot atcelama uz Civ. proc. nol.
1324. p. 2. pkt. pamata, jo J. nemaz nebijusi ticslba nemt dalību izsolē.
Šo sūdzību Rīgas Apgabaltiesa ar 1934. g. 14. februāra lēmumu atstājusi bez ievērības un ar to pašu lēmumu atzinusi
izsoli par nenotikušu pirkuma summas un nodcvu nesamaksas
dēļ no nosolītāja puses, un ar 1934. g. 2./9. maija lēmumu im
möbili apstiprinājusi uz krcditores B. lauksaimn. krāj-aizdevu
s-bas vārda, kura iztcikusi vēlēšanos paturēt immöbili sev.
Sīīdzētāju blakus sūdzības par minētiem Apgabaltiesas
lēmumiem Tiesu Palāta atstājusi bez icvērības. Tiesu Palāta
atzinusi: a) ka J. algas prasījums bija ieskaitāms drošības
naudā un vinš bija pielaižams pic solīšanas, jo sūdzētāju nekustams īpašums pārdots 1933. g. 21. oktobrī, un spricdums par
darba algas piedzīšanu no sūdzētājiem J. par Iabu iznests to
pašu gadu 18. oktobrī, un b) ka ncbija ticsu izpildītāja uzdevums noskaidrot kādā apmērā J. algas prasījums bija apmierināms pic ienākušās naudas sadalīšanas saskanā ar Civ. proc.
nol. 1358. p.
Sūdzētāju kasācijas sūdzība pclna ievērību.
Prctēji Ticsu Palätas domām, tas apstāklis vicn, ka sūdzētāju immöbilis pārdots 1933. g. 21. oktobrī un spriedums
par darba algu picdzīšanu no sūdzetājicm J. par labu iz
nests to pasu gadu 18. oktobrī, nebija atzīstams par pietiekošu,
!ai ieskaitītu visu J. algas prasījumu prasāmā nodrošinājumā.
Saskai.icT ar Civ. proc. nol. 1358. p. algoto darbinieku prasījumi, kuri darbojušies pārdotā nekustamā mantā, bauda priekšrocību pret pārējiem prasījumiem tikai tik tālu, cik §o prasījumu priekšmets ir darba alga par p e d ē j o g a d u līdz prasības celšanai. Tādēļ konkrētā gadījumā bija pārbaudāms sūdzētāju apgalvojums, ka no J. prasījuma tikai puse uzskatāma
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par prioritāti baudošu prasījumu. Jo ja šis apgalvojums izrādītos par pareizu, tad J. prasijums otrā puse būtu bijusi
ieskaitāma nodrošinājumā tikai tad, ja bütu konstatējami Civ.
proc. nol. 1301. p. 3. pktā (otrā daļa) paredzētie priekšnoteikumi. Fretēji Tiesu Palātas domām to noskaidrošana piekrita
tiesu izpildītajam, gan zem Apgabaltiesas locckļa uzraudzības
(Civ. proc. nol. 1302. р.; Isāčenko, Gražd. process VI. lpp.
190, 195).
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 1926, Eversu 1.)

1420. (1309.).
Tiesu Palāta uz viņas spriednmā aprādlto apsvērumu pamata nākusi pie slēdziena, ka galīgs norēķins, kā saturošs valsts
lestādes gribas izteikumu apliecinājumu (L. civ. lik. 2936. p.)
ir grozāms tikai gadījumā, kad šīs gribas izteikšana būtu nesaistoša aiz likumā parcdzētiem iekšējicm defcktiem, apradīticm L. civ. lik. 2953. un sek. pantos; ka no pašas atbildētājas
1931. g. 19. X. iesnieguma izrietot, ka vina savu galīgu aprēklnu grib izlabot aiz tā iemesla, ka pēc lietas j a u n a s
c a u r s k a t ī š a n a s ir atradnšies nepareizi konstatējumi; ka
šie konstatējuini savā laikā esot izdarīti no p a š a s atbildētājas un tamdēl viņā īstenībā atsaucas uz neatvainojamu maldību (L. civ. lik. 2954. p.) p a š ā r ī c ī b ā , kas saskaņā ar
L. civ. lik. 2959. p. nav atzīstams par atvainojamu, t. i. ievērojamu, jo mazāk, ka atbildētaja arī neatsaucas uz tādu savu
funkcionāru rīcību pie galīgā norēķina sastādīšanas, kura par
sevi būtu atvainojama, vai par kuru, ja tā nebīītu atvainojama,
atbildētaja neatbild, ja viijai ncvar pārmest culpa in eligendo
(L civ. lik. 3447. р.); ka atbildētāja ne uz kādu atvainojošu
apstakli neesot aizrādījusi un ka tamdēļ jāatzīst, ka viņa nav
atspekojusi neatvainojainas maldības konstatējumu. bet grib
izlabot galīgu norēķinu aiz ncpiclaižamiem icmcsliem tm kā
tamdēļ palickot spēkā galīgais norēkins savā pirmatnējā veidā.
Savā kasācijas sūdzībā atbildētājs atrod, ka Tiesu Palāta neesot ņēmusi vērā 1927. g. lik. par darbicm un piegadēm 94. p.
un Civ. proc. nol. 1420. р., kā arī ncparcizi piemērojusi L. civ.
lik. 2954., 3537. p. Kasācijas sūdziba pelna ievērību. Tiesu
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Palāta, kā arī Apgabaltiesa, nav lietu skatījusi cauri pēc būtības, bet to noraidījusi formālu iemeslu dēļ, atrodot, ka atbildētāja grib izlabot galīgu norēķinu aiz nepielaižamiem iemesliem, t. i. nekonstatējot nekādu atvainojamu maldību (L. civ.
lik. 2954., 2959. р.). Tiesu Palāta tomēr nav ņēmusi vērā Civ.
proc. nol. 1420. р., kas ir izņēmuma likums un radits speciāli
lietām, kas cēlušās sakarā ar līgumiem par darbiem un piegādēm valsts vajadzibām, ar nolūku apsargāt fisku по zaudējumiem sakarā ar eventuālām piclaistām kļūdām vai ncpareizībām. Kā jau paskaidrojis Senats (Sen. CKD. 26/27 spr. Līča
un Kagana 1.), valsts iestades taisītais aprēķins nenāk un nevar
nākt it kā likumīgā spēkā līdzīgi tiesas spriedumiem, bet var
katrā laikā tikt izlabots un grozīts pat по pašas valsts iesta
des puses un pie tarn nevis tikai aiz iemesliem, kuri atrodas
ārpus valsts iestādes vainas. Civ. proc. nol. 1420. р. paredz
iespēju, ka attiecīga iestāde, kas jau iesniegusi norēķinu, ja
tā vēlāk atradls kādu kļūdu vai nepareizību savā agrāk izsniegtā norēķinā, — var по sevis izlabot un grozīt norēķinu,
sastādot un izsniedzot tādu jaunu izlabotu norēķinu uzņēmējam vai nomniekam, kuru uzņēmējs vai nomnieks savukart
var apstrīdēt tiesas celā sešu mēnešu laikā, skaitot по atmaksas picprasīšanas dienas, resp. по jaunā izlabotā apfēķina
izsniegšanas. Šajos gadljumos tiesai dota iespēja un tas ir arī
viņas pienākums pārbaudīt p ē c b ū t ī b a s , vai agrākā uzņēmējam vai nomniekam izsniegtā norēķinā ticšām tika pielaista kāda kļūda vai nepareizība un vai jaunais izlabotais norēķins atbilst noslēgtā līguma nosacījumiem.
Neņemot to
vērā, Tiesu Palāta pielaidusi motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot Civ. proc. nol. 1420. un 816. p.
(1935. g. 22. marta spr. Nr. 435, Altermaya pr. 1. pr. Sat. min.)

1523. (14601.).
Tiesu Palāta prasību apmierinājusi aiz tā iemesla, ka atbildētāji neesot pierādījuši, ka Aleksandrs un Anna S. baudot
Jāņa un Annas M. likumīgā laulībā dzimušo bērnu tiesības.
Minētās personas esot gan ar Apgabaltiesas 1929. g. 24. oktöbra lēmumu atzītas par Jāņa un Annas К. lēģitimētiem bēr-

nicm, bet pie bērnu lēgitimešanas neesot ievēroti visi likuma
prasījumi, kāpēc šī lēģitimacija esot nederiga. Lūģums par
bērnu lēgitimāciju esot icsniegts- pēc tēva Jaņa К. nāves, bet
lūgumu vajagot parakstīt arī tēvam, un bez tarn, pie lūguma
jāpie.vienbjot tēva un triātes rakstisks pazinojums, ka bērni
dzimuši no viņiem, kas arī neesot ievērots konkrētā lēģitimācijas lietā. Sāds Tiesu Palātas uzskats nav atzīstams par pareizu. Jautājumu par to, kādā kārtībā lēģitimējami pirms laulības bērni (добрачный дети) Krievijas Senats sīki iztirzājis savā
98/32 spriedumā, dodot atbildi uz vairākiem virsprokurora
priekšā liktiem jautājumiem. Starp citn Krievijas Senats ir
izškīris arī jantājumu, kas var iesniegt lūgļunu par bērnu lēģitimāciju (jaut. 7) un nācis pie atzinuma, ka Civ. proc. nol.
14601. (1914. g. izd.). Р. paredzēto lilginmi var iesniegt kā abi
vecāki kopā, tā arī viens no viņiem, bet pēc vecaku nāves
lūgumu var iesniegt bērni vai viņu aizbildņi. Šis Krievijas
Senāta spriedurnā izteiktie apsvērumi nav zaudējuši savu nozīmi arī tagad, jo 1924. g. likuma (Lkr. 42) neko jaunu neienes bērnu lēgitimēšanas kārtībā pie tiesas. Tamdēl, atzīstot, ka lēgitimācija nederīga tikai tāpēc, kā lūgums nav parakstīts arī no tēva, Tiesu Palāta ir pārkāpusi Civ. proc. nol.
1523. (14601.) p. Šai gadījurnā tāpat ir izpildīts Civ. proc. nol.
1524., (14602.) p. prasījums, jo par pietiekošu rakstiskn pazinojumu n.o Jāņa K. puscs, kā bērni dzimnši no viņa, tiesa varēja atzīt vina tcstāmentu un no mātes puses tāds paziuojums
tika izteikts pašā lūgumā par bērnu lēģitimāciju, jo likums neprasa, lai paziņojums būtu atsevišķi rakstīts, bet pietick, ja tas
ir izteikts pašā lūgumā par lēgitimāciju (Kr. Scn. 98/32,
19. jaut.) un tēvs savu paziņojumu par to, ka bērni eēlušies
no viņa, varēja izteikt arī rakstiskā testāmentā (cf. jaut. 7).
Minētais Sen. CKD. 98/32 (7. jaut.) taisni atsaucas nz pašas
Ticsu palātas norādīto Sen. CKD. 94/102, kāds spriednms tonier tieši apgāž Ticsu Palātas sprieduma motīvus. Atzīstot pie
aprādītiem apstāklicm bērnu lēģitimāciju par nederīgu Tiesu
Palāta ir pārkāpusi Civ. proc. nol. 816., 1523. un 1524. p.
(\lJ35. g. 20. marta spr. Nr. 32, Gizana pr. 1. pr. Oizans u. c.)
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1690. (2057.).

Tiesu palāta, picvienojotics Apgabaltiesas sprieduma motīviem, apmicrinājusi šo prasību, ar kuru prasītājs lūdz vir.nt
apstiprināt par mantinieku uz %. daļu atstātā mir. Jorena E.
mantojumā aiz tā iemesla: 1) ka pie mantojuma lietas un proklāmas lietas ierosināšanas par mir. Jorena E. atstāto mantojumu mantinieki, kas lietu ierosinajuši, pretēji Civ. proc. nol.
1690. p. 3. pkta noteikumiem, neesot uzrādījusi prasītāju kā
vienu no mir. Jorena E. līdzmantiniekiem, un 2) ka tāpēc prasītājam esot tiesības saskaņā ar Civ. proc. nol. 1702. un 1703. p.
celt šo prasību un apstrīdēt Liepājas Apgabaltiesas 1929. g.
9. jūnija lēmumu par mir. Jorena E, mantinieku apstiprināšanu,
ciktāl šis lēmums aizskarot prasītāja tiesības, jo pēc Tiesu Palātas konstatejuma Civ. proc. nol. 1703. p. paredzētais tcrmiņš nccsot notecējis. Šādi Tiesu palātas atzinumi uzskatāmi
par pareiziem, jo, ja pie proklāmas mir. Jorena E. mantojiima
lietā nebija ievēroti visi proklāmas priekšnoteikumi, tad prasītājam bija tieslbas minēto tiesas lēmumu apstridēt prasības
kārtībā un panākt proklāmas slēgšanas seku ateelšanu (sal.
CKD. 25/292, 29.231). Prasītāja mant. tiesības kā mir. Jorena
E. dela neviens no atbildētājiem nebija apstrīdējis, kādēl Ticsu
Palāta varēja viņu apstiprināt par mantinieku attiecīgā likumiskā dalā. Ja arī mantojuma lietas ierosinātājiem nebija
zināma prasītāja dzīvcs vieta, tad tomēr vini nevarēja noklusēt par prasītāju kā līdzmantinieku, bet pēdejais arī bija jāuzrāda kā līdzmantinieks, paskaidrojot tiesai, ka viņa dzīves
vieta nav zināma, jo tikai tādā gadījumā mant. lietas ierosinätāji būtu izpildījuši savus pienākumus. Kas attiecas uz Civ.
proc. nol. 1703. p. paredzētā tcrmiņa ievērošanu, tad šajā jautājumā Tiesu Palāta pareizi sadalījusi pierādījumu nastu, jo
taisni atbildētājiem bija jāpierāda, ka prasītājam 1929. gada
9. jīinija lēmums nācis zināms pirms 4 mēnešu notecējuma,
skaitot līdz prasības iesniegšanai.
(1935. g:. 12. aprfla spr. Nr. 145, Eiienberga pr. 1. pr. Eilcnbergu.)

1698. (2065.).
Apgabaltiesa, nopratinot uzdotos testamenta lieciniekus,
nolēma mir. Kārla Р. mutisko testāmentu atzlt par nodibinātu. Pret testamenta mantinieces Matildes-Marijas V. ltigiunu
apstiprināt testāmentu līdzmantiniece Paulīne-Matilde Р. ce
lusi iebildumu un lūgusi lietu apsardzības kārtībā izbeigt, apstrldot pašu testamenta esamības faktu. Apgabaltiesa apstrldēto testāmentu tomēr izpublicējusi, bet Tiesu Palāta, uz
Paulines P. blakus sūdzības pamata, Apgabaltiesas lēmumu atcēlusi un lūgumu par testamenta apstiprināšanu atstājusi bez
ievērības, atrodot, ka pats testamenta esamlbas fakts nav pierādīts. Pretēji Tiesu Palätas domām, tiesu apsardzības kārtībā neizšķir strīdus par mantošanas tiesībām (Latv. civ. pr.
nol. 1638. p.) un uzaicinājuma kārtībā pieteiktos strīdus tiesa
noraida pie prasības kārtlbas, vai nu apturot apsardzības lietu
vai to izbeidzot (Civ. proc. nol. 1698. р.). Tādēj tiesa nevarēja ieiet stridus izšķiršanā pēc būtības par pašu testamenta
esamības faktu, kādēļ tiesas apcerējumiem šai ziņā nav izsķirošas nozīmes, jo par lieclbu saturu un nozīmi un par to, vai
ar liecinieku liecībām ir picrādīts testamenta csamfbas faJkts,
spriedis tiesa, kurai līdzmantinieku stridus par testāmentu būs
jāizšķir prasības kārtībā uz Latv. civ. proc. nol. 1. p. pamata,
kādai tiesai nebūs saistoši tiesas apsvērumi apsardzības lietā«
Bct, gala slēdziena ziņā, Tiesu Palātas lēmums ir pareizs, jo
ar lūguma noraidīšanu tiesa ir izbeigusi apsardzības lietu un
nodibinājusi stāvokli, kas atbilst Latv. civ. proc. nol. 1698.
pantam.
(1935. g. 1С aprīļa spr. Nr. 694, Pauša testamenta 1.)

1699. (2066.).
Līdzmantinieks Pēteris C. pieteicis proklāmā savu pretcnziju pret mantojuma masu Ls 3.700,— apmērā, Apgabal
tiesa ar savu lēmumu atradusi, ka С. pieteiktā pretenzija nepelna ievērību uz L. civ. lik. 2644. p. pamata. Savā blakus
sūdzībā Tiesu Palātai С lūdz atzīt viņa pretenziju par laikā
pieteiktu un ievērojamu, aizrādot, ka lēmums par preklūziju
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nevar attiekties uz viua pretenziju kā laikā pieteiktu. Tiesu
palāta viņa blakus sūdzību atstājusi bez ievērības, atrodot, ka
C. pretenzija no tiesas caurskatīta un pēc būtības pareizi noraidrta.
Pretēji Tiesu palātas domām tiesa uzaicinājuma kārtībā nelūko cauri pieteiktus strīdus pēc būtības (Civ. proc. noi.
1698. р.), un viņas preklūzija var attiekties vienīgi uz terminā
nepieteiktām tiesībām (Civ. proc. nol. 1699. р.). Pati tiesa
konstatē, ka Pētera С. pretenzija par Ls 3.700,— ir laika
p i e t e i к t a, kādēļ vinai nebija pamata to neievērot, taisot
iēmumu par nepieteikto tiesību dzēšanu. Tādā kārtā Tiesu
Palāta pielaidusi savā lēmumā motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot Civ. рос. nol. 1699. un 816. р.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 501, Cepurītes mant. 1.)

I. piel. 7. (8.).
Saskaņā ar Civ. proc. nol. pielik. pie 35. panta 7./8. pktu,
tiesa v a r dibinät savu spriedumu uz vienas puses tirdznieciskām grāmatām, ja otra puses puse neiesniedz to atspēkošanai savas tirdznieciskas grāmatas. Tādā kārtā Tiesu Palāta
nebija spiesta atzīt izrakstu no prasītāja tirdznieciskām grāmatām par prasības neapšaubāmu pierādījumu un varēja prasību (atbildētāja neatzītā apmērā) atraidīt, nākot pie slēdziena, ka atbildētājam aiz spriedumā minētiem iemesliem nav
jāmaksā par izrakstā minētiem velosipēdiem. Ar to Tiesu
Palāta, pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja aizrādījumam,
nebūt nav sagrozījusi praslbas pamatus, bet tikai atzinusi, ka
prasītāja tirdznieciskās grāmatas nav atzīstamas par prasības picrādījumu, šāda Tiesu Palātas rīcība nekādu nelikumību
nesatur.
'
(1935. g. 11. aprīla spr. Nr. 260. tirdzn. nama „Pauls Romans" pr.
1. pr. Mucenieku.)
| ,
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Likums par darba laiku.
19.
Apgabaltiesa noraidījusi Andrēja Kalniņa prasību par
•darba algu, atrodot, ka prasītājs ir ievests Latvijas valsts
dzelzcelu techniskäs direkcijas algu sarakstos, kuros kvalificēts kā sargs. Ar to nodibināts, ka saskanā ar Likumu par
darba laiku 19. p. vinam piemērojams sevišķs likums, šajā
gadījumā 1923. g. 13. septembra noteikumi par darba laiku
dzelzcelu darbiniekiem (Lkr. 23/123). Tomēr Apgabaltiesa
nav apsvērusi to apstākli, ka prasītājs nebijis satiksmes Iīdzekļu darbinieks, bet gan vicnīgi s a r g s j a u n b ū v ē j a mā, b e t s a t i k s m e i v ē l n e a t k l ā t a
dzelzcellīnijas
būvmateriālu
noliktavai
un
kad
d z e l z c e ļ u u z b ī ī v ē j a un p a r v i ņ u s ā k ā s k u s t ī b a v i ļ ļ u по d a r b a a t l a i d a , vinš bija pēc liecinicku liecībām ārpusštata darbinieks-dicninieks. Saskaņā ar
Noteikumu par darba laiku dzelzcelu darbiniekiem 20. p. (Lkr.
23/123) sie notcikumi neattiecas uz darbnīcu un fiziska darba
dienas strādniekiem, kuri padoti 1922. g. 24. marta likumam
par darba laiku (Lkr. 22/74). Nenemot vērā šo noteikumu 20. p.
sakarā ar likuma par darba laiku 19. pantu, Apgabaltiesa pielaidusi motīvēšanas nepilnību, ar ко pārkāpusi kā nupat mi
netos 20. un 19. р., tā arī Civ. proc. nol. 181. un 196. p.
(1935. g. 22. marta spr. Nr. 1346, Kalnii.m pr. I. pr. Satiksmes min.)

Dažadi tirdzniecības tiesību jautajumi.
1) Apgabaltiesa konstatējusi, ka J. bijis
prasītāja
a ģ e n t s R ī g ā , t a s i r v i e t ē j s a ģ e n t s (Platzagent),
i:ii по šā konstatējuma izejot, Apgabaltiesa varēja nākt pie
slēdziena, ka tādam vietējam aģentam, atšķirlbā no celojošiem
aģentiem, nebija inkaso mandāts (sal. Dr. Lēbera, Tirdzniecības tiesību pārskats 77. un 86. lpp.).
(1936. g. 22. marta spr. Nr. 475, sab-bas „Bartels Dierichs un Со"
pr. 1. pr. mir. Ceikela m. m.)

2) Tiesu Palāta, atcelot Apgabaltiesas spriedumu, prasību atraidijusi uz tā pamata, ka saskanä ar konosamentu, un
uz tajā paredzētās „Negligence" klauzulas pamata, kapteinis
nenesot atbildibu par kravas bojajumiem kollīzijas gadljumos.
Vispār gan Negligence — klauzulas, kā t. s. atbrīvošanas klau
zulas („Freizeichnung"), mērķis ir izslēgt vai ierobežot r ē d e r a, kā transportera, izfrachtētāja, atbildibu pret rēdera
kontrahentu, t. i. pret preču devēju (Ablader), resp. konozamenta turētāju. Tā tad, vispär, uz konozamenta paredzēto atbrīvojošo klauzulu varētu atsauktics tikai rēders vien, bet nekad ne kuga Personals (piem. kapteinis), jo, vispār, atbrīvojošas klauzulas atšvabina vienīgi r ē d e r u kā tādu по atbildibas par klauzulas paredzētiem notikumiem (to starpā arī par
zaudējumicm, ко nodarītu kuģa Personals) piem., kapteinis (un
komanda), bet negroza un neiespaido paša vainīgā personala
atbildibu, kāda vispār atzlta (Schtps, Das deutsche Seerecht,
Kommentar zum 4. Buch des Hgb, 2. izd. 424. lp. pie 606. §,.
56. piez., Boyens, Das deutsche Seerecht, 2. sēj. 107. lp. 8. par.
picz.; Wüstendörfer, Seeschiffahrtsrecht, Ehrenberga fiandbuch'a 7. sēj. 2. d. 524. lp. VII; „Solche Freizeichnung beein
trächtigt nicht die Haftung der betr. Besatzungsperson selber..."'

Brück, Das Privatversiöherurigsrecht, Mannheim, 677. lp. 57a
par. piez.). Tomēr rēders var savā konosamentā izslēgt netikvien savu paša atbildibu par savu pcrsonālu, bet, bez tā, v ē 1
i t s e v išķ i atsvabinät
nо a t b i l d ī b a s
tieši
s a v u к u ģ a p e r s o n a l u , k ä t ā d u , to starpä, saprotams, ari kapteini (sk. Wüstendörfer 1. c. 524. lp. VII pie 22. piez.,
kas turpat aprādīto frazi beidz ar kondicionālu teikumu: „es
sei denn, der Reder habe auch z u i h r e n Gunsten giltig
ausbedungen, dass sie nicht für ihre Verschulden aufzukom
men haben". Tāpat ari Eoyens 1. c : „Er (kapteinis) unter
zeichnet für den Reder, will er eigene Haftung-Vorsatz aus
genommenen § 276 Bgb — beschränken, so müsste dies in be
sonderen Erklärungen geschehen"). Runā csošā konosamentā
tad nu šāda s e v i š ķ a klauzula taisni izteikta: „Der Kapi
tän und die Rederei sind unter keinen Umständen verantworlich für... die Folgen von Kollisionen..." Uz šo p a š u s e v i š ķ u k l a u z u l u atbildētāj-a Šnores pilnvarnieks noteikti
atsaucies Apgabaltiesas 1931. g. 16. marta sēdē. Tagadējā prasība celta nevis pret rederēju, kā transportēru, bet pret abu
kr.gu kapteiņiem personīgi, ka pret vainīgām personām, kas,
pēc prasītājas apgalvojuma, tieši, ar paša nemākulīgu rīcību,
esot nodarījuši zaudējumus konosamenta turētājiem, resp. preču devējiem (īpašniekiem). Savu prasību prasltāja pamato
uz to, ka vina, uz apdrošinājuma līguma pamata, atlīdzinājusi
preču īpašniekiem (preču devējiem, konosamenta turctājiem)
kapteina nodarītos zaudējumus un ka prasītājai tā tad esot tiesība preču īpašniekiem kā zaudējumu atlīdzību izmaksātās
summas pieprasīt no vainigiem, t. i. no runā esošo kugu kaptciņiem personīgi, kā no tiešiem vainīgiem. Vai nu šāds pieprasījums dibinātos uz rcgresa, vai uz ccsijas, tarn izšķirošas
nozīmes nav. Tiesu Palāta šo jautājumu vispār nav nedz izškīrusi, nedz pat aizkustinājusi. Istenībā, prctēji prasītājas un
atbildētāja Š. paskaidrojumiem, prasība dibināta un varēja būt
dibināta taisni uz to prasījurnu ccsiju prasītājai, kuri preču
īpašniekicm piedcrēja pret vainīgiem, zaudējumu nodarītājiem,
par kadiem prasītāja uzskata abus atbildetājuš. Uz vispārēja
pamata (prasītāja nav parūpējusies iesniegt pašu polisi), līdzīgi
prasījumi tieši uz cessio legis, resp. cessio necessaria pamata
pārgājuši prasītājai, kas ari iesniegusi lietā atticcīgos ccsiju
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aktus (L. civ. lik. 3461. p. 1. pkt., 3464, р., Erdmann, System,
IV 183. lpp..; sk. arī vācu VVG 67. §; vācu A. D. S. 229. p. 2. d.;
Brück, Privatversicherungsrecht, 673. lpp. III; Hagren, Versi
cherungsrecht, Ehrenberga Handbuch'a VIII sēj. 2. d. 436.
§ 264., 265. Ipp.). Cesijas gadījumā debitor cessus. runā esošā
gadījumā atbildētāji, var celt pret cessionāru (prasītāju) tās pašas ierunas, kādas debitor cessus var celt pret cedentu, t. i. pret
preču īpašniekiem, kurus prasītāja bija apmierinājusi uz apdrošinājuma līguma pamata (L. civ. lik. 3480. p,). Tas pats sakāms
ari par regresa prasījumu, jo ar regresa prasījumu regredients
(prasitāja) var prasīt no regresāta tikai to un uz tā pamata, ко
varētu no regresata prasīt paši kreditori preču īpašnieki, kurus
uz atsevišķa līguma pamata regredients (prasītāja) bija iepriekš
apmierinājis. Tāpēc atbiidētāji var pret tagadējo praslbu aizstāvēties ar konosamentā izteikto atbrīvojošo klauzulu, ar kuru
rēders bija netikvien sevi pašu, bet arī taisni kapteini atbrīvojis
no atbildlbas par „koilīzijas" sekām, kas bija notikusi ar tvaikoņiem „Hga" un „Hidrografs". Pie šādiem apstākliem Tiesu Palāta, gala slēdziena zirjā, varēja tagadējo prasību atraidīt kā nedibinātu pamatā, neielaižoties vispār prasītājas kasācijas sūdzībā plaši iztirzātā jautājuma apspriešanā par L. civ. lik. noteikumu nozīmi, kas paredz vainīgo personu atbildību pēc civīllikuma.
(1935. g. 12. aprlla spr. Nr. 19, apdroš. un transporta a. s. „Lat\'ija"
pr. Šņoru un Veinbergu.)

3) Pēc cif darījuma pārdevēja apiiēmās ar paušalo pirkšanas cenu segt: 1) preču pretvērtību, 2) apdrošinājumu un 3)
vedummaksu. Aizjūras pirkumos vedummaksu izdara post
numerando, pēc kuga pienākšanas adreses vietā, tā tad f а к t i s к i pircējs gan maksā kuģim vedummaksu, bet, saprotams,
uz p ā r d e v ē j a r ē ķ i n a . Tā tad pārdevējam tiesība pastāvēt uz vedummaksas samaksu 110 pircēja tikai tad, ja pārdevējs iepriekš jau būtu to atskaitījis no paušalas pirkuma cenas.
(1934. s. 26. okt. spr. Nr. 345, a. s. „Delta" pr. 1. pr. Tālheimu.)

4) Senats, savā pirmajā spriedumā, atceļot Tiesu Palātas
pirmo spriedumu, paskaidrojis, ka 1) apdrošinājuma līgums automātiski pats par sevi neizbeidzas ar to, ka apdrošinājuma
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ņēmējs nav samaksājis prēmijas uz 1929. g. 20. jūniju un 20. septcmbri; 2) ka ar prēmijas samaksu un samaksas pieņemšanu
8. novembri, kad 20. jūnija un 20. scptembra termiui jau pagā?
juši, apdrošinājuma īlgtmis tai paša 8. novembrī atzīstams vēl
par spēkā esošu; 3) ka tai paša pārliecībā, uz apdrošiiiājuma
lictās piemērojama augstākās uzticības pamata, varēja būt arī
apdrošinājuma ņēmējs; 4) ka atbildētājas izturēšanāSj tagad uzskatot apdrošinājuma llgumu par izbeigušos aiz 20. jūnija uri
20. septembra samaksas termiņa neievērošanas, atzīstams par
pretimrunājošu apdrošinātāja pienākumam rīkoties pēc augstākās uzticības principa.
Saskanā ar Civ. proc. nol. 930. р., iztulkojot likuma tiešo
jēgumu, tiesu iestādēm jāturas pie Senāta apsvēruiniem. Tiesu
Falāta, turpretim, tāpat kā ar Senāta spriedumu atceltā spriedumā, iziet no tā, ka apdrošinājuma līgums 1929. g. 8. no
vembri esot bijis spēkā tikai par laiku no 20. marta līdz 20. jūnijam, bet ipso juie, automātiski, esot atkritis skaitot no 20. jūnija, neskatoties uz to, ka atildētāja 8. novembrī, t. i. jau p ē с
20. jūnija un 20. scptcmbra termiņiem, pieņēmusi prēmiju sa
maksu uz 20. martu. Uz šīs konstrukcijas nepareizību, taisni
aiz tās nesaskai.ias ar augstākās uzticibas principu, Senats noteikti aizrādījis savā spriedumā, atceļot Tiesu Palātas pirmo
spriedumu. Tomēr uzturot to pašu, Senātā reiz jau noraidīto
versiju par apdrošinājuma līguma izbeigšanos, skaitot no 20. jūnija, Tiesu Palāta pārkāpusi Civ. proc. nol. 930. p. Neattaisno
'I'iesu Palātas sprieduma motīvus arī viņaš atsauce uz L. civ.
lik. 3306. p. 3. pktu, kas izteic tikai vispārējo principu par to,
ka parādnieks, kas llgumā noteikto izpildījuma terrnimi palaiž
garām, atrodas nokavējumā, bet runā esošā gadījumā jautājums
pastāv par nokavējuma seku novēršanu, kas notika ar to, ka atbildētāja runā esošā gadījumā jau p ē с 3. izpildījuma termiua
iestāšanas, bez iebildumiem, picuēmusi izpildījumu uz pirmo
termiņu, nemaz neaizrādot, ka lī'gums esot jau izbeidzies ar minēto 3. termiņu (t. i. jau 20. marta termina) iestāšanos. Tāpēc,
pretēji Ticsu Palātas aizrādījuinam, nekrīt svarā un nav šai
lietā piemērojams L. civ. lik. 3626. p. izteiktais iioteikuins, ka
periodiskiem izpildījumiem un maksājumiem iesākas sevišķs
noilgums. Ar 1929. g. 8. novembra izdarito resp. pieņcmto sa
maksu notiknsi purgatio morae taisni attiecībā uz v i s i c m

Dažādi tirdzn. ties. jaut.

—

546

—

lldz tam laikam iestājušos 3 „periodiskiem izpildijumiem", kā uz
to jau noteikti aizrādījis Senats šai lietā. Fraze: vigilantibus
sunt scripta j ura, nav piemērojama apdrošinājuma nēmējam,
kad pats apdrošinātājs attiecībā uz viņu nav piemērojis augstāko uzticību. Ja apdrošinājuma nēmēja „maldiba" izsaukta
ar paša pretkontrahenta, apdrošinātāja, rīclbu un izturēšanos,
jautājums par maldlbas atvaiņojumu vai neatvainojumu vispār
nevar pacelties un par L. civ. lik. 2959. p. nevar būt runa. Atbildētājas aprādītās Kr. Senāta CKD. nodalas (ne kasācijas departamenta) sprieduma izvilkums runā par uzņēmēja pielaisto
nokavējumu, bez tuvāku lietas apstākļu attēlošanas un šai vispārējā koncepcijā nav tieši picmērojams runā esošā gadījumā,
kur līguma attiecības ir pilnīgi citādas, un it sevišķi atbildētājas
izturešanās un rīcība radušas citādu faktisku stāvokli.
Apspriežot 1929. g. novembrī notikušo samaksas izdarišanu, resp. pieņemšanu, jāņem vērā, ka polises noteikumi kā
prēmijas nesamaksas sekas attiecīgā termiņā, paredz apdrošinātāja atsvabināšanu no līguma pildīšanas, t. i. viņa atkāpšanos
no līguma. Ja apdrošinātājs šādas tiesības izlieto, tad, saprotams, viņam nav tieslbas prasīt atsevišķi un bez tā vēl līdz
tam nesamaksātās prēmijas. Ja tāpēc apdrošinātājs runā esošā
gadījumā pieņēmis prēmiju par pirmo (no 3 t a i l a i k ā j a u
n o k a v ē t i e m ) termiņu, tad apdrošinātājs ar to vien jau atzīst, ka katrā ziņā tai pašā laikā līgums vēl pastāv, jo vinš nedz
attiecībā uz pirmo, nedz attiecībā uz diviem pārējiem nokavētiem termiņiem nav izlietojis kasātorisko klauzulu pēc 23. §,
bet, klusu ciešot, pagarinājis šos pārējos- tai laikā jau garām
palaistos termiņus, kuri bija jau iestājušies kvīts izdošanas laikā
8. novembrī. Par apdrošinājuma it kā apstāšanos (ruht), par
kuru atbildētāja runā pirmo reizi tikai kasācijas instancē, poli
ses noteikumos aizrādījumu nav.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 654, Blindreicha pr. 1. pr. I Rigas
apdroš. sab-bu, dib. 1765.)
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Rīkojums par zīmognodevu.
1) Tiesu Palāta nākusi pie slēdziena, ka vienā laikā izdarītais dalībnieku notāriūlais paziņojums tiesai par izdarīto cesiju
un par cesijas picnemšauu neietvei; sevī cesiju un tādēl nav uzskatāms par civīltiesiska darījuma fiksējumu, bct gan vienīgi ir
paziņojums par j a u n o t i k u š u cesiju. Šāds T'iesu Palātas
viedoklis gan būtu attaisnojams, ja notikušās cesijas „dokumentāriskais fiksējums" būtu noticis kādā citā aktā, kurā būtu palicis ārpus tiesas lietas, un par kura csamību nāktos spriest pēc
cesijas dalībnieku notariālā paziņojuma. Bet šai gadījumā Tiesu
Palāta nav ņēmusi vērā cesijas dalibnieku paziņojumu, ka viņi
nekādu īpašu cesijas aktu nav taisījuši, no kā taisāms slēdziens,
ka vienīgais „dokumcntāriskais fiksējums" par notikušo cesiju
ir taisni kontrahcntu rakstiskais pazinojums tiesai. Šaubu gadījumā pieiļemams, ka dokumenta saistīšana [r domāta vienigi
pierādījuma atvieglošanai (L. civ. lik. 3033. р.). No tā secināms,
ka katrs darījums, kura materiāli-tiesiskais spēks principā nav
atkarīgs no rakstiskās formas, atspoguļojas dokumentā (kā pierādīšanas Hdzeklis) jau kā noticis danjums. Bet no Rīkojuma
par zīmognodevu viedokla nekrit svarā, vai dokuments tiek
sastādīts ar nolūku pašā rakstā izteikt un fiksēt kontrahcntu
gribu,-jeb tas tiek sastādīts vienīgi pierādīšanas nolīikā par
jau notikušu darījumu. Katrā ziņā mutiska darījuma pastiprinājums rakstiskā dokumentā neatsvabina dokumentu no apmaksas
ar zīmognodevu pēc dokunjentā nzrādītā darījuma vērtibas.
(1935. g. 10. aprīla spr. Nr. 704, Zoža nek. īpaš. pārd. 1.)

2) Tiesu Palāta, pievicnojoties Apgabaltiesas lēmutna motīviem pareizi atrod, ka runā esošā dokumenta saturs neizsmeļas vienkāršā pazii.iojumā par ārpus šīs lietas notikušu ar attiecīgu zīrnognodevu apmaksatu cesijas aktu, bct tieši ictver sevī
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pašu vienošanos par cesiju. Tāpēc tagadējais cesijas akts esot
apmaksajams ar proporcionalu zfmognodevu. Tomēr, pretēji
Tiesu Palātas domām, zīmognodeva ņemama nevis pēc Rīkoj.
par zīmognod. 39. p. 1., 4. pkt, bet gan pēc 44. p. 7. pkt.; —
39. p. 1., 4. pkt. zīmējas uz līgumiem par īpašuma tiesībām uz nekustamu mantu vai uz no šādiem līgumiem izrietošu pienākumu
pārvešanas uz citām pirsonām. Turpretim, runā esošā gadījumā sūdzētāja tiesībdevējs, kas nosolījis nekustamu mantu „izsolē", pārved ncvis kādas viņam jau piederošās ī p a š u m a
tiesības, t. i. lietiskas tiesības, t. i. nepārved tālāk pašu immöbili, bet gan nodod tālāk tikai personiskas tiesības, cik tālu tādas viņš ieguvis izsolē, t. i. kustamu mantu. Šādu tieslbu nodošanas akts apliekams ar zīmognodevu pēc 44. p. 7. pkt. (Seil.
apv. sap. 1933. g. Iēmums Nr. 3.). Tiesu Palāta, atrod par piemērojamu Rīk. par zīmognod. 39. p. 1., 4. pkt пи uz šī pamata
aprēķinot zīmo.sriiodevu \% apmērā pārkāpusi kā no pantu, ta
arī Civ. proc. nol. 816. р., kādēļ vinas lēmums atcelams.
(1935. s. 23. janv. spr. Nr. 24, Vinkreviča 1.)

—
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Vekseļu likumi.
17.
Apgabalticsa konstatējusi, ka Š. izdotu vekseli tagadējais prasītījs L. žirējis kā pirmais vekselnēmējs, pēc kam so
vekseli nodevis atpakal vekseļizdevējam Š., neiznīcinot savu
blanko pārvedi uz šī veksela; ka vekselis esot nodots Š. atpakal
iznīcināšanai, kamdēl pēdējam nav bijis tiesības laist so vekseli
ap&Tozībā, jo saskauā ar Veks. lik. 17. p. prasītājs L. vekseļsaistība vairs ncpastāvējnsi. Šāds tiesas konstatējums, un uz tā
dibināts tiesas slēdziens, neatrod pastiprinājumu lictā noskaidrotos faktiskos apstāklos, kamdēl tagadējā atbildētāja kasācijas sūdzība pelna ievērību. Apgabaltiesa minēto konstatējiimn
ir dibinājusi vienīgi nz liecinieka Š. liecības, toinēr no šīs liecības neizrict, ka prasītājs būtu nodevis vekseli Š. atpakal
t i e š i i z n ī с i n ā š a n a i, ни Apgabaltiesa arī ncpaskaidro,
uz kādu, šī liccinieka iztcicienu pamata viņa varēja nākt pie
šāda konstatējuma. Šāds konstatējums nevarēja tikt dibināts
arī vienlgi uz to faktu, ka vekselis atradās vekseldevēja rokās,
jo tiesa pate bija konstatējusi, ka prasītājs nodevis vekseli Š.
n e i z n ī с i n о t s a v u b l a n k o p ā r v e d i; pie šādiem apstākļiem tiesai bija jānāk pie pretējas prczutnpcijas, un proti,
ka prasītājs neiznīcinot savu blanko pārvedi, i r t i e š i p i e kritis šī vekseļa laišanai apgrozībā.
Šāda
prezumpcija, pretēji Apgabalticsas domām, nav apgāzta ar lic
cinieka Š. liccībn, bet šī liecība minēto prezumpciju vēl pastiprina, jo liccinieks ir liecinājis, ka prasītājs vekseli žirējis n o1 īī к ā izgādāt naudu nevis sev, bet vekseļizdcvējam Š., bet
nevarēdams naudu izgfidāt, nodevis vcksclus Š. atpakaļ neiznīcinot savu blanko pārvedi, im ka Š. domājis, ka viuam ir tiesības laist šos veksclus apgrozībā, neizprasot sevišķu piekrišanu
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по žiranta. Tādēl Apgabaltiesa nepareizi piemērojusi konkrētā
lietä veks. lik. 17. р.; minētam pantam ir vienīgi tā nozīme, ka
pats vekseļdevējs nevarētu uzstāties kā v e k s e ļ k r e d i t о r s pēc sava vekseļa, bet šis pants taisni nav attiecināms
uz gadījumietn, kad veksela ņēmējs ar savu žiro nodod vekscli vckscldcvējam nolūkā radīt apgrozības spējīgu vekselsaistību uz tadu attiecību pamata ar vekseldevēju, kuras stāv
ārpus vekseļlikuma (Scn. CKD. 34/1016).
Apgabaltiesa nav
apsvērusi arī to apstākli, ka prasītājs saņēmis no Š. vekseli
ne kā patstāvīgs vekselturētājs (vekseļkreditors), bet vienīgi
kā vekseļdevēja mandators, ar uzdevumu sagādāt pēdējam naudu pēc šī veksela; šim apstāklim apspriežamā lietä ir tā nozīme,
ka minētais vekselis, ar tā nodošanu prasītājam nekādas vckseļfunkcijas nebija izpildījis, un vekselatbildīgo personu vekselsaistība sākās tikai ar veksela nodošanu atbildētājam, kadēl
arī no šī viedokla raugoties Veks. lik. 17. p. šai lietā nebija
piemērojams (Sal. Scn. CKD. spr. 34/1112). Apgabaltiesa nav
centusies noskaidrot arī to apstākli. vai aībildētājs uzskatāms
par ļ a u n t i c ī g u vekselturētāju, un vai indosanti savas ierunas par to, ka vekselsaistība ir bijusi dzēsta (veks. lik. 17. p.)
var celt arī pret labticīgu vekselturētāju. Tādā kārtā, Apgabal
tiesa, neapsverot visus lietas apstāklus, un nepareizi piem.ērojot
partu attiecībām veks. lik. 17. р., pārkāpusi kā šo veksela likuma pantu, tā arī Civ. proc. nol. 181. un 196. p.
(1935. g. 11. aprīļa spr. Nr. 580, Latsona pr. 1. pr. Latvijas valsts
ierēdņu kooperātīvu.)

31.
Pēc prasītājas statūtu 43. § 2. teik., vekseli parakstāmi
no priekšsēdētāja vai tā vietnieka un bez tam vismaz no viena
valdes locekla. Ticsu Palāta atradusi par nepierādītu, ka vek
seli parakstijušas personas: V. L., būtu bijis prasītājas priekšsēdētājs vai tā vietnieks un T. būtu bijis valdes loccklis. Šādi
Ticsu Palātas konstatējumi un atzinumi nav kasācijas kārtībā pārbaudāmi. Ja atbildētāja apgalvo, atsaucoties uz statūtu 43. § 1. piez., ka minētās 2 personas esot tikušas pilnvarotas no valdcs „ar īpašu lēmumu" izdot vcksclus prasītājas

vārdā, tad taisni atbildētājai, kas uz vekseli paraksta saistīgumu prasltājai dibinājusi savu vekselprasibu, bijis jāpierāda
šads vekselprasības pamats (Scn. CKD. 31/778; Staubs, komment. pie Vācu vekscļlik. 95. p. 10. piez.), t. i. jripicrāda: 1)
ka V. L. bijis sabicdrības prickšsēdētājs vai tā vietnieks, un T.
bijis valdes loceklis, vai 2) ka prasītājas valde ar scviķu lēmumu pilnvarojusi vekseli parakstīt taisni nupat minētās 2 personas. Tiesu Palātas aizrādījumam, ka 43. § 1. piez. domājot
tikai „mazāk nenozīmīgus dokumentus", bet ne vekselus un it
kā 43. § 1. piez. nebūtu piemērojama runā esošā lietā, piešķirama tikai blakus motīva nozīme, un tas tāpēc nevar iespaidot Tiesu Palātas gala slēdziena pareizību par to, ka runā
esošais vekselis nav nodibinājis prasītājas saistību tagadējā
lietā. Tapat Ticsu Palāta neprecīzi izteicās, uzsverot, ka vekselis neesot ticis izdots sabiedribas vārdā; īstenība vekselia
g a n izdots atbildētājas sabiedribas v ā r d ā, bet jautājums
tikai tas, ka vekselis nav uzskatāms par izdotu no sabiedribas
a t t i e c ī g i p i l n v a r o t a s personas un t ā p ē c nav s a biedrībai saistošs.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu Palāta,
gala slēdziena ziņā, pareizi atzinusi vekseli par nesaistošu
atbildētājai.
(1935. g. 10. apriļa spr. Nr. 273, Stradu piensaimniekui s-bas pr. 1. pr..
akc. sab. „Rījcas starptautiskā banka".)

32.
Apgabaltiesa, pievienojoties Miertiesneša sprieduma motīviem, ir atraidījusi apellācijas sūdzību uz tä pamata, kā pēc
pirmās vekselturētājas G. vekselis atkal nonācis veksela devēja E. rokās, kādēl E. varējis to saņemt tikai dzesanai (veks.
lik. 17. р.). Kasācijas sūdzība pelna ievērību. No lictas r e dzams, ka vekseļa devējs E. devis vekseli prasītājai G. un Шdzis to parakstīt; G. parakstījusies ka žirantc un atdevusi vek
seli E., kurš vekseli personīgi nonesis atbildētajai, parakstījis
to otrreiz kā otrais žirants un saiļēinis no atbildētājas naud.il.
Šads otrreizējais E. paraksts atkrīt saskaijā ar vekselnolik. 17.,
34. p. Bet tomēr saskaņā ar 32. p. ar to vien, ka kāds parakstsuz vekseļa atkrīt kā nenozīmigs tā parakstltajam, neatkrlt pārējo parakstītāju picrn., G. atbildība' vekselturetājai — atbildētā-
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jai pretim. Apgabaltiesa atrodot, ka konkrētā gadījumā prasītāja Q. nenes atbildību pēc vekseļa II. Pārdaugavas krāj-aizdevu sabiedrībai pretim, pārkāpusi vekseļnol. 32. p. un civ.
proc. nolik. 196. p.
(1934. g. 21. novembra spr. Nr. 1109, Grinbergs pr. 1. pr. II Pārdaugavas kr.-aizd. s-bu.)

33.

Tiesu palāta nākusi pie atzinuma, ka pats prasītājs vek
seli iedevis biedrībai D., Iai nodrošinātu to pret iztrūkumiem,
kas varētu celties no prasītāja dēla, Jana U., darbības minētā
biedriba, ka prasītājs šādus iztrūknmus nenoliedz, ka iztrūkums nav vēl segts. ka biedrība no prasītāja dēla, Jana U.,
pat nav vēl prasības ceļā picprasījusi im ka biedriba rtinā
esoso vekseli laidusi apijTozībā minēto iztrūkimiu seffšanai.
Tādākārtā, izejot no rainētiem konstatējumicm. Tiesu Palāta
varēja atzīt, ka atbildētājai, pat ja viņai par veksela mērki nodrosināt iztrūkuma atmaksu, būtu bijis zināms, bijusi tieslbu
vekseli reālizēt, picdzenot vekselsummu no vekseļparādnieka.
Yekselis arī kā drošlbas vekselis biedrības rokās nemaz nav
tezvalūtas vekselis un viņu biedrība varēja kurā katrā laikā
nodot tālāk citai personai, piem., arī savas pašas saistības sesršanai, lai ar to pašu savukārt saņemtu attiecīgo apmierinajumu
savam pašam prasījumam par zaudējumu atlīdzību, kas biedribai cēlušies ar prasītāja dC4a darbību biedrības veikalā. Saprotams, biedrībai, ceļot prasību par minēta iztrūkuma atlīdzināšanu, būs jāizrēkinās ar zaudējumu nodarītājii, savu
tiešo parādnieku, prasītāja dēlu, attiecībā uz to summu, kādā
vekselis ticis pierjemts no atbildētājas (cf. L. civ. lik. 1490.,
1455., 4458. р.). Bct, kā parcizi aizrāda Tiesu Palāta, šāda izrēķināšanās nemaz neaizskar atbildētājas intereses un tiesības meklēt sev apmierinājumu pēc viņai in solutum nodotā
veksela. Atzīstot, ka atbildētājas zināšana vai nezināšana (t,
s. mala vai bona fides) nemza netangē atbildetājas tiesību celt
prasību pēc runā esošā veksela, Tiesu palāta varēja neapmierināt prasītāja Iūffumu par liecinieku nopratināšanu par to, ķa
atbildētāja zinājusi visus lietas apstāklus.
(1935. -g. 12. aprlla spr. Nr. 53, Upīša pr. I. pr. centrālo s-bu
„Konzums".)

Not. par kooperatīvam sabiedrībam un viou savienibam.
(Lk. kr. 1919. Nr. 126.).
1) Prasītājs paskaidrojis, ka atbildētājas 1932. g. 6. marta
pilnā sapulce viņu ievēlējusi par sabiedrības valdes locekli uz
3 gadiem. Tomēr atbildētāja viņu neesot pielaidusi pie darba
un atbildētājas 1932. g. 3. aprīļa pilna sapuice viņam esot izteikusi nemotīvētu neuzticibu. Prasītājs tādēl lūdzis: a) atzīt
par nesaistošu viņam atbildētājam 1932. g. 3. aprīla lēmuinu par
neuzticības izteikšanu un b) piedzīt viņam par labu no atbildētäjas par notecējušiem 3 mēnešiem Ls 105,—, kā statfītos paredzēto valdcs locekļa atalgojumu.
Miertiesncsis prasību apmierinajis Ls 18,— apmērā, nākot
pie slēdziena, ka atbildētājas 1932. g. 6. marta un 3. aprīla pilnu
sapulču lērnumi esot likumīgi un kā prasītājam pienākoties atlīdzība tikai par laiku по 6. marta līdz 3. aprllim, kad viuš bijis
atbildētājas valdes loceklis; pārējā dala micrtiesnesi prasību
atraidījis. Caurskatot lictu uz prasītāja apellācijas sūdzības
pamata Apgabaltiesa prasības daļu par 1932. g. 3. aprīļa pilnas
biedru sapulces lēmuma atzīšanu par nesaistošu prasītājam
atstājusi bez caurskatīšanas, ka piekrltošu administrātīvai tiesai (Lik. par biedrībām, savicnībām un polītiskām organizācijām 25. р.), bet pārējā dala miertiesneša spriedumu apstiprinājusi.
Prasītāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību.
Pretēji prasītāja domām, atbildētājas 1932. g. 3. aprīla pilnai sapulcei bija tiesība iztcikt prasītājam neuzticību, resp. atstādināt viņu no amata arī pirms viņa pilnvaras laika notecēšanas. Atbildētāja ir kooperātīva sabiedrība (kas redzams no
statūtiem) un minēto pilnas sapulces tiesību tieši parcdz
1919. g". 5. septembra Noteik. par kooperātīvām savienībām un
vipu savienībām (Lkr. 126) 25. pants, pie kam šis likuma pants
nenosaka, ka atstādinātam valdcs loccklim būtu tiesība sauemt
atlīdzību par visu to laiku, uz kuru viņš tiks ievēlēts. Tadā
kārtā Apgabaltiesa pareizi prasītājam piespriedusi atlīdzību
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tikai par laiku starp vina ievēlēšanu par valdes locekli un viņa
atstādināšanu по šī amata.
Qan Apgabaltiesa rīkojusies nepareizi, atzīstot prasības
pirmo daļu par piekrītošu administrātīvai tiesai, 30 Lik. par
biedrībām, savienībām un polītiskām organizācijām (Lkr. 23/87),
už kuru Apgabaltiesa atsaucas, atbildētājai, kā kooperātīvai sabiedrībai, nav piemerojams (sk. lik. 4. р.). Šī Apgabaltiesas
pielaista nepareizība tomēr nevar novest pie viņas sprieduma
atcelšanas, jo, kā tas izriet no iepriekš sacltā, Apgabaltiesa
tomēr faktiski jautājumu par pilnas sapulces 1932. g. 3. aprīla
lēmuma likumību vai nelikumību ir apspriedusi un izšķīrusi,
nākot pie pareiza slēdziena, ka šis lēmums prasītājam ir saistošs. Tādā kārtā Apgabaltiesas motīvējums par to, ka šī jautājuma izšķiršana piekritot administrātīvai tiesai, atzīstams par
nenozīmīgu lietai, jo tas nav icspaidojis Apgabaltiesas gala
slēdziena pareizību.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 98, Vanaga pr. 1. pr. Ozolnieku krājaizd. s-bu.)

2) Sūdzētāja paskaidro, ka viņa iesniegusi Noteikumu
par kooper. s-bām (Lkr. 19/126) 49. p. kārtībā sūdzību par likvidācijas komisijas aprēķinu, ar kuru 110 vinas pieprasīts
Ls 392,— papildu atbildibas. Tiesu palāta sūdzētājas blakus
sūdzību par sūdzības nepieņemšanu atstājusi bez ievērības uz
tā p am ata, ka sūdzība bijusi jāiesniedz prasības kārtībā ar prasības summas uzrādīšanu. Pretēji Tiesu palātas domām, No
teikumu 49. р. neprasa aprēķina apstrīdēšanu taisni praslbas
kārtībā, un tāda būtu domājama gan tajā gadījumā, ja sūdzētāja
būtu pielaidusi 49. pantā minēto 1 mēneša termiņu (sal. Sen.
CKD. 32/975) Tiesu Palāta nav konstatējusi, ka sūdzētāja būtu
pielaidusi 1 mēneša tcrmiņu, kādēl viņai nebija pamata noliegt sūdzētājai tieību apstrīdēt aprēķinu taisni blakus sūdzības
kārtībā, par kādu vien ir domājis Notcikumu 49. pants, kurš
pēc analoģijas piemerojams arī uz likvidācijas komisijas aprēķiniem pie slēgtā kooperātīva. Ar to Tiesu Palāta ir pielaidusi
savā lēmumā motīvēšanas nepareizību, pārkāpjot Civīlproc.
nol. 816. p.
(1935. g. 21. februāra spr. Nr. 448, Grinbergs 1. ar Latvijas mazsaimnieku savst. apdrošināšanas b-bu.)

Not. par mantas likumisko novertejumu nodevu ņemšanai
mantas bezatlīdzības pārejas gadījumos.
Рёс Nod. nol. 203. р. piez. (1914. g. 4. oktöbra lik. 1. р.
1. piez. uz lauku zcmes esošās ēkas, kas nepieciešamas lauksaimniecības vešanai, ietilpst pēc 203. (1.) р. nrādījumiem поtcicamā nekustamā īpašuma vertībā un nav novērtējamas atsevišķi по zemes. Mantinieki iesniegtä „Paziņojumā" uzdeva,
по vienas puses, ka „mājas, ieskaitot ar visām ēkām", novērtētas uz Ls 38.135,—, bet по otras puses arī, ka „ēkas apdrošinātas . . . par s 13.000,— un novērtētas par Ls 18,850,—". Tā
tad, Apgabaltiesai bija pietiekošs iemesls, taisni saskanā ar
mantinieku paziņojumu, по māju kopējās (pilnīgās) vērtības
(Ls 36.155,—) atskaitīt ēku vērtību (Ls 18.850,—) un tāpēc ze
mes netto vērtību noteikt par Ls 19.285,— un, sakarā ar to, pieskaitot kustamās mantas Ls 3000,— nodokli apliekamo mantojuma vērtību aprēķināt par Ls 22.285,—. Pretēji Nodoklu departamenta domām, mantinieki, uzdodot augšminētos vērtējuma datus, taisni rīkojušies pēc likumiskiem novērtējumiem,
saskaņā ar kuriem mājas, apliksanai ar nodokļiem, tikušas novērtētas par Ls 19.285,—. (Pagasta valdes apliecība Nr. 692,
bet ēkas apdrošināšanai novērtētas par Ls 18.850,— apdroš.
biedrības apliecība Nr. 156.)
(1935. g. 20. marta snr. Nr. 655. Rēfelda mant. 1.)
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Not. par zemes ierīcību.
(Lik. kr. 24/157.)
Pretēji Zemkopības ministrijas iebildumam viņas kasācijas sūdzībā, noteikumi par zcmes ierīcbu (Lkr. 24/157) sajä
gadījumā nav piemerojami. Nekādi zemes ierlclbas darbi attiecībā uz prasītājam piederošām L. mājām netika izdariti un
ja tādi tika izdariti attiecibā uz viņa kaimiņu mājām un līdz
ar to aizskārtas prasītāja māju robežas, tad prasītājam nevar
ņemt tiesību savas robežas un savas īpašuma tiesības aizstāvēt tiesas ceļā. Noteikumu par zemes ierīcību 4. pants, kā
izņēmuma likums, nav tulkojams paplašinoši. Šis pants pēc
sava satura attiecas vienigi uz tādām zemēm, attieclbā uz
kurām izdariti zemes ierīcības darbi un tamdēl nemaz neattiecas uz prasītāja L. mājām.
(19Э5. g. 22. marta spr. Nr. 556, Sniķera pr. 1. pr. Zemkopības
min. u. c.)

Latvijas Bankas statutl

64.
Apgabaltiesa atzinusi, ka saskaņā ar Latvijas Bankas statiitu 64. р., tantjemas izmaksajamas katram ierēdnim proporcionāli vina algas apmēram, bet nevis vadoties no kādiem citiem principiem. Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādījumam, šāds Apgabaltiesas atzinums uzskatāms par pareizu un saskanošu ar minētā likuma izpratni; šķirot darbiniekus pēc viņu funkciju svarīguma un atkarīgi no pēdējā noteikt katra darbinieka tantjemas apmēru, atbildētājai būtu tiesība tikai tad, ja tas tieši būtu paredzēts statūtos; trūkstot šādam norādījumam, jāpienem, ka visiem darbiniekiem ir vienlīdzīgas tiesības nz tantjemu. Pretēji atbildētājas aizrādījumam viņas kasācijas sndzībā, Apgabaltiesa gan apspriedusi viņas paskaidrojumus par to, ka atbildētāja kādu summu no tīras
peļņas ieskaitījusi bankas aktīvo operāciju nodrošināšanas fondā. Apgabaltiesa šajā ziņā atzinusi, ka atbildētājai nebija tiesība apiet statūtu 64. pantu, pārskaitot dalu no tantjemas minētā fondā, kādu statūti nemaz neparedz. So Apgabaltiesas
motīvējumu, kas pilnīgi saskan ar atbildētājas statūtu saturu,
pēdējā savā kasācijas sūdzībā pat nemēģina atspēkot.
(1935. g. 11. aprīla spr. Nr. 1437, Korpa pr. 1. pr. Latvijas Banku.)
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Latvijas civillikums.
8.

Tiesu palātas uzskats, ka ar laulības līgumu par laulāto
kopmantības atcelšanu prasītājam — vīram ir uemta tiesība
uz uzturu CL 8. р. 3. pkt. gadījumā, gan nav pareizs, jo saskanā
ar CL 37. p. laulības līgums nevar atcelt llkumā paredzētās
sievas vai, atsevišķā gadījumā, vīra tiesības uz uzturu (Girgens, Ehel. Gütergemeinschaft, 80. lpp.). Bet šāds Tiesu palatas nepareizs uzskats nevar novest pie vinas sprieduma atcelšanas, jo tiesa, neatkarigi no pievestā motīva, ir konstatējusi, ka prasītājs nav atzīstams par trūcīgu, jo sanem uzturu
no bērniem, kādēl CL 8. р. 3. pkts nav piemērojams.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 966, Baumarja pr. 1. pr. Baumanis.)

82.

Apgabaltiesa, konstatējot, ka starp laulātiem pastāvējusi
mantas kopība, kamdēļ nevis tikai kopmantas pārvaldīšana,
bet ari visu tekošo izdevumu scgšana pienācās viram (Bukovska komm, pie CL 82. p. lit. b) ir nākusi pie pareiza slēdziena,
ka Bernhardam N. aprēķiuātais icnākuma nodoklis gulstas kā
mantojuma pasivs uz visiem mir. Bernliarda N. mantiniekiem.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 762. Nolle im Palējs pr. I. pr. Berzii.il)

165.
Apgabaltiesa atzinusi atbildētāju par prasītājas tēvu, pamatojoties uz šī fakta atzīšanu по atbildētaja puses, kädu at-

zīšanu Apgabaltiesa atradusi par pierādltu ar nopratināto liecinieku liccībām. Šādos apstākļos Apgabaltiesa varēja nenopratināt atbildētāja uzdoto liccinieku, ar ku.ru atbildētājs dornājis pierādīt, ka prasītājas māte atzinusi, ka bērna tēvs ir
cits vīrietis. Šis apstāklis — ja arī tas būtu konstatēts — nevarētu mazināt atbildētāja atzīšanas spēku un nozīmi, ja tikai
nebūtu pierādīts, ka atbildētājam šis apstāklis nebija zināms
tanī laikā, kad viņš atzinies par bērna tēvu (sal. CPN 569. p.) ;
to atbildētājs tomēr pat neapgalvo. Aiz tā paša iemesla Ap
gabaltiesa varēja nepiešķirt nozīmi liecinieka A. liecībai par
tc, ka prasītājas māte vinam teikusi, ka bērns viņai esot no
Pētera Р., un arī Martas G. liecībai par to, ka prasītājai bijuši miesīgi sakari ar citu virieti (Seil. CKD 29/857). Pretēji
atbildētāja apgalvojumam, Apgabaltiesa šīs liecības gan apspriedusi. Beidzot, tiesai arī nebija icmcsla ievērot atbildētāja līīgumu par asins ekspertīzes izdarišanu. Apgabaltiesa
konstatējusi, ka atbildētājs pat nav apstrīdējis liecinicku liecības par to, ka atbildētājs dažādos laikos atzinies par prasTtājas tēvu. Tādēl un nemot vērā, ka atbildētājs — kā jau aizrādīts — nemaz neapgalvo, ka viņš šajā ziņž būtu maldījies.
nezinādams apstāklus, kuri būtu nākuši gaismā tikai vēlāk.
Apgabalticsai ncbija vajadzības ielaisties paša atbildētāja atzītā fakta pārbaudīšanā.
(1935. g. 14. jūn. spr. Nr. 928, Berbulis pr. 1. pr. Grāmatnieku.)

623.

Bauskas ēbreju draudze bija cēlusi prasību pret J., kurā
lūdza atzīt prasītājas valdīšanas un lietošanas tiesības uz ēbreju draudzes lūgšanas namu un kapsētu, kas atrodas atbildētājam piederošās muižas robežās un minētos objektus izņemt
no J. valdīšanas un nodot tos Bauskas ēbreju draudzes valdīšanā un lietošanā. Šo prasību Jelgavas Apgabaltiesa ar savu
1930. g. 2. oktobra spriedumu apmierinājusi un šis spriedums
kā nepārsūdzēts stājies spēkā. Šīs prāvas gaitā atbildētājs
muižu atsavinājis Bauskas aprii.iķa pašvaldībai. Pēc tarn Bau
skas ēbreju draudze cēla šo prasību pret Bauskas aprinka pašvaldību, kurā, — aizrādot, ka tagadējā muižas īpašniece neat-

zīstot tās prasītajas tiesības uz minēto lūgšanas namti im kapsētu, kādas nodibinātas ar Apgabalticsas 1930. g. 2. oktobi;a
spriedumu par labu prasītājai — lūdz atzīt mineto 1930. g. 2.
oktobra spriedumu. par saistošu arī prickš Bauskas apriuķa
pašvaldības, kā J. tiesību uēmējas. Šo prasību Tiesu palāta atraidījusi aiz sekojošiem icmesliem. Ncuoliedzot principā, ka
liesas spriedums, kas taisīts pret agrāko zemes īpašnieku, var
būt saistošs arī priekš viņa tiesību ņēmēja, Tiesu palāta konkrētā lietā atzinusi, ka izšķiroša nozīme esot sukcesijas materiāltiesiskicm noteikumiem uu pašas sukcesijas darījuma juridiskai dabai un tiesu raksturam, uu ka tāpēc tiesas taisītais
spriedums pret J. būtu saistošs atbildētājai tikai tai gadījumā,
ja prasītājas tiesība būtu tāda rakstura, kura vispar pie īpašuma pārejas būtu saistoša trešām personām. Šai gadījumā
turpretim prasītāja, atsaucoties uz savām valdīšanas tiesībām,
kas pēc butības esot tikai citas pamatticsības atsevišķa prickšrocība, bet tas csot par maz, lai no tā vieu atsavinatu atbildētājas pienākumu respektēt prasītājas vēl nenodibināto pamattiesību uz strīdus objektu.
Preteji prasītājas paskaidrojumicm viqas kasācijas sūdzībā valdīšana nav koukrēta ticsība, bet tikai tiesībām atbilstoša faktiska vara (L. civ. lik. 623. р.), kura pastāv līdz tam
laikam, kamēr pastāv fiziska vara par pašu objektu un kura
uzskatāma par likumīgu, ja tā atbilst attiecīgai konkrētai tiesībai. Latvijas civīllikumi uerunā par patstāvīgu valdīšanas
tiesību uu patstāvīga nozīme valdīšanai var būt vienīgi к ā
i a k t a m , kas saistīts ar svarīgām juridiskām sekām (cf. Gasmans uu Nolkens 63. un 64. lpp.). Likums arī aizsargä valdīšauu kā faktisku varu par objektu Hkumā paredzētos Radījumos, bet no tā vēl neizriet, ka valdīšana pati par sevi būtu
konkrēta tiesība. Arī neatmiuama valdīšana ir faktiska vara
par valdāmo objektu, kura pastāv tik ilgi, kamēr vara par ob
jektu tick izlietota, bet tā zild, ja pēc valdīšanas traucēšanas
vai atnemšanas, nav celta attiecīgā laikā prasība par tās atjaunošanu. Atrodot, ka ar pirmo tiesas spriedumu prasītājai
par labu nav nodibināta kaut kāda pamattiesība, kas attaisnotu
prasītājas valdīšanu un lietošanu, Tiesu palāta aiz viņas
spriedumä minētiem motīvicm varēja nākt pic sledziena, ka
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pirmais spriedums atbildētājai nav saistošs un ka tādēļ šī praslba kā nepamatota atraidāma.
(1935. g. 21. febr., 21. marta spr. Nr. 264, Bauskas ebrēju draudzes
pr. 1. pr. Bauskas apr. pašvaldību.)

821.
Pretēji atbildētājas paskaidrojumiem kasācijas sūdzībā,
Tiesu palāta pilnigi dibināti nav piešķīrusi nozlmi tam apstāklim, ka strīdus zemes gabali nav bijuši atsevišķas hipotēkāriskas vienības, jo pēc pareiza Tiesu palātas atzinuma, lai iegfitu zemes gabalu iesēdējuma cejā, ir tikai no svara, lai ze
mes gabals sastādītu konkrētu reālu vienību.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 2100 Krūmings un с pr. 1. pr. Grefenfelsu.)

839.
Tiesu palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motīviem, uz vinas spriedumā aprādīto datu un apsvērumu pamata, sevišķi ņēmusi vērā nopratināto liecinieku liecības, ir
konstatējusi, ka prasītājs strīdū esošās mājas 1914. gadā nosoiījis publiskā izsolē, un ka lictā nav pierādīta visas naudas samaksa par nosolītām mājām. Šādi konstatejumi attiecas uz
lietas faktisko pusi, kas kasācijas kārtībā nav parbaudaina.
Pamatojoties uz savicm konstatejumicm, Ticsu palāta varēja
nākt pic atzinuma, ka prasītāja valdīšanai trükst bona fides, un
ka tādēļ viņš nevarēja iegūt īpašuma tiesības uz iesedējuma
pamata. Ar izsoli, kā atsavināšanas aktu, immöbilis gan izgājis no iepriekšējā īpašnieka mantības (CL 3963. un 3964. p.)
un iegājis pircēja mantībā, bet zem rezolūtīvā nosacījuma, ka
pircējs ncsamaksātu noteiktā laikā pirkšanas summas atlikumu. Bet g а 11 g i nosolītājs icgūst nosolīto uekustamo mantu
tikai tad, ja būtu noskaidrots, ka rezolOtīvais nosacījums nevar vairs iestāties, t. i. kad patiesi jau noticis tiesas adjudikācijas lēmums, kas savukārt iespējams tikai tad, kad vismaz
pircējs paticsi pirkšanas summas atlikumu iemaksājis (Sem
CKD 24/452). Šajā gadījumā, kur noskaidrots, ka visa pirkšanas summa nav samaksāta, pircējam bija jāapzinās, ka var
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vēl icstaties rezolūtīvais nosacījums, kādēļ prasītāja valdišanai trūka bona fides un viņŠ nevarēja iegīīt īpašuma tiesības
uz iesēdējuma pamata. Pie tādiem lietas apstākļiem Tiesu
palāta nebija spicsta apsvērt jautāiumu par prasītāja valdīšanu.
Ar to atkrlt visi kasācijas sūdzībā aprādītie apsvērumi.
(1935. g. 24./15. maija/jūnija spr. Nr. 553, Grinhofa pr. 1. pr. KrebsaKrieva mant. masu.)

1470.
Tiesu palāta, pievicnojoties Apgabaltiesas spricduma
motīviem, uz viņas spriedumā aprādīto apsvērumu pamata, sevišķi ņēmusi vērā lietā nopratināto liecinieku liecības, ir konstatējusi, ka: 1) strīdū esošā,'— no tiesu izpildītāja aprakstītā
manta neatradās prasītājas faktiskā valdīšanā; 2) prasītājas
zīmes par mantu icķilāšanu prasītājai bija uzliktas uz mantām
Ti с r e d z a m ā s v i e t ā s. Šādi ticsas konstatēju.mi attiecas
uz lictas faktisko pusi, kas kasācijas kārtībā nav pārbaudāma.
CL 641. un 306. p. nozīmc pastāv iekš tarn, lai t r e š ā m pcrsonām bfitu redzams jau pēc iekīlātas mantas ārcjām pazīrnēm, ka tā ieķīlāta kā rokas kīla. Tāpēc zīmītēmi jāatrodas
tādā vietā, kur parasti varētu sagaidīt ķīlas ārējās pazīmes g'adijumos, kur iekīlātā manta neatrodas paša ķīlaš ījēmēja valdīšanā. Šāds likuma nodoms aclm redzot netika sasniegts,
ja zīmītes bija pieliktas neparastā, tā tad ne attiecīgā vietā,
кит trcšās personas tās neicvēro un nevar ncdz sagaidīt,
nedz prezumēt. Prasītājas aprādītām zīmītēm (no drēbnieka
vai fabrikas) ir pilnīgi cits, pa daļai pat pretējs mērķis, proti
nevis apliecinat ieķīlāšanas faktu, bet apliecinat tikai ražotāju
etc. Tādēl, pamatojoties uz saviem konstatējumiem, Tiesu
palāta varēja nākt pie atzinuma, ka prasītāja nav pierādījusi
savas rokas kīlas tiesibas uz aprakstīto tnantu.
(1934. g. 21. nov. spr. Nr. 881, Lejas-Kurzemes Krāj-aizd. Sab-bas pr.
1. pr. Taube im II. Liepajas savstarp. kreditb-bu.)

1552.
Liepājas Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības Faivuša H.
sūdzību par Licpājas-Aizputes zemes grāmātu nodalas priekš-
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nieka lēmumiem, ar kuriem noraidīts H. lūgums ingroset zenies grāmatās Artūram V. par labu īrīs obligācijas, katru par
Ls 10000,— uz immābiliem Aizputē ar zcmes gräm. reg. NNr.
103 un 220, atticcībā uz kurietn H. pieder ķ ī l a s v a l d ī j и m a tiesības, Apgabaltiesa H. lūgumu atstājusi bez ievērības aiz tā iemesla, ka minētā nekustamā manta nepiedcrot fL
uz īpašuma tiesību pamata.
Kasācijas sūdzība pelna ievērību. Ar 1925. g. 27. okt
pārgroz. Civīllik. II grāmatā (Lkr. 187) tika atcelti CL 1501.—
1568. р., kuri saturēja noteikumus par ķilas valdījuma institūīu, pie kam pārējas laika noteikumi nctika izdoti. Tomēr izejot no tā, ka jauns likums — principā — attiecas tikai uz nākotni, jāatzīst, ka minēto likumu atcelšana 1925. g. nav aizskārusi tās juridiskās atticcības, kuras bija nodibinājušās vecam likumam pastāvot. Tādēļ jāatzīst par spēkā esošām arī
H. tiesības, kas pamatojas uz 1834. g. 15. jūnijā uz Fridricha
A. vārdu korroborētā līguma no 1833. gf. 24. jūnija par ķīlu
valdījuma nodibināšanu uz minētiem immöbiliem. Šajā lietā
strīdū esošais jautājums par to, vai ir pielaižama augšā minēta
obliffāciju ingrosēšana uz ieķīlātiem immobiliem, izšķirams.
atkarībā no tā, vai konkrētā gadījumā piemērojami noteikumi
par ķīlas valdījuma pēc jaunākām (1501.—1538. p.) vai pēc
vecām tiesībām (1539.—1568. р.), jo tikai pēc pēdējām ķīlas
uēmējs var immčbili apgrūtināt ar hipotēkām (1552ч р.; sk.
arī 1889. g. 9. jūlija lik. par dažiem pārgroz. hipotēku lik. 4.
panta motīvus, Gasmar.ia un Nolkena izdev. 400. lpp.). CL
1501. p. piezīmc nosaka, ka 1841. g. 24. dec. noteikumi par ķīlas valdījuma līgumiem Balt. gub. (piln. Lkr. 15151), kādiem
noteikumiem atbilst CL 1501.—1538. р., kā arī tos papildinošie
vēīākie noteikumi neattiecas uz Kurzemē p i r m s 1830. g. 19.
m a r t a uz ilgāku laiku noslēgtiem ķīlas valdījuma līgumiem.
Pamatojoties uz šo likumu, zemes grāmatu nodalas priekšnieks atzinis, ka konkrētā gadījuma ķīlas valdījums kā nodibināts p ē с 1830. g. 19. m a r t a ir padots likumam par ķīlas valdījumu pēc jaunām ticsībām, kādēļ arī noraidījis H. lūgumu.
Šāds uzskats tomēr nav pamatots. Saskaņā ar ķīlas valdījuma institūta noteikumiem, kas Vidzeme uu Kurzemē pastāvēja no scniem laikicm, sākumā ķīlas valdljumu uz muižām
varēja iegūt arī pcrsonas, kas nepiederēja pie muižniecības.
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Šādas ticsības tika ierobežotas ar 1729. g. landtaga lēmumu,
pēc kura katram muižniekam tika piešķirta tieslba iegūt ieķīlato muižu, samaksajot immöbili ipgrūtinošo ķīlas summu.
Ar to gan netika pilnīgi paralizēta ķīlas valdījuma (attiecibā
uz muižām) iegūšana no personām, kas nepiederēja pie muižniccības (jo ar minēto lēmumu istenībā tika ievesta tikai izpirkuma tiesība uz ieķīlātām muižām); tomēr ķīlas valdījuma
iegūšana no šīm personām ar minēto lēmumu katrā ziņā tika
apgrūtināta (sk. Bunge, Das Kurländische Privatrecht 272.,
273. lpp.). Šis ierobežojums pastāvēja līdz 1830. g. 19. martam,
kad tika izdots likums par atļauju Kurzemes muižniecībai ieķīlāt
muižas arī personām, kam nebija tiesības valdīt nekustamus
Tpašumus, t. i. arī personam, kas nepiedcrēja pie muižniecības
(Piln. Lkr. 3542). Pēc šī likuma izdosanas arī šīs personas
(iznemot ēbrcjus) varēja neaprobežoti iegūt kā ķīlas valdītāji
likumā minētās muižu katēgorijas, bet ne ilgāķ kā uz desmit
gadiem. (Zemniekiem šādas tiesības tika piešķirtas attiecība
uz zemnieku zemēm, bet ne pašām muižām). Praksē šis li
kums gan maz ко grozīja, galvenā kārtā tādēļ, ka, no vienas
puses, to bieži vien attiecināja tikai uz antichretiskām ķīlas
tiesībām, bet, no otras puses, pēc desmit gadu notecēšanas IIgumu pagarināja u^ tālākiem desmit gadiem u. t. t. (Bunge,
1 с. 274., 275. lpp.). Pašu ķīlas valdījurna institūta būtību 1830.
g. 19. marta likums nemaz neaizskāra, kadēļ arī pēc tā izdosa
nas kīlas valdījuma konstituēšana par muižām bija iespējama
pēc agrākām vecām ticsībām (izņemot terminu). Jo vairāk
šīs tiesības palika spēkā attieclbā uz ieķīlātām zemēm, kas atrodas pilsētās, jo, kā tas redzams no izteiktā, uz tām neatticcas nedz 1729. g. landtaga lēmums, nedz 1830. g. 19. marta li
kums. Tā tad par šīm zemēm arī pēc 1830. g. 19. tnarta varēja nodibiuāt ķīlas valdījumu uz ncaprobežotu laiku. (Ar sacīto it kā nesaskan CL 1541. р., kas par ķīlas valdījuma priekšmetu min tikai muižas; tomēr šajā ziņā šis pants nav burtiski
saprotams, jo ķīlas valdījuma institūts no seniem laikicm bija
spēkā arī attiecība uz pilsētas esošiem zemcs gabalicm, sk.
Erdmana, System, II sēj., 213. Ipp., piez. 2; sk. arī 1539. р., kurā
iet runa par muižām un zemes gabaliem). Tikai ar augšā minēto 1841. g. 24. dcc. likumu ķīlas valdījuma institūts tika pilnīgi pārveidots un pēc tä izdosanas kīlas valdījuma līgumu noslēgšana pēc vecām tiesībām kļuva neiespējama. Ja nu 1501.
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р. piezīme nosaka, ka šis likums neattiecas uz Kurzemē pirms
1830. g. 19. marta noslēgtiem līgumiem, tad по tā nevar nākt
pie slēdziena, ka tas būtu attiecināms arī uz līgumiem, kuri tika noslēgti laikā по 1830. g. 19. marta līdz 1841. g. 24. dec. Kā
augšā aprādīts, arī šinl laikmetā varēja slēgt un faktiski arī slēdza ķilas valdījuma līgumus pēc vecām tiesībām (kuras, kā
teikts, bija grozltas tikai attiecībā uz termiņu pie muižu nodošanas ķīlas valdījumā). Bet tā kā 1841. g. 24. dec. likumam
nav piešķirts atpakalejošs spēks un tas attiecībā uz veciem līgumiem piemērojams tikai pie to atjaunošanas (1540. р.), tad
attieclbā uz 1830.—1841. gg. noslēgtiem kllas valdījuma līgumiem var piemērot tikai vecās tiesības (jo citādi šie līgumi nebūtu padoti nekādām normām). Tādēļ jānāk pie slēdziena, ka
1501. p. piezīmei nav tā nozīme, kādu tai piedod zemes grāmatu nodalas priekšnicks, bet ka šajā piezīmē sevišķi izcelta
tikai svarīgākā līgumu katēgorija, uz kurām attiecināmas ve' cās tiesības. Šāds slēdziens arl sakrīt ar CL kodifikātora Bunges šinī jautājumā izteiktām domām: „Diese Verordnung
(vom 24. Dez. 1841.)... kann der Natur der Sache nach n u r
auf die s e i t i h r e r P r o m u l g a t i o n
abgeschlossenen
oder in Zukunft abzuschliessenden Pfandkontrakte sich be
ziehen, nicht aber auf die f r ü h e r, n a m e n t l i c h die vor
dem J. 1830 auf lange Fristen verpfändeten Landgüter, deren
es in Kurland noch eine nicht unbedeutende Zahl gibt" (1. c,
275. Ipp.). Beidzot jāaizrāda uz to, ka pēc 1539. р. 1541.—
1570. р. noteikumi (par ķTlas valdījumu pēc vecām tiesībām)
attiecas uz visām zemēm, kas tika ieķīlātas, pirms jauno, valdījuma termiņu ierobežojošo likumu izdošanas, pie kam šis
pants — attiecībā uz Kurzemi — aizrāda netikai uz 1830. g.
19. marta, bet arl uz 1841. g. 24. dec. lik., tā tad arī по šā likuma izriet, ka vecās tiesības attiecas uz Hgumiem, kas tika no
slegti pirms a b u so likumu izdošanas, t. i. pirms 1841. g. 24.
dec.
Ievērojot sacīto, Senats atrod, ka konkrētā gadljumā,
kur ķīlas valdījuma līgums tika noslēgts 1833. g. un korröborēts 1834. g., piemērojami likumi, kas regulē ķflas valdījuma
institūtu pēc vecām tiesībām, kādēl sūdzētājam pieder arī CL
1552. pantā aprāditā tiesība.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 736, Hiršlionia 1.)
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1827.

Apgabalticsa atzinusi par nepicrādītu, ka mir. Otto Z. IIgumu ar prasltaju (par apgaismošanas im zvanu vadu icvilkšanas darbicm) bütu noslēdzis ari sava mazgadīgā dēla Paula
Z. vārdā. Šādos apstaklos Apgabaltiesa nākusi pie pareiza
slēdziena, ka prasītājs atlīdzību par izvestiem darbicm varēja
prasīt tikai no sava kontrahenta — Otto Z., resp. no viņa rnantošanas masas, bet nevis ari no Paula Z., kas līgumā ar prasītaju dalību nav nēmis, Prasītāja aizrädljums uz to, ka uz nekustamu mantu, kuras vērtība ar prasītāja darbicm pieaugusi,
darbu izvešanas laikā zemes grāmatās bija apstiprināta a.bicm
atbildētājicm turpināmā mantas kopībā, ncatspeko Apgabaltiesas ieņemto viedokli. Šim apstāklim var būt nozīme tikai pie
Apgabaltiesas sprieduma izpildīšanas, ievērojot CL 1827. p.
noteikumu par to, ka par parādiem, kuri cēlušies, turpinoties
mantas kopībai, atbild visa masa pilnā sastāvā. Pretējais,
prasītājas aizstāvētais viedoklis, pēc kura pie turpinātas mantas
kopības prasltājam ipso jure būtu tiesība vērst prasību pret
bērniem sakarā ar darījumiem, kurus bez viņu līdzdalības no
slcdzis vinu tēvs vai māte, novestu pie tā, ka bērniem par
šiem darījumiem būtu jāatbild nctikai ar savu domājamo dalu
kopējā masā, bet arī ar savu atsevišķo mantu, ja viņiem tāda
būtu. Bet šāds slēdzicns nav picņcmams, kā runājošs pretim
likuma noteikumam (CL 1827. р.; Cvingmaua spr. kr. VIII
Nr. 1527).
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 701, Portciga pr. 1. pr. Zālīša mant. masu.)

2272.

Pretēji prasītājas pilnvarnieka domām, no tā apstākļa
vien, ka testāmcntā nav noteikts, ka atbildctajas pienākums
dot uzturu Annai R. iestājās tikai tad, ja viya dzīvos atbildcta
jas norādītā victā. Tiesu palata nevarēja nākt pie sledzicna,
ka atbildētajas pienākums bija dot Annai R. uzturu arī tad, ja
viua dzlvos ārpus atbildētājas mājas. Ticsu palāta ir konstatējusi— prasītajas pilnvarnieks ncapgalvo pretejo — ka testamcntā nav noteikts, ka atbildctajas pienākums bija dot Anuai
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R. uzturu arl tad, ja viņa dzīvos testātora atstātās-mājās, t. i.
ne pie atbildētājas. Uz šī konstatējuma pamata Tiesu paläta
varēja näkt pie slēdziena, ka atbildētājas pienākums bija dot
Annai R. uzturu tikai savās mājās. Ja testators bez tuvākiem
norādījumiem uzliek mantiniekiem pienäkumu izsniegt kādai
personai pilnu uzturu un ja šī persona, testātoram dzīvam esot,
pie vina, testātora, dzīvoja un saņēma turpat arl uzturu, kā tas
bija šajā gadījumā, īad tādai personai ņav tiesības praslt по
mantinieka, kuram ir uzdots izpildīt lēgātu, uzturu naudā vai
arī dzīvokli ārpus mantinieka dzīvokļa. Kā legātarijam, kurš
saņern uzturu graudā, nav tiesības praslt ēdienu un istabu pēc
savas izvēles, viņai nav tiesības prasīt dzlves iekārtošanu
pēc savas izvēles ārpus mantinieka mājas, bet viņai jāpadodas
mantinieka izvēlei un norādljumiem (Zeiferta arch. IX Nr. 320,
piez. pie CL 2272. panta Bukovska izd.). Tādēļ Tiesu palāta,
nākot pie augšminētā slēdziena, nav pārkāpusi likurna noteikumus par alimcntācijas pienākumu iztulkošanu. Apgabaltiesas slēdzienam, ka testators nav vēlējies ierobežot Annu R.
dzlves vietas izvēlē, Tiesu palāta nav pievienojusies. Tiesu
palāta uz viņas sprieduma aprādīto datu pamata un aiz vinas
paskaidrotiem iemesliem nāca pie slēdziena, ka Anna R., izpildot prasītājas vēlēšanos, atteicās sekot atbildētājas uzaicinājumam braukt viņai līdz uz viņas lauku mājām, lai tur saņemtu uzturu un apkopšanu. Šis slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā. Pretēji prasītājas pilnvarnieka domām, tādā lietas stāvoklī atbildētājai
vairs nevajadzēja pierā'dīt, ka vii.ia devusi Annai R. iespēju pārvietoties uz savām mājām un ka viņa tur radljusi apstāklus,
kas atlautu Annai R. dzīvot, jo, pēc Tiesu palātas atzinuma.
Anna R., paklausot prasītājai, vispāngi atteicās sekot atbildētājas aicinājumam, neuzdodot par iemeslu kasācijas sūdzībā
aprādītos apstākļus. Nākot uz visu so konstatējumu un slēdzienu pamata pie gala slēdziena, ka atbildētāja nevarēja izpildīt savu alimentācijas pienäkumu Annas R. pretešķības dēļ,
un ka prasītāja apgādāja viņu pati uz savas iabprātīgās vēlēšanās, Tiesu palāta varēja prasību atraidīt, jo par atbildētājas netaisnu iedzīvošanos uz prasītājas rēķina jau tādēl vien
nevar būt runa šajā gadījumā, kad atbildētājas pienākums dot
Annai R. uzturu nemaz nebija iestājies.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 200, Jansons pr. 1. pr. Vciss.)

2484.
Tiesu palāta kvalificēja partu līgumu, kā mantinieka iecclšanas līgumu (CL 2481. р.). Šo kvalifikāciju
prasītājas
pilnvarnieks apstrld ar aizrādījumu, ka Kurzemē (Kuldīgā) nav
atzīstams par mantinieka iecelšanas līgumu darījums, pēc kura
viens no kontrahentiem piešķir otram tiesības pēc pirmā kontrahenta nāves saņemt n о t e i к t u mantu, piem. kā šajā gadījumā nekustamu Ipašumu. Šis viedoklis atzīstams par pareizu, jo CL 2484. pants in fine nav attiecināms uz Kurzemi,
kas izrict no šī panta atsaukšanās uz CL 1961. un turpmākiem
pantiem, kuri attiecībā uz Kurzemi prasa īsta mantinieka iecelšanu (Erdmaua, System III, 371. lpp.). Tomēr täds līgums
uzturams Kurzemē kā dāvinājnms nāves gadījumam (CL
2499. р.; Erdmaņa, System III, 371. Ipp.), pie kam, ievērojot
CL 3596. panta noteikumu, ka par miera līguma priekšmetu
var būt katra kaut kādā veidā strīdīga lieta, arī vienošanās par
to, ka viens kontrahents piešķir otram pēc pirmā kontrahenta
nāves saņemt noteiktu mantu, var ictilpt miera līgumā. To
mer ja arī šajā gadījumā miera līgumā ietilpst dāvinājums nāves gadījumam, tad tomēr prasība patreizējā stāvoklī nevarēja tikt apmierināta, jo Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD
34/370), ka testāments, resp. arī citādi pēdējās gribas izteikumi, iegūst likumīgu spēku tikai tad, kad tie CPN 1573. un
turpmāko pantu kārtībā iesniegti, nolasīti un pasludināti no
iiesas par spēkā nākušiem, bet šajā gadījumā prasītāja pilnvar
nieks pat neapgalvo un no lictas arī nav redzams, ka runā esošais līgums ir pasludinäts no tiesas par spēkā nākušu. Bet
lādēļ tas vēl nav ieguvis likumīgu spēku un nevar būt par pamatu immobila pārejai. Aiz aprādītiem iemesliem Tiesu palātas spriedums gala sledziena ziņā atzīstams par pareizu, kādēļ kasācijas sūdzība atraidāma.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 423, Oša pr. 1. pr. Abels in. m.)

2939.
Apgabaltiesa atrod, l) ka atbildētāja ir akciju sabiedrība, kura sastāvot no vienas ģimenes locekļiem; 2) ka līgumu
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ar prasītāju parakstījis galvenā akcionāra Abrama L. dēls —
Nochums L.; 3) ka līguma otrs eksemplārs glabājies pie atbildētājas; 4) ka darījums pēc sava satura attiecoties uz atbildētāju im 5) ka galvenais akcionārs Abrams L. tēlefoniskā sarunā ar liecinieku E. cēlis gan iebildumus attiecībā uz līguma
pildīšanu, bet nav apstrīdējis pašu līgumu. pēc būtības. īzejot
no šādiem konstatējumiem, Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena,
ka galvenā akcionāra Abrama L. konklūdenta ratihabicija šai
gaflījumā atvieto viņa parakstu, kādu prasa sabiedrības statūti. Atbildētājas kasācijas sūdzlba pelna ievērību. Nav
strīdu par to, ka līgumu parakstījis tikai Nochums L., pie kam
nav nckāda norādījuma, ka vinš šo ligumu slēdzis akc. sab. „A.
I.eibovics" vārdā, vai kā viņas valdes loceklis. Saskaņā ar akc.
sab. statūtu 31. р., līgumiem jābūt parakstītiem no diviem direktoriem. Apgabaltiesa, pamatojoties uz to, ka galvenais
akcionārs tēlcfoniskā sarunā ar liecinieku gan cēlis iebildumus
attiecībā uz līguma pildīšanu, bet nav apstrīdējis pašu līgumu
pēc bfitības, — nākusi pie sledziena, ka ar to notikusi akc. sab.
konklūdenta ratihabicija. Šāds Apgabaltiesas uzskats tomēr atzīstams par maldīgu. Saskanā ar CL 2939. p. par к 1 u s ē j о t
i z d a r ī t u g r i b a s i z t e i к u m u atzīstams, kad tas izpaužas tādā kārtā, kad nav tiešs mērkis izteikt gribu taisni
šajā izpratnē. Jautājumu par to, ciktāl šis likuma noteikums
attiecināms uz juridiskām personām — akeiju sabiedrību, Apgabaltiesa nav apsvērusi. Ncatkarīgi no tā, saskaņā ar to pašu
CL 2939. р., darbībai, kura uzskatäma par klusējot izdarītu gribas izteikumu, jābūt tādai, lai no tās varetu ar p i 1 n ī g u
drošību taisīt slēdzienu par tādas gribas esamību. No tā apstākla vien, ka Abrams L. tēlefoniskā sarunā ar liecinieku nav
apstrīdējis pašu Iīgumu pēc būtības, Apgabaltiesa nākusi pie
slēdziena, ka Abrams L. ir ratihabējis akc. sab. vārdā viņa
dēla kā otrā valdes locekla noslēgto līgumu. Šāds apgabaltie
sas slēdziens tomēr neatbilst CL 2939. p. paredzētām noteikumam. Bez tā, attiecībā uz juridiskām personām un starp citu
akciju sabiedrībām likums prasa, lai viņu griba būtu noteikti
fiksēta; likums nepazīst nemaz kādu g а 1 v e n о a k c i o n ā r u, bet aizrāda, ka akc. sab. valde un akcionāru pilna sapulce ir akc. sab. likumīgie organi un pārstāvji (CL 2918. p.
Latg. lik. 2178. p. un Kr. Sen. CKD 82/96; 79/236), kuri darbo-
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jas saskaņā ar akc. sab. statütiem (Sen. spr. 1876. g. Nr. 242).
Та tad. Apgabaltiesas pienākums bija konstatēt nc Abrama L.
gribu un darblbu, bot akc. sab. valdes kā tādas ratihabiciju.
Apgabalticsa neinaz nav apspriedusi jautājumu par to, vai A.
Leibovica un akciju sabiedrības gribas būtu sakritusas. Ar to
Apgabaltiesa pielaidusi motīvu ncpiln'ibu un neparcizību.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 350, Bolmata pr. 1. pr. a./s. „Foto-Radio
Centrāle A. Leibovičs".)

2959.
Tiesu palāta, pievienojoties Apgabaltiesas sprieduma motīviem, uz viņas spriedumā aprādīto apsvērumu pamata konstatējusi, ka prasltājs taisijis atbildētājai pilnīgi notciktu piedāvājumu, kuru atbildētāja a n pieuēmusi:-ka ar to ticis noslēgts saistošs līgums, по kura prasltājs nevar vienpusīgi atkāpties; ka taisot savu piedāvājumu prasītājs tomēr pielaidis
klndu attiecībā uz līguma projektā ievietotām naudas summām. Izejot по šādiem saviem konstatejumiem Tiesu palāta
nākusi pie slēdziena, ka darījums atzīstams par nederīgu tikai tad, ja pielaista svarīga maldība (CL 2961. р.), par kādu
atzīstams tikai error in re (CL 2964, 2967. р.), error in persona
(CL 2966. p.) vai error in causa (CL 2963. р.); ka šajā gadījumā prasītājs, klūdaini ierakstot summu, kuru nav gribējis
piedāvāt, pielaidis neuzmanību savā paša rīcībā (CL 2958. un
2959. p.) un tamdēl vinš varētu ])rasīt (eventuāli) tikai uz CL
2963. p. pamata zaudējumu samērīgo atvietojumu, t. i. cenas
samazināšanu, bet ne uz noslēgtā līguma iemaksāto naudas
summu atinaksu, kas prezumētu Hguma nederīgumu.
Prasītāja kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Šajā gadljumā Tiesu palāta konstatējusi, ka maldība ir notikusi pirkumapārdošanas cena, kura saskaņā ar CL 3859. p. atzīstama par
līgurna esencialo da[u. Saskanā ar Scnāta paskaidrojumn
(Sen. CKD 30/681) esenciālā maldībā nckrīt svarā, vai maldība
būtu uzskatāma par atvainojamu vai neatvainojamu (tāpat arī
Frdmans, System I 144, lpp. pie I. piez.). Kā to pareizi aizrāda
prasītājs savā kasācijas sūdzībā, saskaņā ar šo Senāta paskaidrojumu, CL 2959. p. notcikums par to, ka maldība par saviem
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paša darbiem parasti nav atvainojama, neattiecas uz tādicm
gadījumiem, ķur maldība zīmējusies uz līguma esencifdo dalu,
kā šajā gadījumā.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 227, Krūzmaņa pr. I. pr. Rigas Amatnieku
kraj-aizd. s-bu.)

ЗП6.
Apgabaltiesa uz viuas spriedumā aprādīto apsvērumu,
sevišķi uz lietā iesniegtā dāvināšanas līguma, kā arī uz
nopratinātā liecinieka liecības pamata atrod, ka saskanā ar
starp atbildētāju un viņa meitu Ķerstu un znotu Jēkabu L.
slēgtā dāvināšanas līguma IX § — atbildētājs solījis dot savai
otrai meitai — prasltājai k ā m a n t o j u m a d a j u L s 500;
un ka prasītājai — saskaņā ar liecinieka Jēkaba L. liecību vajadzēja sanemt šos Ls 500 no atbildētāja pēc tā, kad liecinieks
izdarīšot atbildētājam savu otro maksājumu, kas patiesi esot
noticis pēc 1933. g. Jurģiem. Izejot no tā, Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka minētā dāvinājuma līguma § IX esot uzskatāms kā līgums trešai personai par labu (CL 3116. p.) un
ka tamdēļ pēdējā varot prasīt tā izpildīšanu. Tomēr Apgabaltiesa nav ņēmusi vērā, ka CL 3116. р., uz kuru Apgabaltiesa
pamatojusi savu spriedumu, paredz, ka v i e n а 1 ū d z ē j а
puse dod otrai kādu a p s o l ī j u m u
par labu
t r c š a i p e r s o n a i . Šajā gadījumā, kā tas izriet no dāvināŠanas līguma IX § burtiskā teksta, atbildētājs-dāvinātājs
p i e z ī m ē , ka savai precētai meitai Annai B. pic viiias iedošanās laulībā vinš (atbildētājs) jau iedevis 1000 rub. zeltā, 4
govis, 1 zirgu un 1 ratus. Lai gan tādčjādi vina savu m a n 
t o j u m a d a ļ u pilnīgi saņēmusi, vii;š vēl dos vinai Ls 500".
Tā tad, pretēji CL 3116. p. šajā gadījumā n e к ā d s a p s о 1 ī j u m s no atbildētāja puses savicm kontrahentiem, mcitai
Ķerstai L. un znotam Jēkabam L. par labu prasītājai nebija
dots un pēdējos arī par saistības i.iēmejicm atticcībā uz šo
SLimmu Ls 500,— atzīt nevar. Atbildētājs davinajuma līgumā
vicnkārši p i e z ī m ē, ka kaut gan viņš jau iedevis savai ot
rai meitai (prasītājai) visu, kas vinai к ā m a n t o j u m а
d a l a piemikotics, tomēr viuš vēl v i ņ a i d o s ' Ls 500,—.

Nekādu i z p i 1 d ī š a n a s t c r m i ņ u a t b i 1 d б t ā j s d ā v i n ā j u m а 1 ī g u m ā и a v n o t e i c i s , un kaut gan liecinieks Jēkabs L. Iiecinājis, ka no pirmä viņa maksājuma bija jāmaksä dēlam, bet по otrā maksajuma v a j a d z ē j a
maks ā t p r a s ī t ā j a i , tomēr liccinieks ncmaz nav aizrādījis,
kas šo maksāšanas termiņu noteicis, un arī Apgabaltiesa nav
konstatējusi, ciktāl atbildētājs attiecībā uz šo m a n t o j u m a
d a ļ a s nodošanu ir saistīts ar tādu terminu vai nosacījumu,
kas līgumā nemaz nav apzīmēts. īstenībā, nedz 3116. р., ne
arī 4495. p. nav pi.emērojami šajā lietā. Atbildētājs kādu solījumu (izmaksāt Ls 500 prasītājai) nav devis apdāvinātājietn
(kā to paredzētu 3116. p.) un arī nav uzlicis šīs summas izmaksu apdāvinātājicm (kā to paredz 4495. р.). Preteji Apgabaltiesas domām, IX § tieši iziet по tā, ka prasītāja summa
1000 rub. zeltā ir jau saņēmusi kā mantiniece; pie kam atbildētājs tikai piezīmē, ka došot prasītājai vēl Ls 500. Tas ir vienkāršs dāvinājuma solījums. Prasītāja minētā līgumā nepiedalās. Apgabaltiesai bija jākonstatē, vai ir 3276. p. priekšnoteikumi. Ja, kā domā Apgabaltiesa, minētā summa Ls 500,— sastādot prasītājas mantojuma daļu, tad Apgabaltiesai bija jānoskaidro, uz kāda pamata prasītājai būtu tiesības šo summu
saņemt jau atbildētājam dzīvam esot. Neuemot visu to vērā,
Apgabaltiesa pielaidusi motīvēšanas nepilnību.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 828, Bergtnaneš nr. 1. pr. Leinātu.)

3209.
Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka nerunā pretim labiem
tikumiem alimcntācijas līgums, kuru laulātic noslēguši pirms
laulības šķiršanas uz laulības šķiršanas gadījumu. Šāds Apgabalticsas uzskats atzīstams par pilnīgi parcizu un ņav nekāda pamata nostāties uz kasācijas sūdzības iesniedzēja viedokja, ka prasījumu par uzturu var celt tikai uz likuma, bet
ne uz laulāto starpā noslēgtā līguma pamata. Ka alimcnti, ar
zinamiem ierobcžojumiem, var bīit par Iīguma prickšmetu, redzams arī по CL 3602., 3603. p. Iztciktam nerunā pretirn procesuālais noteikums (Lik. par laulību 67. р.), pēc kura prasību par alimenticm nevar savienot ar laulības šķiršanas pra-
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sību. Tāpat nepamatoti kasācijas sūdzības iesniedzējs atsaucas uz vina citēto agrāko tiesu praksi, pēc kuras gan nav pielaižama starpniccība pie laulības noslēgšanas un vispār pati
laulība nevar būt par darījuma prickšmctu (sk. arī Sen. CKD
32/2125), kā arī atzīts par nelikumīgu atlīdzības norunāšana
par piekrišanu laulības šķiršanai. P a r šādiem gadījumiem
konkrētā lieta nemaz nav runas, jo laulātie tikai pilnīgi likumīgi uz vienošanās pamata izšķīruši ar laullbas šķiršanu saistīto jautājumu par sievas alimentāciju no vīra puses. Ar sacīto atkrit kasācijas sūdzības 1. pkts.
Nepamatoti arī kasācijas sūdzības, iesniedzējs apstrīd
Apgabaltiesas slēdzienu, ka atbildētājs nevar prasīt nolīgtā
alimentu apmēra samazināšanu atbildētāja materiālo apstāklu
pasliktināšanas dēļ. Ar konstantu tiesu praksi gan atzīts
(Cvingmaņa spr. kr. III Nr. 296 un с ; Sen. CKD 23/190 un с.)
ka ar tiesas spriedumu noteiktam alimentu apmēram ir tikai
provizorisks raksturs, kādēļ tas ir grozāms atkarībā по to apstākļu un attiecību pārmaiņas, kuri bija par pamatu zināma
alimentu apmēra noteikšariai. Šis princips tomēr, pretēji kasācijas sūdzības iesnicdzēja domām, nav ipso jure piemērojams ar līgumu noteiktiem alimentiem. Attiecībā uz līgumiskiem alimentiem ir spēkā CL 3209. р., pēc kura likumīgi noslēgts līgums uzliek līgumslēdzējam pienākumu eieši izpildīt
apsolīto, un ne darījuma pārliekais smagums, ne arī vēlāk radušās izpildīšanas grūtības nedod vienai pusei tiesību atkapties по līguma, kaut arī dodot otrai atlīdzību. Pastāvot šādam likuma noteikumam, по kura pareizi izgājusi arī Apgabaltiesa, persona, uz kuru gulstas alimentācijas pienākums
pēc noslēgtā līguma, nevar prasīt alimentu apmēra samazināšanu matcfriālo apstākļu pasliktināšanas gadījumā, ja tikai
pašā kontrahentu līgumā alimentu apmēram nav piešķirts pro
vizorisks raksturs (kas konkrētā gadījumā nav konstatēts).
Nepamatoti kasācijas sūdzlbas iesniedzējs atsaucas uz CL
3211. pantu, kas pielaiž vicnpusējo atkāpšanos по līgu.ma .tad,
kad pamats uz to atrodas pašā līgumā. Prctēji atbildētāja domām, šis pants nav attiecināms uz alimentācijas līgumiem,
bet šeit domāti atvēlējums (precarium), mandāts vai condictio causa data causa поп secuta, по kādu obligātorisko attiecību dabas ticšām vienmēr izriet mandanta u. t. t. tiesība vicn-
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pusīgi atkāptics по līguma (Mühlenbruch, Lehrbuch des Pandektenrechts, II sēj. 334. §, IV izd., по käda avota smelts CL
3211. panta teksts, sk. Nolde,
Произхождеше части текста
Свода гражд. узак. губ. прибалт. 61. 1рр.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 738, Holcmeijers pr. 1. pr. Holcmeijeru)

3214.
Tiesu palāta, pievienojoties Apgabaltiesas spricduiii i
mötiviem, uz vir.ia spriedumā aprādīto apsvērumu pamata, ir
konstatējusi, ka atbildētājs apuēmies samaksāt cedeņtam —
„agrāko naudas noguldītāju un kara izpostīto apvicnibai" Ls
6000, —, ja viņš — atbildētājs tiktu ievēlēts par Saeiinas deputātu un ka atbildētājs ir par deputātu ievēlēts. Tiesu palāta
nakusi pie atzinuma, ka nosacljums, ar kui'ii naudas maksasana nostādīta atkarībā по atbildētāja icvelesanas par Saeimas deputatu, uzskatāma par pretirn runājošu Satvcrsmei un
labiem tikumiem, Kasācijas sūdzībā prasītāja paskaidro, ka
teikuinu „pēc manas ievēlēsanas... Saeimā Ticsu palāta csot
neparcizi atzinusi par suspensīvu noteikunni. minctais tcikums
apzīmejot termii,iu, kad atbildētājam jāsāk pildit uzņemtā saistiba. Šis prasītājas viedoklis runā prctim CL 32Ü0. р., kur
šāda klauzula raksturota kā nosacījums. Atbildētājs ir cēlis
exceptio ob turpeni causam (CL 3720- р.). Apspriežot šo icbildumu Tiesu palāta pareizi aizrada, ka Satvcrsmes likums
nodrošina ievēlētam deputāiam vislielāko neatkarību un sirdsapziiļas brīvibu pat pret saviem vēlētājicm, noteicot, ka ievēlēto deputātu nevar atsaukt un ka tādēļ ievēlēta depuīāta darbību likumdošanas iestāde nevar ierobežot un viņa ievēlēšanu
nevar uzskatīt kā nosacījumu materiālām saistībām prct partiju. Aiz šiem iemesliem Tiesu palāta varēja nākt pie atzinu
ma, ka prāvnieku darījuma nosacījums ir turpes conditio un
k§ tāds atkrlt (CL 3159. р.), un līdz ar to atkrīt arī pats darījums (CL 2922., 3214. р.). Prasītāja gan pareizi aizrāda savā
kasācijas sūdzībā, ka vēlēšanu izdcvumi jāsedz saraksta kandidātiem (resp. partijai vai tās biedriem), bet konkrēta gadtjumā netiek по atbildetāja prasīta faktisko vēlēšanu izdevumu
daļa, kura krīt uz atbildētāju, kā zinania saraksta kandidātu,
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bet uz scvišķa līguma pamata. Tiesu palātas aizradijumam
uz to, ka partija spērusi solus, lai atbildētaju neievēlētu Saeimā, ir tikai blakus motīva uozīme, kuvam lietā nav izšķiroša
iespaida uz Tiesu palātas spriedumu gala slēdziena zinā. Ar
to atkrīt visi kasācijas sūdzibā aprādītie apsvērumi.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 897, Agrāko naudas noguldītāju kreditbiedrības pr. 1. pr. Kukaini.)

3215.
CL 3215. р., kas pie „atlīdzināmiem atsavinājuma līgumiem" pieskaita arī dalīšanas līgumus, i2tulkojams tikai sakarā ar CL 2738, 2739. р., t. i. no evikcijas viedokla; pēc CL
2738, 2739. р. dalīšanas līgumos nodibinātās juridiskās attiecības „nosakāmas" pēc noteikumiem par pirkumu un pārdošanu, kā tas vēl sevišķi redzams no tā, ka 3215. p. savos avotos (1it. „c") tieši atsaucas uz 2739. p. (sk. arī Erdmann,
System 3. sēj. 497. p. pie 1., 5. par. piez.).
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 582, Meldera nek. īp. pārdoš. 1.)

3274.

CL 3274. pants neuzliek tiesai pienākumu katrā gadījumā
iztulkot līgumu par labu saistītai personai. Tāds tiesas pienākums nepastāv, kad tiesa nāk pic slēdziena, ka ir pienemams
tikai viens līguma iztulkojums, kaut arī tas būtu neizdevīgāks
saistītai personai (sk. piezlmi pie CL 3274. panta Bukovska
izd.).
(1935. g. 13. jūn. spr. Nr. 849, Fricberga pr. 1. pr. Fricbergu.)

3303.

Apgabaltiesa uz viņas spricdurnā aprādīto apsvērumu pa
mata, seviški nēmusi vērā lietā iesniegto ķīlu zīmi im nopratināto liecinieku liecības, ir konstatējusi, ka: 1) prasītājs ieķīlājis savu šujmašīnu atbildētājai 1932. g. 1. augustā; 2) kīlu zī-
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mes tekstä teikts, ka aizdevums izsniegts u z v i e n u m ē n e s i, bct ncpareizi iespiests aizdevuma terrniņš 30. septcmbris,
31. augusta vietä; 3) ieķīlātā mašlna pardota izsolc. Par šiem
konstatējumiem prāvnieku starpā nav strlda. Uz savu konstatējumu pamata Apgabalüesa nākusi pie atzinuma, ka ar šujīrrašīnas pārdošanu prasītājam nodarīti zaudējumi abu prāvnieku neuzmanibas dēl, t. i. atbildētāja izsniegusi prasītājam
ķīlu zīmi ar nepareizu datumu, bet prasītfijs nav izlasījis ķīlti
zīmes tekstu un ka tādēļ prāvniekiem jācieš zaudējumi līdzīgās dalās saskaņā ar CL 3303. p. Prasītāja kasācijas sūdzība
pelna ievērību. Kīlu zītnē nepareizi iespiestais datums: „30.
sep. 1932." ir sevišķi izcelts ar sarkanu tinti un tas varēja
maldināt prasītāju. Šo nepareizību ir izdarījusi atbildētāja un
viuai par šo klūdu arī jāatbild. Atzīstot, ka dotā gadījumā ir
culpa mixta. Apgabaltiesa ir pielaidusi motīvu neparcizību,
pārkāpjot CPN 181. un 196. p.
(1935. g, 22. marta spr. Nr. 590, Ivana pr. 1. pr. akc. sab. „Pirmais
privatais lombards".)

3473.

CL 3473. p. attiecas uz tādu prasījumu cedēšanu, par
kuriem sastādīts un izdots a t s e v i š ķ s parada raksts. Šai
gadljumā, ar veikala aktīva un pasīva nodošanu prasītājas
īpašumā uz pēdējās eo ipso pārgāja arī prasljuma tiesības pret
veikala debitoriem, kādēl prasījumu cesija Ipaša uzraksta veidā
uz izraksta no veikala grāmatām šai gadījumā nemaz nebija
nepieciešama.
(1935. й. 14. jūnija spr. Nr. 884 Prīms pr. 1. pr. Veinbergu.)

.3480.
Rigas Apgabaltiesā iesniegtā iesūdzlbas rakstā prasītfija
lūgusi atsvabināt viou no maksāšanas pēe obligācijas Ls
ļ 0.000.— nominālvertībā, apstiprinātu pie notāra 1927. g. 16.
sept. un ingrosētu uz nekustamo īpašumu Rigas Jūrmalā ar
zemcs gräm. reg. Nr. 1772. Prasītāja paskaidrojusi, ka vii.ia
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minēto immobili ieguvusi pirkšanas celā 1929. g. 7. oktöbrl no
Amālijas B. Pie figuma slēgšarias pēdējā kā arī vinas vlrs
Jānis B. apņēmušies gādāt par to, lai minēto obligāciju kopā
ar otru uz to pašu immobili un tajā pašā summā ingrosētu obiigāciju prasītāja saucmtu prct Ls 9000. Šīs obligācijas tiesas
ceļā tikušas atzītas par Jāņa B. īpašuinu un pēc tam .lānis B.
1930. g. 2. maijā, rīkojoties kā obligāciju īpašnieks, ievietojis
otrai obligācijai priekšrocības tiesības pret strīdū esošu obiigāciju, kuru tad pēc neilga laīka ccdējis atbildētājai F. Pēdējā pēc šīs obligācijas icvadījusi piedzīšanu prct prasītāju.
Tā kā no sacītā izrietot, ka Jānim B. tikai tiesība pieprasīt pēc
otrās obligācijas Ls 9000, bet pēc strīdū esošās obligācijas
vinš nevarot it neko picdzīt, tad arī atbildētāja, kā Jāņa B. cesionārc, uz CL 3480. panta pamata nccsot tiesīga icvadīt picdzīšanu pret prasītāju pēc šīs obligācijas. Tiesu palāta, apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu, prasību apmierinājusi, pickrītot prasītājas uzskatam. ka prasītājas atbildība pēc obligācijas atkrīt uz CL 3480. p. pamata.
Apstrīdot šī uzskata pareizību, kasācijas sūdzības icsniedzēja aizrāda, ka Tiesu palāta neesot pēmusi vērā to apstākli,
ka pirkšanas-pārdošanas līgums par ar strīdū esošo obliģāciju apgrūtināto mantu ticis noslēgts starp prasītāju un Amāliju В., Jānim B. parakstot šo līgumu kā sievas asistentam, bet
prasību pēc atsvabināšanas no picdzii.ias pēc šīs obligācijas
prasītāja cēlusi pret ārpus šī līguma stāvošo personu-atbildētäju, kura figurējot kā atbildētāja šajā lictā, lai gan viņas tiesību devējs nefigurējot kā pusc pirkšanas-pārdošanas līgumā;
lādēļ, pēc prasītājas dpmām, CL 3476. im 3480. p. dotā gadījumā neesot piemērojami.
Šāds kasācijas sfidzības icsnicdzējas uzskats atzīstams
par ncpamatotu, jo Jānis B. pie Iīguma noslēgšanas nav vis ti
kai rīkojies ķā savas sievas asistents, bet —- kā konstatē
Tiesu palāta — a r i n o s a v a s p u s e s ir apuēmics izdot
prasītājai abas obligācijas par Ls 9000. Tā lad, prasītāja savii icbildumu par to, ka pēc šīm obligācijām vii.iai jāmaksā
tikai Ls 9000,— varēja vērst ari pret Jāni B. im līdz ar to — saskaņā ar CL 3480. p. — ari pret atbildētāju, kura obligāciju icguvusi no Jaņa В. uz v ā r d u cesijas pamata. Tā tad, jāalzīst, ka atbildētāja Tiesu palātas atsaukšanās parcizību uz CL
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3480. р. nav atspēkojusi. Jauīājums par to, vai atbildētāja iegūstot obligāciju, rīkojusies bona vai mala fides, no CL 3480.
p. viedokļa nekrīt svarā, kādēļ neprasa apspriešanu Senātā
kasācijas sūdzības iesniedzējas plašie paskaidrojumi, kuri vērsti pret Tiesu palātas apsvērumiem šinī jatltājumā, pie kura
Tiesu palāta pilnīgi lieki apstājusies.
(1935. g. 11. aprīla/ 23. maija spr. Nr. 525, Skerbels pr. 1. pr. r'ei-

gelmaņs.)

3496.
Pretēji kasācijas sudzības iesniedzēja doraām Tiesu palāta pareizi piemērojusi CL 3496. p. partu attiecībāra un pareizi pēc CPN 315. p. atradusi lietu par piekrītošu Rīgas Apgabaltiesai. Senats jau ir paskaidrojis (Sen. CKD kopsēdcs
spried. 35/8), ka CL 3496. p. attiecas uz visiem gadījumiem,
kur izpildīj'uma priekšmets ir zināmas naudas summas maksājumi, tā tad arī uz naudas parādiem par ncmtām precēm,
karndel konkrētā lieta taisni bija izspriežama kreditora dzīves
vietā saskaņā ar CPN 315. р., kurš atsaucas uz CL 3496. p.
(1935. g1. 23. maija spr. Nr. 724, akc. sab. ,.Latvijas 'kokvilnas ražo;umi" pr. 1. pr. Kirzneru.)

3539.
Atbildētāju izdotās parādzīmes neatrašanās pie kredito
ra — mir. Ernesta Št. pēc tā nāves, nemaz nenodibina prezumciju par parāda atmaksu. Prezumciju par parāda atmaksu
gan paredz CL 3539. р., bet vienīgi tad, ja bfitu pierādīts, ka
kreditors parādzīmi a t d e v i s parādniekam, vai to iznīcinājis, sastrīpojis, ieplēsis vai saplēsis. Atbildētāji pat nav mēģinājuši pierādīt šādus apstāklus.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 495, Štāla m. m. pr. 1. pr. Kunciuiem.)

3618.
Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzēja domām, Tiesu palāta pareizi atzinusi, ka noilgumam nav padoti tiesas lēmnmi
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par status-ticsībām, tas izriet по CL 3618. panta, pēc kura noilgums atticcināms tikai uz prasījumiem. Tadel par noilgušu
gan būtu atzīstams tiesas spriedums, ar kuru apmierināts kāds
prasījums (исковое требование),- ja spriedums nav izpildītā noilguma termiuā. Par to konkrētā lictā nav runas, bct gan par
tiesas 1912. g. 31. janv. lēmumu, ar kuru mir. Indriķis В. tika
atzīts par izšķērdētāju. Šāda lēmuma ncizpildīšana vien noilguma termiņā nevar iznīcināt lēmuma spēku, t. i. var izvest
dzīvē arī pēc šī termiņa notecēšanas.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 655, Laurlša pr. 1. pr. Biti un c.)
685

4520.

Konstatējot, ka atbildētāji apņēmušies, gadījumā, ja nāktos prasītājam izpirkt по viņa izdoto vekseli par Ls 500.—, to
pasi darīt, Apgabaltiesa nākusi pie pareiza slēdziena, ka atbildētāji uzņēmušies ekspromisorisku galvojumu un ka pēe
vekseļa samaksas по prasītāja puses pēdējam tieslba prasīt
minētos Ls 500.— по galviniekiem, kamdēļ aii apmierinājusi
prasību, kura, pretēji kasācijas sūdzībā izteiktām domām, dibināta tieši uz galvojuma. Maldīgs ir atbildētāja A. kasācijas
sūdzība izvirzītais uzskats, ka viņa dotais galvojums nebūtu
CL 4520. p. minētais ekspromisoriskais galvojums, jo viņš neesot sevišķi atteicies по CL 4519. p. paredzētām tiesībām. No
CL 4520. p, taisni izriet, ka par tādu atteikšanos uzskatāms
arī tas gadījums, ja galvinieks uzņcmas saistību kā pats parādnieks, kas bez šaubām izpaužas nenosacītā apņemšanās
vajadzības gadījumā izpirkt vekseli vekseldevēja vietā.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 840, Birziņa pr. 1. pr. Arkloim un Plāti.)

— 581 —

Latgales civīllikums.
1703.
LCL 1703. р. nosaka, ka rcntes līgumi uz nekustamiem
īpašumiem, ja pie viņu noslegšanas saņemta uz priekšu rcn
tes nauda vairāk kā par vienu gadu, kā tas ir šajā gadījumā,
ir slēdzami krcpostaktu kartiba, ar aizlieguma ievcšanu zemes
grāmatās par uz priekšu sauemtu rcntes maksu, un ka pie so
noteikumu neizpildīšanas llgums uzskatäms par spēkā neesošu. Apgabaltiesa piešķīrusi ši panta noteikumicm saistošu
spēku arī attiecībā uz pašiem llguma slēdzējiem. Šāds ticsas
uzskats ncatbilst šl likuma panta pareizai izpratnei. Jau bij.
Krievijas Senats izskaidrojis, ka rentes līgumi, kas noslēgti
prctēji CL 1703. p. noteiktai kartībai, i r a p s t r I d a m i tikai
no t r e š ā m p e r s o n ā m , kuru ticsības šāds līgums aizskar, bet ne no pašiem līguma slēdzējiem un viņu mantiniekiem (sk. bij. Kr. Sen. CKD 72/60,7^319, 76'11 u. с.,Гауг е ръ,
законы гражд. 776. lpp.)
(19Э5. g. l'O. apr. spr. Nr. 405, Bobrovu pr. 1. pr. Peisachovičiem.)
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1. р. picz.
Apgabaltiesa, pievienojoties Tres valdcs sprieduma motlviem, uz viņas sprieduma aprādīto apsvērumu pamata nākusi pie sledziena, ka prasTtaja dzīvoklī izdarītie būvdarbi esot
atzīstami par kapitālremontu, bet ne izbūves darbiem. Šāds
Apgabaltiesas slēdziens attiecas uz lietas faktisko pusi, kas
nav pārbaudāma kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt atbildētāja
aizrādljumi vii.ia kasācijas sūdzībā, ka izdarītie darbi esot uzskatāmi par izbūves darbiem. Izejot no minētn sledziena un
ņemot vērā, ka saskaņā ar Lik. par telpu īri 1. p. piezīmi šī
lik. 37. un 38. p. noteikumi nav attiecināmi tikai uz tādiem kapitālremontētiem namiem, kuru kapitālremontu vērtība pārsniedz 25 proc. no n a m a vērtības, Apgabaltiesa varēja tāļāk secināt, ka konkrētā dzīvokla īre, neskatoties uz dzīvokla
kapitālremontu, ir padota normēšanai pēc Lik. par telpu īri
noteikumiem. Ja Senats savos spriedumos ir aizrādījis, ka
izbūves darbi var attiekties arī uz nama (ēkas) dalām, tad Senāta paskaidrojumi izbūves jautājumā nav attiecināmi uz tiem
gadījumiem, kur izdarīti kapitālremonta darbi, jo likums ticšr
nosaka, ka nav padoti normēšanai tikai tādi nami, ja viņos izdarītā kapitalremontu vērtība pārsniedz 25 proc. no nama (bet
ne dzīvokla) vērtības.
(1935. g. 14. jūn. spr. Nr. 887, Karasika pr. !. pr. Tukacieiu.)

8.
Gan ir pareizs kasācijas sudzības iesniedzēju aizrādījums
par šīs lietas nepiekritību inicrticsncša kompetencei. Lik. par
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telpu Iri 8. p. nosaka, ka visi strīdi apkurināsanas lietās pickrit
īres valdei. Ar tiem ir saprotami visi tic strīdi kas ceļas starp
īrnicku im izīrētāju sakarā ar apkurināšanas izvešanu pastāvot īres līguma atticcībām. Šai lietā partu starpā nav strīdus,
ka prasības iesniegšanas laikā 1931. g. viņu starpā vēl pastāvēja īres attiecības, kādēļ arī šis strīdus par vairāk samaksāto
apkurināšanas naudu ir strīdus apkurināšanas lietās, kas uz
Lik. par telpu īri 8. p. piekrīt īres valdes izšķiršanai (sal. Sen.
CKD 34/1480). Tomēr šim pickritības jautājumam nav vairs
izšķirošas nozīmes, • jo ar 1934. g. grozījumiem Lik. par telpu
īri (Lkr 34/231) šī's lietas izspricšana tagad pickrīt miertiesnesim.
(1935. g. 12./'24. ap'rībiinaija spr. Nr. iS2. Bākuja pr. I. pr. Lukaslem
uii Trijetcu.)

32.
Apgabaltiesa uz virjas sp-ricdumā aprādlto apsvēnimu
pamata konstatējusi: 1) ka prasības pamatā liktā īres nemaksa,
neraugo'ties uz izdarīto atgādinājuimi (Lik. par telpu īri 32. p.
1. pkts); 2) ka atbildētājs ncnolicdz atgādiiiājumu sancmšanu,
ka arī īres naudas nemaksu, sākot ar 1933. g. februāra mēnesi; 3) ka partu starpā bijis strīdus par īres apmēru, kas izškirts ar Apgabaltiesas kā otrās instances spriedumu 1933. gf.
10. jūnijā, un 4) ka pēc rezolūcijas pasludināšanas atbildētājs
naudu pienācīgā apmērā piedavājis nama pārvaldnickam, bet,
kad tas to nav pieņēmis, — tad iemaksājis īres valdes depozitā. Izejot no šādiem saviem konstatējumiem, Apgabaltiesa
nākusi pie slēdziena, ka atbildētājs līdz viņa normēšanas prasības izškiršanai nebija spiests Ires naudu maksāt, kādēl arī
atbildētāja naudas piedāvājums tanl pat dienā nav atzīstams
par nokavētu (CPN 948. р.). Šāds Apgabaltiesas uzskats to
mer atzīstams par majdīgu un prasītāju kasācijas sīīdzība pelna ievērību. Vispirms, kā pareizi aizrāda prasītāja savā kasācijas sūdzībā, CPN 94&. р., nemaz nav piemērojams materiāltiesiskās attiecībās, kur turpretim piemērojami CL 3047.—
3064. p. Neatkarīffi no tā, Apgabaltiesa pamatojusi savu slēdzicnu uz to apstākli, ka prāvnicku starpā ir bijusi d о m -
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s t a r p I b a attiecTbā uz īrcs apinēru, kamdēl atbildētājs ir
griezies pie īres valdes ar lūgumu uotcikt pienācīgās īres apmēru. Tomēr Apgabaltiesa nav ņēmusi vērā vistis lictas apstāklus. Pats atbildētājs savā agrākā prasība n о t e i с i s
p a t s ī r e s m a k s u Ls 30.— a p m ē r ā un lūdzis atļaut
vinam jau samaksāto īres naudu atvilkt 110 turpmākās Ircs naudas. Pēc šāda paša atbildētāja pazeminātā aprēķina iznāktu,
ka viņš pazemināto īres maksu būtu samaksājis līdz 1933. g.
21. aprīlim, kā to arī aizradījuši prasītāji savā prasības sūdzībā. Tamdēļ arī īres valde, ja pat normēšana būtu notikusi,
nevarēja noteikt īres naudu zcmāk par Ls 30.— mēncsī (Sen.
CKD 28/227 Vola lietā). Šī īres nauda Ls 30.— apmērā atbildētājam būtu bijusi jāmaksā pēc 21. apiila, jo par Šo īres
naudas apmēru viņam visadā zinā nekādu šaubu nevarēja būt.
Nav nekāda pamata atsvabināt viņu no viņa paša noteiktās
īres naudas maksāšanas noteiktā termiņā. Pēc izdarītā atgādinājuma no 1933. g. 18. maija pēc 10 dienu notecēšanas, atbildētājs visādā ziņā jau atrodas nokavējumā (sk. CL 3305. p. 3.
pkt.), vismaz attiecībā uz viņa paša noteiktās īres naudas samaksu. Neņemot visu to vērā, Apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību un nepareizību,
(1935. §. 15. jun. spr. Nr. 875, Šimauska un с pr. 1. pr. Pūli.)

37.

Apgabaltiesa ir konstatējusi, ka ar Ires valdes 1932. g. 25.
maija spriedumu atbildētājas dzīvokļa maksa ir noteikta Ls
46,60 un atbildētāja šo apstākli neapstrīd. Lai gan Tres maksa
normēta lietā, kurā bijis cits prasītājs, tomēr spriedums attiecas uz to pašu īres objektu, kura lietošana taisni pārgājusi uz
prasītaju. Tādēļ Apgabaltiesa varēja minētās īres maksas
■apmēru atzīt par pierādītu, neizdarot jaunu ekspertīzi.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 765. Latvijas Hipotēku bankas pr. 1. pr.
Vasjuclinovs.)
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Civīlprocesa nolikums.
1. (1.)
1) Prasītājs prasības hlgiima paskaidroja. ka ar Rīgas
muitas kopsēdes 1927. gada 15. februāra lēmumu uz muitas
lik. 1046., 1061., 1065. im 1164. pantu pamata viņš ir sodīts ar
naudas sodu Ls 3136,50 apmērā par kontrabandas spirta glabāšanu. Atsaucoties uz apstākli, ka minēto spirtu, uzdodot to
par bcncinu, pie vii.ia bija novietojusi atbildētāja, im ka viuarn
nebija icspējams uzdot atbildetāju par spirta īpašnicci pie lietas caurskatīšanas muitā, prasltājs līīdz piespricst no atbildētājas kā savus zaudējumus uz vii.iam uzliktā soda rēkina jau
samaksātos Ls 1000.—. Apgabaltiesa, picvienojoties miertiesncša spriedumam, prasību atraidīja, starp citu, arī tādēļ, ka
sods prasītājam bija uzlikts personīgi im ka tādēl viņam pašam tas jāmaksā. Prasītāja pilnvarnieka kasācijas sūdzlba
nepelna icvērību. Kontrabandas licta ir krimināllieta (Sen.
CKD 25/99), kuru šajā gadījumā izsprieda pēc būtibas Rīgas
muitas kopsēde, atzīstot prasītāju par vainīgu un taisni tādēļ
uzliekot viņam sodu. Muitas kopsēdes lēmums ir stājies likumīgā spēkā, pretējo neapgalvo prasītāja pilnvarnieks — un
ar to jautājums par prasītāja vainu kontrabandas spirta glabāšanā ir galīgi izškirts un civīltiesa nav kompetenta to pārbaudīt. Uzlikto naudas sodu prasītājs maksā vienīgi par viņa
paša ar muitas kopsēdcs lēmumu atzīto vainu un tādēļ viņs
nevar šo sodu kā savus zaudejumus prasīt no atbildētāias. Ja
arī atbildētāja būtu vainojama spirta kontrabandā, tad šis apstāklis eventuēli varētu būt »par pamatu krimināllietas ierosināšanai prct viņu, bct nevis prasītajam uzliktā soda pārlikšanai civīltiesāšanas kārtībā uz atbildētāju.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 668, Rnsta pr. !. pr. Fišbergs.)

Civllprocesa nolikums.

—

586

—

2) Savā pirmajā prasībā prasītāja bija lūgusi: atzīt par
nederīgām atbildētajai izsnicgto apliecību par ticsību lietot
preču nozīmi „Kontinents" („Continent") un ar to saistīto aizsardzības zīmi.
Atbildētāja tajā lietā bija cēlusi icbildumu par to, ka vina, savā preču nozīmē ievietojot vārdu „Kontinents", tikai apzīmējusi savu f i r m u un ka tiesība lietot savā firmā vārdu
„Kontinents" kā firmas papildu apzīmējumu. (Firmenzusatz),
nav tikusi viņai atņemta ar tiesas spriedumu.
Tiesu palāta bija picvicnojusies atbildētājas iebildumam.
Senats, tajā lietā notikušā spriedumā, Tiesu palātas atzinumu
atradis par pareizu, izskaidrojot, ka „līdz kamēr nav aizliegts
ar tiesas spriedumu atbildētājai lietot Šai preču nozīmē atzīmētās firmas nosankumā ievietoto vārdu „Kontinents,,, toreizējā prasība kā priekšlaicīga bija uzskatāma par nedibinātu".
Savā tagadejā prasībā, prasītāja tad nu lūdz: aizliegt at
bildetajai lietot sava uzņēmuma jeb firmas nosaukumā ievie
toto vārdu „Kontinents", „Kontinent", „Continent", kā arī mi
netos vārdus lietot savās 1925. g. reģistrētās preču aizsardzības nozīmēs. Tā tad prasītāja savu tagadējo prasību vērš uz
atbildētājas firmas papildu apzīmējuma izslēgšanu no pašas
firmas, kuras pilnīgais nosaukums ir „akciju sabiedrlba Rigas
gumijas manufaktfira Kontinents".
Par nedibinātu atzīstams atbildētājas noraidījums par lietas nepiekritību civTltiesām. Šajā zirjā atbildētājs aizrāda, ka
akciju sabiedrība, darbojoties uz Finanču ministrijas attiecīgi
apstiprināto statūtu pamata („Ekonomists" 1924. g. 5. Nr. 243.
sek. Ipp.), un proti ar firmu (nosaukumu) „akciju sabiedrība
Rigas gumijas manufaktūra Kontinents" (statūtu 1. §); ka izslēgt no minētās firmas (nosaukuma) vārdu „Kontinents" поzīmējot, pēc būtibas, grozīt Finanču ministra apstiprinātos
statūtus un līdz ar to pašas akciju sabiedrības un tās nodibināšanu no jauna ar eitu nosaukumu, bet tas atkarājoties vienīgi по paša ministra un to prasītāja būtu varējusi panākt ti
kai, iesniedzot sūdzību par finanču ministra Senāta Administrātīvam departamentam.
Atbildētājas celtais norādījums nepelna ievērību. Jebkurās šaubas par to, vai tiesā uzsāktā lieta piekrīt pārvaldības
vai tiesu iestāžu caurlūkošanai, izšķir tiesa, no kuras atkarā-

—

587

—

Civīlproccsa nolUcums,

jas pieņemt lietu vai atzit, ka tā ticsai ncpickrīt (CPN 342. р.).
Lieta biitu nododama Senāia Apvienotai sapulcci, pickritības
strīdus izšķiršanai, vienīgi 344., 345. p. paredzētos gadījumos
(346. р.), kādn tagadējā lietā nav.
Atbildētājs tieši piekritības strīdu pēc CPN 675. p. 1. pkt., 344. p. nav cēlusi. 344.
pantā minēto lēimunu tiesa nav ierosinājusi un vispār atbildētāja 344. pantā paredzēto sūdzību nav iesniegusi. Strīdus par
firmas tiesību pārkāpumu ir strīdus par civīltiesībām. Nekrīt
pie tam svarā, kas pārkāpj cietušā firmas tiesību, vai vienpersonīgs tirgotājs, vai personāla tirdzniecības sabiedrība, vai
akciju sabicdrība: sk. 1933. g. 12. oktobra Noteik. par firnnlin
15. p. (Lkr 236) im tiesu praksi (Dobrovoļska Kr. tirdzn. nolik.
3. izdev. 46—4cS. Ipp., Cvingmana spricd. kr. III 421; IV 631,
632.). noteik. par negod. konkurcnccs apkarošanu 5., 14. p.
(Lkr 27/174), rcsp. 5., 12. p. (Lkr 3.V110); Kr. Scn. CKD 95 h;
JS6/17). Tāpat nav iznemta 110 eivīltiesu piekritības trcšās personas prasība, kura apstrīd kaut arī akciju sab-bas statūtos ievesto akciju sabiedrības finnu vai tās papildinājumu, kā aizskarošus prasītājas tiesības. Finanču ministrija, apstiprinot
statūtus, pnrbauda akciju sab-bas dibināšanas proccdfiru tikai
120 formālas puses, bet nemaz ne 110 tā viedokļa, vai ar akciju
sab-bas picņcmto firmu 1111 tās papildinājumu tiktu aizskartas
trešo personu firmas vai preču nozīmju ticsības. Tāpēc arī
trešās pcrsonas, pat pārsūdzot Finanču ministrijas lēmumu, it
kā par statūtu apstiprināšanu, nevar panfikt savu pārkāpto tiesību atjaunošanu. Pretēji atbildētājas domām, ar firmas papildinājuma izslēgšanu no firmas nav iznīcināta pati firma un
vēl mazāk iznicināta pašas akciju sab-bas juridiskā eksistence. Ncdz pie akc. sab. likvidācijas, nedz pie akc. sab. dibināšanas no jauna, firmas papildinājuma izslēgšana pati par sevi
nevar novcst. Ncatkarīgi no tā. prasītāja nav lūgnsi ģrozīt
statūtus kā tādus. Vai un kādā veidā spriedums, ar kuvu atbildētājai tika aizlicgts lictot savā uziļēmumā vai firmas nosaukumā ievietoto vārdu „Kontinents", būtu izpildāms, nemaz
nekrīt svarā jautājumā par prasības kā tādas pamatotību
(Sen. CKD spr. kr. 23/29, 32, 93). īstenībā, pat spriedums par
niiiiētā papildinajuma dzēšanu var novcst vienīgi pie akc. sab.
statfitu piespiedu grozīšanas, bet nekad ne pie akc. sab. kā tadas piespiedu izbeigšanas. Lieta ncgrozās ap to, lai atzītu at-
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bildētājas akc. sab. par nepareizi dibinātu un par juridiski nepastāvošu, bet vienlgi ap to, lai aizliegtu viņai u z n ā к о t n i
savā firmā lietot minēto firmas papildinājumu „Kontinents",
„Kontinent", „Continent".
(1935. g. 22. febrJ22. marta spr. Nr. 652, alkc. sab. „Continental"
pr. 1. pr. „Rigas gumijas manufaktūru Kontinents".)

28. (21, 1803).
Tiesu palāta, apsverot jautājumu par šls prasibas objekta piederību, nāca pie sledziena, ka šis objekts nav atzistams
par piederošu pie konkursa masas, jo, pēc Tiesu palätas atzinuma, llgumu, uz kura prasiba ir pamatota, parti bija slēguši
trešām personām, prasltāja meitām, par labu un tādēļ Hgumā
paredzētie maksājumi varētu vispirms pienākties prasītaja
meitām, bet, ja prasītājs prasību cēlis savā vārdā, -tad tas notika trešo personu interesēs, jo viņš nevarējis cerēt prasibas
objektu pievienot savai mantai; trešus personas kaut kurā
laikā varētu pieteikt savu piekrišanu partu līgumam, ко vinas
esot arī darījušas, iestājoties par trešām pcrsonām lietā, un
ka vinas pat tad, ja praslba' būtu piespriesta, varētu aizkavēt
piespriestās naudas ieplūšanu prasītāja mantā. Nākot pie
šiem slēdzieniem, Tiesu palāta nav ņēmusi vērā, ka prasītajs,
kā tas izriet no prasības lūguma, uzskatīja, ka taisni viņam,
bet nevis viņa meitām, ir tiesības prasīt no atbildētāja Ls
14.000.— uz lietai pievienotā līguma pamata, un šo savu uzskatu viņš vēl pastiprināja apellacijas sūdzībā, apgalvodams,
ka atbildētāja saistība dot pūra naudu un llgavas naudu prasītāja meitām nav viija drivana, bet naudas atdošana no viņa
puses, kāda nauda pienākas prasitājam no viņa pēc agrākiera
tirdznieciskiem daiijumiem. Tādēl arī prasītājs bija lūdzis
piespriest šos Ls 14.000.— taisni viņam pašam par labu, bet
nevis viņa meitām. Tādas prasības apmierināšanas gadījumā
šie Ls 14.000.— icplūdīs taisni prasītaja mantā un prasītāja
meitas, kā blakus intervenientes šinī procesā ncvarētu to aizkavēt. Tiesu palātai, izspriežot šo lietu, bija jāņem vērā 11gums ar tādu saturu, kādu tam uzdeva prasltājs, un jāpārbauda, vai tas bija picrādīts, un vai tas deva prasītājam tiesl-
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bas praslt scv par labu no atbildētāja Ls 14.000.—. Prasītāja
uzdotās tiesības prasīt sev par labu no atbildētāja Ls 14.000.—,
icvērojot CL 537. pantu, ir pieskaitāmas vina mantai un tādēl
arī tās atzīstamas par piedcrošām pie konkursa masas (Hasmaņa un Nolkena komment. pie VII pielik. 18. panta uz 288.
lpp.). Jautājums par to, vai prasītāja meitas gadījumā, ja
tiesa apmierinātu šo prasību, iegūtu kādas tiesības prasīt no
prasītāja pūra naudu un līgavas mantu, stāv ārpus šīs lietas
robežām, un ja par tādām tiesībām izceltos stndus, tad tas
būs izspriežams atsevišķas prasības ceļā. Tiesu palāta, turpretim, šo strīdu it kā izšķīra jau šinī lictā. Aiz visicm šiem
iemesliem Tiesu palāta. nākot pie slēdziena, ka šīs prasības
Objekts neietilpst konkursa masā, ir pielaidusi motīvu nepilnību, pārkāpjot CPN 816. pantu, un nepielaižot konkursa valdi
par prasītāju šinī lietā, vēl bcz tā arl CPN 28. pantu. Tiesu
palāta ncvarēja izbeigt Šo lietu uz prasītāja lūguma pamata,
jo pēe tarn, kad konkursa valde bija iestājusēs par prasīlāju
lietā, uz CPN 28. p. pamata, viņa bija procesa saimnieks, kurain vienīgi bija tiesības noteikt lietas tālāko likteni. Izbeidzot lietu uz prasītāja lūguma pamata, Tiesu palāta ir pārkāpusi CPN 6. un 28. pantus.
(1935. g. 20. februāra spr. Nr. 559. Birmai.ia pr. 1. pr, Birmapi.)

184. (133.).
īres valdes spricduma daļu par tiesāšanas izdevumu piespriešanu atbildētajai Apgabaltiesa apstiprināja, pievienojoties
Ires valdes sprieduma motīviem. Ires valde pie tiesāšanas
izdevumu sadalīšanas vadījās no tā, ka, no vienas puses, izlikšanas prasība bija atraidīta, un, no otras, atbildētāja lielāko
daļu īres naudas bija deponējusi jau pirms prasības celšanas
un atlikumu viņa kompensēja ar viņai no prasītāja piespriestiem ticsāšanas izdevumicm. Šie tiesāšanās izdevumu sadalīšanas priekšnoteikumi otrā instancē tomēr vairs nepastāvēja,
jo Apffabalticsa atzina par pamatotu prasītāja aizrādījumu, ka
atbildetāja pēc īres valdes sprieduma taisīšanas izi.iēma no depozita icmaksāto Tres uaudu. Šim apstāklim Apgabaltiesa to
mer ncpiešķlra nozīmi aiz tā iemcsla, ka katra lieta izsprie-
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žama pēc apstākļiem un attiecībām, kādi pastāvēja prasības
celšanas laikā. Tāds Apgabaltiesas viedoklis nav pareizs.
Parādniekus uz CPN 1683. panta pamata ir tiesības saņemt
dcpozitā iemaksāto naudu atpakaļ. Ja viņš to bija darījis, tad
deponēšana uzskatāma par it kā nemaz nenotikušu (sal. BQB
379. pantu, H. Bernburg, System des Römischen Rechts S.
318. II), t. i. par nenotikušu šajā gadījumā jau pirms prasības
celšanas. Depozicija vispārīgi atvieto izpildījumu tikai līdz
lam, kamēr deponētā summa atrodas tiesā un līdz ar to kredatora rīcībā. Parādnieks, kas sat;em atpakaļ deponēto summu,
paralizē CL 3522, pantā paredzētās sekas. Tādēl Apgabaltiesa šajā gadījumā pie tiesāšanas izdevumu sadalīšanas nevarēja oemt vērā apstākli, ka atbildētāja prasīto īres naudu kfidreiz bija dcponējusi.
(1935. к. 13. maija spr. Nr. 844. Zaiceva pr. 1. pr. Slots.)

185. (1351.).
Nepelna ievērlbu atbildētāja iebildums, it kā CPN 185. p.
esot piemērojams tikai tad, ja, prasījuma rakstura dēļ, atlīdzlbas apmēra noteikšanā nevar piemērot vispārīgo noteikumu
par prasības apstiprināšanu ar pierādījumicm, piem. par zaudējumu atlīdzību, par alimentiem u. t. L, bct it kā šo pantu nevarot piemērot prasībās par līguma izpildīšanu. Ar 1930. g.
18. jun. likumu (Lkr 30/100) agrākā CPN 185. p. redakcija tika
grozīta un vārds „p a r i e n ä k u m i e m u n z a u d ē j u m i e m" atvietoti ar vārdiem: „ p a r n a u d a s p r a s I j u m i e m" aiz t ä icmesla, lai dotu icspēju tiesai piemērot šo pantu
arī c i t o s g a d ī j u m o s , kad celtos prasības p a r n a u d a s p r a s ī j u m i e m v i s p ā r , neizņemot saprotams arī
prasījumus par līguma izpildīšanu, kad šāda izpildīšana pastāv
naudas samaksā. Likumdevējs, kā tas izriet no paskaidrojumiem pie pārgrozījumiem civīlprocesa likumos, — šajā gadījumā vadījies pēc Vācijas CPO 287. p. (otras daļas). Nckāda
izņēmuma šajā likumā likumdevējs nedz vācu CPO 287. р.,
nedz mūsu CPN 185. un 809. p. atticcībā uz prasībām par 1Tguma izpildīšanu nav paredzējis.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 829. Kapralis pr. 1. pr. Čapu.)
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236. (161 8 .).

Pretēji Tiesu palātas domām, picspicdu izpildīšanas rezoliīciju var uzrakstīt arī uz vekseļiem picvienotā un piezīmogotā protesta akta, kas atzlstams par protcstētā vcksela
sastāvdalu (vckscl. nolik. 51, 63. pp.).
(1934. g. 17.' decembra spr. Nr. 662, Kleipa m. m. pr. 1. pr. 2. Liepajas Savstarpejo kreditbicdnbu.)

260. (165.).
Atbildētāja aizrādījuins kasäcijas sūdzībā, ka vii.iam prasītājas apellācijas sūdzības noraksts bija izsniegts tikai pēc
lietas izspriešanas otrā instancē, šajā gadījumā nevar būt par
iemeslu Apgabaltiesas spricduma atcelšanai, jo pavēsti uz
Apgabaltiesas 1933. gada 5. jūlija sēdi atbildētājs bija saņēmis
1933. g. 1. jūlijā un šajā pavēstē bija aizrādīts, ka lieta tiks izklausīta uz p u s u apellācijas sūdzību pamata, tā kā apstāklis,
ka arī prasītāja bija icsnicgusi apellācijas sūdzību, atbildētājam bija vai vajadzēja būt zināmam, un ja vii.iš neieradās Apgabaltiesas sēdē im neaizrādīja uz to, ka vioam nav izsnicgts
apellācijas noraksts, tad šis apstāklis nevar būt par iemeslu
Apgabaltiesas spricduma atcelšanai (Kr. Sen. CKD 91/6;
70/1542 un citi).
(1У35. g. 23. inaija spr. Nr. 645, Poškus pr. I. pr. Legzdiuu.)

283. (186.).
Prasītāja pareizi aizrādīja, ka Apgabaltiesa, konstatējot,
ka rakstiskos līgumus ir iesniedzis atbildētājs, ir sagrozljusi
lictas apstākļus, jo šos llgumus patiesībā bija icsnicgusi prasītāja. Tomēr šādas ncparcizības dcļ Apgabalticsas spricdums nav atcelams, jo prasīlāja pat ncapgalvo, ka taisni šī iemcsla dēl Apgabalticsa ir ncparcizi novērtējusi lietā iesniegtos picrādījumus.
(1935. g. 10. apnja spr. Nr. .305. Bergs рт. 1. pr. Qolstu.)
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284. (187.).

1) Liepājas Apgabaltiesa ar 1932. g. 13. decembra spriedumu apmicrināiusi prasibu, kuru prasītājs lūdzis piespricst
vii.iam par labu no atbildētāja par sanemtām precēm Ls 114,58.
Atbildētājs, neatzīstot prasību, bija cēlis icrunu, ka viņš par
pirktām precēm Ls 100.— apmērā esot sanraksājis prasītājam ar vekseli par Ls 100.—, kādu vekseli vipš, atbildētājs,
esot saņēmis no Anša R. sakarā ar pēdējam pārdotiem akmeniem. Apgabaltiesa šo atbildētāja icbildumu nav ievērojtisi un nav piešķīrusi ticamību atbildētāja lieciniekiem, kuri
atbildētāja apgalvojumu apstiprinājuši. Apgabaltiesa šajā ziņā
pamatojusies uz paša R. pie miertiesneša nodoto lieclbu par
to, ka viņš nekādu vekseli atbildētājam neesot devis.
1933. g. 30. nov. atbildētājs iesniedzis lūgumu par Apgabaltiesas sprieduma jaunu caurlūkošanu, aizrādot uz to, ka ar
krimināltiesas spriedumu, kas stājies likumīgā spēkā 1933. g.
22. septembrī un publiski pasludināts 1933. g. 6. oktobrī, augšā
minētā R. liecība atzīta par zem zvēresta apzināti nepatiesi
nodotu.
Lūgums pelna ievērību.
Saskarjā ar CPN 284. pantu, sprieduma jauna caurlūkošana pielaižama arī tad, kad aktos, uz kuriem spriedums dibināts, ir uziets viltojums. Šis likuma noteikums interpretējams
paplašinoši un picmērojams. piem. arī tad, ja ar tiesas sprie
dumu atzīta par nepatiesu liecinieku liecība, uz kura spriedums
pamatots (sk. Engelman, Kurs gražd. sudopr. 422. lpp.). Kon
kreta lietā, kā tas redzams no augšā sacītā, Apgabaltiesas
spriedums pamatots uz liecinicka К. lieclbu par to, ka vinš
vekseli atbildētājam neesot devis. No Liepājas Apgabaltiesas
kriminālnodaļas lietas redzams, ka šī liecība ar spēkā stājušos tiesas spriedumu tiešām atzīta par nepatiesu. Tādēl un
nemot vērā, ka šīs liecības nepaticsTba konstatēta pēc apga
baltiesas 1932. g. 13. dcc. sprieduma taisīšanas un tā tad. nevarēja tikt pievesta pie lietas izspriešanas по lūdzēja ncatkarīgu iemcslu dēļ, Senats atrod. ka konkrctā gadījumā konstatēti CPN 284. р. piemērošanas priekšnotcikumi (Sen. CKD
27/730 u. c ) , kādēļ Apgabaltiesas spriedums atcelams.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 743. Mitclštcta pr. 1. pr. Radisu.)

593

—

Civīlprocesa nolikums.

2) Prasītājas pilnvarnieks savā Senātam iesniegtā lūgumā starp citu atsaucas, kā uz jaunatklājušos apstākli, uz to,
ka krimināltiesa jau pēc Apgabaltiesas sprieduma došanas šinī
lietā ir atzinusi atbildētāju par vainīgu Sodu lik. 231. panta 1.
pktā paredzētā nodarījumā un piespriedusi viņam sodu. Apgabaltiesa atraidīja prasību aiz tā iemesla, ka nāca pie slēdziena, ka atbildētāja vaina pēc prasitājai padarītiem zaudējumiem nav pierādīta, un starp citu tieši arī atsaucas uz krimināltiesas spriedumu, ar kuru atbildētājs bija attaisnots. Tā
kā tagad krimināltiesas spriedums ir grozīts un atbildētājs ar
to ir atzīts par vainīgu, tad šim apstāklim var būt ncapšaubāms iespaids uz notikušā sprieduma pārgrozīšanu. Tā kā
šis apstāklis atklājās ņe agrāki par 1933. gada 29. maiju, bet
Apgabaltiesas spriedums šinī lietā ir dots 1933. g. 1. martā,
tad prasītāja to nav varējusi pievest pie šīs lietas iztiesāšanas
aiz no viņas neatkarīgiem iemesliem. Tā kā prasītāja bez tā
ir arī ievērojusi CPN 287. un 288. pantos paredzēto termiņu
lūgumu iesniegšanai par sprieduma atcelsanu jaunatklājušos
apstāklu dēļ, tad prasītājas lūgums atzīstams par apmierināmu, bet Apgabaltiesas spriedums par atcelamu.
(1935. g. 25. janvāra spr. Nr. 386, Dzel2celu virsvaldes. pr. 1. pr.
Sauriuu.)

459. (3681.).
Parta izaicināšana personīgi uz tiesu atkarājas no tiesas,
"kas lietu izspriež pēc būtības. Arī šai zinā tiesas sledzieni
attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāmi kasācijas
kārtībā.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 382, Lietc pr. 1. pr. Ozoliuu.)

498. (410.).
Katla grāmata ncpicder pie CPN 498. (410.) p. minēticm do~
kumentiem, kuru saturu nevar apgāzt ar liccinieku izsacījib
miem. Tadēl Apgabaltiesa, pretēji kasācijas sūdzības iesnicdzcjas domām, nav likumu pārkāpusi, atzīstot par pierādītu»
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ar liccinieka liccību, ka strīdū esošais katls tā aprakstīšanas
laikā bija prasītāja īpašums, lai gan katls pēc grāmatas tad vel
skaitījās uz prasītāja tēva vārdu un nodoklus par to maksāja
prasītāja tēvs.
u. c.)

(1935. g; 23. maija spr. Nr. 753, Zāģera pr. 1. pr. Dzelzcelu virsv.

569. (481.).
Tiesu palāta nāca pie sledziena, ka prasītājas pilnvarnicks samazināja prasību uz 60 angju mārciņām uz prasītājas
1922. gada 3. aprīla vēstules pamata, kuras saturu viņš bija atzinis. Šinl vēstulē prasītāja, pēc Tiesu palätas atzinüma,
esot izgājusi по prezumcijas, ka atbildētāja bija nosūtījusi vi
su konosamcntā uzrādīto koku daudzumu, kas patiesībā tomēr ncbija noticis, jo albildētāja faktiski bija nosūtljusi 86
standartus dēlu mazcāk, nekā bija uzrādīts konosamentā. Ta
del Tiesu palāta atzina, ka prasltājas pilnvarnickam uz Civ.
proc. nolik. 569. (481.) panta pamata ir tiesības atsaukt minētās vēstules satura atzīšanu un līdz ar to uzturēt prasību ncsamazinātā apmērā. Tiesu palāta tomēr nav ņēmusi vērā, ka
pēc Civ. proc. nolik. 569. panta puse, kura kaut ко ir atzinusi,
var šo atzīšanu atsaukt tikai tādā gadījumā, kad atzīšana nav
altiekusies uz viņas pašas darbību, un kad vii,m var pierādīt,
ka ir maldījusics, nczinādama to apstākli, kurš nācis gaismā
tikai vēlāk. Tādēl, lai piemērotu šo pantu, Tiesu palātai vajadzēja konstatēt, ka 1927. gada 3. novembrī, kad prasītājas
pilnvarnieks atzina 1922. gada 3. aprīla vēstules saturu, prasrtājai vēl nebija zināms, ka atbildētāja bija nostītījusi 86 stan
dartus dēļu mazāk, nekā uzrādīts konosamentā. Sakarā ar to
Tiesu palātai vajadzēja apspriest firmas „Bergenske und Wal
ford Baltic Transports, Ltd" 1922. gada 24. novembra vēstuli,
no kuras ir redzams, ka jau šīs vēstules sastadīšanas laikā
minētai firmai bija zināms, ka 1922. gada 3. aprīļa vestulc
prezumētie apstākļi ncbija piepildījušies un ka atbildetaja 354
standartu vietā bija nosūtījusi tikai 268 staudartus. То nedarot, Tiesu palāta ir pielaidusi motīvu uepiltiību, pärkapjot Civ.
proc. nolik. 569. un 816. pantus. Bez tā, Tiesu palata nav ī.iē-
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musi verā, ka patiesībā jautājums šinī ģadījumā negrozās ap
kāda faktiska apstākla atzīšanu Civ. proc. nolik. 569. panta
izpratnē, bet gan ap prasītajas patstāvīgu rīcību par šavām
materiālām tiesībam, praslbas samazināšanu, kura katrā zinā
īīoved pie prasības noraidīšanas dalā, par kuru tā bija samaziiiäta (salīdzn. Sen. CKD spr. 21/37, 26/16).
(1934. s. 17. decembr-a spr. Nr. 371, akc. sab. „Baltic Chartering Со"
pr. 1. pr. akc. sab. „Brali Kän".)

571. (483.).
Tiesu palāta prasību apmierinājusi uz CPN 571. (483.) pan
ta pamata, konstatējot, ka atbildētāja Marija R. kā atklātas sabiedrības bicdrs, praslbu atzinusi, kāda atzīšana esot saistoša arī
otram atklātas sabiedribas biedram-atbildētājai Allsei D. Tie&as slēdziens par līdzatbildētāja atzīšanas nozīmi gan principā
— nav pārbaudāms kasācijas kārtībā (Sen. CKD 32/783), bet
šī teze tomēr piemērojama tikai tad, ja tiesa izpildfjusi CPN
571. р. priekšrakstu, pēc kura tiesä lidzdalībnieka atzīšanas
spēku noteic p ē c p ā r ē j c - l ī d z d a l ī b n i c k u p a s k a i d r o j u m u u n l i e t a s a p s t ā k l u a p s v ē r u m a . Kon
kreta gadījumā Tiesu palāta savā spriedumā gan deklarē, ka
viļja i.iēmusi vērā atbildētājas D. paskaidrojumus un apsvērusi
visus lictas apstākļus. Šāds motīvējums atzīstafns par nepietiekošu, jo pēc CPN 571. panta izpratnes tiesai savā spriedu
ma jānovērtē un jāapgaismo visu lietas līdzdalībnieku paskaidrojumi, ja viuu starpā pastav domu starpība kādā jautājumā,
un jānorāda iemesli, aiz kādiem viņa viena līdzdalībnieka paskaidrojumiem piešķīrusi priekšroku (sk. likumdoš. motīvus
pie CPN 571. р.). Šo savu procešuālo picnākumu Tiesu pa
lata konkrētā gadījumā nav izpildījusi, jo viņa, konstatējot
prasības atzīšanu no viena līdzdalībnieka puses, nav savā
spriedumā pievedusi nckādus motīvus, aiz ku'riem līdzatbildētājas Alīses D. plašie paskaidrojumi, kuri īziet uz atbildētājas
R. atzīšanas atspēkošanu, nebūtu ievērojami. Tādā kārtā
Tiesu palāta, apmicrinot prasību vienīgi uz atbildetājas R. atzīšanas pamata un neapgaismojot līdzatbildētājas D. paskai
drojumus, parkāpusi CPN 571. р., kādēl vinas sprieduins nav
uzturams spēkā.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 565, Frīdmaua pr. 1. pr. Rūvalda m. m.
im cit.)
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680. (589.).

Ires valde lietu izbeigusi uz CL 929. p. pamata, konstatējot, ka prasība par atbildētājas izlikšanu un īres naudas piedzīšanu nav celta no visiem nama līdzīpašniekiem, jo prasītājam esot divi līdzīpašnieki — Urijs K. un Maša M., kuri prasību neesot iesnieguši. Pēdējo lūgumu pielaist viņus kā trešās
personas prasītāja pusē īres valde nav ievērojusi.
Par īres valdes lēmumu prasītājs Vulfs K., Urijs K. un
Maša M. iesnieguši apellācijas un blakus sūdzības, kurās lūguši a) īres valdes lēmumu atcelt un prasību apmierināt, b)
pielaist Uriju K. un Mašu M. par trešām personām prasītaja
pusē un c) gadījumā, ja Apgabaltiesa uzskatītu, ka lieta nav
tikusi caurskatīta pirmā instancē pēc būtības, īres valdes lēmumu par lietas izbeigšanu atcelt un uzdot īres valdei lietu
caurskatīt pēc būtības.
Apgabaltiesa Vulfa К. blakus sūdzību atstājusi bez ievērības, bet Urija K., Mašas M. blakus sūdzību — bez caurskatlšanas.
Iesniegtā kasācijas sūdzība pelna ievērību.
Apgabaltiesai nebija likumīga pamata atzīt par pareizu
īres valdes lēmumu par lietas izbeigšanu, jo šinī gadījumā netika celts viens no CPN paredzētiem noraidījumiem, bet bija
izšķirams jautājums par to, vai prasītājam uz m a t e r i ā 1 а
1 i к u m a pamata bija tiesība celt šo prasību. Šo jautājumu
īres valde un Apgabaltiesa varēja izšķirt tikai, skatot lietu
cauri pēc būtības (CPN 680. (589.) р.), pie tarn apsverot visus
по prāvniekiem šinī jautājumā dotos paskaidrojumus, starp
citu, arī prasītāja aizrādījumu, ka viņš konkrētā gadījumā sevi
uzskata par v i e n ī g u atbildētāju kontrahentu. Apgabaltiesai
bija ari jānem vērā, ka pat по viņas ieņemtā viedokla prasītājs katrā ziņā var prasīt neatkarīgi по pārējiem līdzīpašniekiem attiecīgo Tres maksas daļu (CKD 29/1695).
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 697, Kāna pr. 1. pr. Zass.)

790. (689.).
Atbildētāja tais uzskatos, ka Tiesu palātai neesot bijusi
tiesība Apgabaltiesas spriedumu atzīt par spēkā gājušu ar to,
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ka lieta nav tikusi atjaunota 3 gadu laikā, skaitot' no Tiesu palātas lēmuma taisīšanas dicnas par Iietas apturēšanu (CPN
790. р.). Savu uzskatu atbildētāja dibina uz to, ka 1—2 instaucē lieta paliekot vienāda un ka 1. instances spriedums, par
kuru iesniegta apellācijas sūdzība, nevarot staties likumīgā
spēkā pat arī tad, ja apellācijas sūdzība aiz kaut kādiem iemesliem atkristu, piem. aiz tā iemesla, ka 2. instancē process
tiktu iznīcināts saskanā ar 790. р. Šāds uzskats tomēr atzīstams par maldigu. Runā esošais jautājums tika sīki apspriests
kā tiesu praksē tā arī literātūrā. Kr. Sen. CKD 80/169, 86'97,
02'59, CKD 34/597 noteikti izteikušies par to, ka iznlcinot 790
(689.) p. kārtībā 2. instances Iietas iztiesāšanu („производство")
1. instances jau notikusi un pabeigtā lietas iztiesāšana nekad
nav aizskārta, jo 1. instancē lieta jau izspriesta; citādi lieta 2.
instancē vispār nevarēja nonākt, CPN 1018. (892.). p. 1. pkt.
attiecinārns ncvis tikai uz gadījumu, kad apellacijas sūdzība
nav iesniegta, bet arī uz gadījumu, kad to aiz ziiiāmiem icmcsliem ncvarēja skatlt cauri, (vai nu uz partu iniciātīves, vai
neatkarīgi no tās. Ja lictas iztiesāšanu iznīcina 2. instancē,
tad tas taisni būtu likumīgs iemesls, aiz kura apellacijas sūdzību neskata cauri. Šim uzskatam piekrīt arī literātūra:
Isačenko, Graždanskij process 3. sēj. 925. lpp. (pie 689. р.);
Bukovskis, Civīlprocesa mācības grāmata, 505. lpp.; Verblovskis, Dviženije gražd. proc, 2urn. gražd. i ugolov. prava 1883.
g. 1. grām. 102. lpp.; sk. arī Komisijas par tiesu nolikumu pārstrādāšanu-paskaidrojumu (1900. g.) 1. sēj. 325. lpp. pie proj.
585. р.). Citās domās vienīgi Anņenkovs, Opyt komentarija к
ustavu gražd. sudoproizv. 3. sēj. 363., 364. lpp., dibinoties uz
689. p. burtisko tekstu. kas attiecībā uz zemākās instances lie
tas stāvokli izņēmumu neparedzot. Tomēr Anņenkovs atzīst,
ka ar iztiesāšnās iznīcināšanu S e n ä t ā, 2. instances lietā neesot aizskārta, un tajā notikušais spriedums paliekot spēkā.
Pretēji atbildētājas domām, no tā vien, ka. noklausot lietu 2.
instancē jautājumā par lietas iztiesāšanas iznīcināšanu CPN
790. (689.) p. kārtībā, būtu j ā a t r e f e r ē starp citu arī par to,
ka licta 2. instancē nonākusi ar viena parta iesniegto apella
cijas sīldzību, ncmaz neizriet, ka šā apellacijas sūdzība bfitu
c a u r s k a t ā m a it kā procesa sastāvdala. Taisni otrādi,

Iieta butu jaskata cauri vienigi tik talu, cik tas ir vajadzī.q;s, lai
noskaidrotu 787.-—790. p. parcdzētos apstākļus.
(1935. g. 13. jūn, spr. Nr. 1110 Blumšteina u.n с pr. 1. p.r. Dzelzcelu
virsv.),

816. (711.).
Prasītāja aizrādīja uz to, ka Tiesu palātai neesot bijusi
tiesība atsaukties uz atbildetajas paskaidrojumos izteiktiem apcerējumicin, tādu prasītājas aprādīto atrisinājumu atspēkošanai, kādus Tiesu palata sprieduma motlvos tieši nav scviški
iztirzājusi. Gan Tiesu palāta nav. tieši uzskaitījusi šai vietā
atseviški visus tos prasītājas atrisinājumus un resp. atbildeta
jas iebildumus pret tiem un nav norādījusi, kādos īsti atbilde
tajas paskaidrojumos bīītu atrodami šādi icbildumi. Tomēr
tio atbildetajas 1932. g. 1. marta iesnieguma Tiesu palātai ar
pielikumiem skaidri redzams, ap kādiem prasītājas atrisinājumiem un atbildetajas iebildumiem lieta grozās un uz kādiem,
acīm redzot, Tiesu palāta bija domājusi aizrādīt. Tiesu pala
ta gan būtu varējusi izteikties noteiktāki. Tiesu palāta, по vienas puses, sīki apstājusies pie visiem svarīgākiem partu apcerējumiem un iebildumiem. No otras puses Tiesu palātai nebija
atsevišķi jāapstājas pie kura katra partu izteikta apcerējuma
un iebilduma. Tāpēc Tiesu palātas šai ziņā pielaistā nepilnība
nevar, pati par sevi, novest pie Tiesu palātas sprieduma atcelšanas.
(1935. g. 20. februāra spr. Nr. 55, akc. sab. „Vest-Export" pr. 1. pr.
Dzelzceļu virsvaldi.)

879. (767.).
Tiesu palātas pienākums ncbija nopratināt . prasītajas
1933. g. 25. janvāra paskaidrojuma uzdotos lieciniekus jau tādēļ vien, ka prasītāja, resp. viņas pilnvarnieks, nebija ieradies
Tiesu palātas sēdē uzturēt šo lūg:umu, kādēl Tiesu palāta to
vareja atstāt bez apspriešanas (sal. Sen. CKD 31/47). Tāpat
arī Tiesu palātas pienākums nebija pratināt tos licciniekus,

kurus prasītaja bija uzdevusi pirma instance. jo prasitaja otra
instance neuzturēja lūgumu par šo liecinieku nopratināšanu.
(1935.'s:. 10. aprila spr. Nr. 377, Klavinš pr. I. pr. Purinu.)

905. (791.).
Tiesu palātā, pretēji kasācijas sūdzlbas iesniedzēja aizrādījumam, nav likumu pārkripusi ar to, ka viņa šajā lictā iesniegtās divas blakus sūdzības, noraidījusi ar vienu Iēmumu;
navtāda likuma, kas prasītu, lai attiecībā uz katru blakus sūdzību būtu taisīts atsevišķs lēmums.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 421. Bērtiņ-Bērziņa !.)

907. (793.).
1) Tiesu palātas 'konstatējums par to, ka atbildētājas
preču nozīmēs lietotais vārds „Kontinents" ir tik tālu līdzīgs
ar prasītājas preču nozīmēs lietoto vārdu „Continental", ka viņas viegli var samainīt, attiecas un lietas faktisko pusi, kas
kasācijas kārtībā nav pārbaudāma.
(1935. g. 22. febr./22. marta spr. Nr. 652, akc. sab. „ContmentaJ" pr.
1. pr. Rigas guinijas manufakturu „Kontinents".)

2) Jautājums par to, vai konkrētā gadījumā liecinieki
bija konfrontējami, kasācijas kārtībā nav pārbaudāms (Kr. Sen.
CKD spr.' 74/164; 75(1022 un c).
(1935. g. 14. jfmija spr. Nr. 919, Enina pr. 1. pr. Albimi.)

1015. (8911.).
Ja, kā aizrāda lūdzēja, Tiesu palāta sava 1932. g. 3/17./24.
novembra lēmumā pielaidusi aclm redzamu klūdu. Georga un
Vladimira N. Apgabaltiesai iesnicgto lūgumu apzīmējot par iesniegtu 1931. g. 13. februāri (it kā 19. februāra vietā), un Шdzēja vēlētos panākt šīs kļūdas izlabošanu, CPN 1015. p. pa■redzētā kārtībā, tad lūdzējai pašai vispirms jāizpilda tajā pan-
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tā parcdzčtais noteikums, t. i., viņai bija jāgriežas ar attiecīgu
iūffumu pic Ticsu palätas, bct nevis pic kasācijas instances.
Aiz aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka lūdzējas Шgums nav Senātā uzraudzības kārtībā caurskatāms.
(1935. g. 13. jūn. spr. Nr. 813. „Purmal-Indrik" un
māju pārdošanas L)

„Purmal-Klav"

1098. (964.).
Jautājums grozās ap šķīrējtiesas sprieduma iztulkošanu.
Saskanā ar CPN 1098. р., strīdi, kas attiecas uz izpildāmā
sprieduma iztulkošanu, jālūko cauri tai tiesai, kura spriedumu
taisījusi. Tā kā tomēr saskaņā ar CPN 1515. p, par sprieduma
pasludināšanu šķīrējtiesas darbība uzskatāma par nobeigtu,
tad iztulkot spriedumu un novērst neskaidrību varēja tikai
tiesa, kurai lieta ar šķīrējtiesas līgumu un sprieduma oriģinālu tika nodota (CPN 1515. р.). Tikai noteicot, ka sprieduma
teksts tiešām saskan ar šķīrējtiesnešu gribu, — tiesa varēja
izšķirt jautājumu par to, vai šķīrējtiesa ir pārkāpusi CPN
1519. p. paredzētos noteikumus vai nē. No šā viedokja Tiesu
palātai taču bija no sevis jāiztulko šķīrējticsnešu spriedums
un katēgoriski jāizteicas par to, vai šķīrējtiesas nodoms patiesi bijis piespriest prasītājai: 1) skaidru naudu un 2) vekseļus par to pašu summu, vai turpretim, atzīt, ka no atbildētājas
piespriestā summa Ls 18.526,27 apmērā, bija sedzama ar piespriestiem atbildētājas vekseļiem. Taisni tamdēl, Tiesu palātai nebija pamata nenopratināt atbildētājas uzdotos lieciniekus
— šķīrējticsnešus. Neņemot to vērā, Tiesu palāta pārkāpusi
CPN 454., 816. un 890. p.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 790, akc. sab. „Rigas Ikonservu fabrikas
S. K. F." un p. s. „Latskards" šķīrejtiesas 1.)

1161. (1014.).
Apgabaltiesa, uz viņas spriedumā aprādīto apsvērumu
pamata konstatējusi, ka nav pierādīts, ka parti bija panākuši
vienošanos par aprakstītās mantas glabātāju; ka tamdēļ tiesu
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izpildītājs par glabātāju nozīmēja Mendcli L., kas arī saņēma
aprakstltās mantas savā glabāšanā; ka pēc kāda laika M. L.
sakarā ar aizbraukšanu no Latvijas atteicās no man tu glabāšanas un tā kā parti ncbija vienojušies par citu glabātāju, tad
tiesu izpildītājs aprakstītās mantas novictojis noliktavā, kāds
glabāšanas vcids arī paredzēts CPN 1156. р.; ka mantu pārvadāšanas un glabāšanas izdevumus faktiski izdarījis prasītājs un ka šie izdevumi nav pārspīlēti. Izejot no šādiem, kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem konstatējumiem, un ņemot
vērā, ka no Latvijas Bankas aprakstītās mantas tikušas atzītas ar galīgo tiesas spriedumu par prasītāja īpašumu, — Apgabaltiesa varēja nākt pie slēdziena, ka atbildētāja viena pati ir
vainīga pie tā, ka prasltāja mantas tika aprakstītas, jo viua
bija piedzinēja un lika aprakstīt prasītāja mantas, lai gan vinas parādnieks Mendels L. pret to cela iebildumus un aizrādīja, ka mantas piederot prasītājam. Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi un iebildumi, kuros viņa apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību pēc būtības. Pretēji atbildētājas
aizrādījumam viņas kasācijas sūdzībā, — pēc tam, kad prasītājs apgalvojis, ka savstarpējas vienošanās par glabātāja izraudzīšanu starp partiem neesot notikusi (CPN 1157. р.), atbildētājas pienākums bija atspēkot šo prasītāja apgalvojumu,
pierādot vienošanās faktu. Atbildētaja saprotams nevar aizbildināties ar to, ka vinai nekas nebija zināms, ka aprakstītā
manta būtu nodota glabāšanā un vēlāk jaunam glabātājam —
eksprešu kantorim, jo atbildētājai — kā piedzinējai, kura norādTjusi tiesu izpildītājam piedzīšanas vcidu (CPN 1061. р.), —
vispirms bija jāzina, vai par glabātāja izraudzīšanu starp viņu
un prasītāju notikusi vienošanās, vai nē. Ka tāda vienošanās
būtu notikusi, atbildētāja pat nemēģina apgalvot. Ja nu tāda
vienošanās nav notikusi, par ко atbildētājai bija labi zināms,
— tad atbildētājai, kura par šo jautājumu nemaz nav interesējusics, bija jārēķinās ar tiesu, pārvadāšanas un glabāšanas izdcvumiem, kuri bija saistīti ar aprakstltās mantas glabāšanu.
Atbildētājas aizrādījumi viņas kasācijas sūdzībā, ka mantu glabāšanu jaunam glabātājam esot nodevis nevis tiesu izpildītajs,
bet gan pats prasītājs — nemaz nav apsverami Scnātā, jo šos
paskaidrojumus atbildētāja dod 1. reizi savā kasācijas sūdzībā,
nerunājot nemaz par to, ka atbildētaja nav pārsūdzējusi tiesu
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izpildītāja rīcību. likumā noteiktā kārtībā (CPN 1095.—1097.
р.). Ar to atkrit visi atbildētājas paskaidrojumi, kuros vina
apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 801, Jakobsona pr. 1. pr. Latvijas Banku.)
1196. (1051.).
1933. gada 9. septembri pārdeva izsolē mir. Pētera R.
nekustamo īpašumu. Izsolē ņēma dalību un par Ls 10.000,— ieguva šo īpašumu viena no mir. Pētera R. mantošanas tiesibās
apstiprinātām mantiniecem, Marta R. P a r so izsoli otra mir. R.
apstiprinātā mantiniece, Emma R., bija iesniegusi Apgabaltiesai
sūdzību, kurā viņa lūdza izsoli atzit par spēkā neesošu aiz tā"
iemesla, ka mir. R. mantošanas tieslbās apstiprinātai mantiniecei, Martai R., uz CPN 1196. panta pamata nebija tiesības
ņemt dalību izsolē. Apgabaltiesa sūdzību atstāja bez ievērības
un arī Tiesu palāta atstāja bez ievērības par Apgabaltiesas lēmumu iesniegto pārsūdzibu. Emmas R. kasācijas sūdzība, kura
izsmelas ar apcerējumiem par to, ka mir. parādnieka apstiprinātai mantiniecei uz CPN 1196. panta pamata nav tiesības nemt
dalību izsolē, nepelna ievērību. No likumdošanas motlvierri pie
CPN 1051. (tagad 1196.) panta ir redzams, ka par pamatu parādnieka izslēgšanai no līdzdalības izsolē bija apstāklis, ka parādniekam ir iespēja apturēt īpašuma pārdošanu izsolē ar parāda samaksu saviem kreditoriem. Šajā gadījumā pēc parādnieka ir apstiprinātas divas mantinieces. No katras no viņām
nevar prasīt visa parāda samaksu, jo viņas par mantojumdevēja parādiem atbild tikai attiecīgās daļās (CL 2679. pants).
Tādēl šajā gadījumā katrai no mantiniecēm atsevišķi nav iespējas apturēt mantas pārdošanu izsolē, tā kā attiecībā uz viņām
nepastāv tas priekšnoteikums, kura dēl likums pašu parādnieku
izslēdza no līdzdalības izsolē. Tādēl arī CPN 1051. (1196.) pan
ta autori atzina, ka parādnieka atsevišķiem mantiniekiem ir
tiesības ņemt dalību izsolē, kurā pārdod parādnieka mantu (Isačenko, Kommentāru V sēj. 477. un 478. Ipp.). Aiz aprādītiem iemesliem Tiesu palāta nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā uzrādītos likumus, kādēl kasācijas sūdzību atraidāma.
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 1574, Riekstioa 1.)

1234. (1092.).
Kasācijas siidzības iesniedzēja pareizi aizrāda, ka inter
vencijas prasības mērķis ir novērst izsoli vai ieņemtās naudas
summas izdošanu kreditoriem, bet tas vēl nenozīmē to, ka persona, kuras ititcreses tiek aizskārtas ar mantu aprakstīšanu
prasības nodrošināšanai, nevarētu celt intervencijas prasību
pirms mantu nolikšanas pārdošanai izs'olē, t. s. intervencijas
prasība nav nekas cits — pēc būtības — kā vindikācija. Vindikācijas prasība ir „nata", kad kāds traucē īpašnieka tiesibas
kaut arī ar to, ka tas apraksta mantu it kā trcšai personai (parādniekam) piedcrošu (CPN 709. р.). Tāpēc par priekšlaicību
nevar būt runas.
(1935. g. 24. maija špr. Nr. 815, Lullas pr. 1. pr. Gelharu u. с

1315. (1879.).
Kasācijas sūdzlbas iesniedzējs domā, ka Apsabaltiesas
pienākums uz CPN 1315. panta (1933. gada redakcijā) pamata
bija aizrādīt vinas 1934. gada 17. janvāra lēmumā par izsoles
atzīšanu par nenotikušu, ka izsole atzīta par nenotikušu ar CPN
1316. pantā (1933. gada rcdakcijā) parcdzētām sekām, un lēmumu ar tādu saturu piesūtīt CPN 1315. pantā minētām personām, to starpā arī viņa pilnvardevējām. Pēc kasācijas sūdzības
iesniedzēja aizrādījuma, viņa pilnvardcvējas nav zinājusas, ka
pēc pirmās izsoles pārdodamo Tpašumu varēja paturēt arī kāds
no pircējiem, kas bija piedalījies izsolē, un ka caur tādu nezināšanu viņa pilnvardevējām cēlušies zaudējumi, jo īpašums pārdots par pārak zemu cenu. Kasācijas sūdzības iesniedzēja viedoklis nav atzistams par pareizu. CPN' 1316. pahtā paredzētas
sekas pēc ncnotikušas izsoles iestājas uz paša likuma painata.
Tā kā katram jāzina likuini un nevicns nevar aīzbildināties ar
to neziiiāšanu (CL 2955. pants), tad arī CPN 1315. pantā minētās
persouas nevar aizbildiiifities ar CPN 1316. panta nczināšaiiu,
un tādēl likums nav domājis uzlikt tiesai picnakumu zii.iot viņām mihētā pantā paredzetās sekas pēc nenotikušas izsoles, jo,
kā jau minēts, lās viņām bija jāzina uz paša likuma pamata. Ja
CPN 1315. pants in fine runā par Apgabaltiesas lemumu par iz-
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soles sekām, tad tas zem izsoles sekam sapröt to konkrete
rezultatu, kādu ir devusi izsole, resp. to, ka izsole nav notikusi,
30 taisni šādas izsoles sekas bez sevišķas pazinošanas varētu
arī palikt nezināmas CPN 1315. pantā minētām. personām, caur
ко varētu ciest šo personu intereses. Tādēļ Tiesu palāta, nākot pie slēdziena, ka Apgabaltiesas lēmumā nebija jāaizrāda uz
CPN 1316. pantā minētām sekām, nav pārkāpusi kasācijas sūdzībā uzrādītos likumus.
(1935. s- 13. jflri. spr. Nr. -1667 Lācis un с 1.)

1342. (1888.).
Senātam jāizšķir jautājums par to, vai hipotēkārisks kreditors, kas neiesniedz CPN 1342. p. paredzēto sūdzību, galīgi
zaudē tiesību pārsūdzēt CPN 1307. p. paredzēto lēmumu. Pēc
sūdzētājas, Latvijas hipotēku bankas, domām, jautājums esot
jāizšķir noraidoši uz tā pamata, ka tiesai pašai esot jāpārbauda,
vai izsole tikusi noturēta pareizi. Šāds sūdzētājas uzskats ir
maldīgs. Visos gadījumos, kur CPN paredz lēmuma pārsūdzēšanas iespēju, tur lemums ir jāpārsūdz, lai lēmums neradītu attiecīgai ieiriteresētai personai nevēlamas sekas un neprejudicētu lietas tālākam juridiskam stāvoklim, tai personai nelabvēlīgā veidā. Šai ziņā Senats (CKD 32/2638) noteikti izskaidrojis, ka saskaņā ar CPN 1342. р., sūdzības par izsoles nepareizu noturēšanu iesniedzamas 7 dienu laikā no izsoles dienas un ka ar šādu noteikumu taisni ir paredzēts preklusīvs termiņš (sk. Isačenko, Graždanskij process, VI 417, 420. lpp.). Minētais Senāta spriedums tieši attiecināms arī uz tagadējo lietu,
jo kā tajā lietā, tā ari tagadējā lietā, jautājums gājis ap nepareizībām izsoles noturēšanā, kādas tiesu izpildītājs pielaidis,
pārkāpjot 1324. p. 4. pktu. То pašu principu Senats uzsver arī
attiecībā uz CPN 1339., 1341. p. (Sen. CKD 34/1012). Pretēji
sūdzētājas domām, Apgabaltiesai nebija iemesla, no sevis, ex
officio, it kā uzraudzības kārtībā, izsoli neapstiprināt, ja par iz
soles noturēšanā pielaisto nepareizību pati ieinteresētā (cietušā) persona (L. hip. banka) nav sūdzību iesniegusi. Apgabaltiesa var no sevis pārbaudīt tiesu izpildītāja rīcību tikai tādos
gadījumos, kad piedzīšanas darbībā pielaisti tik svarīgi likuma
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pārkāpumi, ka'pati darbība ir atzīstama par nederīgu, piem.:
uzrakstīta un nolikta pārdošanai manta, uz kuru vispār nevar
vērst piedziņu, vai kustama manta, kas pēc likuma piclīdzināta nekustamai un taml. (Seņ. CKD 34/105), t. i. kur aizkustinātas jau publiskas vai vispārējas tieslbas im intereses. TFipēc
Tiesu palāta, atstājot bez ievērības sūdzBtājas (L. hip. bankas)
blakus sūdzību par Apgabaltiesas 1934. g. 17. janvāra lēmumu,
a.r kuru runā esošais immobilis nostiprināts tās pircējam un sadalītas izsolē ienākušas summas, nav likumu pārkāpusi.
(1935. g. 15. jūD. spr. Nr. 1633i, akc. sab.
pardošanas I.)

„Kalkum" nekust. ī p a l

1358. (1890.).
Tiesu palāta atcēlusi Apgabaltiesas 1933. g. 24. aprīla le
mumu daļā par naudas sadalīšanu, atrodot, ka parādnieces likvidācijas komisijas loceklu, kā algotu darbinieku, atlīdzība apspriežama pēc CPN 1358. p. (1931. g. red.), un prasījums pēc
šīs atlīdzības apmierināms pēc tās priekšrocības, kāda paredzēta šā panta 1. pktā. Sūdzētāja savā kasācijas sūdzībā apstrīd Tiesu palātas lēmuma pareizību galvenokārt aiz tā iemesla, ka ar 1931. g. civilprocesa pārgrozījumiem likumdevējs
csot atmetis līdz 1928. gadam pastāvējušo oikonomisko sakarības principu starp darbu un īpašumu un tā vietā esot uzstādījis territoriālo principu — sakarību starp darbu un darba vietu.
Tā kā likvidācijas komisijas locekli nekustamā mantā tās atrašanās vietā faktiski neesot darbojušies, bet ārpus tās, tad viņu
darba algai neesot piešķirama CPN 1358. p. paredzētā priekšrocība. Pēc pareiza Tiesu palātas aizrādījuma, ar 1931. g. grozījumicm (Lkr. 31/137) likumdevējs zināmā mērā ir atjaunojis
stāvokli, kāds bija pirms 1928. gada grozījuma. CPN 1890. p.
4. pkts 1889. g. redakcijā (tagadējais CPN 1358. p. d. pkts) noteica, ka priekšrocību bauda maksājumi personām, kuri kalpojuši immobila pārvaldīšanā vai izpildījuši tajā kaut kādus darbus. 1928. g. grozījumi (Lkr 28/90) šo pantu paplašina, attiecinot to vispār uz prasījumiem par neizmaksātu darba algu (bez
kāda izpildīto darbu sakara ar pārdodamo immobili). Ja nu
likumdevējs ar 1931. g. grozījumiem šo pantu atkal ir sašauri-
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nājis, piešķirot priekšrocibu to algoto darbinieku darba algas
prasījumiem, kuri darbojušics pārdotā nekustamā īpašumā, tad
šāds sašaurinājums nav domājams citādi, kā agrākā stāvokla
atjaunojums. Nav racionāla pamata pieņemt, ka likumdcvējs
domājis vienīgi tos darbiniekus, kas tīri territoriāli stāvēja sakarā ar immobili kā savu darba victu, bez kāda sakara ar darbicm p г i e к š šā immöbila. un ka likumdevējs būtu izslēdzis
tos darbiniekus, kuri darbojušies priekš immöbila, jo taisnības
motīvs, kurš jāņcm vērā pie likuma iztulkošanas, runā par labu
taisni tiem darbiniekicm, kuri strādājuši p r i e к š immöbila.
Tādēl atkrīt visi apcerējumi kasācijas sūdzībā, kuros sūdzētāja
iziet no pretēja vicdokla.
(1935. g. 10. aprila spr. Nr. 1333, Jelgavas vaska drēbju uii cepuru
fabrikas akc. sab. nek. īpaš. pardoš; ].)

1518. (1396.).
Apgabaltiesa nolēmusi Faivuša F. sūdzību par šķīrējtiesas
spriedumu atstāt bez ievērlbas un Tiesu palāta no savas puses
uz viņas lēmumā aprādīto apsvērumu pamata arī atstājusi Faivuša F. blakus sūdzību bez ievērības, atrodot: 1) ka
saskanā ar CPN 1499. p. noteikumiem šķīrējtiesa nav saistīta
ar proccsuālām normām, bet vii.iu saista vienīgi šķīrējtiesas līguma nosacījumi; 2) ka likumdevējs CPN 1518.—19. p. devis
i z s m e l o š u s a r a k s t u gadījumiern, kad šķīrējticsas spricdums anullējams aiz formālu likumu noteikumu neicvērošanas;
3) ka tamdēl CPN 1510. p. noteikuma neievērošana vien n'enoved pic sprieduma anullēšanas, bet konkrētā gadījumā — jo
vairāk tāpēc, ka p r ā v n i с к u p r a s ī j u m s, kas trūkst pašā
spriedumā, apzīmēts škīrējtiesas līgumā; 4) ka par spriedumu
galīgā veidā uzskatāms tas spriedums, kuru noklausīties (CPN
1513. p.) puscs tika aicinātas 6. aprīlī un 5) ka pretēji CPN
1505. p. 3. pkt. vicna tiesneša atsevišķas domas par kriniinālapstākļa atklāšanu vēl ncvar bfit par iemcslu šķīrējtiesas darbības izbeigšanai. Šādi Ticsu palātas slēdzieni pilnīgi sakrīt
ar šķīrējtiesas likuma saturu un garu. Kā jau paskaidrojis Se
nats (Sen. CKD 27/37) pēc 1518. (1396.) p. burtiskā teksta skīrcjtiesas spricdumi kasējami v i c n ī g i t a i s gadījumos, kau

507

Civīlproccsa iiolikiims.

viui notikuši pēc noteiktā Iaika vai uz šķīrējlīguma pamata,
kuru nav visi dalībnieki parakstījuši, vai vispār ja nav icvēroti
šlvīrējlīgrumā paredzētie noteikumi. CPN 1518. p. paredzētie
pamati, aiz kuriem šķīrējticsas spriedumi kasējami, — jāuzskata par izsmelošiem. Šķīrčjtiesa izspriež lietu pēc sirdsapziņas, bez kādām formālitātēm un ārpus sevišķas procesuālas
kārtības (CPN 1499., 1500., 1508. р.). Tamdēl arī, kā to pareizi
aizrādījusi Ticsu palāta, tas apstāklis vien, ka CPN 1510. p.
f o r m ā l s prasījums par prāvnieku prasījumu atzīmēšanu šķīrējtiesas spriedumā netika icvērots, — nevar būt par pamatu
šā sprieduma atcelšanai, jo šim fonnālam dcfektani nav izšķirošas nozīmcs un tas nav izrādījis kaut kādas sckas priekš
sūdzētāja. Pretēji sūdzētāja aizrādījumam no tā apstākja vicn,
ka 1933. ff. 27. martā. kad pusēm tika pasludināta rezolūtivā
daļa, vai kā to sauc Tiesu palāta (sprieduma Projekts), bet
6. aprīlī atbildētājs tika aicināts saskaņā ar CPN 1513. p. m ot ī v ē t ā s p r i e d u m a izklauslšanai un sprieduma noraksta
saņemšanai, — netnaz nevar secināt, kā to dara sūdzētājs, ka
nma iet par diviem spricdumiem. .īautājums par to, vai pa lietas iztiesāšanas laiku atklāts kriminālapstāklis, kuram var bīīr
iespaids uz šķīrējtiesas caurlukošanai iesniegftās lietas izšķiršanu, — izškirams no pašas škīrējtiesas un, kā to pareizi aizrādījusi Ticsu palāta, viena ticsneša atscvišķas domas vēl ne
var būt par iemeslu šķīrējtiesas darbības izbeigšanai. Ar to
atkrīt visi sūdzētāja vina kasacijas sūdzībā aprakstrtie paskaidroitilni un iebildumi, kuros viņš apstrīd Tiesu palātas lēmuma
pareizību.
(19.35. g. 24. maija spr. Nr. 850 RFgas ielu dzelzccļu akc. sab. пи
Frīdlanda 1.)

1676. (146029-a.).
Neparcizi sūdzētāja pārmct Tiesu palātai lietas ncapturešanu. Savu lūgumu sūdzētāja Tiesu palāta motīvējusi ar to,
ka par tiesā iemaksāto naudas summu pastāvot strīdus starp
sīīdzētāju un Arnoldu C, kāds strīdus esot izšķiratns prasības
kcārtībā. Tomēr CPN 1676. un sek. р., uz kuriem sildzētāja atsaucas, ncmaz ncattaisno virjas uzskatu, ka šis strīdus būtu
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izšķirams prasības kārtībā. īstenībā, nav tāda likuma, pēc
kura strīdus par to, kam pie parādnieka naudas sadalīšanas
starp kreditoriem pienākas zināma naudas summa, kura šajā
lietā iemaksāta tiesas depozītā, varētu tikt izšķirts tikai prasības kārtībā, bet nevis tajā pašā nekustama īpašuma pārdošanas lieta, kurā notiek arī naudas sadalīšana.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 421, Bērtiņ-Bērziļia 1.)

1699. (2066.).
Tiesu palāta atzinusi, ka Apgabaltiesas preklūzijas lēmums, ar kuru dzēstas visas nepieteiktās prasības un tiesības
uz mir. Natana K. mantojumu, nav attiecināms uz prasītāja Ls
3525,65 apmērā pret K. mant. masu, kas sastāda šīs prasības
priekšmetu. Savu uzskatu Tiesu palāta pamato uz to, ka v i en a i no K. mantiniekiem, vina atraitnei Hanei K-, bija zinārns,
ka pastāv miruša vīra parāds minētā apmērā prasītājam pretim
un ka tādēļ prasītājam Šis prasījums proklāmas laikā nebija jāpieteic tiesā. Tik plašā nozīmē Tiesu palātas uzstādītā teze gan
nav pieņemama un tā arī neizriet no Senāta CKD sprieduma
(32/914) uz kuru Tiesu palāta atsaucas. Šinī spriedumā Senats
nostājies uz tā viedokļa, ka prasījuma pietcikšana proklāmas
laikā nav vajadzīga, ja par šc prasījumu zinājusi m a n t i n i e к i
(tū tad v i s i mantinieki, bet nevis tikai mantinicku dala). Šāds
uzskats tiek aizstāvēts arī literātūrā (sk. Tatarin, Die Legiti
mation des Erben nach russ. und balt. Recht, § 37, VII). Та
tad, Tiesu palāta nepareizi domā, ka šajā zii.iā pietiktu, ja kreditora prasījums bfitu zināms v i e n a m rnantiniekam. Tiesu
palātas pielaistai kiūdai konkrētos lietas apstākļos tomēr nav
nozīmes, jo по lietas redzams, ka mir. Natans K. atstājis kā
mantiniekus — bez savas atraitnes Hanes K. — tikai savus
divus mazgadīgos bērnus. Šādos lietas apstāklos gan jāatzlst par pietiekošu, ja prasītāja prasījums bija zināms vienai
Hanei К., jo pēdejā kā savu mazgadlgo bērnu dabiskā aizbildnc reprezentē savus bērnus visās juridiskās attiecībās. Atbildētājas aizrādījums, ka Hanei K. bijis līdzaizbildnis — Äbrarns L., nepelna ievērības, jo no lietas gan redzams, ka L. ir
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Natana K. mant. masas aizgādnis, bet ka vinš būtu arī K. bērnu aizbildnis, par to lietā datu nav. Tādā kārtā Tiesu palāta,
atzīstot ka prasītājam savs prasījums ncbija jfipieteic tiesai
proklānias laikā, nav — gala slēdziena ziņā — likumu pārkāpusi.
Jautājumam par to, vai pati Hane K., kā viena no Natana K. mantiniekiem, pasutījusi preces pic prasītāja, no augšā minētā viedokļa nav nozīmcs, jo no svara ir vienīgi Tiesu
palātas konstatējums, ka parāds Iianai K. bija z i n ā m s. Ta
del atkrīt un Senātā ncmaz nav apspriežami kasācijas sūdzības iesniedzējas apsvērumi sakarā ar Tiesu palātas konstatējumu par preču pasūtīšanu no Hanes K. puses. .
masu.)

(1935. g. 23. maija spr. NT. 522, Cimia pr. 1. pr. Krcicbcrsa mant

1702. (2069.).
Saskanā ar CPN 1702. р., prasību par proklāmas laikā
nepdeteikto ticsību anullēšanu var celt, starp citu, gadījuma,
kad atzītas par nepatiesām ziņas, kas sniegtas līīgumā izdarīt
uzaicinājumu. Konkrētā gadījumā atbildēlājs Kārlis S. 1929.
g. 27. augustā griezies pie tiesas ar lūgumu (uz kura pamata
tika ierosināta proklāma), paskaidrojot, ka pēc 1928. g. 27. oktöbrl mirušā Ignata S. kā mantinieki palikuši lūdzējs un brāli
Jāzeps (prasītājs) im Benedikts S., un lūdzot apstiprināt viņu
mantošanas tiesībās uz Ignata S. mantojumu p ē с 1 i к u m а
pienācīgā domātā dalā. Pēc proklāmas termiņa notecēšanas
Apgabaltiesa par Ignata S. mantiniekiem apstiprinājusi Kārli
?. un Karolini J. vicnlīdzīgās dalās, atzlstot nepieteiktās prasības un tiesības par iznīcinātām. PvasTtājs prasības kārtībā
lūdzis minēto lēmumu atcelt, aizrādot uz to, ka mir. Ignats S.
visu savu man tu esot novēlējis ar testāmentu vinam, parasitär
jam, un ka atbildētājs Kārlis S., icrosinot prpklāmas lietu, šo
ap&tākli esot noklusējis. 'l'iesu palata, apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu, prasību apmiermājusi tikai prct atbildētāju J.
uz tā pamata, ka viņa prasību atzinusi; J. Tiesu palātas spriedümu nav pārsūdzējusi. Prct Kārli S. cclto prasību Tiesu pa
lata atraidTiusi, nakot pie sledziena, ka viņš tiesu nccsot mal-
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dinājis. Pie tam Tiesu palāta tomēr nemaz nav apsverusi
prasltāja apgalvojumu, ka Kārlis S., ierosinot proklāmas lictu,
zinājis par testamenta pastāvēšanu, kuru Ignats S. taisījis prasītājam par labu. Šim prasītāja apgalvojuinam tomēr var bot
nozlrne, jo ja tas izrädltos par pamatotu, tad būtu jāatzīst, ka
Kāriis S., pretēji Tiesu palātas domām, tiesu i r maldinājis.
Maldināšana šādā gādījumā pastavētu iekš tā, ka Kārlis S.
zinādams par testamenta pastāvēšanu un tomēr lūdzot apstiprināt viņu mantošanas tiesībās pēc 1 i к u m a, ar testamenta
pastāvēšanas fakta noklusēšanu bīltu panācis tādas uzaicinājuma lietas ierosināšanu, kura vispār nav pielaižama testāmentam pastāvot. Šādā gadljumā prasītajam būtu tieslba apstrīdēt Apgabaltiesas preklūzijas lēmumu saskaņā ar augšā minēto CPN 1702. pantu; lūdzēja apgalvojums, ka vinam mantojums pienākas pēc likuma — ja viņam zināms testamenta pastāvēšanas fakts — bez šaubarn kvalificējams kā ncpatiesu
zinu sniegšana CPN 1702. p. nozīmē. Tiesu palatai tādēļ nebija pamata izvairlties no minētā prasltāja apgalvojuma apspriešanas un izšķiršanas.
(1935. s. 23. maija spr. Nr. 706, Smilffina pr. 1. pr. Smiiginu u. c.)

VI. piel. (pie 1396. p. piez.) 3.
Tiesu palāta uz vinas spriedumā aprādīto apsvērumu,
sevišķi uz uzturas Hguma un nopratināto liecinieku liecību pa
mata konstatējusi, ka atbildētājs Adams К. apoēmies dot savai mātei — prasītājai lldz viuas miršanas dienai no Vangas
pag. „V." mājām dažādus alimentus, kuri uzskaitīti šai līgnmä, pie kam alimentācijas līgumu vajadzēja nostiprināt zemes
grāmatās kā V. māju apgrūtinājumu; ka starp Ādamu.K. un
atbildētāju Liliju R. bijis noslēgts līgums par mājas pārdošanu,
bet Centrālā zemes ierīcības komiteja pārdošanu neatvēlējusi
tā iemesla dēļ, ka pārdevēja mātei nav bijuši paredzeti alimenti; ka pēc uzturas nolīguma noslēgšanas Ādams K. izteicies, ka nevarēšot māju pārdot, jo iznākot pārāk lieli alimenti,
ka māja tomēr tikusi pārdota tai pašai Lilijai R., nenostiprinot
zemes grāmatās uzturas nolīgumu kā apgrutinājumu uz V. mājam; ka pēc uztura līguma noslēgšanas Lilija R. liecinieka С
klātbūtnē teikusi, ka māju nevarot pirkt, jo esot pārāk licli
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alimcnti; ka sarunā ar liecinieku G. Lilijas R, vlrs — Krišs R.,
kas kä atbildētāja Ādama К. pilnvaniieks noslēdzis uztura llgumu ar prasītāju, izteicies, ka viņa sieva Lilija R. māju nopirkusi
slepus, lai nebūtu līgumā jāieved alimenti. Izejot по šādiem
saviem kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem
konstatejumiem,
Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka pārdodot V. mājas parādniekam Ādamam K. bija nolūks ar šo darījumu nodarīt zaudējumus savai mātei — prasītājai šai lietā un ka par šādu parādnieka nolūku bija zināms arī mājas pircējai Lilijai R. Šāds
Tiesu palātas slēdziens, kas pamatots uz augšā aprādīticm
Tiesu palātas konstatejumiem, attiecas uz lietas faktisko pusi
un nav pārbaudāms kasācijas kārtībā, ar ко atkrīt visi atbildētājas kasācijas sūdzībā aprādītie paskaidrojumi ün iebildumi,
kuros viņa apstrīd Tiesu palatas sprieduma pareizību pēc bīitības. Pretēji atbildētājas iebildumam vioas kasācijas sūdzībā, Tiesu palāta, konstatējot, ka iepriekš tika noslēgts starp
atbildētājiein pirkiirna pardošanas līgums, kui;u Centrālā zemes ierīcības komiteja neatvēlējusi tā iemcsla dēl, ka prasītājai — pārdcvēja mātei Iīgumā nav bijuši paredzēti alimenti,
— varēja nākt pie slēdziena, ka pēdējais līgums bija noslčgts
slepus ar nolūku, lai līgumā nebūtu jāieved alimenti, un ka šis
parādnieka nolīiks bija zināms pircējai — atbildētājai. Konstatējot ar nopratināto liecinieku liccību, ka parādnieka nolūks bija izbēgt по pienākuma apstiprināt zemes gTāmatās uz
tura līgttmu un ka šis parādnieka nolūks bija zināms arī atbildētājai pircējai." Tiesu palāta varēja nākt pie slēdziena, ka
nevar būt nckādas nozīmes priekš lietas nopratināt atbildetājas apellācijas sūdzībā uzdotos lieciniekus. Konstatējot, ka
nav nekādu norādījumu, ka atbildētājam Ādamam K. bez jau
pārdotām mājām būtu vēl kāda manta, ar kuru varētu apmierināt nākotnē prasītājas uzturas prasījumus un ka pašā uztura
ITgumā paredzēts, ka tas būtu korroborējams, Tiesu palāta varēja nākt pie slēdziena, ka nav nozīmes tam apstāklim, ka atbildētājs tagad vēl dod savai mātei uzturu, jo tiklīdz šo uztu
ras došanu K. pārtrauktu, trūkstot augšminētam ierakstam
zemes grāmatās — prasītājas uzturas prasījums nevarētu tikt
apmierināts. Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi un
iebildumi viņas kasācijas sūdzībā, kuros viņa apstrīd Tiesu
palātas sprieduma pareizību.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 688, Krcicbergs pr. 1. pr. Kreicberfei u. c.)
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17.
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesnesa sprieduma motīviem, uz vinas spriedumā aprādīto apsvērumu, sevišķi uz
darba līguma grāmatiņas un nopratināto liecinieku lieclbu pamata nākusi pie sledziena, ka partu starpā bija vienošanās
faktiski strādājamo darba laiku pielīdzinat normālām 8 darba
stundām; ka tāda vienošanās runājot pretim likumam pardarba
laiku un nevarot būt prasītājam saistoša; ka tfipat, pēc Apgabaltiesas uzskata, nav iespējams dicnas algu (Ls 2,40) dalīt
uz nostrādāto stundu skaitu (16), jo 1930. g. 23. decembra papildinajums likumā par darba laiku (Lik. kr. 1930. g. — 194.)
tieši nosaka tādu algas aprēķināšanas kārtību, kāda pievesta
prasības sūdzībā. Šāds Apgabaltiesas slēdziens pilnīgi saskan ar likuma par darba laiku 17. panta saturu 1930. g. 23.
XII redakcijā (Lik. kr. 1930. g. — 194), ar ко atkrīt visi atbildētājas viņas kasācijas sūdzībā aizrādītie paskaidrojnmi un
iebildumi, kuros vioa apstrīd Apgabaltiesas sprieduma pareizību pēc būtības. Kā jau aizrādījusi Apgabaltiesa, Senāta
spriedums Nr. 1553 Mača un Gūtmaņa lietā nav piemērojams
Šajā gadījumā, jo minētā Senātā lietā atalgojums, kas izpaudies paušalsummas veidā savās sastāvdaļās tomēr bijis specificēts un zināma dala noteikta kā atlīdzība par virsstundu
darbu, bet sajā lietā tādas specifikācijas nav, bet ir pavisam
citāda veida vienošanās un proti: faktiski strādājāmo garaku
darba laiku pielīdzināt normālām 8 darba stundām. Ar to atkrīt visi atbildētāja kasācijas sūdzībā aprādītie paskaidroj'umi
un iebildumi.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 1330, Grebzdes pr. 1. or. „Witkowitzer
Bergbau und fZisenhütten Gewerkschaft in Mähr-Ostrau").

19.
Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša
spricduma
motlvicm, uz- viņas spricdumā aprādīto apsvērumu, sevišķi uz
prāvnicku starpā slēgtā Hguma un nopratināto liecinicku liecību pamata konstatējusi, 1) ka pašā līgumā ir tieši notcikts
prasītāja amats, t. ir ka vinš dienestā tiek pienemts n e v i s
kā komijs, bet gan kā v e i k a l a preču p ā r z i n i s un ka tādam tam saskaņā ar līgumu bija stingri jāievēro
visi līgumā minētie tālākie noteikumi; 2) ka prasītāja brālis
uzņēmies galvojumu par prasītāja darblbu viņam u z t i с ē t ā
a t b i l d ī g ā d i e n e s t ā 1. Liepājas kājnieku pulkā Ls 500
apmērā; 3) ka prasītājs kā veikala preču pārzinis varējis arī
pasūtīt vcikalam vajadzīgās preces, bez kaut kādas tālākas
atļaujas prasīšanas un ka vinš tā arī darījis. Izejot no šādicm
saviem konstatējumiem, Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka
prasītājam ir bijušas tādas rīcības tiesības, kādas nebauda
vicnkāršs pārdevējs-komijs, un ka prasītājs uzskatāms kā uzticlbas pcrsona, kura nav padota nevis likumam par darba
laiku 17. р., bet gan 19. р. nosacījumiem. Šī slēdziena pamatā
esošie Apgabalticsas konstatējumi nav pārbaudāmi kasācijas
kārtībā, bet no šādicm saviem konstatējumiem Apgabaltiesa
varēja nākt pie minētā slēdziena, ka atbildētāja aicinājusi prasītāju dienestā k ā u z t i c ī b a s p e r s o n u u n k a viņš uzskatāms par atbildīgu personu, kas padota likuma par darba laiku 19. p. noteikumiem.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 826, Hūna pr. 1. pr. I Liepājas kājnieku
pulku.)
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546.
Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 31/1361), ka Apgabaltiesai un arī Tiesu palātai pieder uzraudzības tiesības par
konkursa valdi tai nozīmē, ka tiesai ir tiesības neatzit par
spēkā esosu tādu kreditoru sapulces lēmumu, kurš piešķir
konkursa vaidei atlīdzību pari par likumā obligātoriski un ab
solut! saistošā veidā paredzēto normu un ka tādai pat tiesas
uzraudzībai ir padota arī atlīdzības noteikšana zvērinātam
kūrātoram. Šīs uzraudzības tiesības pieder tiesai ne tikai gadījumos, kad atlīdzība ir noteikta zv. kūrātoram uz Tirdzn.
proc. lik. 545. panta pamata, vai konkursa vaidei uz 548. panta
pamata, kādos gadījumos pats likums ir noteicis atlīdzības
normas lielumu, bet arī gadījumos, kad zv. kūrātoram ir no
teikta atlīdzība uz Tirdzn. proc. lik. 546. panta pamata, kurš
atstāj brīvību atlīdzības normas noteikšanā, jo konkursa masa.
nekad neatrodas kreditoru sapulces pilnīgā rīcībā, bet kon
kursa vaidei jārlkojas ar to ne tikai kreditoru, bet arī kridāra
interesēs un viņai kā oficiālai iestādei vispārīgi nav tiesības
pat ar kreditoru piekrišanu it kā brīvi rīkoties par konkursa
masu un tādēl tiesai, kuras uzraudzībai konkursa valde ir pa
dota, ir pienākums atcelt uzraudzības kārtībā kreditoru sapul
ces lēmumus, vai to dalas, kurus tiesa atzist par pretimrunājošiem likumam (Sen. CKD 31/1137). Ar to atkrīt apcerējumi
kasācijas sūdzība par to, ka tiesai šinī gadījumā nebija tiesības uzraudzības kārtībā atcelt kreditoru sapulces lēmumu un
ka parādnieks pats var aizstāvēt savas intereses sūdzības ceļā par kreditoru sapulces un konkursa valdes lēmumiem. Tie
su palāta nāca pie slēdziena, ka zv. kurātora darbs ir pilnīgi

,-т
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atlīdzināts ar tiem Ls 1000.—, kurus viņš jau bija sanēmis, tā
kā katra papildu atlīdzība viņam ir lieka. Tiesu palatas slēdziens, ka ar Ls 1000.— zv. kūrātora darbs ir pilnlgi atlldzinäts, attiecas uz lietas faktisko pusi un nav pārbaudāms kasa
cijas kārtībā. Ar to atkrīt apcerējumi kasācijas sūdzībā, ar
kuriem tiek apstridēta §ī slēdziena pareizība pēc būtības.
(1935. g. 20. febr. spr. Nr. 733, Buša 1.)
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Komisonārs gan pats par sevi neatbild par iepirkto preču kvalitāti; komisionāram tomēr jānodod norēķins un vairāk
par patiesi samaksāto nevar prasīt no komitenta. Ja, pēc komisijas līguma, komisionāram jāatbild par preču kvalitāti neatkarīgi no tā, cik viņš būtu samaksājis, tad ar to komisionārs
ncmaz nepārvēršas par „piegādātāju" (kā d o m ā T i e s u
p а 1 ā t а!), bet tādā gadfjumā komisionāram saskaņā ar komisijas līgumu būtu piešķirtas pašiestāšanās tiesības (lik. 14.
р.), n e m a z n e z a u d ē j o t k o m i s i o n ā r a ī p a š ī b u .
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 647, Lifšica pr. !. pr. Rivošu.)
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1927. g. 4. okt. noteikumi par negodīgas konkurences apkarošanu (Lkr 174.).
1) Nepareizi atbildetäja apgalvo, ka noteikumi par negodīgas konkurences apkarošanu neaisargājot prasītājas preču nozīmju un firmas tiesības pret atbildētājas pielaisticm pārkāpumiem. Preču nozīmju tiesības, pēc būtības, nekas cits,
kā „ar reģistrāciju — pieteikšanas ceļā — formālizētas kon
kurences tiesības". Minēto Notcikumu 5. р., tieši nosaka, ka
uzuērnums nedrikst lietot tādu nosaukuinu vai firmu vai kādu
citu apzīmējumu, kuru varētu samainīt ar kāda cita konkuren
ces uzņēmuma nosaukumu vai firmu vai kādu citu apzlmējumu; aizliegts ari laist apgrozībā preces svešu firmu vai uznēmuma iesaiņojumos. Tālākais 6. p. ari nosaka, ka sakarā ar
saistībām, kuras Latvija uznēmusies ar starptautiskiem līgumiem (tā tad arī pievienojoties Parlzes 1883. g. konvencijai)
aizliegts apzīmēt vai laist apgrozībā Latvijā ražotās preces ar
nosaukumiem, kuri var maldināt preču uoņēmējus attiecībā
uz šo preču ražošanas vai izcelšanās vietām. Tā tad, Notei
kumi par negodīgas konkurences apkarošanu izteic vispārējo
aizliegumu maldināt publiku ar nepareiziem firmas un preču
nozīmju apzīmējumiem un nosaukumiem. Pretēji atbildētājas
domām, Noteikumu 19. p. paredzētais faktiskās reciprocitātes priekšnoteikums nemaz nav piemērojams attiecībā uz tādas valsts akciju sabiedrību aizsardzību, ar kādu Latvija bija
jau noslēgusi attiecīgu konvenciju par firmas vai preču nozīmju savstarpējo aizsardzību (piem. pievienojoties Parīzes
1883. g. konvencijai).
(1935. g. 22. febr./22. martā spr. Nr. &52, akc. sab. „Continental" pr.
1. pr. akc. sab. „Rigas sumijas manufaktūra Kontinents".)

1927. g. 4. okt. noteiJcumi
par negodigas konkurences .apkarošanu (Lkr. 174)
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2) Taisni tāpēc, ka 1927. g. 4. oktöbra Noteikumiem
(Lkr 27/174) n a v piešķirts atpakajejošs spēks, 18. р. рагеdzētais 3 gadu noilgums nav attiecināms uz tagadejo prasību,
bet var attiekties tikai uz pārkāpumiem, kas notiktu p ё с
minēto Noteikumu spēkā stāšanās (1927. g. 20. oktobrī). Tagadējā prasība celta 1930. g. 5. aprīlī, iā tad pirms 3 gadu notecēšanas no Noteikumu spēkā stāšanās. Neatkarīgi no tā,
pēc Tiesu palātas konstatējuma, atbildētāja lieto nosaukumu
„Kontinents" etc. reklāmās un sludinājumos vēl „līdz šam laikam", tā tad turpina prasītājas tiesību pārkāpumus līdz pat
prasības celšanas dienai. Tā tad lieta grozās ap nepartraukti
turpinošos pārkāpumu (Soda lik. 67. p. beigās; Mincs, Krimināltiesību kurss, visp. daļa 296. Ipp. 1. par. piez.). Tāpēc 3
gadu noilgums līdz prasibas celšanai pat nav sācis tecēt. Prelēji atbildētājas apgalvojumam, Tiesu palāta gan apspriedusi
viņas aizrādījtnnu par to, ka prasītāja neesot ievērojusi Rūpn.
nolik. 161". p. (1906. g. red.) paredzēto 3 gadu noilgumu. īstenībā, prasītāja savu pirmo prasfbu par atbildētajai reģistrētās preču nozīmes atzīšanu par nederīgu cēlusi jau 1925. gadā, t. i. tai pašā gadā, kad preču nozīme tikusi reģistrēta atbildētājai. Ar to katrā ziņā noilgums ticis pārtraukts, kaut ari
prasība tikusi, aiz priekšlaicības, atraidīta (CL 3630. р., CPN
793. р.). Tiesu palāta šai ziņā uzsvērusi, ka pašai atbildētājai
būtu bijis savā laikā jācej savukārt prasība 3 gadu laikā, skaitot no tā laika, kad prasītaja sanēmusi apliecību par v i ņ a i
reģistrēto (1922. g.) preču nozīmi.
(1935. g. 22. febr./22. marta spr. Nr. 652, akc. sab. „Continenta]"
pr. ]. pr. akc. sab. „Rigas gumijas manufaktüTa Kontinents".)

1926. g. 3. febr. lik. par Latvijas pievienošanos starptautiskās
rūpniecisku īpašumu aizsardzības Savienības konvencijai un
nolīgumiem.

(Lkr. 21.).
Jautājumā par prasītājas ticsību prasīt savas firmas un
preču nozīmes aizsardzību Latvijā, izšķiroša nozīmc piešķirama Parīzē 1883. g. 20. marta noslēgtai starptautiskai kon
vencijai par rūpniecības īpašuma aizsardzību, kurai 1913. g.
pievienojusies Vācija (Vācijas valsts vēstnesis 1913. g. Nr.
23.) un 1926. g. 3. februārī arī Latvija_(V. V. 26/34. Nr.). Mi
neta konvencija vēl sevišķi minēta Arlietu ministrijas izsludinātā starptautisko konvcncijn sarakstā, kurām bija pievie
nojusies Latvija (V. V. 26/41. Nr., VII 10). Ar minēto konvenciju līgumslēdzējas — valstis nodibina savienību rOpnieciska
īpašuma aizsardzībai (1. р.). Pēc minētās Konvencijas 2., 8.,
!0.-bis p. (sk. konvencijas norakstu II 43) līgumslēdzēju — valstu pilsoniem, starp citu, attiecībā uz preču nozlmēm, firmu un
negodīgas konkurences apkarošanu (les marques de fabrique
ou de commerce . . . le nom commercial... la repression de
la concurrence deloyale) pieder tie paši labumi (des avantages", Vorteile), kādus attiecīgas valsts likuini tagad un nākotnē piešķir s a v i e m pilsoņiem. Saskai.iā ar šo. ligumslēdzēju
— valstu pilsoni bauda to pašu aizsardzību un aizstāvību tiesā
pret viņu ticsību traucējumiem, kā arī iekšzcmes pilsoui, ja
vien viņi izpilda tās pašas formālitātes un nosacījumus, kādus
savicm pilsoņiem uzliek iekšzcmcs likumi. Pēc tās pasas
konvencijas līgumslēdzēju — valstu picderīgiem (pilsonicm)
nedrīkst uzlikt par picnākunm nodibināt domicilu vai sēdekli
tai valstī, kur aizsardzība tiek pieprasīta (2. р.). Firma (Le

1926. g. 3. febr. lik. par
Latv. pievien. starpt. rūpn.
ipaš. aiza. sav. kon.u.nolīg.
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nom commercial sera protege, der Handelsname) ir jāaizsargā visās līgumslēdzēju valstīs bez reģistrācijas'pienākuma
(sans obligations de depot ou d'enregistrement, ohne Ver
pflichtung zur Hinterlegung), neatkarīgi по tā, vai firma sastāda preču nozīmes dalu vai nē (8. р.). Visas līgumslēdzēju
valstu savienibas piederīgam dot attiecīgu aizsardzibu pret
negodīgu konkurenci (10-bis).
Uz šī pamata prasītājai tiesība prasīt aizsardzibu kā savai preču nozīmei, tā arī savai firmai, bez tā, ka viņa būtu nodibinājusi sedekli Latvijā, un līdz ar to — saprotams — arl
bez tā, ka vinai tiktu piešķirta tiesība darboties Latvijā. Vācijā likumigi nodibinātās akciju sabiedrības ipso jure atzīstamas par likumīgi pastāvošām, saskaņā ar Latvijas-Vācijas līguma saimniecisko attiecību nokārtošanu § 5. (Lkr 26/153).
То pašu principu bija atzinis jau Kr. Senats (CKD 96/2) pēc
Krievijas-Vācijas 1885. g. 18. jūnija konvencijas par akc. s-bu
savstarpējo atzīšanu. Ar to atkrīt visi atbildētājas paskaidrojumi viņas kasäcijas sūdzlbā par to, ka 1926. g. konvencija
im 1927. g. 4. oktöbra Noteikumi par negodīgas konkurences
apkarošanu (Lkr 27/174) neattaisnojot prasltājas leģitimāciju
tagadējās prasības celšanai it kā tās neregistrācijas dēl Latvijā.
(1935. g. 22. febr./22, marta spr. Nr. 652. aJcc. sab. „Continental"
pr. ]. pr. akc. sab. „Rigas gumijas mamifakiura Kontinents".)
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401.

Prctēji atbildētaja paskaidrojumiem vn.ia kasacijas sddzības 1. pktā, Tiesu palāta vareja nerēķināties ar prasītāja
/ a n a Kr. atteikšanos по mantojuma attiecībā uz vina nepilngadlgo dēlu Aleksandru, jo, ja arī tēvs uzskatāms par sava dēla
dabisko aizbildni, tomēr arī aizbildnis var atteikties по aizbilstamam piekritušā mantojuma tikai ar bāriņtiesas piekrišanu (CL 401. р.), bet ka šai gadījumā tāda piekrišana būtu
dota atbildčtājs pat neapgalvo.
(1935. ц. 22. maija
Vilmani.)

/

15. jūnija spr. Nr. 573, Krastii.ni pr. 1. pr.

919.
Tiesu palāta, ievērojot Senāta rīkojumu šinī lietā, uz viņas spricdumā aprādīto apsvērumu, seviški ucmot vērā Pētcva M. atstātā mantojuma dalīšanas līgumu, konstatējusi, ka
pēc šā pēdējā līguma „zemnicku mājas Nr. 13" streijgabals
,.P. zeme" apm. 25 pīīrvietas pārgājis atbildētājas Tpašuma uz
visiem laikiem; ka šo dalīšanas līgumu starp citicm parakstījis arī prasītajs; ka atbildetāja ūz sa dalīšanas līguma pamata
valda minēto nekustamo mantu pēc sava vira ncāves, kas kritis karā, pilda līgunia noteikumus un maksāja pašvaldības nodokļns; ka pēdcjos gados, kamēr licta esot tiesā, nodoklus по
v-inas vairs nepieucmot ar aizradijumu, ka tie jau esot nomaksati; ka pārējie Pētcra M. mantinieki, to starpā arl prasītājs, ir atzinuši atbildčtājas tiesību uz stridus zemes gabalu;
ka vēlāk, kad lieta ņēmusi atbildētajai nelabvelīgu virzienu un
par vienīgo ncl. Pčtera M. mantinieku apstiprinats tēvs Otto
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M., к а d s 1 ē m u m s t о m ē r v ē 1 ā к a t с e 11 s, — prasītājs noslēdzis ar tēvu Otto M. dāvināšanas līgumu par strīdus
zcmi un pēc tam to korroborējis uz savu vārdu, labi zinādams,
ka šī zeme uz savstarpējā līguma pamata picder atbildētājai.
īzejot no šādiem savicm kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem konstatējumiem, Tiesu Palāta vareja nakt pie slēdziena, ka prasītājam bija zināms, ka atbildētājai ir liktfmīgas
tieslbas uz stridū csošo zemes .^abalu; ka prasītāju nevar uzskatīt par kādu trešu pcrsonu, jo viņš pats ņēmis dallbu pie līguma slēgšanas mantošanas lietā, kādēl lietas paticsie apstākļi
bija zināmi un ka nevar atzīt, ka prasītājs, korroborējot strīdus zcmi uz savu vārdu un celot šo prasību, būtu rīkojics labā
ticībā, kamdēl arī atbildētājai bija ticsība atsauktics uz CL
919. р., saskanā ar kuru īpašuma prasība noraidāma, ja atbildētājs pierāda, ka viuš var strīdū esošo lictti valdīt, pamatojoties uz kādu HetisKu tiesību, vai kaut arī personisku tiesību, bet tādu, kura prasītājam jāatzīst. Ar to atkrīt visi prasītāja kasācijas sūdzībā aprādītie paskaidrojumi un iebildumi,
kuros viņš apstrīd Ticsti palātas sprieduma pareizību pēc
būtības.
(1935. g. 15. jūnija spr. Nr. 1156, Meiss (Meisits) pr. 1. pr. Meisit
(Meiss).)

1425.
Pretēji Tiesu palātas domām, amatpersonas (tiesu izpildītāja) rīcība, aprakstot prasītājai ieķīlāto parāduieka mantu
tā pārējo kreditoru prasījumu apmierināsanai, nekad nav kvalificējama kā prasītāja, kā ķīlu ņēmēja, valdīšanas traucējums.
Tiesu izpildītājs rlkojies nevis kā privātpersona; CL 661, 683,
684. pp. ncmaz nav piemērojami šTs amatpersonas rīcībai;
prasītājam nebija tiesības ar varu prctotics tiesu izpildītāja
rīcībai (683. р.). Tiesu izpilditājs un resp. 3. pcrsona, kurai tas
mantas bija nodevis glabāšanā, valdījuši mantas nevis savā
vārda un viiļu valdīšanai nav bi.iusi civīltiesiska nozīmc, un
nevar šo valdīšanu (resp. mantas izrjemšanu no prasīfājas kā
rokas ķīlas ņēmējas valdīšanas) uzskatft par prasītajas valdišanas atkrišanas pamatu, ii kā pēc CL 1425. p. Tāpat kīlu uē-
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mēja rokas ķīla nevar pati par scvi izbeigtics gallgi ar minēto
mantu pārdošanu izsolē, jo ķīlu ņēmēja ķīlu tiesTbas pastāv
vel attiecībā uz izsolē ienākušp surnmu (1434. р.). Izsoli ne
var atzlt par atsavināšanu 1425. р. „с" nozīmē. Pārdodot parādnicka mantu, ticsu izpildītājs ncrīkojas paradnieka uzdevumā un prasītāja pat klusēšanai pie tam nav civllticsiskas
nozīmes vai sckas.
(1934. g. 21. novembra spr. Nr. 740, Jelgavas s-bas kases konkursa
valdes pr. 1. pr. Latvijas Hanku u. c.)

3067.

Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka saskaņā ar CL
3066. un tāl. p. par personas domicilu atzīstama tā vieta, kura
sastāda personas pilsoniskās dzīves un nodarbošanās centru,
pie kam domicīlu var nodibināt ar brīvu gribu apmesties zināmā. victā pastāvīgai dzīvošanai, kas izpaužas ar faktisko apmešanos zināmā vietā, ierīkojot sev jaunu saimnieclbu vai pārnesot savas mantas lielāko daļu uz šo vietu, un iesākot tur dzīvot. Piemērojot šos apsvērumus par domicīla butībii konkrētiem lietas apstākļiem, Tiesu palāta, vispirms, ir konstatējusi,
ka prasītājs iebraueis Rīgā 1932. g". 25. februārī un uzturējies
viesnīcā līdz 1. martam, kad izbraucis uz Berlīni, bet pēc tam
pieteikts Riga по 1932. g. 9. septcmbra. Tāpat tiesa ir konstatējusi, ka prasītājs ierīkojis Latvijā aģentīīras kantori, izņēmis tirdzniecības zīmi un nomājis attiecīgas telpas. No šādiem konstatējumiem Tiesu palāta ir nakusi pie slēdziena, ka
prasītājam ir bijis animus manendi Latvijā, ka vii,iš savu gribu
apmesties Latvijā ir izvedis, un ka prasība 1932. g. 1. marta
(Tiesu palāta ncpareizi konstatē 11. martu) ir celta p ē c domicila nodibināšanas Latvijā. Nākot pie šadiem slēdzieniem,
Tiesu palata tomēr nav apsvC'rusi atbildētājas piliivarnicka
šai zina celtos iebildumus, ka īslaicīga uzturēšanās viesnīcā по
1932. g. 26. febi'Luāra līdz 1. martani neliecina par prasītaja
animus manendi Latvijā, ka ta prasītāja rieība agentūras nodibināšanā un telpu nomasanā, по kufas tiesa spricž par prasītaja nodoinu apmcsties Latvijā, ir notikusi tikai 1932. g. septembri, kad prasītajs iegadājies Iekšlietu ministrijā permancn-
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tu vīzu palikšanai Latvijā uz 6 mēnešiem, un ka prasītāja lēģitimācija domicila zii.ia apspriežama pēc prasības iesniegšanas momenta, ни nevis pēc tiem notikumiem, kas icstājušies
p ē с prasības iesniegšanas. Ja Tiesū palata nākusi pie slēdziena, ka prasība tikusi celta p ē c domicila nodibinašanas
Latvijā, tad ticsai vajadzēja paskaidrot pamatus šādam savam
slēdzienam, kā arī apsvērt atbildētāja pilnvarnicka Šai zii.iā
celtos icbildumus. Tiesu palāta nav paskaidrojusi, kādēj vii,ia
atrod sakarību starp īslaicīgu uzturēšanos februāra mēnesī un
icbraukšanu uz pastavīgu dzīvi tā paša gada rudenī. Ar to
Ticsu palāta pielaidusi savcā spriedumā motīvēšanas ncpilnību,.
pārkāpjot CPN 816. p.
(1935. g. 11. aprīla. spr. Nr. 1863, Cimmera pr. 1. pr. Cimmers.)

3436.

Apgabaltiesa uz viņas spriedumā aprādīto apsvērumu,
sevišķi uz lietā esošo apliccību pamata konstatējusi, ka prasītājs sastāvējis atbildētājas dienestā kā praktikants laikā no
1929. g. 14. augusta līdz 10. septembrim; ka viņš saslimis
1929. g. 5. septembrī ar bērnu trieku, un ka viņš nav bijis picteikts slimo kasei; ka saskauā ar Grašu pasasta valdes apliccību un Rigas pilsētas slimnīcas apliccību prasltājs ir ārstējies 1. Rigas pilsētas slimnīcā по 1929. g. 16. oktöbra līdz 1930.
gf. 22. februārim, pie kam par visu laiku nācics maksāt Ls
667,75, no kuras summas Ls 225,72 nāk uz pagfasta valdes rēkina, bet Gulbenes slimnīcā по 1930. g. 16. dccembra līdz 1931.
g. 11. martam, par ко jāmaksā Ls 453, no kuras summas pagasta pašvaldībai jāmaksā Ls 201,34. Izejot no šādiern saviem,
kasācijas kārtībā nepārbaudāmiem, konstatējumiem, Apgabaltiesa nākusi pic slēdzicna, ka ja atbildētāja būtu savā laikā pieteikusi prasītāju slimo kasč, pēdeja segtii prasītāja izdevumus
par ārstēšanu slimnīcās 6 mēnešu laikā, kas tagad jāsedz pašam prasītājam un ka tamdēļ prasība apmierināma. Atbildetāja atsaukšanās uz to, ka prasītājs včl nav nomaksajis sliinmcāin to sLimimi, ко но vitia pieprasa, pēc Apgabaltiesas domām neesot dibināta, jo nav šaubu par lo, ka slimnīcam i r
t i e s ī b a so s u m m u prasīt no prasītāja un pēdējā picua-
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kums ir to samaksāt. Savä kasācijas sīīdzībā atbildetaja aiz
rada, ka pienfikxims atlīdzināt zaudejumus, par ко cclta praslba, ir tikai tad, ja zaudējumi tiešām ir nodariti (CL 3444. р.),
bct prasītājs nav mēģinājis picnīdīt un Apgabalticsa arī nav
konstatējusi, ka ārstēšanas izdevumu maksātājas pašvaldības
bntu kaut jcl no prasītāja pieprasījušas šo izdevumu samaksu.
Kasācijas sūdzība pclna ievērību. Nav šaubas, ka praslba
celta par zaudējumiern, kas prasītājam cēlušics atbildētājas
bezrūpības dēļ, un arī Apgabaltiesa piespriedusi prasibā paredzēto summu kā atlīdzību par zaudējnmiem, kas prasītājam cēlnšics caur atbildētājas nolaidīn-o rīcību. Saskaņā ar CL 3436.
p. zaudējums var bīit vai nu tāds, kas jau. noticis, vai täds, kas
vēl stāv priekšā; p i r m a j ā g a d ī j u m ā v i ņ š d о d t i e s ī b u u z a 11 ī d z ī b n. bet otrajā — uz nodrošinājumu. Prasītājam jau bija no atbildētājas piespriesta ar 1933. £. 21/22.
aprīlī notikušo Apgabalticsas spricdumu summa Ls 451,84 apmērā ar %, starp citu, к ā а 1 g- a p a r б m ē n e š i e m, ко izmaksātu slimo käse, ja prasitajs būtu pieteikts slimo kasei,
bct prasitajs, kā to pareizi aizrāda atbildētāja savā kasācijas
sūdzībā, nemaz nav pierādījis nedz pat aizrādījis, ka no vina
prasībā minētas summas būtu kaut jcl pieprasītas. Kaut gan
atbildetaja nenoliedz, ka runā esošās summas pienāktos attiecīgām slimnīcām par prasītāja ārstēšanu, — tomēr jāucm vērā,
"ka atbildetaja nav vēl nostādīta nokavējumā nn tamdēl viņai
ir tiesība aizradīt uz to, ka prasība atzīstama par priekšlaicīy;u.
Neņemot to vērā, Apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepilnību un
līdz ar to pārkāpusi CL 3436. p.
(1935. R. 15. jūn. spr. Nr. 2434, Kalnirja pr. 1. pr. Cesvaines piensaimnieku sab-bu.)

3537.

Apgabaltiesa uz viņas spricdumā apradīto apsvērumu,
sevišķi uz nopratināto liecinieku liccību pamata, konstatējusi:
1) ka prasītājs kalpojis irarnizona virsnicku klubā kā viesmīlis; 2) к a v i ņ š s t r ā d ā j i s v i r s s t u n d a s; 3) ka kaut
gan no prasftajas izdotas kvīts Nr. 130 izriet, it kā prasītajs
par visicm virsstundu darbiem līdz 1933. g, 27. sept. esot at-
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līdzību sauēmis, — tomēr, kā to paskaidrojis a t b i 1 d ē t ā j а
p i l i i v a r n i c k s savā 1934. g. 10. aprīll iesniegtā paskaidrojumā — šim kvīts tekstam attiecībā uz atlīdzības saņemšanu
par virsstundām csot tikai tā nozTme, ka atbildētāja puse ar šo
kvīti csot gribējusi nodrošinātics prct prasītaju, gadījumā, ja
vinam ienaktu prātā eelt pret atbildētāju kādu prasibu; 4) ka
arī divām, citām kvitīm Nr. Nr. 141. un 142., kurās iztcikts, ka
prasītājam pret atbildētāju nekādas naudas prasības vairs
nav, — ncvar piešķirt ģenerālkvīts raksturu, jo viņas izdotas,
vēl darbam turpinoties, bet ne pie darba beigšanas; 5) ka atbildētājs neapstrīd algas apmēru un laiku, kadu prasītājs nostrādājis, b e t n o l i e d z , k a p r a s ī t ā j s b ī ī t u s t r ā d ā j i s v i r s s t u n d a s u n l ī d z ar t о a t z ī s t , к а par
v i r s s t u n d ā m p r a s ī t ā j s atlīdzību nav s a ņ ē m i s ; 6) ka pavisam viņš strādājis 1752 virsstundas, par kurām viņam pienākoties Ls 1299,78, bet viņš cclis prasību tikai
Ls 1000,— apmērā. Izejot no šādiem saviem konstatējumiem
Apgabalticsa nākusi pie gala slēdziena, ka prasība apmierināma. Atbildētāja kasācijas sūdzība nepelna ievērību. üan,
pretēji Apgabalticsas uzskatam, ģcnerālkvīts izdošana izņēmuma gadījumos iespējama arī darba attiecībām turpinoties;
tomēr — principā — par ģenerālkvīti uzskatāma tāda kreditora apliecība, ar kuru v i e n a v e s e l a j u r i d i s k a a t tiecība
starp kontrahcnticm atzistama p a r
pilnīgfi
p a b e i j r t u un kura rada prczumpciju, ka visus но šas juridiskās attiecībās izrietošos parādus paradnieks samaksājis (sal.
Erdraan, System des Privatrechts IV—214. lp.). Oenerālkvīts,
par kuru runā CL 3537. р., ir starp pusēm j a u n о t i к u Š ā
a p r ē ķ i n a p ē d ē j ā d a ļ a u n viņa noteic, ka viss agrākais
parads ar generālkvlts izdošanu atzfstams par segtu (Cving-mann VI Nr. 1086). Runā esošā gadījumā ne no vicnas no
šīm 3 kvītīm neiznet, ka vii.ias bīītu izdotas kä kāda konkrēta,
starp kontrahentiem īiotikušā norēkina rczultāts, vai ka ar
viņu izdošanu bīītu pabeiģta kāda atsevišķa juridiska attiecība
starp darba devēju un tiēmeju. Tamdeļ Apgabaltiesa varcja
nāk't pie sledziena, ka nevicnai по šīm kvītīm (Nr.Nr. 130, 141
uii 142) ncvar piešķirt ģcncrālkvīts raksturu. Ar savu paskaidrojumu, ka — pretēji kvīts Nr. 130 saturam — p r a s ī t ā j s
nckādas
virsstundas
neesot
strādajis
un
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t a m d ē ļ arī n e k ā d u a t l ī d z ī b u par šīm virsstundām
n e c s o t s a ņ ē m i s , atbildētāja pilnvarnieks
pats atņēmis šai kvītij pierādījuma spēku. Ar to atkrīt visi
atbildētāja kasācijas sūdzībā izteiktie paskaidrojumi un iebildumi, kuros viņš apstrīd Apgabaltiesas uzskatu un novērtējumu atticcībā uz minētām kvītīm.
(1935. g. 15. jūn. spr. Nr. 1651, Šenkmana pr. 1. pr. Daugavpils
garnizona virsnieku klubu.)

3964.
Apgabaltiesa ir atraidījusi prasību uz tā pamata, ka prasītāja izsolē iegüto narnu vēl nav korroborējusi uz sava vārda,
kādēl vina icpretim atbildētājai nav atzīstama par izīrētāju
Lik. par telpu īri 27. p. nozīmē. Apgabaltiesa gan nepareizi apskata lietu no tā viedokļa, vai prasītāja būtu formali leģitimēta
celt prasību, jo runā esošā gadījumā lieta negrozās ap prasītājas aktīvleģitimāciju iepretira atbildētājai. Tiesai bija jāizškir tikai jautājums par to, vai prasītājai būtu saistošs īres
maksājums, kas izdarīts no irnieka ieprickšējam Tpašnickam
pirms izsoles, bct par laiku но izsoles līdz kādam turpmākam
tcrmipam, šis jautājums nemaz nav izšķirams no īpašuma
pārcjas momenta viedokļa (kā nepareizi domā Apgabaltiesa),
bet gan pēc CL 3964. р., saskaņā ar kuru no izsoles dienas pircējam pienākas pārdotās mantas ienākumi un labumi. Tā tad,
pireējam katrā zinā bīitu tiesības prasīt ienākumus (īri) no irtiieka, bet tikai tajās robežāš, kādās tādi ienākumi patiesi vēl
no īrnieka picnāktos. Tāpēc, ja izrādās, ka īrnieks jau pirms
izsolcs īri samaksājis iepriekšējam īpašniekam, tad īrnickam
nav jāmaksā tā pati īre arī pircējam. Pēdējam šai gadījumā
būtu tiesības minēto īri prasīt tikai no bijušā īpašnieka saskapā
ar CL 7,55. р., kā pareizi aizrāda īres valde. Tā tad, uz šā pa
mata prasība bija atraidāma, jo lietā ir konstatēts, ka Ire bija
samaksāta uz prieksu līdz 1931. g. 1. julijam, bet Latvijas
Banka taisni prasa īri tikai līdz šim tcrmiņam. Tādēl Apgabal
tiesas spricdums, ar kuru prasība noraidīta, gala slēdziena zii.iā
ir pareiza.
(1934. g. 21. marta
1. pr. Helmans.)

17. aprīla spr. Nr. 852, Latvijas Bankas pr.
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4029.

Apgabaltiesa, apstiprinot īres valdcs spriedumu, ir atraidījusi Amālijas R. prasību pret Jāni Р. pēc īres maksas par atbildetāja dzīvokli prasītājas namā, konstatējot, ka Tres līgumu
atbildētājs slēdzis ar prasītājas vīru, kuram ar sievu ir šķirta
manta, un kurš īres kvītis parakstījis savā vārdā, uz kādu konstatējumu pamata Apgabaltiesa nākusi pie slēdziena, ka atbildētājs ir atradies fres līguma attiecībās nevis ar prasītāju, bct
ar viņas vīru. Apgabaltiesas konstatētie apstākli vien, ka atbildētājs noslēdzis īres līgumu ar prasītājas vīru, kurš parakstījis īres kvītis savā vārdā, un ka prasītājai ar vinas vīru ir
šķirta manta, vēl nepierāda, ka īres līgums pastāv starp atbildētcāju un prasītājas vīru, un ka izlrētājs ir prasītājas vīrs. Pēdējais varētu uzstāties kā izīrētājs tikai tad, ja viņam piederētr. kāda по CL 4029. pantā minētām tiesībfun. Šo jautājumu
Apgabaltiesa ncmaz nav apsvērusi. Ar to Apgabaltiesa ir pielaidusi motīvu nepilnību.
(1935. g. 24. janv. spr. Nr,. 337, Roze pr. I. pr. Priedi.)

4549.
Pretēji prasītājas domām, no tā vien, ka atbildētāji-galvinieki uznēmušies ekspromis orisko galvojumu un izteikuši
piekrišanu aizdevuma atmaksas termiņa pagarinaŠanai, nemaz
neizrict, ka viņiem nebūtu tiesības atsaukties uz prasītājaskrcditores pielaisto nolaidību prasījuma picdzīšanā по trešā
parādnieka (Scn. CKD 33/984). Apgabaltiesa ir konstatējusi,
ka atbildētājs R. galvojumu atsaucis jau 1930. gadā. Prasība
iesniegta 1931. g. 24. aprīlī un prasītāja, ncnoliedzot nedz R.
galvojuina atsaukšanas tiesības, nedz atsaukšanas faktu, pati
1931. g. 21. maijā lūffusi lietu izslēgt no dienas kārtības un lietu
atjaunojusi tikai 1933. g. 28. janvārī. Šādos apstākļos Apgabaltiesa varēja nākt pie atzinuma, ka prasitāja nkojusies nolaidīgi attiecībā uz piedzīšanu по parādnieka un pielaidusi vilcināšanos, un ka tādēļ galvinieks atsvabināms no savas saistības (CL 4549. р.). Atceļot miertiesneša spriedumu un atraidot
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prasibu, Apgabaltiesa varēja R. piespriest izdevuinus ari par
abām instancēm, jo R. bija ieradies jau pirmā instancē un paskaidrpjis, ka prasību ņeatzist, un savīī apellācijas sūdzībā līīdzis uzlikt prasitajai visus prāvošanas izdevuinus (Isacenko,
гражд. процесс, IV 781. lp. un tur minēt spr.).
(1935. g. 22. febr. spr. Nr. 677, Stāmerienes krāj-aizdevu
pr. 1. pr. Ozplu un c.)

sab-ba
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28. (21., 1803.).

Tiesu palāta uz vinas sprieduraā pievesto apsvērumu pamata ir konstatejusi, ka Ābrams K. ar Jelgavas Apgabaltiesas
1932. g. 28. aprīla lēmumu ir atzlts par maksātnespējīgu parādnieku un ka Abrams K. nav iesniedzis lietā pierādījumus
par zvērināta kīirātora atjauju К. pcrsonīgi aizstavēt tiesā savas intereses. Šos Tiesu palātas konstatējumus Ābrams K.
nemaz heapstrīd. Uz savu konstatējumu pamata Tiesu palāta
varēja nāķt pie atzinuma, ka saskaņā ar CPN 28. p. Ābramam K. nav tiesības personīgi aizstāvēt lietā savas intereses.
Kasācijas sūdzības iesniedzēja pārmetums Tiesu palātai, ka tā
nav apspriedusi viņa ltīgumu izprasīt zvērināta kūrātora atbildi, vai viņš vēloties vest šo lietu vai ne, ir nepamatots. Nekādas apliecības izdošana no CPN 28. p. viedokia nav vajadzīga. Sūdzētājs pats varēja griezties pie zvērinata kūrātora.
Ka virjš to būtu darījis, Ticsu palāta atzinusi par nepierādītu
im šai zirjcā sūdzētājs Tiesu palātas motīvējumu pat neapstrīd.
Ar to a.tkrlt visi kasācijas sudzībā aprādītie apsvērumi.
(1935. g. 25. janv. spr. Nr. 119, Kleitia 1.)

239. (161 n .).
1) Apgabaltiesa uz viņas spriedumā aprādīto apsvērumu pamata, se'viški nēmusi vērā lietā iesniegrtās pasta kvītis,
ir konstatejusi, ka: 1) atbildētājs sarjēmis pa pastu no prasītaja
Ls 600,—; 2) atbildetājs atseviški piedzinis no prasītāja parādu pēc veksela pilnā apmērā; 3) lietā nav picrādits, ka prasītājs būtu parādā atbildētājam vēl uz kada cita pamata. Šādi
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konstatejumi atticcas uz lietas faktisko pusi, kas kasacijas kārtībā nav pārbaudāma. Uz savu konstatējumu pamata Apgabalticsa vareja nākt pie atzinuma, ka atbildētājām pa pastu
pārvestie Ls 600,— atticcas uz runa esošā vckseļa parādu.
Ar to atkrīt tā kasācijas sūdzības daļa, kurā atbildētājs apstrīd minētā Apgabaltiesas atzinuma parcizību pēc bīītības.
Atbildētājs aizrāda savā kasacijas sūdzībā, ka prasītājam bijis
vienīgais ceļš atdabūt samaksātos Ls 600,— iesnicdzot CPN
239. pantā paredzēto prasību. Atbildētāja viedoklis būtu uzskatāms par pareizu, ja lietā būtu konstatēts, ka prasītājs samaksājis Ls 600,— p i r m s piespiedu izpildīšanas kārtībā celtās prasības iesniegšanas, bet to atbildētājs pat neapgalvo.
Bcz tam no lietas redzams, ka prasītajs naudu nosūtījis 31. 17.
3. un 26. III. 31, bet spriedums uz vckscļa pamata taisīts 31.
18. III. No šiem datiem izriet, ka izpildu prasība celta pirms
naudas nosīītīšanas. Tādēļ Apgabaltiesa varēja nākt pie atzi
numa, ka vekseļa prasības lietā prasitajam nebija iespējams
iesniegt pierādījumus par vckscla parāda samaksu vienā dalā.
Pie tādiem apstākliem prasitajam nebija pamata iesniegt CPN
239. р. paredzēto prasību, kuras mērķis bīītu varējis būt tikai
a t s p ē к о t veksela summu, vekselprasības iesniegšanas laikā; bet tagadējais prasltājs uz šī pamata vekseļprasību apstrīdēt ncvarēja un tāpēc arī 239. p. parcdzēto prasību nevarēja icsnicgt.
{1935. g. 22. marta spr. Nr. 180, Gulbja pr. 1. pr. Balstu.)

2) Kcā rcdzams no lietas, atbildētājs M. iesniedzis 1932.
g. 21. oktobrī prasību pret tagadējo prasītāju A., par pienākošos darba algu. Tiesas sēdē 1932. %. 8. novembrī noticis izlīgums, pēc kura prāvnieki vienojušics, ka A. samaksāšot M.
30 latus naudā un nodošot vinam 72 kilogrammus rudzu graudā samērā ar nokalpoto laiku. Ierakstot šo izlTgumu protokolä, micrtiesncsis aiz klīīdas icrakstījis, 72 к i 1 о g r a in in u
vietā, 72 p u d i rudzu. Noteiktā laikā A. arī nosīītījis M. nandu Ls 30 un icdevis 72 klgr. rudzu, ar ко M. bijis ar inicru, bct
vēlāk vinš, izmautodams pielaisto klodu, izņēmis izlīffuma norakstu; 1932. g. 2. dccembrī noticis vii.iam par labu spriedums
piespiedu izpildīšanas kārtībā par 30 latiem naudas un 72 p ud i e m rudzu, līdz ar Ls 10 līgumsoda un Ls 4 tiesāšanās iz-
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devumicm, pie kam savu piespicdu izpildīšanas kārtibā piespriesto prasījumu M. 1933. g\ 3. janvārī cedējis Jānim В., kas
vērsis piedzīšanu uz Jana A. rnantu. 1933. g. 14. septembrl
Jānis A. cēlis pic miertiesneša prasību prct Hugo M. un Jāni
В., lūdzot atsvabināt viņu no 1932. g. 8. novembra tiesas Pro
tokoll! izteiktā solijuma, dalā par 67 pudu (72 pudu — 72 idgr.)
rudzu nodošanu, līdz ar to anullējot pret vinu pielaisto piespiedu izpildīšanu pēc Valmicras apr. IV iec. miertiesneša 1932. g.
2. dccembra sprieduma. Miertiesnesis apmierinājis Jāna A.
prasību un Apgabaltiesa, pievienojoties miertiesneša spriedu
ma motīviem, apstiprinājusi šo spriedumu, atrodot, ka šī prasība neesot celta CPN 239. p. parēdzētā kārtībā, bet gan csot
dibināta uz CL 3680. р.; ka atbildētāji pie visiem lietas apstākliem esot labi apzinājušies, ka netaisni iedzīvojies uz prasītāja rēķina; ka mala fide esot rīkojics netikai M., kas labi zinājis, ka viņam taču bija piespriests vairāk, kā vinš pats prasījis, bet arī atbildētājs В., jo pie prasītāja mantu aprakstīšanas
piedalījušies abi atbildētāji. Šādi Apgabaltiesas konstatējumi
attiecas uz lietas faktisko pusi un tamdēl nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Atbildētāja Jāya B. kasācijas sūdzībā nepelna
ievērlbu. Pretēji atbildetāja paskaidrojumam viņa kasācijas
sīīdzībā, prasītājs, kā jau aizrādījusi Apgabaltiesa, cēlis savu
prasību nemaz ne CPN 239. pantā paredzētā kāftibā, bet «:an
šī prasība ir dibināta uz CL 3680. un turpm. р., kā arī uz 3734.
р., kā tas skaidri izteikts prasītāja prasības Lūgnmā. Vēl vairāk, prasītājs a r ī n e v a r ē j a
celt minēto
pras ī b u С P N 239 р. к a r t ī b ä, jo atbildētājs M. — asrākais
prasītājs — sanemot 1932. g-. 2. decembrī miertiesneša spriedumu piespiedu izpildīšanas kārtībā, cedējis savas kreditora
tiesības pēc šā- sprieduma, 1933. g. 3. janvārī, atbildētājam Jānim В., kas vērsis piedzīšanu uz prasftāja mantu. Tamdēl arī
prasītājam bija jācel prasība pret a b i e m
atbildētājiem
M. ни В., bet CPN 239. р. paredzeto prasību vinš vareja celt
vienīsi pret agrāko prasTtāju M., kādai prasībai tādos apstāklos prasītājam nebija nozīmcs.
(1935. g. 15. jūnija spr. Nr. 935, Anšrnita pr. 1. pr. Mellupu un

Bērziņu.)
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435. (332.).

Āpgabaltiesa noraidījusi prasību, pamatotu nz 1916. g. 3.
jīllija likuma par tirdzn. nn rūpn. uzņenrumu pārcju 13. un 14.
р., aiz ta iemesla, ka uz šī paša likuma 16. р. 2. pkta painata
minētais likums nav atticcinäms starp citu arl uz akciju sabiedrību pāreju. Šis Ap.^abaltiesas slēdzicns atrod sev attaisnojumu minētā 16. р. 2. pkta burtiskā tekstā, kuram prasītājs savā kasācijas sūdzībā nepamatoti un pretēji tā skaidri iztciktam
noteikumam cenšas picdot tādu nozimi, it kā tas zīmētos tikai
uz tiem gadījumicm, kad i uzuēmuma atsavinātāja, i tā ie.^uvēja ir akciju sabiedrības. Nav pareizs prasītāja aizrādījums uz
to, ka viņa pāreja procesa laikā uz notcikumicm par prasību
celšanu par to darījumu anullēšanu, kurus parādnieks noslēdzis
kreditoriem par launu (CPN VI pielik. pic 1396. p. piezīmes)
— pretēji Apffabaltiesas domām — nebūt neesot uzskatāma
par prasības srozīšanu. Ar prasības pamatu saprotams tās
juridiskās attiecības, no kurfim prasība izcēlusies (Sen. CKD
28/425; 31^338). Prasības pamatā liktās juridiskās attiecības
konkrētā lietā ir akc. sab. „L. Kr. un dēli" pārcja uz atbildētāju
Borisu Кг., по kuras — ja tarn konkrētā gadījumā nerunātu
pretim likums par tirdzn. un nlpn. uzņēmumu pāreju 16. p. 2.
pkts
izrietētu t i e š i a t b i 1 d ē t ā j а к ā
ieguvēja
un atsavinātājas tiesību ņēmēja a t b i l d ī b a par visicm vinas
parādicm un proti t a i s n i u z s p ē k ā e s o š a
līguma
p a m a t a , uz kuru notikusi uzņēmuma pārcja. Turpretim
prasības otrā formulējuma ar atsauci uz CPN 1396. p. piez.
piclikumu atbildētāja Kr. atbildība dibinātos uz tā apstākļa,
ka viuš izrādās par in fraudcm crcditorum noslē.uta līRiima dalībnieku, kam t a i s n i t a m d ē l, к a l ī g u m s n a v a ts t ā j a m s s p ē k ā , būtu jānodod tā manta, kuru tas saņēmis
uz anullēlfi lī.utima pamata un kuru kreditors var picprasīt no
vii.ia bevis tieši kā viija paša parādu, bet kā p i r m a t ņ e j ā
p a r ā d n i с ka p a r ā d и un tikai šī parāda apmērā. No sacītā izriet, ka prasītājs proccsa .i^aitā savai prasībai ir licis par
pamatu citas juridiskas attiecības, tādā kārtā pielaižot praslbas
grozīšanu CPN 435. p. izpratnē, jo minetais pants pretēji atbildētāja domām nerunā tikai par petituma ^rozīsanu, bet tais-
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ni parcdz — kā tas izriet no viņa burtiskā teksta — prasības
pamata grozīsanas neiespējamību.
(1935. g. 14. jūtiija spr. Nr. 960, Rapoporta pr. 1. pr. Krameru.)

892. (779).
Pēc CPN 892. (779.) p. izpratncs lūgums par apcllācijas
resp. kasācijas termina atjaunošanu iesnicdzams divu nedēļu
laikā no tās dienas, kad notecējis apcllācijas vai kasacijas sīidzību termiņš (Sen. apv. sap. 34/1). Konkrētā gadijumā Apgabaltiesa atjaunojusi prasītājai kasācijas termiņu, lai gan vina,
pēc Apgabaltiesas konstatējuma, minēto termiņu nokavējusi.
Ar to Apgabaltiesa pārkāpusi CPN 892. р., kādēļ viņas lēmums
atcelams. Apgabalticsas aizrādījumam uz to, ka aprādītais
Sen. apv. sap. lēmums, kas grozot līdzšinejo praksi, neesot izsludinats vispārējai zināsanai un tādēļ neesot vērā ņemams
konkrētā gadījumā, nav nozīmes, jo prasītājas lūgums par ka
sacijas termiņa atjaunošanu bija noraidāms, — pilnīgi neatkarīgi no Apgabaltiesas paceltā jautājuma par minētā Senāta
sprieduma saistošu spēku — uz paša likuma — CPN 892. p. pa
mata, kura īstā izpratne nodibināta ar citēto Senāta spriedumu.
Pretēji prasītājas domām, atbildētājai bija tiesība pārstldzēt Apgabaltiesas lēmumu kasācijas kārtībā (Sen. CKD
32/229). Tādā kārtā Apgabalticsas !ēmums atcclams CPN
892. р. pārkāpuma dēļ, uzdodot Apgabalticsai taisīt jaunu lēmnmu, ar kuru prasītājas kasācijas sīīdzībai dodams attiecīgais
virzicns.
(1935. g. 14. jūn. spr.' Nr. 1843, Molčanovs pr. I. pr.
konk. valdi.)

Maziirkeviča

927. (810.).
Tiesu palātas 1928. g. 1. oktöbra spriedumu Senats atcēlis t i к a i attiecībā uz Ls 1870,96 lietas vešanas izdevumu
piespriešanu prasītājam par pirmo i n s t a n d Caurskatot lietu
no jauna, Tiesu palāta lictu varēja apskatīt tikai šajās robežās,
ко Tiesu palāta arī darījusi. Atbildētāja līīgumu piespricst virjam par labu lietas vešanas izdevumus Ticsu palāta parcizi at-
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stājusi bcz ievērības uz tā pamata, ka šo līigumu Tiesu palata
atstājusi bez ievērības jau savā 1928. g. 1. oktobra spricdumā,
kuru Senats š a j ā d a ļ ā nebija atcēlis. Atbildētājas aizrādījumam, ka Tiesu palāta ar sa'vu 1928. g. 1. oktobra sprieduniu
vina lūglimu neesot atraidījusi *c x p r e s s i s v e г b i s, nav
nozimes, jo fakliski vina tomer so lilgumu izšķīrusi, piespriežot
lietas vcšanas izdevumus pēc pirmprasības tikai S. Tādēl atbildētājam, ja viņš palika neapmicrināts ar Tiesu palātas sprie
duniu attiecībā uz tiesasanas izdevumu nepiespriešanu vinam
par labu, bija savā pirmā kasācijas sūdzībā jāpārsūdz Tiesu palātas spriedums arī šajā dalā, ко viņš nav darījis. Pārsūdzot
otro Tiesu palātaš sprieduinu, kas taisīts pilnīgi saskaņā ar
Senāta rīkojumu, atbildētājam nav nekāda pamata.
(1935. g. 21. marta spr. Nr. 517, Semjonova pr. 1. pr. Elbeku.)

1090. (957.).
Kreditors prasa piedzīt tio valsts to summu, kas viņam
pienāčās no parādnieka un kurü tiesu izpildītājs pretēji tiešam
likuma noteikumam (CPN 1087. p.) nav izmaksājis kreditorampiedzinējam, bet to izšķērdējis. Šo summu kreditors vairs nevar piedzīt no parādnieka otrreiz, jo ticsas spriedums nav izpildāms divreiz uu pret otrreizēju piedziyu parādnicks var
aizstāvētics ar to kvīti, ко vinš saņem no tiesu izpildītāja (CPN
1090. р.). Samaksājot pēc izpildu raksta kreditoram picnākošos
summu, parādnieks savu pienākumu prct krcditoru ir izpildījis un nenes vairs atbildību par samaksātās naudas summas
turpmāko likteni.
(1935. K. 14. jīīnija spr. Nr. 1003, Reinšissela pr. 1, pr. Latvijas valstii)

1234. (1092.).
Pretēji Tiesu palātas domām, prasītaja nav zaudējusi taj^adējo prasību ar to, ka viua nav (vai pēc termiua) pārsūdzējusi tiesu izpildītāja rīcību CPN 1097. p. paredzētā kārtlbā.
CPN 1234. p. paredzētā prasība pielaižama arī tad, ja prasītajam bijusi tiesiba pārsūdzēt tiesu izpildītāja rīcibu.
(1934. g. 21. noveinbra spr. Nr. 740, Jelgavas s-bas kases koiikursa
valdes pr. 1. pr. Latvijas Bankii. u. с
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1324. (1180.).

1) Tiesu palāta atradusi, a) ka tiesu izpildftājs gan pretēji Apgabaltiesas 1933. g. 18. janvāra lēmumam nebija uzsācis pilnīgi jaunu immobila nov.ērtēšanas procedūru CPN 1262.
(1117) un sek. pp. kārtībā, bet faktiski tikai t u r p i n ā j i s uzsākto piedziņu; b) ka tomēr šī nepareizība nevar būt par iemcslu šls turpmākās picdziņas darblbas atcelšanai, tā kā aprādītais defckts uz lietas m a t с r i ā 1 о stāvokli nekādu Icspaidu
nav atstājis; c) ka parādniece (sūdzētfija) arī joprojam uztur
savu nocenojumu, par Ls 192.000, kuru piedzinēja katēgoriski
bija noraidījusi jau 1932. g. 4. oktobrī, pretojoties arī ekspertizei; d) ka tādos apstākļos arī novērtēšanas proccdūras pilnīga
atjaunošana nedotu nckādus citus rezultātus, un to atkārtot
būtu pilnīgi lieki.
Prcteji kasācijas sūdzības iesnicdzējas aizradijnmam. pievcstais Tiesu palātas niotīvējums pilnīgi attaisuo sūdzētājas
blakus sūdzlbas noraidīšanu, kuras mērķis bija panākt tiesu
izpildītāja darbības atzīšanu par ncparcizu u n š ī s d a r b l 
b a s , kā arī sūdzētājas immobila noliktās izsoles atcelšanu saskanā ar CPN 1340. p. Ar likuma garu un izpratni pilnīgi saskan Tiesu palātas ieņemtais viedoklis, ka tiesu izpildītāja pielaistā neparcizība pic CPN 1339. (1202) pantā aprādītās darbl
bas izvešanas var novest pie izsolcs atcelšanas tikai tad, ja šī
neparcizība atstājusi icspaidu uz lictas matcriālo stāvokli; prctējais, sūdzētājas aizstāvētais viedoklis izsauktu pilnīgi licku
lietas iztiesāšanas novilcināšanu, kuras pabalstīšana nesaskan
ar tiesas uzdevumu. Sūdzētāja pārprot Tiesu palātas izteicicnu
par lietas „materiālo" stāvokli. Lietojot to, Tiesu palāta nebūt nav domājusi evcntuālos materiālos labumus, kuru sūdzētāja varētu sasniegt ar izsoles nolikšanu uz vēlāko terminu, t.
i. ar lietas novilcināšanu (ar šādiem sūdzētājas materiāliem labumicm Tiesu palātai nebija jārēķinās), bet gan to, kasācijas
sīīdzības iesniedzējas neapstrīdēto faktu, ka arī pie lietas p'ilnīgas atjaunošanas immobila noccnošana paliktu tā pati. P r e tēji sūdzētājas aizrādījumam, Tiesu palāta arī pareizi sapratusi
CPN 1268. (1122) pantu tajā nozīmē, ka šinī pantā aprādītā gadījumā ticsu izpildītāja p i e n ā k u m s ir izdarīt ekspcrtīzi; tas
skaidri izriet no likumā lietotā imperātīvā izteicicna: „n о t с i с
1 i e t p r a t ē j i". Tādā kārtā no šī likuma viedokla n a v n o
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svara, vai piedzinējs no ckspertīzes atteicies. Sīidzētājai jāpiekrlt tajā ziņā, ka pēc CPN 1269. (1123.) panta izpratnes pats
tiesu izpildītājs lietpratējus izrauga tikai tad, ja parādnieks un
picdzinēis tos nav izvēlējušics tiesu izpildītāja noliktā termiņā.
Konkrētā gadījumā, tiesu izpildītājs nav rīkojies saskanā ar
§o likumu, jo viņš lietpratējus noteicis no sevis, nedodot piedzinējam un parādniekam termiņu, kurā viņi būtu varējuši panākt vicnošanos šinī jautājumā. Tomēr arī šī tiesu izpildītāja
pielaistā nepareizība konkrētā gadījumā nevar novest pie kasācijas sūdzības ievērošanas, jo Tiesu palāta, pamatojoties uz
piedzinēja 1932. g. 4. oktobra paziņojumu, nākusi pie slēdziena,
ka vienošanās partu starpā par lietpratēju personām bija izslēgta. Šis Tiesu palātas slēdziens, kas dibināts uz minētā paziņojuma satura intcrpretāciju, nav kasācijas kārtībā pārbaudāms. Tādel nu izejot no augšā iztciktā viedokla jāatzīst, ka
arī šī tiesu izpildītāja pielaistā nepareizība nevar izsaukt noliktās izsolcs atcelšanu, jo arī tā iespaidu uz lietas iznākumu nav
atstājusi.
(1935. g. 14. jūnija spr. Nr. 962, Vidzemes savstarp. kreditbiedrības
1. ar Bērziņš.)

2) Par Jelģavaš Ap^abalticsas 1930. g: 28. aprīļa lēmumiem, ar kuriem Ņ. mantiniekicm piederošās un publiskā izsolē pārdotās „Purmal-Indrik" un „Purmal-Klāv" mājas apstiprinātas uz ieguvējas akc. sab. „S." vārdu, Tiesu palātā iesniedza pārsūdzības Michails un Vasilijs Ņ., Ļubov K., kā arī
Ksalnija un Anna Ņ., un lūdza minētos lēmumus atcelt un atzīt
notikušās mājuizsoles par nederīgām aiz sekojošiem iemesliem:
1) tiesu izpildītājs csot nepareizi nolieis izsolē katru māju atsevišķi, jo abas mājas vajadzējis pārdot kopā tapēc, ka uz abu
māju zemes atrodoties ķiegelfabrika, par ко 1929. g. 30. aprīlī
esot taisīts attiecīgs ieraksts zcmes grāmatās attiecībā uz
abām mājām, un ķieģeļfabrika esot galvenais objekts, bet mājas esot tikai fabrikas piederums.... Tiesu palāta visas šīs sūdzības, izņemot Vasilija Ņ. sūdzību, kufu atstājusi bez caurskatīšanas, kā iesniegtu pēc termiņa, noraidījusi ar savu 1934. g.
19. aprīla (3.) 17. maija lēmumu. Par šo Tiesu palātas lēmumu
iesniegušas kasācijas sūdzības Anna un Ksenija Ņ., kuras at-
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kārto savās kasācijas sūdzībās tos pašus aizrādījumus, kas bija
izvirzīti blakus sūdzībās par Apgabaltiesas 1930. g. 28. aprīļa
lēmumu. Iesniegtās kasācijas sūdzības nepelna ievērību . . .
Pareizi Tiesu palāta atzinusi, ka „Purmal-Indrik" un
„Purmal-Klāv" māju atsevišķa pārdošana nav uzskatāmi par
tādiem iemesliem, kuru dēļ notikušās izsoles būtu atzīstamas
par spēkā neesošām.
Kādos gadījumos izsole atzlstama par neesošu, nosaka
CPN 1324. р., ja arī šai pantā uzskaitrtos gadījumos konstanta
tiesu prakse neuzskata par izsmelošiem, tomēr, pēc tās pašas
nodibinājušās tiesu prakses, ārpus CPN 1324. p. minētiem gadījumiem izsole ir atzīstama par spēkā neesošu tikai tanīs gadījumos, ja ir konstatēti tadi likuma pārkāpumi, kas atzlstami
par svarīgiem priekš konkrētas lietas. Par tadu svarīgu pārkāpumu nav atzīstams konkrētā gadījumā tas apstāklis, ka tiesu
izpildītājs ir izsludinājis un pārdevis atsevišķi „Purmal-Judrik'"
im „Purmal-Klāv" mājas. Šīs mājas bija ievcstas zemcs grāmatās kā atseviškas hipotēkāras vienības, pie kam pēc kreditoru V. aizrādījuma, kura pareizību neapstrīd arī kasācijas sūdzību iesniedzējas, uz katrām mājām bijuši savf hipotēkāriskie
kreditori. No hipotēkārisko pafādu apmierināšanas viedokja
tiesu izpildltājam bija jānoliek katra māja atsevišķā izsolē, neskatoties uz to, ka bija ievests zemes grāmatu reģistrā ieraksts, ka uz abām mājām atrodas ķieģeļu fabrika ar iekārtu,
jo pretejā gadījumā, — nolickot abas mājas vienā kopīgā izso
le, nebutu iespējams noskaidrot не по kādas summas jāiesāk
solīšana, ne arī kādā kārtlbā jāapmierina hipotēkāriskie kredi
tori (sal. CPN 1292., 1293. р.). Šai ziņā pareizi aizrāda V. atbildē
uz kasācijas sūdzībām, ka no pašiem Ipašniekiem atkarājas
abas mājas pārvest vienā hipotēkāriskā vienībā, bet kamēr tas
nebija izdarīts, tikmēr arī katra māja bija atsevišķi jāpārdod,
kas savukārt būtu iespējams tikai visiem hipotēkāriem savā
starpā vienojoties par savu prasījumu priekšrocībam (Notar.
nolik. 312. p. 2. pkt).
(1935, g. 20. marta/10. aprīla spr. Nr. 1997, „Purmal-Indrik"
„Purmal-Klāv" mäju pārdoš. 1.)
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VI. piel. (pie 1396. р. piez.)
Tiesu palāta, nepiekrītot Apgabaltiesas uzskatam par noslēgta pirkuma-pārdevuma līguma fiktīvitāti, atraidījusi so pra
sibu, ar kuru prasītāja lūdza atzīt virjai īpašuma tiesības uz aprakstītām mcbelēm, tikai aiz tā icmcsla, ka 1929. g. mēbcļu pirkuma-pārdevuma līgums starp prasītāju im atbildētāju Eduardu
J. csot slēgts ar nolfiku k'aitēt atbildētāju J. krcditoriem, kādēl
šads līgums, sakarā ar no atbildētāja E. puses celtām ierunām,
uz 1916. g. 3. jfilija likurna (piel. pie CPN 1396. p. piezīmes) parriata csot nederīgs. Pie kam pčc Ticsu palātas ieskata, lai
atzītu līgumu par iiederī.uu atbildētājam E. neesot bijis jāceļ
pretprasība, bet viuš varējis ierunu ceļā panākt līgruma atzīšami par nederīgu, jo tur, kur paredzēta prasība, csot pielaižamas
arī lerimas, ja ar to neceļoties sevišķi procesuāli sarežgijumi,
kas dotā gadfjumā iieesot. Lai gan principā ir pareizs Tiesu
palātas aizradijuuis, ka tās liesības im pretenzijas, kuras var
aizstāvēt praslbas kārtībā, var proccsa realizēt arī ierunu veidā, ja ar to neceļas sevišķi procesuāli sarež&ījumi, tomēr šī teze uz konkrēto gadījumu, t. i. atticcībā uz fraudulozu darijumu
apstrīdēšanu uz 1916. g. 3. jīīlija notcikumu pamata, nav attiecināma. 1916. g. 3. jīllija likumā iet runa visur tikai par prasl
bas celšanu, tā lik. 1. p. tieši aizrāda, ka tiesība celt prasibu par
līgumu anullēšanu picdcr krcditoram un arī šīpaša likuma 2., 5.,
6. un 7. panti runā tikai par praslbas vai strīdus celšauu(npcKявлеиис иска, возбзокдеине спора), kādēļ jau по paša likuma
tcksta izriet, ka lai panāktu frauduloza darījuma atcclšanu, krc
ditoram ir jācel prasība. Šis likums kā Specials likurns nav pakļaujams paplašinātai tulkošanai, kādēļ, nākot pie pretējā slēdziena, Ticsu palāta savā spricdumā ir piclaidusi motīvēšauas
ncpareizību. Pareizs ir arl prasītājas aizrādījums, ka atbildētajs
H. noslēy;to darījumu uevar apstrldēt uz 1916. g. 3. jūlija likuiua
painata tāpēc, ka viņš tai laikā, kad uoslēgts apstiprinatais pir-
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kuma pardevuma līģumš, nemaz nav bijis atbildētāju J. kredi
tors. Šai zinā jau Senats paskaidrojis (Sen. CKD 32/818), ka
1916. g. 3. jülija likumā paredzetas tiesības var izlietot tikai
tā'ds kreditors, kas jau apstndētā darījuma noslēgšanas laikā
bijis par paradnieka kreditoru, bet ne tikai v ē l ā k pēc liguma
noslēgšanas palicis par paradnieka kreditoru. Näkot pie pretēja slēdziena Tiesu palāta savā spriedumā tāpat ir pielaidusi
motlvu nepareizību.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 587, Preisbergs pr. I. pr. Eizanu un Jaunzemiem.)
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1931. g. 30. jun. lik. par peļņas uznemumu administraciju,
(lik. 128.).
1) Saskaņā ar 1931. g. 30. jūnija likuma par pcluas uz
nemumu administraciju (1. kr. 128) 3. р., administraciju var nodibinnt, starp citu, ja administrācijas nodibināšanai piekrit kreditori, kas reprezentē vismaz 3\* no prasījumu kopsummas. Likums iieaizliedz ieinteresētām personam aizrādīt tiesai, ka bez
tiem prasījumiem, kādus uzräda parādnieka grāmatas (3. р. 1.
pkt.), pastāv vēl citi prasījumi, jo, saskaņā ar 4. p. 3. pkt., līgumam par administrācijas nodibinašanu jāpievieno v i s u kreditoru saraksts, tā tad nevis tikai paša lūdzēja prasījums, bet arl
citu kreditoru prasījumi. TFipēc, pretēji parādnicka aizrādījumam vii.ia kasācijas sīīdzībā, Tiesu palāta varēja atsaukties arī
uz L. u. c. minēto parādnieku parādu F.-am Ls 7000.—, vai pat
Ls 19.400.—, saskanā ar pagaidu administrātora Tiesu palātai
iesnicgto dokumentu. Tiesu palātas slēdziens par šī dokumenta, kā arī par L. u. c. icsniegtā dokumenta saturu un nozīmi,
attiecas uz lietas faktisko pusi un nav tāpēc pārbaudāms kasa
cijas kārtībā. Konstatējot, ka pieskaitot pat tikai prasījumu par
Ls 7000,— pie paša parādnieka jau uzdoto prasījumu summām,
nav vairs likuma (3. p. 2. pktā) paredzētā kreditoru-pickritēju
"A kvoruma, Tiesu palātai bija pietiekošs pamats atzīt, ka nav
visu administrācijas nodibinašanai prasāmo priekšnoteikumu.
Tam apstāklim, ka pieteiktie prasījumi nav piespriesti 110 parādnieka ar tiesas spriedumu, nav nozīmcs, jo pēc25. р., ja kads
по kreditoriem apstrīd cita krcditora pietcikto prasījumu, tad
strīds par to izškirams pēc noteikurniem par tiesāšanas kārtibu
maksātnespējas lietās (Civ. proc. nolik. V pielik. 92. р.). Tāpēc pat, ja arī viens otrs prasījums būru apšaubāms vai tiktu
apšaubīts, tad tas tomēr nebīitu par šķērsli pat apstrldētā vai
apšaubītā prasījuma pieskaitTšanai pie pietcikto prasījumu sa-
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stāva un kopskaita, apsverot 3. р. 2. pktā paredzēto rekvizītu
esamību.
(1934. g. 17. dec. spr. Nr. 978, Dvorkina 1.)

2) Pretēji administrācijas domām, к r e d i t о r u s а p u 1 с e 1932. g. 24. augustā taisni nolēmusi advokāta Q. iesniegumu n о г a i d ī t , kā, saskaņā ar protokola skaidro tekstu, pareizi konstatējusi Tiesu palāta. Kreditoru sapulces lēmumu var
pārsūdzēt kreditors, kas balsojis pret kreditoru sapulces lēmumu vai sapulcē nav piedalījies, tā tad, arī kas no balsošanas atturējies, kā par to noteikti nosaka likuma 33. p. par peļuas uzņēmuma administrāciju (Lkr 31/128). Likums nekur neparcdz,
ka līdzīg-i lēmumi būtu pārsūdzami prasības kārtībā. Administrācijas norādītais CPN V piel. 92. p. zīmējas uz prasībām,
ar kurām konkursa lietās apstrīd konkursa valdes atzīto pretenziju vai vēlas panākt apstrīdētās pretenzijas atzīšanu par
neapstrīdamu. Runā esoša. ffadījumā tufpretlm lieta ^rozās
nevis ap strīdu, kādā kāds kreditors apstrīd cita kreditora pieteikto prasījumu, kādā gadījumā, vien, saskaņā ar Lik. par
adm. 25. р., analoģijas veidā būtu piemērojams CPN V piel. 92.
р., bct gan ар jautājumu par to, vai kāda, kreditoram ar spēkā
gājušo tiesas spriedumu piespriestā pretenzija bīītu uzskatāma
par „nodrošinātu" vai „ncnodrošinātu", Lik. par adm. 5. p. izpratnē. Šis jautājums izšķirarhs ārpus Lik. par admin, 25. р.
paredzētās apstiides kārtības. Gan pēc šīs lietas apstākļiem
firmai „B. un B." bija ar ticsas spriedumu jāapstiprina savas
tiesības kā separātistci ex jure dominii, lai panāktu savas mantas izdalīšanu vinai kā pic masas nepiedcrlgas lietas saskauā ar
CPN V picl. 76. p. Bet taisni šādu prasību firma bija aii cēlusi
un tā viuai arī tikusi piespriesta ar Ap,u;abalticsas Spēkā gajušo
1931. g. 9. oktöbra spriedumu, kādu savu prasījumu firma pieteikusi, bez tā, vēl Lik. par admin. 5., 15. pp. paredzētā kārtībā.
īstenībā, šis prasljums ncrnaz ncpieder pie „ārpus konkursa"
(resp. administrācijas) apmicrināmiem prasījumiem, it kā CPN
V picl. 83. p. izpratuē, uz scparatio ex jure crediti pamata, bet
gan pie prasījumiem, kas vērsti uz mantas izdalTšanu, kuras pie
masas ncpicder (sk. CPN V piel. 81. р.), un tfipēc arī par šī prasīiuma kvalifikāciju par „nodrošinātu" vai „nenodrošinātu"
vispār uevar runāt. Ar to atkrīt administrācijas paskaidrojumi viņas kasācijas sīidzībā.
(1935. S. 10. aprīla spr. Nr. 485, ,,.Iuglas rnanufakturas" 1.)
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Dažadi tirdznieclbas tiesību .iautaiumi.
1) Apffabaltiesa uz vinas spriedumā aprādīto datu pamata un aiz vinas paskaidroticm icmcslicm nāca pie slēdzicna, ka
lietā nav pierādīts, ka tirgotava zcm firmas „H. mantinieki 1 '
Lubānā, 1929.—1931. srados būtu arī atbildētāju Georga un Ingrīdas H. īpašums un ka šajā jautājumā nav picškirama piērādījuma nozītne nodokļu inspektora apliecībai, no kuras nav redzams, uz kādu datu pamata tā sastādīta. Pretēji prasītājas
piinvarnieka domām, nodoklu inspektora apliccība pati par sevi nevar būt par pierādījumu īpašuma tiesībām uz veikalu, jo
nodoklu inspektora kompetcncē neietilpst šādu tiesību apliecināšana.
(1935. g. 23. inaija spr. Nr. 317. akc. sab. ..Varonis" pr. 1. pr. HanšTt;atiiein.)

2) Pretēji kasācijas sūdzības iesniedzējas aizrādīiumam,
Ticsu palāta pareizi atzinusi, ka prasītājai. pieņemot atbildētājas vārdā izdoto gfarahtijas rakstu, bija jāpārliecinās, kas pēc
atbildētājas statūtiem ir atlauts un kas nav, citiem vārdiem,
bija jāinformējas par to, cik parakstiem jābūt uz garantijas raksta. Informācijas pienākiunu, pretēji prasītājas domām, atzīst
pilna mērā arī modernā tirdzniecības satikme (Sen. CKD
лЗО/1049) saskaņā ar principu „vigilantibus sunt scripta jura",
kuram nemaz nerunā prctim prasītājas uzsvērtais uzticības
(Treu und Glauben) prinēips, по laira izriet, ka personām (fiziskām vai juridiskām), kas stājas sakaros ar kādu krcditicstadi,
nebūtu katrrciz jāizrāda vajadzīgā uzmanība, pārliccinotics, vai
pcrsonas, kas paraksta kreditiestādes vārdā saistības rakstu,
nz šo aktu ir pietiekoši pilnvarotas. Konkrētā gadījumā, kā to
konstatējusi Ticsu palāta, garantijas rakstu, uz kura pēc atbildētājas statīltu 56. § bija jābīīt valdes priekšsēdētāja un divu
citu locekļu parakstiem, parakstījuši tikai 2 personas — prickš-
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sēdētājs un padomes loceklis. Tādā kārtā, pat pielaižot, ka pēdējam, kā padomes loceklim, bija tiesība garantijas rakstu parakstīt, Tiesu palāta tomēr to varēja atzīt par nesaistošu atbildētājai trcšā paraksta trūkuma dēļ. Tiesu palāta nav atzinusi
par pierādījumu prasībai atbildētājas 1926. g. jūnija rakstu, kurā atbildētāja aizrāda, ka cirkulāra otrā pusē uzrādītās personas ir pilnvarotas parakstīties kreditbiedrības vārdā, atzīmējot, ka d i v i kopīgi paraksti ir saistoši priekš kreditbiedrības,
pie kam starp šīm personām minēti arī valdes priekšsēdētājs Q.
iin padomes loceklis В. Tiesu palāta šim rakstam nav piešķīrusi
nozīmi, konstatējot, ka tas tika nosūtīts nevis prasftājai — Finanču ministrijai — bet gan Latvijas Bankai, no kuras arī prasītāja saņēmusi lietai pievienoto šī raksta norakstu. Kasācijas
sūdzības iesniedzējas iebildumus pret so Tiesu palātas motlvu
Senats neatrod par vajadzīiļii apspriest, jo Tiesu palāta savam
slēdzienam pievedusi arī vēl citu motīvējumu, proti, ka, neatkarīRi no sacītā, prasītāja uz šo rakstu ncvar atsauktics arī tādēl, ka viņa pati nav apstiprinājusi atbildētājas statūtu grozījumus, pēc kuriem saistības rakstiem pietiktu ar diviem parakstiem. Šādu motīvējumu prasītāja savā kasācijas sūdzībā to
mer pat nemēģina atspēkot.
(1934. g. 25. oktobra spr. Nr. 401, Finanču min. pr. I. pr. Baltijas
Savstarpējo kreditbiedrību.)

3) Pēc 1922. g. 3. augusta lik. 10. p. 1. piez., ā r z e m j u
v a l ū t ā Latvijā noslēgtos darīj'umos maksājumi izdarārni pēc
darījuma slēgšanas dienas kursa. Sakarā ar šo ceļas jautājums
par to, vai žirodarijums patiesi atzīstams par darījumu, kas
s l ē g t s „ ā r z e m j u v a l ū t ā " , par kādu vien runā 10. p. 1.
piez., jeb vai ārzemju valīita žiro darījumā nebūtu drīzāki uzskatāma tikai par žiro darījuma p r i e k š m e t u ; šajā pēdējā
gadijuraā 10. p. 1. piez. nebūtu piemērojama. Žiro darījums
pēc būtības ir nedz aizdevums, nedz depositum irreguläre, bet
lietvedlbas darījums (Qeschäftsbesorgungsvertras:) kā mandata paveids. Žiro darījumā banka atver klientam kontu; šai
kontā klients iemaksā zināmu summu, par kuru tas tad var rīkoties, tomēr turot šo ieffuldīto summu zināmā minimrilā augfstumā; bankas pienākums ir, uz klienta, kā konta rīkotāja, pieprasījuma vai rīkojuma (parasti ar čekiem) iz konta esošām
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summām atticcigas summas izmaksāt vinam vai pārvesl wz citas personas konta. Pec banku prakses, bankas savā laiKā Dija ierīkojušas pie sevis ārzemju valūtas kontus. Izejot no nupat aprakstītā žirodaiijuma juridiskā rakstura, jānāk pie Apgabaltiesas un Tiesu palātas iztciktā slēdziena, ka žirodarījuma
ārzemju valūta atzīstama taisni par šī darījuma p r i e k š m e t u
un ka tāpec nevar runät par to, ka žirodarījums kā tāds būtu
uzskatāms par slēgtu it kā ārzemju valūtā. Divpusīgs darījums bīītu atzīstams par slēgtu ārzemju valūtā tikai tad, ja
vienas puses izpildījumam kā primēram izpildījumam к о г г espondējošais otras puscs izpildījums
bfitu
izda r āms ārzemju
v а 1ū t ā к ā p i r m ā i z p i 1 dījuma — principā — a d e k v ā t s
pretekviva1 e n t s, t. i. kad abi izpildījumi būtu — principā — pēc būtības
līdzvērtīgi. Runā esošā gadījumā žiro darījumos, turpretim,
vienas puses, prasītāja, kā bankas klienta, izpildījurns pastāvējis vicnīgi ickš tam, ka viuam jriiemaksā otrai pusei, bankai,
zināma nandas summa ārzemju naudā, kā ieguldījutms, un jātur ieguldljums bankā zināmā minirnālā augstumā. Ar to starp
abām pusciu nodibinājusics vicnota, ilgstoša attiecība. Otras
puscs, bankas, atbildētājas, uzdcvums tikai bijis, uz prasītāja
pieprasijuma izmaksāt vinam iz ārzcmju naudas ieguldījuma
attiecīgas summas vai nu čcka veidā uz ārzemju bankas korrcspondcntu, vai parrēķinot izmaksu latos. Tadā kartā, izmaksa, kādu izdara atbildētāja prasītājam, n a v kāds no prasītāja izdarāma p r i e к šizpildījumam adekvats p r e t e k v i v а 1 e n t s, bet gan vienkārši lictvcdība, darbība, izpildot žirodarījumā iccjošo prasītāja u z d e v u m u , p r o t i
rīclba
p a r ieguldījumā skaitošos ārzemju naudu, t. i. rīcība par paša
žirodarījuma priekšmetu.
Те juridiskais stāvoklis
būtu analoģisks tam, kad, piemēram, starp pusēm tiktu noslēgts
pirksanas-pārdošanas līgums tieši par ārzemju valūtu kā par
pašu pirkšanas-pārdošanas priekšmetu. Citāds stāvoklis iestājas, kad kāda prcce pārdota p г с t ārzcmju valīītu, tādā gadījumā pirkšanas-pardošanas priekšmets būtu p r e ' c e un ar
zemju valūta būtu tās pretekvivalents un tad un tikai tad g a n
varētu tcikt, ka pirkšanas-pārdošanas līgums ticis n о s 1 ē g t s
ā r z с m j u v а 1fit ā, bet nemaz n e „p а г" ārzemju valūtu.
Ja nu runā esošā gadījumā anglu mārciņas bijušas tikai žiro-
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danjuma p r i e k š m e t s , bet nevis it kä kāda priekšizpildījumam adekvats izpildījums, tad nevar büt runas par 1Ü. p. 1.
piezīmes piemērojainību konkrēlarn žirodarijumam. Šā žirodarījuma tālāka izpildīšanas gaitā, atbildetaja, banka, — saprotams — nav spiesta im nevar tai icguldlto ā'rzemju naudu
izmaksāt skaidrā ārzemju naudā (miņētā Iik. 1. р.), jo „efektīvai klauzulai" nav spēka; bet, no otras puses, klientam nav
obligātoriski jāpieņem čeks ārzemju valūta, jo „asignatio non
est solutio" (CL 358S. р., Cvingm. spr. kr. II 214). Ja nu to
mer bankas klicnts čeku pieņcm, tad, kā pareizi āizfāda atbil
detaja, bankas klientam pārdodot čeku. banka pārrēķina bankā
aprādīto ārzemju valiītu latos pēc pārdošanas dienas kursa, im
šādos apstākļos 10. p. 1. picz., izrādītos tāpat par nepiemērojamu. Tādā kārtā, augšā uzstadītais jautäjums izšlviļ-ams otrai
alternātīvai par Iabu, jau nz tīri dogmatisko apcerējumu pamata par žirodarījuma īsto juridisko raksturu ни pēc tās juridiskās lomas, kādu ārzemju valūta spēlē žirodarījumos. Ar to
atkrīt visi prasītāja paskaidrojumi kasācijas siīdzībā, kuros tas
neievēro principiālo izšķirību sīarp dažādāra ārzemju valutas
juridiskām lomām tirdzniecības, resp. banku juridiskos darījumos.
(1935. g. 15. jūnija spr. Nr. 1068. Ceitliüa pr. 1. pr. Latviešu Akciju
banku.)

4) Apdro.šinajuma llgumam seviška forma nav prasāma.
Uz statūtārās prakses pamata līgums skaitās par noslēgtu ar
polises vai pagaidu apliecības izsniegsanu apdrošinājuma ņemējam un ar pirmās premijas saniaksn (Kr. Sen. CKL) 73/1187;
01/36; 78/282). Runā esošā gadījumā polises izsniegtas apdrošinājuma iesākuma dienā. Polisēs aizrādīts, ka apdrošinātāja
— sabicdrība atbild uz savu statūtu mnpolisēs iespiesto „Visparējo noteikumu" pamata. Prasitājs sai ziņā pareizi aizrāda,
ka niinētiem „Vispārējiem noteikinniem" nav likuma rakstura.
Virjiein nav arī pat saistošu notcikumn rakstura jau tāpēc vien,
ka viņi nav izsludinati Vakiibas Vēstnesī; paši par scvi viiii
biitu uzskatāmi tikai kā instrukcija sābiedrības ieksēja darbībā.
Tomēr Noteikumi, kā iespicsti polisē uii minēti polises teksta.
atzīstami par apdrošinājunia līiruma sastāvdaļu, kura apliecinajurnam noder polise. Pieņemot polisi, kā apdrošinajuma lī-
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guma picrādījumu im apliecinājumu, apdrošinājiuna nēmējs,
klusu cicšot, pienemis an Nöteikumus un iztcic savu piekrišani! viņicm. Bet sāda argumentācija vispirms ir uzturama un
atzīstama vienīgi tad un tur, kur abu kontraheņtu faktiskic,
saimnieciskie un sociālie stāvokļi ir pilnīgj līdzfgi. Musu CL.
ka arī citi tā laika civilkodeki, izstrādāts un izdots tajos laikos,
kad sociālie momenti lomu nav spēlējuši. CL iziet vēl no inīīsu laikos par primitīvu atzīstamās hipotēzes par visu personu
l ī d z ī g o sociālo, saimniecisko stāvokli. Apsverot lietu no
mūsu tagadējo sociālo un saimniecisko apstāklu vicdokla, katrā
atsevišķā gadījuma jāpārbauda, vai konkrētā gadījumā abu
kontrahcntu sociālais un saimnieciskais stāvoklis patiesi bijis
lldzīgs. Šada pārbaude ir sevišķi prasāma gadljumos, kur licta grozās ap ligumu, kas, kā piem. apdrošinājuma līgums, pieder pie t. s. rnasas darījumicm un padots progresīvai tipizācijai, izslēdzot dispozitīvas norunas, un kuri tāpēc notiek nevis
nz brīvas individuālas vicnošanās pamata, bet gan parādās kā
„contrat par adhcsion". Tas nozīmē, ka viens no kontrahcntiem uzstājas kā saimnieciski un sociāli stiprākais, kas nesag-aida un pat nepielaiž priekšā likto noteikumu grozīšanu, bet
atstāj prctkontrahentam vienigi brīvību vai nu pieņemt („picvienojoties" līgiimam „par adhesion"), vai noraidīt negrozāmo
līguma saturu, un — praksē — pat nedodot prctkontrahentam
faktisku iespēju kaut tikai pārbaudīt līguma saturu un ar to icpazīties. Taisni tādā ārkārtēji grūtā un nelabvēlīgā stāvoklī
parasti izrādās apdrošinājuma ņēmējs, kas, uzticēdams apdrošinājuma aģentam, vienkārši aizpilda anketu (apdrošinājuma
pieteikumu), saņem un picņem vispirms prēmijas kvīti un paRaidu apliecību, resp. polisi ar tās otrā pusē iespiesticm „Vispārējiem noteikumiem", kādi viņam līdz tam nav priekšā likti
un vispār arī uz priekšu paliek viuam nczināmi un pat arī ncsaprotami. Tādos apstākļos apdrosinātājam ļoti viegli un ērti
icspējams izmantot „Noteikumos" parcdzētās klauzulas, galvena kārta kasātorisko klauzulu, kas atlauj apdrosinātājam UŽsķatft sevi par brīvu -no izpildīšanas, ja apdrošinājuma ņēinejs
neievēro kīidu, pa Iielākai dalai nenozīmigu prekluzīvu termiņu, piem. ugunsgreka vai zaudējuma aprēķina icsnicffšanā.
Mīisu likumdošana un rnīīsu statūtārā p'rakse apdrošinājuma
lietās vēl nepazīst tiešus korrektīvus, kādus icvedusi likumdo-
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šana un praksc Vakareiropas zemēs. Korrektlva saturs pastāv apdrošinājuma ņēmēja aizsardzlbā pret zināmām prezumpcijām, kas pēc vispārējo civlllikumu noteikumiem iesUātos, ja
viens no kontrahentiem bez ierunām akceptē pretkontrahenta
gribas izteikumu, vai arī neccļ iebildumus pret „Noteikumos"
paredzētām kasātoriskas klauzulas sckām. Aprādītie korrektīvi vērsti uz apdrošinājuma ņēmēja aizsardzību, i e v e d о t
zināmus absolūti saistošus noteikumus viņam par labu, kādus
apdrošinātājs nevar apdrošinājuma uēmējam par ļaunu atcelt
ar polises noteikumiem, vai ierobežojot tais paredzētās klau
zulas, proti kasātoriskas klauzulas. Tā pjem. vācu 1908. g.
30. maija likums par apdrošinājuma līgumu (VVG) (5, 6, 32. §§)
dod apdrošinātājam tiesību atzīt, ka apdrošinājuma ņēmējs pieņēmis un apstiprinājis polises saturu t i к a i t a j ā g a d ī j u m ā, ja apdrošinājuma uēmējam tiktu nolikts sevišķs terminš
(ne mazāks par vienu mēnesi) iebilduma celšanai pret polises
pareizību un ja iebildums netiktu cclts minētā tcrmiņā. Tālāk,
ja arī polisē būtu paredzēts, ka, ja apdrošinājuma uēmējs pārkāpj kādu pienākumu, kas izpildams attiecībā prct apdrošinātajam pirms apdrošinājuma gadījuma iestāšanās, apdrošinātājam būtu tiesība vienpusTgi atkfipties no apdrošinājuma vai būtu atsvabincāts no sava izpildījuma (kasātoriska klauzula, Verwirkungsklausel), tad šādas noruruātās juridiskās sekas tomēr
nciestājas, ja apdrošinājuma ņēmējs nav vainīgs pie minētā
p'enākuma neizpildīšanas (sk. Ragen, Versichenmgsrecht.
Ehrenberga Handbuch'a 8. sēj. 1. d. 162. §, 355. sek. lpp.; 20. §
38. sek. lpp. 2. d.; 340. § 44. sek. lpp.: Brück, Das Private Ver
sicherungsrecht, Mannheim 1930.: 21. sek. lpp.; 279. sek. lpp.).
Visos šajos gadījumos, iztulkojot apdrošinājuma līgumu un apdrošinājuma noteikumus, apdrošinātājam jāvadās по visaugstākās labticības un sirdsapziyas principa (uberrima fides, Ver
sicherungstreue: sk. Sen. CKD 35/654; 33/1233; 34/320). Runā
esošā gadījumā apdrošinātājs (atbildētājs) atsaucas uz „Vispārējo apdrošinājuma noteikumu 27., 44. §§", kādi paredz, ka
apdrošinātājs būtu brlvs по izpildījuma, ja apdrošinājuma ņēmējs 8 dienu laikā по pirmā paziņojuma (par apdrošinājuma gadījuma iestāšanos), neiesniedz rakstisku paziņojumu par to,
kuri по sabiedrībā apdrošinātiem priekšmetiem sadeguši, sabojāti jeb nolaupīti, uzdodot ne tikai zudušo, un sabojato, bet
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arī atlikušo, nesabojāto prickšmetu vērtību ar iespējaini pilnīgiem šo uzrādījumu pieradījumiein. Prasītajs šai ziņā aizrfida, ka vinam minctais 27., 44. §§ nav bijuši zināmi, parakstot
apdrošinājuma pieteikumu un saņemot apdrošinajuma kvīti vai
pagaidu apliecību. Tiesu palāta nav nodibinājusi, ka prasītājam par minēto §§ saturu biitu ticis sevišķi pasludināts pirms
kvīts vai apliecības, vai pat polises sanemšanas, vai minēto
§§ nosacījumu saturs maz bīītu paredzēts atbildetājas statūtos.
Tāpēc vien jau atkrīt Tiesu palātas aizrādījums, ka starp particm necsot strīdus par to, ka starp partiem pastāvošais līgums pamatots uz minēticm noteikumiem. Taisni minētie noteikumi (§§ 27, 44) nav uzskatāmi par prasītājam saistošiem,
jo nav lictā konstatēts, ka līgums bfītu ticis noslēgts uz šo §§
noteikumu paniata. Pats par sevi gan Noteikumu 27. § nesatur sevī nekā pretlikumīga jeb nelikumīga, bet gan 44. § p а r e d z ē t a i s a n к с i j a i, t. s. kasātoriskai klauzulai, kuras
ārkārtīgi bargās un smagās sckas ncatrodas nckādā samērīgā
sakarībā (in einem richtigen Verhältnis) ar minētā pilnīgi nenozīmīgā nosacījuma (27. §) neizpildīšanu, nav atzīstams saistošs spēks un tā tamdēl, arī nav aizsargājama tiesā (sk. CL
2922, 3214. р.). Kasātoriska klauzula piemērojama tikai kā ārkārtīgs līdzeklis un iztulkojams visšaurākā izpratnē (CL 3103,
3274. р.). Tāpēc minētā sankcija (apdrošinātāja atsvabināšann
no savas saistības izpildīšanas) piemērojama tikai visšaurākās
robežās un proti aprobcžojot to tikai svarīgākos gadījumos un
katrā ziņā vienīgi tajos gadījumos kad lietā tiktu konstatēts, ka
apdrošinājuma ņēmējam par šo sankciju būtu jau noteikti zincāms p i r m s līguma noslēgšanas. ütrkart minētā sankcija
nckad nav piemērojama, kad runā esošā noteikuma (27. §) neizpildīšanā, pēc lietas apstcākļiem, apdrošinājuma nēmējs nav
vainojams. Pēc CL 3321. p. krcditoram gan tiesība vienpusīgi
atkfipties no līguma, bct tikai tad, ja viņam ir likumā aizsargājarna intercse un vienigi gadījumā, ka mērkis, ко kreditors gribējis sasnicgt ar sava prasījuma priekšmetu, parādnieka nokavējuma dēļ kluvis nesasnicdzams. No apdrošinājuma attiecību viedokla, ievērojot uzsvērto principu par visaugstäko labticibu 3321. pantā notciktās pamatdomas tieši picmērojamas
arī kasātorisk<lm klauzulām un to ievešanai. Nevar bīīt šaubas, ka, parasti. nav cēloniska sakara starp 27. § noteikuma
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neizpildīŠanu un apdrošinātāja likumisko interešu ciešanu, it kā
tai nozīmē, ka apdrošinatājam nu nckas vairāk ncvarētu atlikt,
kā vicnkārši atcelt apdrošinājuma līģumu. Tiesu*palāta nav
konstatējusi tādus ārkārtņrus apstāklus, kas attaisnotu šadu
vienpusī.LTU apdrošiuātāja atkfipšanos no liguma. Ta,i>;adējā
lietā prasī'tājs noteikti apgalvojis, ka vii.iam nav bijis iespējams
izpildīt 27. § noteikumus tajā paredzētā īsā termiņā, pie kam
prasītājs šī apgalvojumä apstiprināšanai atsaucies uz attiecīgiem pierādījinniem, kurus Apgabaltiesa bija pārbaudījusi. Tie
su palāta nepaskaidro, kādēļ viņa nav atradusi par ievērību
ncpclnošu minetos prasītāja icbildumus, kādi, paši par sevi, būtu
dibināmi uz CL 3311. p. Ncatkarl^i по tā, Tiesu palātai, atzistot, ka „zaudējumus ir konstatējis atbildētājas ierēdnis un ka
par ugunsgjēku prasītāja puse ir paziņojusi atbildētājas a£entam", bija noteikti jäizskaidro im jāmotīvē savs uzskats par to,
kādēļ bez tā vēl bīītn burtiski jaizpilda 27. § noteikums im it
seviški, kādā īsti nozīmē tam vēl bīītu. Likums aizsargā tikai
HkumTgu intercsi un aizsargā prasījumu tikai tad, kad tas dibinās uz likumīgu intercsi, bet ne tad, kad kontrahents to izvcd, vai nu vienī^i šikanas dēl (CL 3444. p. beigās), vai kad
kontrahents izmanto līguma noteikumu (27. §) un tā sankciju
(44. §) kā juridisku cilpu (lai, le cas etant donne, izlietotu vinu
kā ieroci) pret pretkontrahenta likumīgiem prasījumiem.
(1935. g. 10. aprīla spr. Nr. 88, Feldmaiia pr. 1. pr. akc. sab. „DauRava".)

5) Saskaņā ar prasītājas statīitu 14. § bicdrs var izstāties no sabiedrības, izsniedzot par to rakstisku paziņojumu. Ja
arī pielaistu, ka šādu statūtu noteikumu, ar kuru atbildētājam
visādā ziņā biia jārēķinās, varētu atvietot ar deklaraciju pilnā
sapulcē par izstāšanos, tad, saprotams, tikai, ja tāda deklarācija būtu ievesta pilnas sapulces protokolā, par ко bīītu bijis
jāpārliecinās atbildētājam, pie kam cvent. vinam būtu bijis jāpieprasa papildināt protokolu. Bet, kā to konstatējusi Tiesu
palāta, picvienojoties Ap^abaltiesas sprieduma motīviem, atbildētāja paziuojums nav ievests protokolā un viņš arī nevarē-r
ja noteikti pazinot tiesai, kurā dātuma notikusi tā pilnā biedru
sapulce, kurā tas paziņojis par savu izstašanos. Ar to atkrīt
visi atbildētāja paskaidrojumi vina kasācijas sīidzība par to,
ka vii.iš no sabiedrības csot izstājies.
(1935. й. 15. jūn. spr. Nr. 939, Kliģenes piensaimn. sab-bas pr. 1. pr.
Dērziuu.)
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138.
Nepclna icvērību galvenais atbildētājas iebildums, ka
prasītājs lietojis savu preču zīmi „ü. E r e n p f e i s o r i g i n а 1" tikai mēnešus 7—8, bet vii,iš varētu apstrīdēt atbildētājas
reģistrēto preču zīmi tikai tādā gadījumā, ja vinu varētu atzīt
par preču zīmes īpašnieku u z i l g s t o š a s l i e t o š a n a s
f a k t a p a m a t a . Nekur likumā nav noteikts, ka rūpnieks,
kas atrod, ka citai personai par labu reģistrētā preču zīme pieder viņam pašam, varētu atspēkot pietcikto un rcgistrēto preču
zTmi tikai tādā gadījumā, ja viņš iegīītu īpašuma ticsības uz pre
cu zīmi u z i 1 g s t о š a s 1 i e t о š a n a s f а к t a p a m a t а.
Tas apstāklis vicn, ka Senats savā (1931. g. 28/111) spriedumā
Brüggemana lietā aizrādljis, ka prasītājam tanī atsevišķā lietā,
kas pastāvīgfi i 1 g u 1 a i к u lietojis preču zTmi, pieder tiesība
prasīt vienīgās lietošanas tiesības atzīšanu j a u u z i l g s t o š a f a k t a v i c n , — nemaz nepierāda, ka viņam šī tiesība nepiederētu arī tanī gadījumā, ja viņš to lietotu mazāku, nenoteiktu laiku. Nercgistrētā preču nozīme aizsargājama uz vispārējo privātlikumu un uz scvišķu likumu pamata par piedauzīgo konkurcnci. Tādā kārtā nlpnieks vai fabrikants, kuram
nav apliecības, toinēr var ticsas cejā apstrīdēt 3 gadu laikā no
rcgistrācijas sludināšanas dicnas kādai citai personai, kurai jau
būtu apliecība uz to pašu preču nozīmi viņas izslčdzošas tier.ības uz prcču zīuii, j a v i e n p r a s ī t a j s a g г ā к i f a kt i s к i 1 i с t о j i s š о p r e č u n o z i r a i , pie kam likums
nekur ncaizrāda, cik ilgu laiku tādam prasītājam būtu jālieto
attiecīgā nozīmc (Rupn. nol. 138. р.; Kr. Sen. CKD 06/19; Dobrovolskis — Tirdzniec. nol. 60. p. kommcnt. 12. §; Šerešeucvits
Курсъ торг. права Ц S ēj. 60 § VIII un Dr. Locbcr, Tirdzn.
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ticsību parskats 57. lpp.). Šajā gadījumā prasītājam, kam atbildčtāja nosūtījusi notariālu paziuojumu par preču noz-īmes
„Original" reģistrēšauu uz v e l o s i p ē d u p i e d e*r u m i e m
un uzaicinājusi 3 dicnu laikā izi.icmt по apgrozības šo no prasītāja jau agrāk lictoto prcču zīmi — bija pietiekošs pamats prasītājam cclt savu prasību. Tiesu palāta pareizi pamatojusi
savu spriedumu uz noteikumu par negodīgas konkurcnces apkarošanu 5. p. (14. p. 2. dalu), bet jautājums par to, cik tālu preču nozīmes savā starpā sakrīt, ir fakta jantājums, kas nav pārbaudāms kasācijas kārtībā..
(1935. g. 15. jfm. spr. Nr. 777, Rrenpreisa pr. 1. pr. akc. sab. „G. Erenpreis un biedris".)
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42.

Tiesu palāta ir konstatējusi, ka sūdzētājs ir iesnicdzis
prasību ticsā ar Iūgumu picdzīt viiia labā no atbildētājiem pēc
partu starpā noslegtā īīguma Ls 300.000,— lielu līgumsodu.
Atrodot, ka sūdzētājam zīmognodcva par līgumsodu bija jānomaksā pie prasības icsniegšanas tiesai, un ka sūdzētājs nav to
darījis, Tiesu palata nākusi pie slēdzieņa, ka Apgabaltiesa parcizi uzlikusi viiļam Ls 6000,— zlmogsodu saskanā ar Rīk. par
zīmogn. 90. uii 100. р.
Šāds Tiesu palätas slēdziens nav pareizs, jo Senats jau
ir paskaidrojis (Sen. OKI) 31/103S). ka Rīk. par zīmogn. 100. p.
nav piemērojanis dokiunentam, kurā līdz akta icsniegsanai tie
sai nav pārkapts noteikums par zīmognodevu, un ka vispar
zīmogsods par tiesai iesniegtu līgumsoda aktu nav uzliekams,
bet gan tāds vienīgi nav izpildāms līdz zīmognodevas samaksai. Gan Rīk. par zīmogn. 42. p. ir izlaidis bij. Kricv. 1903. g.
zīmognodeva nolik. 129. p. divus pēdējos teikumus par lūguma atstāšanu bez virziena un i ā atpakaļ izsniegšanu gadījumā,
ja 7 dienu laikā netiek nomaksāta zīmognodeva. Bet arī pastāvošā Rīk. par zīmogn. 42. p. redakcija pēc bīītlbas negroza
stāvokli, kāds bija noteikts ar bij. Kriev. zīmogn. nolik. 129. р.,
jo līgumsoda akta apmaksa ar zīmognodevu pie tā iesniegšanas
t i e s a i paict zem CPN 967. p. bet saskaņā ar CPN 969. p. tie
sai pie zīmognodevas noteikumu neievērošanas šādos gadījurnos rīkojas nevis saskaņā ar Rīk. par zīmogn. 100. р.. bet gan
uz CPN 373. un 374. p. painata. Nākot pie pretēja slēdziena,
Tiesu paläta ir pielaidusi savā lēmumā motīvēšanas nepareizlbu.
(1935. g. 30. jül. spr. Nr. 2458, Zumcnta pr. 1. pr. Bišofu un Vēveri.)
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Tiesu palāta pareizi nav pielaidusi liecinieku liecības par
pierādījumu tam, ka dokumenti pienācīgi apmaksāti ar zimognodevu. Zīmognodeva ir nodeva (сбор, Abgabe), kas maksājama valstij par labu publiskās intcresēs, un icskaitama valsts
ienākumos. Zīmognodevas nomaksa apliecināma un pierādāma vienīgi Rīk. par zīmogn. 48. un sckojošos pantos paredzētā
kārtībā, t. i. tīri formālā veidā, pēc publisko tiesību noteikumicm. Nav domājams un nav pielaižams, ka valsts vai pašvaldības nodevu un nodokļu nomaksas pierādīšanai varētu atsauktics uz lieciniekicm, t. i. uz procesuāliem līdzekļicm. Nodokļu un nodevu ņemšanas kārtība un ar to saistītais sarežgītais mēchanisms uzbūvēts uz citu, vicnīgi ar г а к s t i s к i с m
aktiem operējošu procedīīru. Kasācijas sūdzībā minētam Rīk.
par zīmognod. 107. p. nav nckā kopēja ar jautājumu par to, ar
ко īsti pierādāma zīmognodevas nomaksa, bet gan 107. p. paredz tikai k ā r t ī b u ,
kādā iztirzājamas blakus sūdzības
zīmog s о d a lietās, nemaz neaizskarot jantājumu par zīmognodcvas nomaksas picrādīšanas veidu.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 206, Rigas Kiimijas manufaktūras „Kon
tinents" un с 1.)

86.
1) Tiesu palāta Apgabaltiesas akciju s-bai „K." uzrēķināto zīmognodevas summu samazinājusi par Ls 225,84, uz tfi
pamata, ka revidējušam ierēdnim necsot bijusi ticsība aktā icvest arī tādus dokumentus, kuri tikuši izdoti p i r m s beidzamiem 3 gadiem, kas parcdzēti Rīkoj. par zīmognod. 86. p. P r c tēji Tiesu palātas domām, 86. p. paredzētais laika aprobežojums zīmējas vienīgi uz i e r ē d n a tiesību p r a s ī t dokt:mcntu uzrādīsanu revīzijai, kuri izdoti pirms beidzamiem, t. i.
pirms rcvlzijas 3 gadiem. Bct šis 3 gadu termiņš nemaz ncatņem ierēdnim tiesību pārbaudīt arī tādus dokumentus, kuri
bija nonākuši viņa rīcibā eitādā ccļā, un, vajadzības gadījumā,
vainīgam uzlikt arī zīmogsodu. Tā tad, 86. p. neparedz it kā
3 gadu noilgumu zīmogsodu uzlikšanā, kāds ņoilgums attic-
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cībā uz z i m o g s o d a uzlikšanu noteikts 10 gadu laikā: 97. p.
2. pkts, bet attiecībā uz zimog n о d e v a s ka tādas picprasišanu n o i l g u m s v i s p ā r n e v a r i с s t ā t i e s: 6. p.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 206, Rigas ģumijas manuiaktūras „Kon
tinents" un с 1.)

2) Dokumentos, kādos revīzija atradusi ar zīmognodevu
ncapmaksātus vai neattiecīgi apmaksātus dokumentus, dokumentu dajas izrādījušās vai nu noplēstas, vai nogrieztas. Pēc
Tiesu palātas konstatējuma no palikušām dokumcntu daļām
nav rcdzams, vai dokumcnti būtu tikuši laikā apmaksāti är
zīmognodevu, jo akc. sah. „К." atteikusies uzrādīt revidējošam ierēdnim nogrieztās vai noplēstās dokutnentu daļas. Saskaņā ar Rīk. par zīmognod. 86. р., revidējošam ierēdnim ticsība prasīt, lai uzrāda viņam rcvīzijai visus ar zīmognodevu
apliekamos rakstus, aktus un dokumentus pur beidzamiem 3
gadiem. Tā tad, akc. s-bai „K." nebija likumīga pamata atteikties uzrādīt по minētiem dokumenticm atgrieztās vai noplēstās
daļas, jo vinai bija iāuzrāda dokumenti atticclgā stavoklī. Ja,
pie revīzijas, kāds dokuments atrasts ar noplēstām vai nogrieztām daļām un no uzrādītās (atlikušās) dokumenta daļas
paša dokumenta apmaksa ar zīmognodcvu n a v konstatejama, tad jāuzrada arl i z t r ū к s t о š ā s šī dokumenta daļas,
lai icrēdnim dotu iespēju pārliecināties par paša dokumenta
iipmaksu ar attiecīgo zīmognodevu. Nevietā šai zinā akc. sab.
„K." paskaidrojums viņas kascācijas sūdzībā, it kā viņai necsot picnākums uzglabāt dokumentus 3 gadu laikā un ka tāds
pienākums neizrietot arī по minētā 86. р. īstenībā, tirgotājam
jauzglabā dokumenti un vcikāla grāmatas netikvicn 3 gadu.
bet gan pat 10 gadu laikā (sk. Kr. tirdzn. riolik. 689. р., Šeršenevičs, Kurss torgovavo prava 4. izd. 1. sēj. 205. 1. p. IX pie
3 p. piez.). Tas redzams arl по tā, ka tirgotāja veikala grāmatas 10 gadu laikā, t. i. vispārējā noilguma laikā, patur pierādīšanas spēku starp tirgotājiem (Kr. tirdzn. proc. nol. 238. p.
1. tcik., CPN 1. pielik. 12. р.). Prasības lietās starp tirgotājiem
viena puse var atsaukties uz pretējās puses veikala grāmatam,
ia vien tās vestas ne ilgāk kā 10 gadus atpakal. CPN 1. piel.
13. p. tieši atsaucas uz Kr. tirdzn. nol. 669—691. р., tā tad arī
uz nupat minēto 689. р., pie kam, veikala grāmatu neuzrādīša-
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i:as gadījumā; piemērojama CPN 532. p. paredzētā sankcija.
Tas pats, saprotāms, attiecināms arl uz veikato (tirdzniecTbas)
dokumentiem
u n а к t i с m, jo taisni viui nodcr par
pamatu ierakstiem pašas veikala grāmatās, un par icrakstu attaisnojošicm dokumentiem. Rik. par zīmognod. 86. pantam
nebīītu nekādas praktiskas nozīmes, ja pieņemtu, ka tirgotājam būtu tiesības, pēc savas izvēles arī n e uzglabāt savus dokumentus vismaz 3 gadu laikā un ar to paralizēt revīzijas mērķi. Akc. sab. „K." atrod, ka „veksela" izpirkšanas faktu varot
pierādīt tikai ar to, ka nogrtež vai noplēš vckscļa dalu, un ka
tāpēc noplēstās vai nogrieztās daļas vispār necsot jāuzglabā.
Tomēr, vispirms, lieta negrozās ap vēkseļiem, bet gan ap parāda zīmēm (garantijām). Otrkārt arī par vekseļa samaksas
pierādījumu noder pirmā kārtā vekseja atrašanās fakts pie
vekseldevēja uņ tad uz veksela uzrakstītais kvitējums (Vekselnolik. 46. p. 2. teīk.). Bez tā, vekseļa vai vispār dokumentā
iztciktā parāda samaksāšanai tirgotājs var atsaukties arī uz
savām vcikala grāmatām. Akc. sab. „K." pat nav iztcikusi
gatavību uzrādīt savas veikala grāmatas. Jautājumā par dokumenta aplikšanu ar a t t i e c ī g o zīmognodevu, Tiesu palāta pareizi aizrāda, ka iestādes un amatpersonas, apliecinot
laiku, kad uzlipinātas zīmogmarkas, n e pārbauda, vai zīinognodeva pareizi samaksäta un arī neatbild par nepareizu zīmognodevas samaksu. Šis noteikums gan neizriet no Tiesu palātas norādītā 67. p. 2. pkta, bet gan t i e š i i z t с i к t s 67. p.
5. p к t ā, kādu akc. sab. „K." pilnīgi izlaidusi no acīm. Aprādītos apstāklos Tiesu palāta varēja nākt pic sledziena, ka
dokumcnti, kuros vicnas daļas izrādljušās nogrieztas vai noplēstas, bez tā kā no atlikušām šo dokumcntu dajām bīītu redzams, ka paši dokumenti patiesi apmaksāti ar attiecīgo zīmognodevu, atzīstami par nemaz neapmaksāticm ar attiecigö
zīmognodevu, kaut arī uz atlikušām dalām būtu atzīmes, paredzētas 67. p. 3. pktā.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 206, Rīgas ginnijas niamifaktilras „Kon
tinents" un с. 1.).

89.
Pretēji Nodoklu dcpartamenta domām, tas vien, ka zīmogmarkas uz dokumentiem lipiriātas vicna uz otru (kādā ap-
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stāklī Nodoklu departaments ierauga Rīk. par zīmognod. 58.
panta neievērošanu), nedod pamatu piemērot Rik. par zīmognodevu 89. р.. pēc kura dokumenti, kuriem uzlipinātas l i c t о t a s ztmogmarkas, uzskatāmi par tädiem, par kuviern zīmognodcva nav maksata. Lai šo pantu piemērotu, ir noteikti
jākonstatē, ka uzlipinātās markas tiešām bija jau lictotas. No
doklu departamcnts tomēr pat neapgalvo, ka tas konkrēta gadījumā būtu konstatēts, bet aprobežojas ar aizrādījumu, ka neesot iespējams nodibināt, vai markas nebīītu bijušas kādreiz
lietošanā. Tas ncpictiek Rīk. par zīmognodevu 89. p. piemērošanai, uz kura pamata dcpartaments lfidz uzlikt zūnogsodu
firmas „J. im b-ri" īpaŠniekiem, kuri dokumcntus pieuēmuši.
(1934. g. 22. novembra spr. Nr. 2149. Jaimzcmu 1.)

90.
Likumi ncaczīst sodāmību par svešu vainu. Gan Tiesu
palāta taisni š о principu nav pārkapusi. Zīmogsods tika uzlikts nevis par dokumeiitu dalu HogrieŠanu vai noplēšami kā
tādu. bet gan par to, ka dokumenti nav tikuši apmaksāti ar
atticcīgo zīmognodevu. No Tiesu palātas lēmuma redzams
tikai tas, ka vii.ia pic slēdziena par dokumeiitu neapmaksu ar
zīmognodevu nākusi по tā, ka uz atlikušām dokumeiitu dalām nav bijusi redzama zīmognodevas nomaksa. Bet, Tiesu
palāta pie tarn nenoliedz, ka dokumeiitu daļu nogriešana vai
noplēšana uotikusi t a i s n i а к с i j u s - b ā „K.", resp. tās
uzņēmumā, t. i. notiķusi ar tādas akciju s-bas rīcību, kurā do
kumenti nonākuši p ē d ē j i, un по kādas akciju s-bas tad arī
bija atkarājies minētās dokumentu nogrieztas vai noplēstās
daļas uzrādīt revidējošam ierēdnim, lai pierādītu pašu dokunientu apmaksu ar zīmognodevu. Ja nu akc. sah. „H. un Со."
dokumcntu daļas pati nav nogriezusi urj nav noplēsusi un šādas daļas pic viņas nav atradušās un arī по viņas pat nav tikušas pieprasītas un nav varējušas tikt picprasītas, tad arī a t b i 1 d ī b u par to, ka, sakarā ar kādas citas akc. sab., proti ar
akc. sab. „K.", ncpareizu rīcību, revīzijas izdarlšanas laikā,
nav bijis iespējams nodibinat, vai dokumenti savā laikā būtu
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tikuši apmaksāti ar zīmognodevu, n e k a d n c v a r u z l i k t
š o d o k u m e n t u i e p r i e k š ē j a m t u г Bt ā j a m, akc.
s-bai „H- un Co.".
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 206, Rigas gurnijas manufaktūras „Kon
tinents" un с. 1.)

99.
Apgabaltiesa gan pareizi atzinusi, ka noslēgtais īres līgums apmaksājams ar zīmognodevu pēc viena mēneša īres
naudas apmēra tāpēc, ka šis īres līgums slēgts tikai uz vienu
mēnesi, bet piemērojusi nepareizu zīmognodevas likmi, jo līgumi par nckustamas mantas izīrēšanu nav apmaksājami ar
1% zimognodcvu pēc 39. p. 1. pkta, bet gan likai ar 0,5% zīmognodevu pēc 43. p. 1. pkta. Ncparcizs ir kasācijas sūdzības
iesniedzēju aizrādījums, it kā pēc 43. p. 1. pkta zīmognodeva
jau attiecīgā apmērā būtu samaksāta. Ja uz līguma arī ir uzlipināta zīmogmarka par Ls 1,—, tad tomēr pēc pareiza Apgabaltiesas konstatējuma zīmogmarkas dzēšana ir izdarīta prctēji Pjk. par zīmognod. 66. p. notcikumiem, kādēl līguma slēdzējiem ir uzliekams zīmogsods. Par dibinātu tomēr atzīstams
kasācijas sūdzības iesniedzēju aizrādījums, ka šai gadījumā
Apgabaltiesa bcz pictickoša iemesla atraidījusi Luizes St. aizrādījumu, ka zīmogsods uzliekams tikai viņai, bet nc visiem
Kārla St. mantiniekiem. Luizes St. pilnvarnicks zv. adv. K.
bija aizrādījis, ka vienīgi Luizc St. pārvaldījusi namu, slēgusi
līgumu pārējo līdzmantinieku vārdā un viņas rīcībā atradušies
pictiekoši līdzekli zīmognodevas samaksai. Arī to no Luizes
St. puses tika atzīts, ka ir iestājušies tie prickšnoteikumi, pēc
kuriem saskaņā ar Rīk. par zlmognod. 99. p. zīmogsods bija uz
liekams vienīgi pilnvarniekarn, bct ne pilnvaras devējiem. Ja
tiesa atrada, ka šādi Luizes St. paskaidrojumi ir apšaubāmi,
tad tiesai saskaņā ar CPN 106. p. vajadzēja dot viņai laiku iesniegt pierādījumus par to, ka pārkāpums pielaists bcz pārējo
Kārļa St. līdzmantinieku ziņas, un ka Luizes St. rīcībā bija viņas pilnvaras devēja līdzekli zlmognodevas samaksai.
(1935. g. 14. jūnija spr. Nr. 890, Stammu u. с pr. 1. pr. „Guten
berg".)
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106.
Ticsu palāta ir piekritusi Apgabaltiesas lēmuma motīviem, ar kuru lieta atstäta bez caurskatīšanas uz tā pamata:
a) ka lietā savienoti zīmogsoda prasījumi, kufi pēc piekritibas
iiotcikumiem piekrīt dažādām tiesām im, galvenām kārtām,
miertiesncsim; b) ka lietā savienoti kopēji par atbildētājiem
kontrahenti, kas nav ņēmuši dalību к a t r ā no tiem zīmognodevas prasījumiem, uz kuriem dibināts kopigais zīmogsoda
prasījums. Tiesu palāta no sevis piebilst, ka attiecībā uz
sodu firmu „M. H. un G. T." ar Ls 107,-- zīmogsoda Nodokļu
departaments neatsaucas pat uz teehniskiem iemesliem šīs zīmogsoda lietas izdalīšanas neiespējamībā. Tiesas aprādītos
apsvērumus pēe to bīitības Nodoklu departaments savā kasācijas sūdzībā pat nemēģina atspēkot, un atsaucas vienīgi uz to,
ka vienā revīzijā konstatēto zīmogsodu prasījumu kopsumma
sastāda vienu kopēj'u valsts prasību, par kuru Nodoklu depar
taments taisa vienu lēmumu. Pretēji Nodokļu departamenta
domām, Rīk. par zīmosnodevu 106. p. izict taisni no atsevišķas
uzliktas zīmogsoda summas. un prasa lietas nosntīšanu p i e d e r ī b a i tiesai taisni pēe noliktā zīmogsoda apmēra. Šādu
viedokli pastiprina Rīk. par zlmogn. 106. p. avots (Kriev. zīm,ogn. nolik. 197. р.), pēc kura tiesas piekritiba tāpat noteikta
pēc zīmogsoda apmēra. Tā tad, atsevišķu zīmogsoda prasījnmu savienošana vienā kopēja lietā Nodokļu departamentam
bija jārēķinās ar piekritibas noteikumiem par lictas piekritību
ticsai pēc uzliktā zīmogsoda apmēra, tāpat kā viņam bija jarēķinas ar procesuāliem noteikumiem par lietu apvienošanu pret
vairākiem atbildētājiem. Šajā zinā kasācijas sūdzībā pievestie
apcerējumi nesatricina tiesas slēdziena parcizību. Nodokļu
departaments, ka liekas, samazina prasījumu o b j e k t ī v o
kumulcāeiju (CPN 360. p.) ar prasījumu s u b j e к t T v о kumulāciju (CPN 20. р.). Šajā Iietā runa iet ap sub.iektivu (paslvu)
kimuilaeiju, kuras prickšnoteikumi aprādīti 20. p. 2. pkt. No
šī 2. pkta redzams, ka minētā subjektīvā (pasīvā) kumulācija
izslēgta, ja visos atbildētājos n e sakrīt vai nu vietējā, vai lietiskā piekritība. Taisni šādu piekrtības n e sakrišanu kofistatējusi ticsa.
(19.35. %. 20. marta spr. Nr. 551, akc. sab. ..ВгаЦ Novik uii Bhimber;<" uti с 1.)
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13.
Tiesu- palāta uz viņas spricdumā aprādīto apsvērumu parr.ata. konstatējusi, ka vekseli par Ls 1400,— izdevis prasītājs
uz 1928. g. 1. novembri, atbildütajs veksela samaksas terminu
patvaļīgi. bez prasītāja piekrišanas im tarn nezinot pärlabojis
uz 1931. gadu 1. maiju; ka šāda viehpušiga termina grozīšana
ir pretrunā ar Vekseļlik. 13. р., 3. p, 6. pktu. Izejot no šādicm
saviem konstatējumiem, Tiesu palāta nākusi pie slēdziena, ka
tādā veidā pārlabotais akts nav uzskatāms par vekseli; ka parakstiem un uzrakstiem uz tāda akta nav veksela spēka un ka
atbildētājs ar patvaļīgu veksela samaksas termina grozīšanu
nevarēja iegūt neizlietotās protesta tiesības un priviliģēto piedziņas kārtību, kādēļ dokumcntam nav vekseļa spēka, un tas
protestējams un tāpēc arī nav piedzenams CPN 226. sek. p.
kārtībā. Šādi Tiesu palātas konstatējumi un no viņiem secinātie slēdzieni attiecas uz lietas faktisko pusi im tāpēc nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā. Ar to atkrīt visi atbildētāja kasācijas sūdzībā aprādītie paskaidrojumi un iebildumi, kuros viuš
apstrīd Tiesu palātas sprieduma pareizību pēc būtības. Pretēji
atbildētāja aizrādījumam viņa aprādītie Senāta paskaidrojumi
(1929. g. Nr. 59) nav piemērojami šinī lietā un aprādītā Senāta
spriedumā lietas apstākļi nav analogi ar šo lietu, jo tur nebija
runa par termiņa patvalīgo, bcz vekseļdevēja piekrišanas, grozījumu, kāds grozījums saskaņā ar Vekseļlik. 13. un 14. p. atnem vekseļiem vekseja spēku. Ar to atkrīt visi kasācijas sūdzībā aprādītie paskaidrojumi.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 330, Ošiņa pr. 1. pr. Rozenbergu.)
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14. (14.).

1) Saskaņā ar Veks. nolik. 14. р., dokuments, kas neapmierina Veks. nolik. 3.—5., 9.—11. un 13. p. paredzētos prasījumus, nav uzskatams par vekseli un uz viņa taisltiem parakstiem un uzrakstiem nav vekseltiesiska spēka. Dokumentu nevar pat atzīt par neaizpildītu blanko vekseli, kas, pēc aizpildīšanas noderētu kā vekselis (Vekselnolik. 14. р. 2. teik.).
Yekselis ir formāls akts, kura sastādīšanai jāievēro vekseļu likumā paredzētie formālie nosacījumi, kādēļ pusu gribai nodibināt vekseļsaistību, pirms tā nav ieterpta attiecīgā formā, nav
vekseltiesiska efekta. Tādēļ, pretēji prasītāja domām, Apgabaltiesa konkrētā lietā pareizi kvalificējusi tā dokumenta juridisko nozīmi, uz kuru prasītājs bija dibinājis savu prasību, atrodot, ka šis dokuments nav uzskatams par vekseli. An pats
prasītājs savā prasības sūdzībā šo dokuinentu nosaucis tikai
par parāda zfmi. Tādos apstākļos atbildētājam bija tiesība parāda samaksas pierādīšanai atšaukties uz lieciniekiem. Ar to
atkrīt prasītāja aizrādījumi viņa kasācijas sīīdzībn, ka Apgabaltiesai neesot bijis tiesības savu slēdzienu par parāda samaksu dibināt uz liecinieku liecību pamata.
(1935. g. 10. aprīla spr. Nr. 767, Tomsona pr. 1. pr. Frciinani.)

2) Tiesu palāta varēja ncpiešķirt nozīmi lietā apstāklim,
ka atbildētājs aizpildīja vekscļblanķeti ar veksela saturu pēc
pieciem gadiem, skaitot no blanķetes izdošanas dicnas. jo veksclblanķetcs aizpildīšanas tiesības pamatojas uz civīltiesisku
līgumu (Dr. A. Lēbera Tirdzniecības tiesību pārskats, 149 § II)
un tādēl tās noilgrst saskaņā ar CL noteikumiem par noilgumu,
bet nevis Vekseļu nolik. 41. un 72. pantos paredzētos tcrmiņos,
kā to domā prasītāja pilnvarnieks. Tiesu palāta konstatēja, ka
atbildētāja aizpildīšanas tiesības blanķetes aizpildīšanas laikā
ar veksela saturu saskaņā ar partu līgumu un CL noteikumiem
vēl nebija noilgušas, un šī konstatējuma pareizību prasītāja
pilnvarnieks pat nemē&ina apstrldēt. Apstāklis, ka vekseļblankete bija izdota jau 192,5. gada 20. jūlijā, bet dzēšanas dātums
uz zīmogmarkām uzrakstīts tikai 1930. gada 15. maijā, pats
par sevi nevar atstät icspaidu uz veksela spēku, jo Senats ir
jau paskaidrojis (Sen. CKD 28/852), ka nav no svara, kādā lai-
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kā blanko vckselis tiek apmaksāts ar zīmogmarkām uii pēdējīīs tiek dzestas vekselu noiikuma paredzētā kārtībā, ja vien
tas notika pirms veksela protestēšanas un vekseļprasījuma celšanas. Prasītāja pilnvarnieks neapgalvo, ka šajā gadījumā zīmogmarkas bija dzēstas pēc vekseļa protesta. Pretēji prasītāja pilnvarnieka domām. Vekseļa nolik. 3. panta 2. piezīmi
1932. gada redakcijā (Lkr. 32(227) var piemērot arī šajā lietā,
kaut arī šī lieta bija ierosināta pirms šī likuma spēkā nākšanas,
jo šai piezīmei jaunā redakcijā ir piešķirts atpakalejošs spēks
un tā ir piemērojama arī vckscliem, kas izrakstiti pirms šās
piezīmes spēkā nākšanas, un tādēļ tā ir ņemama vērā arī pirms
tās spēkā nākšanas ierosinātās lietās (Sen. СКП 35/563).
(1935. g. 23. maija spr. Nr. 626, Civiana pr. 1. pr. MaijuJ

33.

Apstiprinot Apgabaltiesas spriedumu, apsverot lietas apstākļus, Ticsu palāta it sevišķi uz pašas prasītājas paskaidrojumu pamata tās prasības rakstā, un aiz viņas paskaidrotiem iemesliem konstatējusi, 1) ka vekseļdevējs,T., ar saviem izdoticm vekseliem samaksājis prasītājas saistības trešām personām, 2) ka kā nodrošinājumu T. samaksāto summu atmaksai
viņam, prasītāja starp citu uz savas valdes lēmuma pamata
1931. g. marta mēncsī indosējusi runā csošo, Т., prasītājas orderim, izdoto vckseli un šo pēdējo nodcvusi T. rīcībā, un proti
kcā drošību Ls 7000 vērtībā, sakarā ar ко Т. ir samaksājis, prasītājas vietā, pēdējās saistības Ls 18.000,— apmērā, 3) ka T.
uodrošinājums ticis reālizēts tādā ceļā, ka T. minētais vckselis
bijis jālaiž apgrozībā, nododot to kādai trešai personai, ar tās
personas indosamentu, kuras orderim T. vekseli izdcvis, pro
ti ar prasītājas indosamentu, 4) ka runā esošā gadījumā T.
minēto vekseli, ar prasītājas indosamentu, по sevis iedevis atbildētājai, akc. sab. „A.", kura vēlāk šo vekseli indosējusi tālāk,
bet, izpirkusi to, atkal kļuvusi par tagadējo veksejturētāju.
^ādi Tiesu palātas konstatējumi nav kasācijas kārtībā pārbaudāmi. Ar to atkrīt visi prasītājas paskaidrojumi vioas kasācijas sūdzībā, kuros viņa apstrīd minēto konstatējumu pareizību pēc būtības; it sevišķi arī prasītājas vispārējais aizrādī-
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jums viņas kasäcijas sūdzībā par to, it kä Tiesu palāta savu
spriedumu pamatojot uz varbüübam. Pretcji prasītājas doniām, likums nemaz neaizliedz ticsai, ka uz spriedumu motlvu,
atsauktics netikvien uz tieši konstatetiem faktiem, bet a n uz
prczumpcijām. No šādiem saviein konstatejumiem Tiesu pa
lata varēja nākt pie atzinuma, 1) ka vekselis bija nonācis atbildētājai, akc. sab. „А.", по Т., t. i. ka vekseļa iedošana (izclošana, Vcks. nol. 15. p. izpratnē, t. s. „Begebung") patiesi
notikusi, proti vekselis izgājis по Т. rokām ar pēdējā gribu, un
pie tam nonācis atbildētajai ticši по Т., 2) ka, tā tad, atbildētāja vekseli saņēmusi nevis no prasītājas, bet tieši no vekseļdevēja, Т., 3) ka, ievērojot minēto veksela rnērķi, kalpot T. kā
nodrošinājumam, viņa — prasītājas vietā — samaksāto summu atmaksai, taisni sai nolūkā indosējumi vekseli (ar blanko
indosarnentu), pie kam Т. vekseli nodevis (iedevis) atbildētājai, akc. sab. „A.", ar prasītājas piekrišanu, lai reālizētu ar to
savas nodrošinājamās prasījuma tiesības pret prasītāju, 4) ka
tādā kārtā prasītāja materiāli tiesiskas (civīlīiesiskas) attiecības ar atbildētāju, akc. sab. „A.", nav nodibinājušās, 5) ka
tfipēc prasītājai nav tiesības cclt ierunas pret akc. sab. „A."
(kā tagadējo vekseļturētāju) uz kādu starp viyām it kā pastāvošu materiäli (civīl-) tiesisku atticcību pamata (Vcks. nol.
33. р.), 6) ka atbildētājai, akc. sab. „A.", savukārt nav bijusi
interesc vai vajadzlba pētit Т. un prasītājas vekseļticsisko attiecību pamatus, 7) ka atbildētājas, akc. sab. A.", mala fides
nav lietā nodibināta un ka, taisni otrādi, vinai atzīstama bona
fides, un 8) ka tfipēc prasītājai nav tiesības, pret atbildētāju,
akc. sab. „ А Л aizstāvēties ar ierunām par starp viņām it ka
pastāvošām scviškām materiāli-tiesiskām attiecībām, kas būtu
minētā vekseļa pamatā. Nākot pie nupat aprāditiem slēdzieniem, Tiesu palāta varēja prasību uzskatit par uedibiuātu pašā
pamata. Jautājiunā par prasītājas atbildetājai, akc. sab. „A.'\
it kā izteiktiem brīdiuājumiem par vekseļa „trūkumicm", jau
Apgabalticsa uzsvērusi, ka liecinieki A. uu P. tos atbildētājas
darbiniekus, ar kujiem viņi esot veduši sarunas, nav paziuuši.
.lau tāpēc vien, ka bija aizrādījusi arī Apgabaltiesa, nav atzīstams par nodibiuātu, ka brīdinājuinu būtu noklausījuši, un vēl
mazāk pieņēmuši, uz to atticclgi pilnvarotie atbildētājas organi.
Neatkarīgi no tā, atbildētaja, akc. sab. „A.", notcikti apgalvo-
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jusi, ka „brīdināšana" notikusi jau p ē c tā, kad viņa vekseli
saņēmusi, un ka it sevišķi 1932. g. 13. septeirubrī, kad, pēc
liecinieka A. liecības, viņš esot ieradies atbildētājas kantorī,
izteicis brīdinājumu, bijis svētdienā, kad atbildētājas kantoris
bijis slēgts. Šo atbildētājas iebildumu prasītāja nav mēģinājusi atspēkot. Bez tā, kā redzams no veksela teksta, vekselis
izrakstīts ar datumu 1931. g. 23. aprill, kāds datums pats par
sevi nodibina prezumpciju, ka vekselis ticis jau t a j ā p a š ā
d i e n ā iedots atbildētājai, akc. sab. „A.". Pie tarn prasītājas
liecinieki V. un P. tieši liecina, ka vekselis ticis indosēts un nodots 1931. g. m a r t ā vai a p r i l l . Ja nu, kā apliecina prasītājas liecinieki, viņi esot bijuši akc. sab. „A." kantori Riga
tikai 1931. g. s e p t e m b r l , tad Apgabaltiesai un Tiesu palātai bija pietiekošs iemesls „brīdināšanai" neatzīt izšķirošu nozīmi un proti jau tāpēc vien, ka brīdināšanai, kā izdantai jau
p ē с veksela uodošanas atbildētājai, nevarētu bīīt nekāda
praktiska efekta. Prasītāja. kā lickas, pilnīgi pārprot Apgabaltiesas un Tiesu palātas apcerējumus jautājumā par runā
esošā veksela iedošanas kārtību un viņa nodomāto un izvesto
juridisko un saimniecisko mērķi un nozīmi. Ticsu palāta noteikti pastripo, taisni sekojot pašas prasītājas paskaidrojumicm
prasības rakstā, ka veksela iedosana (15. p. izpratnē) notikusi
nevis jau ar tā indosēšanu, bet gan ar to, ka T. vekseli (un
proti ar gatavu, prasītājas indosamentu) nodcvis atbildētājai,
akc. sab. „A.". Ar to vien, ka pēc vienošanās starp Т. un prasītāju, pēdējā devusi savu indosamentu, tomēr atstājot vekseli
T. rokās, pats vekselis nedz faktiski, ncdz juridiski nav uzskatāms par iedotu („begeben") 15. p. izpratnē, t. i. vekselis nebija
vēl izgājis apgrozījumā. Šis pēdējais moments turpretim iestājies un varēja iestāties tikai tad, kad vekselis izgājis по Т.
rokām un pārgājis atbildētājai, kā Tstai nodomātai vekselturētājai. Līdz ar to, vispirms, atkrīt prasītājas šai zinā iztciktie
iebildumi par to, ka Tiesu palāta esot pārkāpusi Veks. nol.
23. р., it kā tāpēc, ka Tiesu palātas apcerējumi par veksela Tsto
mērķi un nozīmi runājot pretim vekseltiesiskiem uzrakstiem
pašā vekseli, kur kā pirmais indosants figurē prasītāja un, tā
tad, it kā viņa esot bijusi pirmajā Tstā vekseļņēmēja un vekseļturētāja, un ka vekselis it kā по v i ц a s būtu nonācis atbildētājai, un pie tarn it kā bez materiāli-tiesiska pamata un it kā
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bez tā, ka prasītaja būtu saņemusi valūtu no atbildētājas, kādēl
prasltäjai — pēc viņas domām — esot tiesības, pret atbildētāju
cclt arī savas pcrsonīgas ierunas (in personam). Saskanā ar
Tiesu palātas šai ziņa nodibinaticm, augšminēticm paskaidrojuiniern, prasitāja, runa esošā konkrēta gadījuma, šādas ierunas taisni n e varēja celt. Otrkārt atkrīt arl prasītājas aizrādljums, ka ar vcksela it kā atgriešanos vekseldevēja, Т., rokās,
vekselis pats par sevi csot uzskatāms par dzēstu uz Veks.
nol. 17. p. pamata. Šādi prasītājas aizrādījumi nciztur kritiku.
17. p. piemērojams tikai tad, ja vekselis i e p r i e k š j a u
b i ja a p g г о z ī j u m ā un t a d atgriezies vekseļdcvēja rokās. Turprctim, 17. р. ncmaz nav pieinērojams gadijumā, kad
vekselis p i r m s tā iedosanas tagadējam vekselturētājam, nekādas vekseļa funkcijas ncbija izpildījis. kā tas arī bija tagadējā lictā (sk. Sen. CKD 34/1112). Jautfijuma par to, vai un
kādā apmērā būtu piešķirama nozīme prasītājas T. it kā izteiktam aizlicgumam vekseli, ar prasītājas indosamentu, laist
apffrozījumā, Tiesu palāta pareizi uzsver, ka šāds aizliegums
varētu aizskārt atbildctāju, akc. sab. „A." un būtu atzīstams
par saistošu viņai tikai tad, ja par to prasītāja bīītu taisījusi attiecīgu uzrakstu, t. i. būtu vekscli indosējusi ar г е к t a i n'd os a m с n t u saskaņā ar Veks. nol. 22. p. Šajā gadTjumā
vekselis, kaut arī būtu indosējams tālāk, bet, attiecibā uz rekta
indosantu, tālākiem indosamentiem būtu tikai c e s i j a s nozīme, tas ir, rektaindosantiem būtu tiesība, pret tālākiem vekseļturētājicm aizstāvēties ar ierunām (in rem), kas vioam piedeiētu arī personīgi pret jebkādu по tālākiem vekselturētājiem
(Lēbers, Vekseļtiesību pārskats, Rīgā, 1927. 15. § I 2, 33. lp.).
Gan Tiesu palāta šai ziņā ncparcizi aizrāda, ka ar rektaindosamentu bfitu izsletcta indosamenta garantijas funkcija: īstenībā
ar rektaindosamentu rcktaindosanta garantija pret savu nākošo t i e š o (unmittelbaren) indosatāru taisni n a v izslēgta;
bet — un tas ir izšlsivoss —■ ar rektaindosamentu katra ziņā izslēgta — atticcmā uz rektnindosantu -— indosamenta transportfunkcija. Ja aizliegums nav izteikts pašā indosamenta tekstä,
bet izteikts tikai tieši personīgi vckseldevējam, tad indosantam, saprotams, nav tiesības uz to atsaukties pret nakošiem
vcksclturētājicrn; tikai tā persona vien, kurai aizliegums iz
teikts, būtu pcrsonīgi atbildīga aizliedzējam par aizlieguma ne-
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ievērošanu. Prasītājas paskaidrojumi šai jautājumā neskaidri
im nemazākā mērā neapgāž Tiesu palātas pareizos apcerējumus. Ja arī uzskatītu par nodibinātu, ka prasltāļa bīītu lūgusi
apellācijas sūdzlbā uzdotos lieciniekus nopratināt arī taisni par
to, ka L. esot paskaidrojis, ka akc. sab. „A." zinot, ka vekselis
prasītājai neesot saistošs, tad tomēr Tiesu palāta pietiekoši
motīvējusi savu slēdzienu par to, ka šis liccinicks nav pratināms, un proti tāpēc, ka jau pirmā instancē ticis nodibināts, ka
brīdinājumu izteikuši vienīgi A. un P. akc. sab. „А." к a n t о г ī
nn proti tikai šī k a n t o r a darbiniekiem, (tā tad ne akc. sab.
„A." atbildīgam pārstāvim). Bez tā, L. picrakstītais izteiciens,
ka akc. sab. „A." „zinot", ka veksclis nccsot saistošs prasītājai, bīītu nevis noteikta fakta apliecinājums, bet gan tikai L.
slēdziens par juridisko jautājumu (t. i. par zināmas personas
„zināšanu" par veksela saistīgumu prasītājai), kādēļ arī aiz sī
iemesla Tiesu palātai bija pietiekošs iemesls, sevišķi neapstāties pic prasītājas lūgtima par L. nopratināšanu.
(1935. g, 10. aprīla/22. raaija / 15. jūnija spr. Nr. 977. Bučauskas
pierisaimnieku s-bas pr. 1. pr. akc. sab. „Agronoms" un Tīreli.)

54.

Saskanā ar Veksela nolik. 54. p. pret vekseja izdevēju arī
neprotestēts vekselis nezaudē vekseļa spēku; tamdēl konkrētā
lietā nav izšķirošas nozīmes tam apstāklim, к a d runā esošais vckselis f a k t i s k i ticis nodots atbildētājai un vai šis
vekselis būtu protestēts pēc Veks. nolik. 67. p. paredzētā lalkā.
jeb ne (Sen. KD 29/59). Prasītāja pretējo uzskatu ncattaisno arī
viņa kasācijas sūdzībā minētais Senāta spricdums Zaksa un
Donosa lietā (1932. g. Nr. 179), jo minētā spriedumā Senats nav
apskatījis kasācijas sūdzībā izvirzītos jautājunms.
(1935. g. 10. apr. spr. Nr. 660, Palmbacha pr. к pr. Latvijas piensaimnieku sab-bu.)

77.

Sīīdzētāja līigusi izsniegt viuai runā esošā. Št., kā vekseļdevēja V. par Ls 20.000,— izdotā, im šī pēdējā kā arī citu personu indosētā veksela norakstu, atzīmējot uz noraksta, ka no-
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raksts izsniegts oriģinalā vekscla vietā un ka oriģinālais vek
selis nav spēkā pret vekseldevēju, Št. Savu lügumu sūdzētaja
pamato uz to, ka 1) viņa pret so vekseli esot izsniegusi aizdevumu par Ls 20.000,—, 2) ka vekselis ticis nesamaksas dēl
piotestēts un pēc šī veksela Apgabaltiesas tiesnesis viuai esot
piespricdis no vekseldevēja un indosantiem summu Ls 20.000,—,
3) ka krimināllietā ticis noskaidrots, ka vekselis ticis izkrāpts по Št. un, 4) krimināltiesa nolēmusi vekseli izsniegt St.,
5) ka Št., saņēmis vekseli, to izulcinājis lidz ar Apgabaltiesas
tiesneša uzrakstu, 6) ka vekselis palicis spēkā kaut arī ne pret
St., tad tomēr pret pārējām personam, по kurām tiesnesis vekseļa summu piespricdis sūdzētājai, 7) ka. lai vērstu piedziņu
pret šām personam, esot „jārestaurē" iznīcinātais picdzīšanas
dokumcnts CPN 1059. р. paredzētā kārtībā.
Apgabaltiesa ļūgumiļ atstājusi bez ieverības. Tiesu palata sūdzetājas blakus sīīdzību noraidījusi üz tā pamata, ka par
dokumenta restaurēšanu varot lūgt tikai tā īpašnicks, par kādu
bijis nevis sfidzētāja, bet gan pats Š t , kuram krimināltiesa iz
sniegusi vekseli un ka tādēl CPN 1059. р. nccsot šajā lietā picmērojams.
Sūdzētājas kasācijas sfidzība nepelna ievērību. Noztidušais vai iznīcinālais vekselis nav anullējams im nav atvictojams ar dublikātu uzaicināšanas kārtībā it kā pēc Civ. pr. nol.
1718.—1724. p.p. Vekselnolikums šai ziņā paredz nevis mortifikācijas kārtību, bet gan tikai maksājuma apturēšanas kārtibu (Veks. nol. 77.—80. р.). Tāpēc, taR'adējos lietas apstāklos,
izmcinātā izpildu uzraksta atjaunošana Civ. proc. nol. 1059. p.
paredzētā kārtībā ncko nevarēja dot, jo trūktu pats šī uzraksta
pamats un Substrats, proti pats vekselis, kas nekad nav atvietojams arī ar protesta aktā ierakstīto vekseļa norakstu. Tā
tad, kaut arī, principā, nav izslēgts 1059. p. piemērot arī izpil
du uzrakstiem, bet tikai tad un tikai tik tālu, cik pats dokuments, uz kura izpildu uzraksts ir taisīts un kas pazudis vai iznīcināts, bīltu atvietojams 'Civ. proc. nol. 1722.—1724. p. pare
dzeta kārtībā. Tomēr lügt atjaunot izpildu uzrakstu Civ. proc.
nol. 1059. р. kārtībā prasītāja konkrētā gadījumā bīītu varējusi tikai tad, ja viņas rokās būtu jau pats vekselis līdz ar pro
testa aktu.

Vekselu likunii.
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Aiz aprādltiem iemesliera Senats atrod, ka Tiesu palāta.
gala sledzicna zinā pareizi atstäjusi bcz ievērlbas prasītajas
lūgumu.
^
(1935. g. 23. janv. spr. Nr. 1791, Rigas namu ipašn. krāj-ai/.devu
sab-bas pr. I. pr. Sture.)
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Dzelzceļu likums.
97.
Nākot pie slēdziena, ka prasība atraidāma aiz tā iemesla,
ka prasītājam nodarītie veselības bojājumi nav nodarīti ne
dzelzceļa vai viņa darbinieku vainas dēļ, Tiesu palāta nav pārkāpusi Dzelzc. lik. 97. p. (1927. g. lik. un rik. kr. Nr. 127). Tam
apstāklim, ka šinī likumā nav tieši minēts, ka dzelzcela atbildlba atkrlt, ja nelaime notikusi saistošo noteikumu pārkāpšanas dēļ no cietušā puscs (kā tas paredzēts 1932. g. lik. 97. p.
2. p. „b" — L. kr. 106), nav, pretēji prasltāja domām, nozīmes,
jo ja nelaime — kā konkrētā gadījumā — notikusi taisni tādēl,
ka pats cictnšais nav ievērojis saistošos noteikumus, tad ar to
jau picrādīts, ka nelaime nav notikusi dzelzceļa vai viņa darbinieku vainas dēl, ar ко tad atkrīt dzelzcela atbildība uz 1927. g.
lik. 97. p. 2. pkta pamata.
(1935. g. 24. janvāra spr. Nr. 363, Strautmaua pr. 1. pr. „Dzelzcelu
virsvaldi.)

— 672 —

»

Dažadi dzelzceļu noteikumi.
Prasītājs lūdz piespriest no atbildētājas Ls 2481,62 ar %■%
no pārmaksas dienas, kādu summu atbildētāja esot nepareizr
piedzinusi no prasītāja kā papildu maksu par muitas formālitātu izpildīšanu un preču padošanu uz ārzemju dzclzceliem robcžu stacijās. Savu praslbu prasītājs dibina uz to, ka Vācijas- ■
Lietuvas-Latvijas-Igaunijas 1929. к. tiešās satiksmcs Tarifa
preču un dzīvnicku pārvadāšanai 36. § (V. V. 29/221) paredzot
tikai 7 papildmaksu gadījumus, starp kuricm aprādītie niaksājumi nav minēti. Atbildētāja turpretim neatrod nupat minēto
uzskaitījumu par izsmelošu. Apgabaltiesa prasību picspriedusi
summa Ls 2481,62, 6% līdz iesūdzības dienai Ls 223,— apmērā un ar 6% no iesūdzības dienas līdz samaksas dienai.
Tiesu palātas 1932. g. 28. novembra sēdē prasītājs samazinājis
piasību Hdz Ls 2303,64. Tiesu palāta, pievienojoties Apgabaltiesas spriedumam, piespriedusi prasītājam minēto summu Ls
2303,64 ar 6% no 1931. g. 14. aprīļa. Jautājumā par tiešas satiksmes preču tarifa 36. § nozīmi (V. V. 291221), Ticsu palāta
nākusi pie atzinuma, ka tur paredzētais papildmaksu uzskaitīj'ums atzīstams par izsmelošu, jo citādi ncbūtu saprotams, ka
36. § ticis 1930. g. 1. janvārī (V. V. 30/15) papildināts ar 6. pktu.
Jautājumā par 1928. g. 1. novembra Nolīgruma starp VācijasLietuvas-Latvijas-Ig:aunijas valstu dzelzcejiem par tiešo oasažieru un preču satiksmi (V. V. 28/248) V р., pēc kura katrs
dzelzcelš aprēkina vedummaksu pēc v i e t ē j i e m tarifiem,
un Papildu noteik. pie Bernas starptautiskās konvcncijas 1924.
gada 23. oktöbra CIM 9. p. 1. § (Lkr. 26/74), Tiesu palāta, pievienojusies prasītāja paskaidrojumiem, kuros tas aizrāda. ka
minētais NolT^ums pastāvējis p i r m s tiešā satiksmes preču
tarifa spēkā stāšanās un ar šo pedējo zaudējis spēku un tāpēc
tagadējiem sūtījumicm nav piemērojams. Aiz tiem pašiem ie-
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mesliem Tiesu palāta atzinusi par nenozīmīgiem arī atbildētājas norādīto 1929. g. 1. oktöbra tiešā preču tarifa (V. V. 29/221)
1. §, pēc kura vedummaksu nomenklatūrā minētām precēm aprēķina pēc iekšējiem tarifiem. Savā kasācijas sūdzībā
atbildētāja atkārto savus agrāk iztciktos iebildumus. Atbildētājas kasācijas sūdzlba nepelna ievērību tāpēc, ka 1928. g\
1. oktöbra Papildu noteikumu pie 1924. ģ. 25. oktöbra Bernas
konvencijas CIM 9. p. 1. § (Lkr. 26/74, 24. lpp.) zaudējis spēku,
jo viņi tikuši 1928. g. izdoti tiešā preču tarifa trūkuma dēl, kurpretim tagad, no 1929. g. 1. oktöbra, spēkā jau minētais tiešais •
preču tarifs. (Pretēji atbildētājas domām, Tiesu palāta atsau-cas uz 1930. g. 1. janvāra papildinājuma „h" pktu pic tiešā
preču tarifa 36. §, nevis it kā taffadējā lietā tieši piemērojamu
normu, bet vienīgi paša 36. § īstās izpratnes noskaidrošanai un
proti tās tezes apstiprināsanai kā 36. §, tā pirmatnējā tckstā,
izsmeloši uzskaita gadījumiis, kur pielaižamas papildu maksas.
Tā tad atbildētājas paskaidrojumi viņas kasācijas sūdzībā izrādās par nedibinātiem.
(1935. R. 20. marta spr. Nr. 499. Zalkinda pr. 1. pr. Dzelzcelu virsv.)
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Nodevu iiolikutiis..
204.

Sūdzētāja savā kasācijas sūdzībā aizrāda, ka Tiesu palātas lēmums par mantojuma nodevas apmēru ir nepareizs tādēļ,
ka Tiesu palata Nodevu nolik. 204. p. paredzētās ^U% nodevas
vietā aprēķinājusi VU% nodevu. Tiesu palāta nenoliedz, ka
Nod. nolik. 204. p. paredz nodevas 4*/г%, 6% un 9% apmērā,
bet atrod, ka šis 204. р. ar 1918. g. likuma (Lkr. 18/34) II d. 1.
pktu ir grozīts tai zinfi, ka ari AXU% likme ir uzskatāma par pārgrozītu uz 1XU% likmi. Šāds Tiesu palātas uzskats neatbilst li
kuma tekstam, кода ir uzskaititas atsevišķas likmes un to paaugstinäjusi, bet 4х/з% likme taisni nav uzskaitīta un tās paaugstinājums nav uzrādīts. То nenoliedz arī Tiesu palāta, kādēl
sava viedokļa aizstāvēšanai viņa ir spiesta atsaukties uz liku
ma izpratni, izrēķinot it kā iztrūkstošo paaugstinājuma likmi
(711-л% ) teorētiski ar proporcionālitātes principa palīdzību. Tāds
paņēmiens tomēr nav pielaižams nodokl.u im nodevu noteikumu
piemērošanā, kuriem jādibinās uz precīzicm likuma apzīmējumiem par konkrēta nodokļa vai nodevas apmēriem, un kuri kā
speciālu likumu noteikumi nav paplašinoši iztulkojami. Ja arī
likumdcvējs būtu pielaidis kļīīdu, tad šais speciālos noteikumos
likuma iztulkošana tomēr ncvar pārvērsties par likuma izlabošanu no tiesas puses. Rīkojotics pretēji tarn, Tiesu palāta ir
pārkāpusi CPN 816. p.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 505, Bočarnikovas mant. 1.)

208.

pie

Tiesu palāta aiz viņas paskaidrotiem iemesliem ir nākusi
slēdziena, ka mantinicccs aiurstākais novērtē.iums Ls
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20.000.— ir uzdots aiz kļūdīšanās. Tiesas apsverumi šai ziņā
attiecas uz lictas būtību un nav pārbaudāmi kasācijas kārtībā.
Prctēji Nod. departamcnta domām, no Nodevu nolik. 208. p.
ncbūt neizriet, ka mantinicks nevarētu atsauktics uz līdzmantinieka pieteikumā pielaistām klūdām pie mantojuma vērtības
uzdoŠanas, un ka viņš būtu saistīts ar piclaisto klīīdu.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 863, Cīrula mant. 1.)

210.
Atbildētājs neapstrīd, ka prasītāja no ticsas ir apstiprināta
par mir. Jāzepa P. vienīgo mantinicci un tādēļ viņai ir ticsibas
celt šo prasību, kaut arī tā nebija uzdota kā ietilpstoša manto
juma sastāvā, jo, kā to Senats ir jau paskaidrojis (Scn. CKD
22/103), apstiprinot mantošanas tiesības, tiesa neapstiprina mantiniekus uz vienu vai otru mantojuma sarakstä uzņemto objektu, bet izšķir vienīģi jautājumu par to, vai mantinickam pieder
mantošanas tiesības uz mantojumu. Šajā gadījumā tiesa šo
jautājumu izšķīra tādā veidä, ka atzina, ka mantošanas tiesības
uz mir. Jāzepa P. mantojumu pieder prasītājai vienai pašai. Se
nats uzraudzības kārtībā tomēr uzskata par vajadzīgu aizrādīt
Apgabaltiesai, ka, ievērojot Nodevu nolik. 207. un 221. pantus,
viņas pienākums bija pārbaudīt jautājumu par to, vai par so
prasību mantojuma nodoklis bīis maksājams, un gadījumā, ja
tas bös jādara, viņas pienākums bija rīkoties saskaņā ar tā paša
nolikuma 210. un 220. pantiem(1935. g. 23. maija spr. Nr. 645, Poškus pr. 1. pr. Legzdiuu.)

212. p. piel. 4.
Tiesu palāta atcēlusi Apgabalticsas lēmumu daļā par soda
naudas picdzīšanu aiz tā iemesla, ka mantinicce nav gribējusi
izvairīties no nodoklu samaksas un deklarāciju iesniegusi laikā.
Nākot pic šāda slēdziena. Ticsu palāta tomēr nav icvērojusi Ap
gabalticsas konstatējumu, ka mantiniece vispār nav iesniegusi
Nodevu nolik. 212. р. pielik. 4. р. parcdzēto dcklarāciju. Gan
mantinicce iesniegusi līīgumu par tcstāmcnta apstiprinašanu,
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kurā, pēc Apgabaltiesas konstatējuma, deklarēti ijiantojuma sastāvs un vērtība, bet tadu tiesa nav nosūtījusi Nodoklu departamentam, kā icsniegtu vienā eksemplārā. Tādā kārtā Tiesu palātai ncbija pamata nākt pic slēdziena, ka deklarācija iesniegta
laikā, sevišķi ja paši mantinicki nenoliedz, ka arī pašu lnguniu
tiesai par testamenta apstiprināšanu (kur vienīgi bija deklarēts
par mantojumu) viņi iesnieguši p ē c 3 mēnešu termiņa notecēšanas (10. IX. 29. g. — 2 0 . I. 30. g.). Šāds nepilnīgs paziņojums,
kas iesniegts tiesai p ē с 3 mēnešu notecējuma no mantojuma
atstājēja nāves, ncatsvabina mantinieku no soda naudas par
visu laiku. no mantojuma atstājēja nāves līdz pilnīga paziuojuma
iesniegšanai, kāds Nodokļu departamentam ienācis ar 21 mēnešu nokavējumu, kā to konstatējusi Apgabaltiesa (Sen. CKD
30/69; 35'1057). Šādos apstāklos Tiesu palätai nebija pamata
atmest soda naudas aprēķināšanu, kādēļ Tiesu palāta savā lēmumā piclaidusi motīvēšanas nepareizību.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 854. Zilberga tnant. 1.)

213.
Pēc Nod. nolik. 213. p. 5. pkt. no mantojuma vērtības atskaitāmi parādi pēc vekseliem un vērtības rakstiem к о i z d ev i s m a n t o j u m a a t s t ā j ē j s. Runā esošā gadījumā, turpretim, mantinieka aizbildnis atsaucas vienīgi uz kāda R., it kā
kreditora, apliecinājumu par to, ka tas no mantojuma atstājējas
meitas esot saņēmis summu Ls 3500,—. Tā tad Tiesu palātai
nebija pietiekoša pamata minēto summu atskaitīt no mantojuma
vērtības.
(1935. g. 13. jūnija spr. Nr. 1253, Bukolds mant. 1.)

214.
1) Apgabaltiesa apstiprinājusi izpildīšanai mir. Pētera L.
taisīto tnājas testāmentu, ar kuru tas par saviem mantiniekiem
iecēlis savus 3 dēlus līdzīgās dajās un uzlicis viņiem par pienākumu, starp citu, dot Kristīnei L. dzīvokli ar apsildīšanu, kā arī
saimniecības produktus Ls 80,— v ē r t ī b ā k a t r a m līdz vi-
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gas nāves dienai. Apgabaltiesa mantojuma nodoklus aprēķinājusi 21/2% apmērā по mantinieku uzdotas nekustāmās mantas
vērtības. Nodokļu departaments pārsūdzējfs Apgabaltiesas lēmumu, atrodot, ka Kristīnei L. novēlētais uzturs esot apliekams
ar 24% lieb maritošanas nodokli pēc 1914. g. 4. oktobra likuina
8. p. uz tā pamata, ka viņai 70 gadi un viņa pati uzturu novērtējusi pa Ls 240 gadā. Saskaņā ar so, Nodoklu departaments,
atsaucoties uz Nod. nol. 203. p. 4. pkt. un 214. p. aprēķinājis
Kristlnes L. mantojuma nodokli 24% apmērā по uztura vērtības (240 X 6,5) Ls 1560 t. i. summa Ls 374,40. Tiesu paläta
blakus sūdzību atstājusi bez ievērlbas uz tā pamata, ka KristTnei L. uzturs ticis novēlēts ncvis skaidrā naudā izmaksājamās
■summās, kā to paredzot Nod. nol. 214. р., bet graudā un ka 214.
p. nccsot iztulkojams paplašināti. Nodokļu departamcnta kasāciias sūdzība pelna ievērību. Pretēji Tiesu palātas domām likums nenosaka, ka legātāram graudā novēlētais uzturs nebūtu
apliekams ar mantojuma nodokli, ja vien uzturs novērtējams
naudā. 1914. g. 4. oktobra likuma 9. p. tieši paredz, kādā veidā
jānotcic picm. mīīža valdīšanā pārejošās mantas vērtību, un
proti taisni tā paša likuma 8. p. norādītā kārtībā. Nod. nol.
208. p. vispār nosaka, ka ar mantojuma nodokli apliekamās
mantas vērtību uzdod paši mantiniek» Runā ešošā gadījumā
Kristīnei L. novēlētā uztura vērtību noteicis pats testātors savā
■testāmentā, un proti pa Ls 80,— gadā по katra mantinieka; ja nu
mantinieku skaits ir 3. tad uztura vērtība sastāda pa Ls 240,—
gadā. Taisni šai summā pati legātāre, Kristine L., arī novērtējusi
viņai novēlētā uztura vērtību gadā. Testātors, pats noteicot
uztura vērtību, ar to jau paredzējis. ka uztura neizdošanas gadljumā graudā, uzturs eventuēli izpildāms naudā. Tiesu palātai tādēl nebija likumīga pamata nerēkināties ar paša testātora un arl pašas legātāres skaidrā naudā uzdoto uztura vērtlbu vai prctckvivalentu, un nepicmērot šajā lietā Nod. nol. 214.
р., kas mantiniekiem uzliek par pienākumu vispirms samaksat
mantojuma nodokli, ar kuru legāts ir aplikts un tad mantojuma
nodokli ieturēt Vai piepraslt nolegātāres, izsnicdzot viņai novēlēto legātu. Kādā veidā notiek legāta izpildīšana un izrēķināšanās starp mantiniekiem un legātāru, atkarājas по konkrētās
lietas apstākliem. Katrā zinā nevar but runas par 214. p. paplašinātu iztulkošanu, jo 214. p. ncnosaka kādu normu par uztura
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lcgāta aplikšanu ar mantojuma nodokli pēc būtfcas, bct notcic
vienīgi mantojuma nodokla samaksas kārtību, t. i. izšķir tikai
tīri technisku jautājumu.
(1935. я. 24. maija spr. Nr. 972, Liepum maiit. 1.)

2) Prctēji Nodoklu dcpartainenta domām, saskaņā ar No
devu nolik. 214. p. piezTmi (Lkr 34/42) 202. un 206. p. noteikumi
piemērojami arī agrāk ierosinātās lietās, ja mantošanas lietās
nodeva v ē l n a v a p r ē ķ i n ā t a , pie kam nodevas aprēķināšanas moments šā panta piezīmes nozīmē nebīīt nav saistāms
ar Apgabaltiesas lēmumu, kurš pārsūdzēts, bet gan ar Tiesu palātas lēmumu, kad nodeva galīgi tiek aprēķināta. Tādā kārtā
Tiesu palātai bija pamats piemērot Nodevu nolik. 214. p. pie
zTmi (1934. g. red.).
(1935. g. 30. jūlija spr. Nr. 1610, Feders matit. 1.)

235.
Par to, kādam kontrahentam jāatbild valstij par samaksu,
Nodevu nolik. nckādus speciālus noteikumus neparedz. Tāpēc
šajā ziņā minētais jautājums jāizšķir pēc vispārējiem likumu
noteikumiem, kā pareizi atzinusi Tiesu palata. Abu līgumu kontrahentu s о 1 i d ā r u atbildību valstij gan nodibina 1934. g. 17.
augusta Likums par atsavināšanas nodcvu (16. p. Lkr. 34/228),
bet šis likums tagadējā lietā nav piemērojams, jo šim likumam
atpakalejoss spēks piešķirts vienīgi attiecībā uz vēl neapliecināticm līgumiem, vai tais lietās, kurās nav taisīts t i e s a s
s p r i e d u m s par nekustamas mantas nostiprināšanu uz ieguvēja vārda (31. р.). Runā esošā lietā, turpretim, līgums ir jau
apliecināts 1929. g. 16. aprīll pie Daugavpils notāra L. ar reg;
Nr. 2742. Līgums noslēgts Daugavpilī, tā tad jautājums
izspricžams pēc Latgalē spēkā esošiem likutniem. Nodoklu departaments ncaizrā'da uz pamatu, kadēl, abiem kontrahentiem
nodoklis bīītu jāmaksā taisni solidāri pēc t ā 1 a i к а spēkā csošicm liknmiem. Ja arī kontrahentu v i e n о š a n ā s par to, kam
jānes un kādās dalās atsavināšanas nodeva, pati par sevi val
stij nav saistoša (CKD 33/169), tad tomēr, citiem aizrādījumiem
likumos trīīkstot, jāatzīst, ka jautājumā par kontrahentu atbil-
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dību valstij picmērojama Notar, nol. 194. p. paredzētā likumīgā
prezumpcija par to, ka, šaubu gadījumā, atsavināšanas nodeva
krīt
(„Ттдаетъ") lidzigās daļās uz katru līguma slēdzēju
pusi, t. i. ka valstij katrā līguma slēdzēju puse par atsavināšanas nodevas samaksu atbild uz pusēm. Ja likumdevejs būtu
domājis nodibināt abu līguma slēdzēju pušu tiešu s о 1 i d ä r u
atbildību valstij, tad likumdevejs to būtu tieši un noteikti izteicis, kā tas izteikts minētā jaunā 1934. g. 17. augusta likuma 16.
p. Vispār, solidāra atbildība pati par sevi nav prezumējama.
CL 3013. p. runā esošā lietā nav piemērojams. Tāpēc Senātam
konkrētā gadījumā nav jāiclaižas jautājuma apspricšanā par to,
vai un cik tālu šis 3013. p. bīītu atzīstams par atkritušu sakarā
ar Notar, nolik. 194. p.
(1935. g. 13. jūnija spr. Nr. 1215, Glinskis un Garbe 1.)
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Not. par mantas likumisko novertejumu nodevu uemsanai
mantas bezatlīdzības pārejas gadljumos.
1 р. piez.
Tiesu palāta saskaņā ar mantinieka iesniegto pazinojumu
par mantojuma sastāvu un vērtību konstatejusi, ka mantiiiieks
uzdevis m a n t o j u m a vērtību summā Ls 7800,— „ieskaitot
ēkas", kuru vērtlbu mantiiiieks uzdevis par Ls 7664. Šādi Tie
su palātas konstatējumi nav Senātā pārbaudāmi. Uz šo savu
konstatējumu pamata, un ievērojot to, ka pēc likuma (1914. g.
4. oktöbra likuma 1. p. piezīmes) uz lauku zemes esošās lauksaimniecības ēkas ietilpst pēc 1. р. norādījumiem noteicamās
nekustamās mantas vērtībā un nav novērtējamas atsevišķi n о
z e m e s , t. i. ēku vērtība atskaitāma no mantojuma vispārējās
vērtības, ja, kā tas uoticis tagadējā lietā, mantinieki uzdevuši
zemes vērtību un ēku vērtību v i e n ā k o p ē j ā s u m m ā , un,
bez tā, vēl ēku vērtrbu atsevišķi. Tādā kārtā, zemes vērtība
noteicama tikai, atvelkot no kopējās mantojuma vērtības taisni
ēku vērtību. Ja nu pēc likuma zemes vērtība pati par sevi aptver arī ēku vērtību, un likums ēkas atsevišķi по zemes nenovērtē, tad Tiesu palātai bija pietiekošs iemesls ar mantojuma nodokli aplikt tikai diferenci. Nodokļu departamenta domas būtu
pareizas tikai tad, ja mantinieks summu Ls 7800.— būtu uzde
vis к ā z e m e s v ē r t ī b u v i e n ; tagadējā gadījumā, turpretim, mantinieks tieši uzdod, ka tajā summā Ls 7800,— ietilpstot
arī ēku vērtība.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 1055, Zandberga mant 1.)

2.

Tiesu palāta konstatejusi, ka mantojuma mascā ietilpstošais
īpašums ir lauku nekustams Ipašums, un piemērojusi pēdējam
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Not. par mantas lik. riovcrt.
iiod. uemšanai mantas bczatlīdzības pārejas gadījumos.

1914. g. 4. oktöbra lik. 1. panta piezīmi, pielīdzinot Ipašumu šā
panta piezūnē minētai lauku zemci ar lauksaimniecības ēkām.
Sciicāts jau ir aizrādījis (Sen. СКГ) 35/860), ka 1914. g. 4. oktö
bra lik. 1. р. im tā piezünes piemērošanai nepictiek konstatet
vienigi to, ka immöbilis atrodas pay;astā. Apgabaltiesa šai g&clījumā ir piemērojusi 1914. к. 4. oktöbra lik. 2. pantu, izejot no
tā, ka zemes ^abals (11381 kv. mctru) atrodas Ropažu bieži apdzīvotā vietā. Šā 2. panta piemērošanu prasa arī 1. p. piczīmc,
ja ēkas tiek iznomātas vai nu pastāvīgi vai pa vasaras laiku.
Nodoklu inspektors ir kvalificējis immöbili kā vasarnīcas gabalu, un no lietas datiem ir redzarns, ka immobilis ieķīlāts nevis
Valsts zcmes bankā, bet Latvijas hipotēku bankā, kura pēc saviem statīītiem izsnicdz aizdevumus prct nekustamu mantu vienīgi pilsētās, miestos vai biezi apdzīvotās vietās, kur iespējama
ēku nelauksaimnieciska eksploatācija. Tādos apstāklos Tiesu
palāta, atcelot Apg-abaltiesas lēmumu, nav pietickoši motīvējusi
savu slēdzienu, ka runā stāvošā immöbili ietilpst lauksaimniecības ēkas, kas īpaši no zemes nav novērtējamas uz 1914. g.
4. oktöbra lik. 1. р. piezīmes pamata.
(1935. g. 30. jūlija spr. Nr. 1545, Lindenberga testām. 1.)
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1933. g. 11. julija likums par soda naudas apmeru.
(Lk. kr. 173).
Ncpelna ievērlbu Nodoklu departamcnta aizrādījums, ka
Tiesu palāta esot nepareizi piemērojusi 1933. g. 11. jūlija Likumu par soda naudas apmēru (Lkr 173). Pretēji Nodoklu departamenta domām, minētais likums nenosaka, ka „tikai sākot ar
1933. g. 15. jūlija soda nauda aprēķināma %% mēnesī", bet gan
noteic (2. p.) ka „soda naudas apmērs aprēķināms par nokavētiem maksajumiem, kurus (t. i. maksajumus) izdara sākot ar
1933. g. 15. jūliju. Ja nu, runä esošā gadījumā, mantojurna nodevu m a k s a j u m s pat līdz šim n a v i z d a r ī t s , tad taisni
tāpēc minētais likums piemērojams tagadējā lietā.
(1935. g. 22. maija spr Nr. 1021, Skuteja mant. 1.)
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Notariata nolikums.
89.
Nepelna icvērību prasītāja aizrādījums, ka notārs csot atbildīgs prasītājam uz Notar, nolik. 89. p. pamata, jo notārs neesot virjam paskaidrojis darījuma (obligācijas) saturu un nozīmi,
proti nenoskaidrojot, vai patiesi nebūtu šķēršlu obligācijas ingrosēšanai. Prctcji prasTtaja domām, šāds picnakums notaram
runā esošā gadījuma nav bijis. Riinā csoša gadījumā pats prasītājs atzīst, ka vina klātbūtnē jautajums par to, vai bīitn kādi
šķēršļi obligācijas ingrosēŠanai, taisni ticis pacelts, Tapēc QO
paša prasītāja būtu atkarājies, pasarn spcrt attieclgus soļus, lai
pāiiiecinātos par nckustamas mantas īsto stāvokli pēc zemcs
grāmatām zcmcs grāmatu nodalā. Ncicvcrojot šādu vicnkāršo
un pašu par sevi saprotamo uzmanību, prasītājs, pēc Tiesu palātas atzinuma, rīkojies nolaidīgi, kādēl viņam arī jānes savas
vieglprātības sekas.
(1935. g. 24. maija spr. Nr. 510, Lozeyicina pr. I. pr. Zumbergu un c.)

352.

Daugavpils-llīīkstes zemes grāmatu nodaļas priekšnieks
ar 1934. g. 13. marta lēmumu atraidījis lūgumu korroborēt 1933.
g. 28. novembrī starp Zemkopības ministriju, kā pārdevēju, un
Ädolfu, Pāvilu, Jāzcpu, Pētcri un Leonardu Z. kā pircējiem,
noslēgtu pirkšanas-pārdošanas llgumu, ar kuru Zemkopības ministrija pārdevusi augšminētiem Z. uz Lik. par nekust. īpašumu
korroborēšanu sakarā ar agr. rei likuma 7. р. по valsts zemes
fonda icskaitītās P. muižas atdalāmo zemes gabalu. Savu noraidošo lēmumu zemes grāmatu nodaļas prickšnicks motīvējis
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ar to, ka Zemkopības ministrija kā uz līguma slēgšanas pamatir
uzrādījusi pirkšanas-pārdošanas priekšlīgunļu, kas lietā nav
pievienots; un tādēl nav zināms, kāds šis priekšlīgums un uz
kadu laiku noslēgts, un ka Latgalē ar priekšligumā paredzētā
termiņa notecēšanu priekšlīgums skaitās par neesošu (LCL
1682. un 1687. p.) un aizpārdevēju nevar piespiest slēgt galīgo
pirksanas-pārdošanas līgumu (Sen. CKD 71/378). Apgabaltiesa,
picvicnojoties zemes grāmatu nodalas priekšnieka lēmuma motīviem, atstājusi Zemkopības ministrijas blakus sūdzību bez ievērības, atrodot, 1) ka pēc agr. ref. lik. I. d. 3. p. „e" pkt. un. Lik.
par nekust. Tpaš. korroborēšanu sakarā ar agr. ref. lik. (Lkr
23/41) 7. p. izpratnes, ar agrāko īpašnieku slēgticm līgumiem,
kuri varētu būt par p a m a t u valsts zemes fondā ieskaitamas
zemes neatsavināšanai un galīgā formālā līguma noslēgšanai ar
Zemkopības ministriju — ir jābīīt galīgiem, kaut arī noslēgtiem
mājas kārtībā; 2) ka tamdēļ par pamatu galīgā formālā līģuma
noslēgšanai ar Zemkopības ministriju nevar noderēt n e g а 1 ī g i e 1 ī g u m i — prickšlīgumi resp. aizpārdošanas līgumi, un
3) ka zemes grāmatu nodaļas prickšnicka tiešs pienākums saškaņā ar Not. nol. 352. p. 4. pktu ir pārliecināties par visu virjani
korroborācijai iesniedzamo aktu likumību. Šāds Apgabaltiesas
uzskats tomēr atzīstams par maldīgu. Saskaņā ar Not. nol. 352.
р. 4. pktu, zemes grāmatu nodaļas priekšniekam ir jāpārliecinās
tikai: par to, ka aktos un dokumentos, uz kuriem pamatots lugums izdarīt korroborāciju nav nekā a c ī m r e d z o t pretlikumīga. Saskaņā ar likumdoš. motīviem pie Not. nol. 352. p. (sal.
Hasmanis un Nolkens Tiesl. min. 1890. g. izd. 352. un 353. lp.)
tikai acīm redzama pretlikumība var bot par pamatu, lai atteiktos izdarīt korröboräciju. Darījumu likumības pārbaudīšana
netikai nesasniedz mērķi pie korroborācijas izdarīšanas, bet ir
atzīstama par noteikti kaitīgu. Kā to aizrāda minētie likumdošanas motīvi, akta satura likumības pārbaudīšana tādos nosacījumos, kā to var izdarīt zemes grāmatu icstādes, nav spējīga
radīt pilnīgu pārliecību par to, ka akts saskan ar civīllikumiem,
jo zemes grāmatu iestādes apsvērumi par akta likumību nevar
būt pamatoti ne uz lietas apstākļu izmeklējumu, — ко по zemes
grāmatu nodalas nevar prasīt, —■ ne uz pusu iepriekšēju sacīksti kā civīlprocesā, jo zemes grämatu lietas ir bezstrīdus process. .Tau tamdēl zemes grāmatu iestādei ir jāaprobežojas ar
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vienpusīgu un paviršu darījuma likumības pārbaudi. Bez tam,
kā to arī aizrāda likumdošanas motīvi, piešķirot zemes grāmatu
nodaļai tiesību pārbaudīt akta likumlbu, praksē būtu radīta plaša
iespēja parpratumiem un sarežģljumiem тдп pa lielākai daļai arl
veltīga un apgrūtinoša iejaukšanās privātu personu mantiskās
civllattiecībās. Šie likumdošanas motīvi, jo vairāk bija ņemami
vērā šajā gadījumā, kur viena no līguma slēdzējām pusēm bija
valsts icstāde — Zemkopības ministrija, kurai saprotams acīm
redzamu pretlikumību nevar pārmest. Saskaņā ar Sen. CKD
221258 Līdaka lietā uz Not. nol. 352. p. 4. pkt. noteikuma pamata
zernes grāmatu nodaļas priekšnicks var noraidīt kāda akta
korroborēšanu vienīgi tad, j a p a t s l ī g u m ā i e t v e r t a i s
d a r ī j u m s, t i с š i a r 1 i к u m u n о 1 i с g t s, un, tā tad,
acīm redzot pretlikumīgs; turpretim visos citos gadījumos, kur
akta pretlikumība nav acīm redzama — zemes grāmatu nodaļas priekšniekam nav tiesība akta korroborēšanu noraidīt aiz
tā vien iemesla, ka korroborācijai picliktais akts pēc viņa,
priekšnieka, ieskata nesaietas ar kāda likuma saturu un nozīmi.
Akta nelikumība šādos gadījumos ir pierādāma vienīgi no ieinteresētām pcrsomim prasību tiesāšanas kārtībā (Sen. CKD
92/94). No šāda viedokla arī Apgabaltiesai ncbija nekāda pa
mata aizrādīt uz kādu nclikumību, kuru it kā piclaidis ticslietu
ministrs, jo viņam ņemot vērā minētos likumdošanas motīvus,
kā arī likumu par nekustamas mantas atsavināšanu, — bija tiesība izdot likumā paredzēto atlauju. Neņemot visu to vērā, Apgabaltiesa pielaidusi motīvu nepareizību.
(1935. g. 15. jūn. spr. Nr. 1377, Zemk. min. sūdzības 1.)
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1927. g. 8. marta likums par darbiem un piegadem valsts
vajadzlbām (Lkr. 44).
93.
Pretēji atbildētājas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā, tas vien, ka norēķins pēc pastāvošās kārtības tiek piesfttīts Valsts kontrolei iepriekšējai revīzijai un ka Valsts kontrole
tam nav piekritusi visumā, vēl nenorada, ka izsniegtais norēķins būtu tikai norēķina Projekts. Likuma par darbiem un pie
gadem valsts vajadzībām (Lkr 27/44) 91. р. kārtībā izsniegtais
norēķins saista to resoru, kas izdevis norēķinu (93. p.) im jau
izsniegtā norēķina saskaņošana ar Valsts kontroli revīzijas zinā
negroza materiāltiesiskās attiecības starp kontrahentiem (sal.
Sen. CKD 34/409).
Nepareizi atbildētāja atsaucas uz CPN 1420. р., jo šai gadījumā atbildētāja nav izsnicgusi uznēmējam j a u n u i z 1 а b о t u norēķinu sakarā ar v ē 1 ā к atrasto klūdu vai nepareizību, bet ar 1932. g. 23. novembra rakstu ir tikai paziņojusi uzņēmējam Valsts kontroles revlzijas atzinuma saturu, pat neaizrādot, vai atbildētāja šādam atzinumam piekrīt, vai ne.
(1935. g. 22. maija spr. Nr. 742, Meijera pr. 1. pr. Finanču min. Jūrnieclbas depart. personā.)

1927. g. 1. jun. likimis par algotu darbinieku apdrošinašanu
nelaimes un arodu slimlbu gadījumos <Ъкг. 91).

86.
Savā 1932. g. 6. okt. lūgumā sūdzētāja paskaidrojusi, ka
viņas picdzinējs esot pieteicis sabiedrības prēmiju prasības pret
B.-B. par Ls 15191,96 divās virja nekustamā īpašuma pārdošanas lietās, un proti vispirms lietā Nr. 135/1930. g., bet, kad tā
novilcinājusies, vēlāk arī konkrētā lietā (Nr. 347/1930. g.). Saņēinis 1931. g. lietā Nr. 135/1930. naudu Ls 12070,49, viņš, ievērojot to, ka B.-B. parāds tariī laikā sabiedrībai bijis atkal picaudzis par lielāku summu, otrā lietā neesot pazinojis tiesai par
naudas saņemšanu pirmā lietā, bet saņēmis no tiesas 1931. g.
decembrī vēl Ls 15191,96 šajā lietā. Icvērojot to, ka valdei šis
apstāklis nācis zināms tikai 1932. g. septembrī, vina, konstatēdama notikušo k l ū d u , esot atmaksäjusi tiesas dcpozitā par
daudz ienākušo summu Ls 15191,96. Bet tā kā pēc prasības
pieteikšanas Apgabaltiesā parādniekam radies jauns parāds sabiedrībai Ls 6085,31 apmērā, sabiedrība, pieteicot šo parādu,
iīīgusi Apgabaltiesu no depozitā iemaksātās summas izmaksat
sabiedrībai atpakaj Ls 6085,31.
1932. g. 24. nov. sabiedrība iesniegusi otru līīgumu, kurā
hldz izmaksāt viņai atpakaļ visu deponēto naudas summu, jo
bez minētiern Ls 6085,31 sabiedrībai pienākoties arī pārējie Ls
9106,65, kurus sabiedriba uz izpildu raksta samaksājusi B.-B.
kreditoram К. по B.-B. konta. Šos sabiedrlbas līlgumus Apgabaltiesa atstājusi bez ievērības un Tiesu paifita sūdzētajas blakus sūdzību atstajusi bcz ieverības. Tiesu palāta, pievienojoties Apgabalticsas lēmuma motīvicm, sabiedrības līīguinus atziiuisi par neicvLM-ojamiem, starp citu, uz tā pamata, ka sabie-

1927. g. 1. jūn. likuraš par
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dribas apdrošināšanas prēmijas prasījums Ls 6085,31 sakrājies
tikai p ē с izsoles Ш1 prasījums par Ls 9106,65 ncijiaz nav priviliģēta prasība un tādēļ vien jau nebauda priekšrocību pret hipotēkāriskām prasībām, nerunājot ncmaz par to, ka tā nav pieteikta CPN 1365. p. notcikta tennina. Šādu Tiesu palātas motīvējumu sūdzētāja apstrld uz tā pamata, ka sabicdrībai saskauā
ar 1927. g". 1. jūn. lik. par apdroš. nelaimcs un arodu slimības gadījumos (Lkr 91) 86. p. esot ticsība kompensēt sev ar parādnicka iemaksām avansa veidā par gada laiku uz priekšu. Šis
sūdzētājas aizrādījums ir nepamatots, jo 86. pantā minētais pra
sijums nebauda privilēģiju nedz pēc CPN 1890. p. 1928. g. red.
(Lkr 28/90), nedz pēc 1358. (1890) p. (1932. g. izd.) 1927. g. 1.
jūn. lik. 95. p. otrā daļā, uz kuru sūdzētāja atsaukusies savā blakus sūdzībā, atcelts ar 1928. g. 15. maija pārgroz. Civīlproc.
11 n Tirdzn. proc. lik. (Lkr. 90).
(1935 g. 21. marta spr. Nr. 421, Bērtiu-Bērziua 1.)
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Likums par pagastu pašvaldību.
(Lkr. 22/119).
Tiesu palāta atcēlusi Apgabaltiesas spriedumu im ap'mierinājusi prasību, atzlstot prasītājicm erepcijas tiesības uz runā
esošām mājām aiz atbildētājas mantošanas necieiiības. Tiesu
palāta pie tarn atradusi par konstatētu, ka atbildētāja, sava likumiskā organa personā, esot ar viltu atturējusi mantojuma atstajēju, prasītāju brāli, Jāni L., no pēdejās gribas rīkojuina grozīšanas (CL 284S. p. 2. pkts). Tiesu palāta atbildētājai inkriminēto viltu ieraudzījusi iekš tam, ka pagasta t i e s a s priekšsēdētājs nccsot izpildījis testātora liigumu ierasties pie tcstatora кора ar pagasta tiesas iocekliem, lai sastādītu aktu vai nu
par jau taislta testāmenta atcelšanu vai sastādītu jaunu testāmentu. Tiesu palāta šai zina atrod, ka pagasta t i e s a s priekssēdētājam esot bijis attiecīgā tiesas sastāvā „jāiet pie testātora", im ka pagasta tiesa kā tāda pie testātora nav ieradusies.
Tas, pēc Tiesu palātas domām, pierādot ši organa, t. i. pagasta
t i e s a s , pretlikumīgu bezdarbību kornpetences un uzdcvuma
robežās. Bez šaubām, pagasta tiesa šai ziņā, Tiesu palātas
aprādītos apstāklos, pielaidusi pretlikumīgu bezdarbību kompctences un uzdevuma robežās. Bet ar to nemaz nav attaisnojams
tiesas slēdziens par to, ka atbildētāja, t. i. Ogres pag. s-ba, būtu atzīstama taisni par mantošanas necienīgu. Qan juridiska
persona, tā tad, arī pagasta pašvaldiba. ka publisku tiesību ju
ridiska persona, savu gribu izteic savu k o m p e t e n t u organu
personā im ta tad ir saistita arī ar šo organu izteikto n e likumīgas gribas izteikumu, nesot par to attiecīgo atbildību. Bet
Ticsu palāta šai gadījumā nepaskaidro, uz kada parnata viua at
rod, ka pagasta t i e s a , savā bezdarbībā, izteikusi a t b i l d e 
t a j a s g r i b u , t. i. uzsUijusies šai lietā kā pagasta pašvaldī-
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bas p ā r s t ā v e , im vispār būtu varējusi, pēc likuma, rīkoties
kā pagasta pašvaldības pārstāvc. Pēc Likuma par pagastu pašvaldību (Lkr 22/119) p. p. pagasta pašvaldības Üetas pārzina pa
dome, valde un revīzijas komisija. Lemjošs organs ir pagasta
padome (13. р.), un izpiidu organs ir pagasta valdc (30. р.). Та
tad, pagasta pašvaldību reprezentē un viņas g r i b u izteicēji,
t. i. vinas gribu izteicošie organi ir vienlgi: pagasta padome un
pagasta valde. Tāpēc vienīgi šajos divos organos pagasta pašvaldība izteic savu g r i b u un tikai so divu organu izteikta, likumīgā vai nelikumīgā griba atzīstama par pašas pagasta pašvaldības likumīgo vai nelikumīgo gribu (CL 2918. р.). Tikai so
divu organu izteikta griba tā tad, kā pašas pagasta pašvaldības
griba, saista šo pēdējo (CL 2943. р.). Minētic divi organi savu
gribu izteic un fiksē taisot l ē m u r a u s attiecīgās sēdēs, ierakstot tos protokolos atsevišķā grāmatā (3, 14, 29. р. resp. 39, 42.
р.). Ārpus aprādīto formu minēto divu organu izteikta rīcība
(likumīga vai nclikumīga) nav atzīstama par so organu gribu
im vēl mazāk par pašas pagasta pašvaldības gribu (sk. CL
2940. р.). Tā tad, ja Ticsu palāta būtu konstatējusi, ka paga
sta p a d o m e vai vismaz pagasta v a l d e bīītu n o l ē m u s i
ar viltu atturēt testātoru по vina testāmenta grozīšanas, tad
Tiesu palāta būtu varējusi pašu pagasta pašvaldību atzīt par
mantošanas necienīgu, ja Tiesu palāta pie tam nodibina kauzalsakaru starp šādu organu lēmumiem un testāmcnta palikšanu negrozītu. Jautājumā par to, vai un cik tālu minētām pa
gasta iestādēm piekrīt rīkotics paša pagasta sabiedrības vārdā
un līdz ar to, ar saistošu spēku, iztcikt pagasta sabiedrības gri
bu, tie paši principi izteikti arl jau likumu noteikumos par pagastu, pagasta sabicdrības un viņas pārvaldes organiem. Pēc
1866. g. 19. fcbruara notcikumiem pat pagasta sabicdrisko pārvaldību bij. Balt. guberņās (Kr. Lik. piln. кор. 4303 4. Nr.) 4. §,
pagasta sabiedrisko pārvaldi sastāda: 1) Visp. pagasta sapulce
(сход) 1Ш deputātu sapulce (сход вьтборних), 2) Pagasta vecākais un 3) Pagasta tiesa. Pagasta deputātu sapulcc (tāpat kā
tagadējā pagasta padome) izšķir vispār visus jautājumus, кщ-i
attiecas uz pagasta sabicdrības saimniecībām, to starpā paga
sta sabiedrības vārdā uzdot pilnvarnickiem sabiedrības lietu
vešanu tiesā un sabiedriskām lietām im vispar izspriež visus
gadījumus, kuri pec visp. likumiem vai pēc atseviškiem valdī-
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bas rlküjumiem prasa visas sabicdribas pickrišanu ни atlauju
(11. §, lit. a, n im i). Pagasta vecaka uzdevumi bez tīri policijas funkcijām (19. §), ir, it sevišķi izvest dzīvē deputātu sapulces lēmumus, kā arī būt par pagasta sabiedrības pilnvarnieku
un pārstāvi visās lietās, kuras neprasa pagasta deputātu sapulces pickrišanu (20. § 1it. c, d). Tā tad, tai ziņā pagasta vecākā
sta'voklis līdzīgs tagadējai pagasta vaidei. No visa tā izriet, ka
taisni niinētie 2 organi, pagasta deputātu sapulce im pagasta vecākais, reprczentē pagasta sabiedrību, rīkojas virjas vārdā un
izteic viņas gribu. Runā esošā gadījumā turpretim lieta n egrozas ncdz ap pa.^asta padomes, ncdz ap pagasta valdes lēmumiem vai vispār ap šo organu rīkojumiem, bet. gan vienīgi
ap pagasta t i e s a s p r i e к š s ē d ē t ā j a rīcību, ncspcrot soJus testātora lūguma izpildīšanai. Minētā 1922. g. Likumā par
pagasta pašvaldību nav neviena vārda par pagasta tiesām; pa
gasta tiesas ka tadas n e „pārzina pašvaldības lictas". Рацаsta ticsas nekad ncreprezentē pagasta pašvaldībn im savā darbibā n e к a d n e i z.t e i с p a g a s t a p a š v a l d ī b a s g r ib u. Vii.ui ķompetences un uzdevumi paredzēti pagastticsu likumos (1924. g. izd.) rcsp. Pagastticsu uolikuinā (1934. g. izd.).
kur nav atrodami nck<ādi aizrādJjumi uz pagasta tie&u uzdevumicm pagasta pašvaldības lietu pārziuašanā i;u vii.iu ticsībām
iztcikt pagasta pašvaldības gribu. Tā tad, ar pagasta ticsas
priekssčdētāja rīcību, nesperot solus testātora lūgumu izpildīšanai, nekad nav izteikta p a š a s p a g a s t a p a š v a l d ī b a s
g r i b a neizpildīt tcstātora lūgumu un ar viltu ^tturēt testātoru
no testāmenta grozīšanas. Tāpēc arī aprādītā, pagasta tiesas
priekšsēdētāja nelikumīgā rīcība nevar novest pie tām konsekvencem, kuras prasītāji un arī Ticsu palāta vilkusi, t. i. nevar
novest pie atzinuma, it kā pagasta ticsas priekšsēdētāja nelikumīgcā rīcība varot pašu pagasta pašvaldību padarīt par necienīgu mantinieci, atņemot vinai tiesību sanemt vai paturēt viņai
ruuā esošā testāmentā novēlēto objektu. PilnTgi с i t s jautāJums, saprotams, ir, vai un cik tālu pagasta pasvaldība būtu atbildīga par z a u d ē ju m i e m, kurus prasītaji būtu varējuši
ciest no tā, ka vinu brāļa testāments palicis negrozīts pateicoties tam, ka pagasta ticsas priekšsēdētājs nelikurnīgi atteicics
izpildit tcstātora lūgumu sastādīt jauna testāmcnta aktu. § ā d s
jautājums apspriežams un izšķirams pēc uoteikumicm par pa-
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gasta pašvaldības, kā publiskas iestades, atbildību par viņas īerēdņu nelikumīgo darblbu (sk. Pagasta tiesu l^aima 37—47. р.
resp. Pagasta tiesu nolikuma 36—45. р.: Senāta Apv. sap.
1932/2. lern.; Sen. CKD 32/365, 586; 33/803 spried. u. c). Tiesu
paläta samaina divus pilnīgi atšļcirtus jautājumus, proti: 1) jautājumu par publiskās juridiskās personas (pašvaldības iestades)
saistīgumu ar viņas kompetento reprezentātīvo organu izteikto
gribu, un 2) jautājumu par pašvaldības iestades atbildlbu par
zaudējumiem, ко viņas ierēdņi nodarījuši trešām personām.
Runā esošā gadījumā nav šaubu, ka lieta bīītu varējusi grozīties
tikai ap šo pēdējo jautajumu. Tomēr tagadējā prasība nav celta par zaudējumiem. Tāpēc Tiesu palātai nav likumlga pamata, šīs lietas apstāklos, iziet no pirmaja jautājuma par atbildētājas, pagasta pašvaldibas, saistīguma ar pagasta tiesas priekšsēdētāju, it kā kompetent organa, personā, izteikto gribu. Aiz
aprādītiem iemesliem Senats atrod, ka Tiesu paJāta, atzīdama
pagasta tiesas priekšsēdētāja nelikumīgo rīcību par pagasta
paŠvaldības gribas kompetento izteicienu. un, uzskatīdama, ka
atbildētāja, minētā ierēdņa personā, esot ar viltu atturējusi testātoru no testāmenta grozīšanas un ar to esot kluvusi mantošanas necienīga, ir pārkāpusi Likumu par pagasta pašvaldību
CL 2918., 2943., 2848. р., CPN 816. p.
(1935. g. 20. marta spr. Nr. 567, Ernsts un Lutca pr. I. pr. Ogres pa
gasta s-bu.)
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Likums par socialapgadību (Lkr. 28/73).
Pretēji atbildētājas paskaidrojumiem viņas kasācijas sūdzībā arī pirms lik. par sociālo apgādību (Lkr 28/73) izdošanas
trešā persona, kas bija uzturējusi kādu personu, varēja prasīt
atlīdzināt viņai tos izdevumiis no tās personas, kuras pienāfcums
pēc likuma bija dot iizturu uzturētai pcrsonai (sal. Sen. CKD
33/1105, Cvingmans — III, 414, VII 1246). Šai gadījuirūī Apgabaltiesa, pievienojotics miertiesneša sprieduma motiviem, so
prasību apmierinäjusi tāpēc, ka prasītāja uzturējusi atbildētājas
vecākus, kuri bijuši jāuztur pašai atbildētājai un ar šo prasību
atprasot no atbildētājas tos izdevumus, ко prasītcāja izlietojusi
atbildētājas vecāku uzturam gan naudā gan arī graudā. Pie tādiem apstākļiem arī atkrīt atbildētājas atsaukšanās uz Lik. par
soc. apgādību 4. р., un tiesa nemaz ncbija spiesta konstatēt šai
4. p. minēto prickšnoteikumu iestāšanos.
(1935. g. 14. jūn. spr. Nr. 895, Bejas рак. sab-bas pr. 1. pr. Kromuliem.)
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Latvijas hipoteku bankas statuti.
1.
Pretēji Tiesu palātas domām, tas apstāklis vien, ka Latvi
jas hipoteku banka ir valsts uzņēmums, nemaz neizslēdz, ka
viņa tomēr ir an valsts iestāde. Attiecībā uz Latvijas Banku
Senats ir jau paskaidrojis (Sen. CKD 28/875; 30/944), ka viņa
ir valsts iestāde. Aiz tiem pašiem iemcslicm, kuri pievesti mi
netos Scnāta spriedumos, arī Latvijas hipoteku banka ir atzistama par valsts iestādi, jo arī Latvijas hipoteku bankas statūti
ir apstiprināti likumdošanas kārtībā (1924. g. lik. Nr. 128); daļa
viņas tlrās pcļņas ieiet valsts ienākumos (st. 63. pants); vinas
pārvaldes organus ieceļ Ministru kabinets (st. 43. pants); viņai
ir tiesības lietot savā zīmogā valsts ģērboni (st. 7. pants), kādas
tiesības pieder valsts iestādei.
(1935. g. 20. februāra spr. Nr. 419, Reiseru nek. īpaš. pārdoš. 1.)
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Priekšmetu alfabētiskais rādītāļs.
A.
Abstraktās tiesības 126.
acīinredzamā pretlikumība 684.
acto judicati 140, a. negatoria 106, a. rcdhibitoria 507, a.
spolii 445.
adjudikācījas lēmums 473, 562.
administrācija 330, 404, 643.
administrātīvais departaments, Senāta 21, piedzfšana a. kārta
279, a. tiesa 553.
adresants 74.
adrese 60, a. maiņa 522.
advokata atlīdzība 467.
aģents 7, 389, ceļojošs a. ,542, vietējs a. 542.
aicinājums 107.
aicināšana, parādnieka, uz sēdi 376, 377.
aizbildnis 166, 264, 495, dabiskais a. 608, 623, a. norēķini 381.
aizdevums 111, 221, 230, 258, 271, 339, 646, 681, a. lījrums 450.
aizgādnība 105, 203.
aizgādnis 166, 211, 341, 495, a. atlīdzība 495, zvērināta a.
atlīdzība 72.
aizlieguma atzīme 53, 497, 530, a. zemes gramatas 581.
aizmugurisks spriedums 361.
aizpārclevējs 684.
aizpārdošanas līgrums 288, 482, 684.
aizpildīšanas tiesības 663.
aizsardzība, prasība, par valdījurna a. 445.
aizturcšanas ticsības 268, 308, vagonu a. 393.
aka 465.
akci.fu sabiedriba 586, 620, notcikumicm par a. s. ir saistošu
normu raksturs 312, a. s. pārēja 635, a. s. valde 312.
akcionars, galvcnais 570, a. pilnsapulce 312.
akorda darbs 314, a. līgums 157* a. strādnieks 389.
akreditīvs 73, a. ligums 75.
akrescences tiesības 108.
aktīvlc&itiināciia 629.
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aikts, cesijas 547, a. grāmata 92, a. iegüsanas 398, a. izlīguma
160, a. rnortifikācija 112, a. otrais eksemplarsi 482, priväts
a. 364, protesta a. 591, 669, ticsas a. 63, zemes grāmatu
a. 252.
aktīvitate, ticsas 295, a. lcģitimacija, aizgadna 341, a. legitimācija, aizgadna 341.
alga 273, 281,_darba a. 48, 76, 382, 534, 605, 612, ierēdna a.
557, ietureta a. 408, paušala a. 156, a. prasijums 382,
s tun du a. 314.
alimentacijas ligums 573, a. pienfikums 568.
alimenti 59, 136, 315, 573, 610, a. aprnērs 574, alimenti llgumiskie 574.
amats, atstādināšana no a. 407, 553, a. pārkāpums 408, a.
persona 83, 241, 342, 324.
amatniecības saimnicciba 167.
analfabēts 116, 123.
animus 41, a. manendi 625.
antropometriska ckspertīze 366.
anullēšana, prasība par liguma a. 641, a. liguma 635.
apakšpilnvara 284.
apcerē.fu_mi, partu 598.
apcietinājums 282.
apdrošinājums, jūras 146, a. līgums 146, 151, 543, 545, 648—652,
a. liguma forma 648, a. nēmējs 146.
apdrošināšanas atjaunošana 151, a. novērtējums 89, 324, 493,
obligātoriska a. 101, a. prēmija 101, a. summa 35, 73, 89,
324, a. vispārējie noteikumi 648—652.
apdrošinātājs 146.
apellācija 65, 362, apellācija, arkārtēja 131, a. noraksts 591,
a. sūdzība 597, a. terminš 361, a. termiņa atjaunošana 636,
kasācijas sīīdzība par a. termiņa atjaunošanu 521.
apgrūtinājums 349, 610, a. dzēšana 136.
apkārtnieks 127.
apkurināšanas izdcvumi, faktiskie 466, a. maksa 465, a. nauda
290, 355, 358, 369, a. sezons 358.
apliecība, biržas komitejas 330, miršanas a. 239, nodokļu
inspektora a. 645, a. norakstu saņemšanai 17.
apliccinājums 252, notāra a. 247.
apmērs, alimentu 574, atlīdzības a. 590, īres a. 584, pensijas a.
95, prasības a. 2, uztura a. 2, 103, zemes gabalu minirnalais a. 458.
aprakstīšana, mantas 328, 603, 624.
aprakstitā manta 509, 526, a. mantas glabatajs 601.
aprēļcins, likvidacijas komisijas 554.
aprobežojumi, ticslbu 315.
apsardzības kārtiba 71, 265, 379, 539, a. Beta 476, tresas personas a. lietās 118, 380.
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apskatīšana uz victas 470.
apspriedes istaba 302.
apspriešana, pierādījumu 136.
apstāklis, faktiska a. atzīšana 595, jaunatklātais a. 18, 61, 122,
134, 224, 371, 593, jauns a. 132, 295, lietas a. sagrozīšana 591, a. noskaidrošana 136, a. prasības celšanas
laikā 142, 531, 590.
apstiprinašaiia, lemurns par mantinieku a. 476, a. par mantinieku 538, a. mantošanas tiesībās 87, 675, testāmenta a.
praslbas kārtībā 115.
apstrīdēšana, prasības pamata 2, testāmenta a. 108.
apturēšana, lietas 63, 142, 597, 607, sprieduma izpildīšauas
a. 67.
apvieuošaua, nodoklu 329.
apzīmējums, firmas papildu a. 586.
arbitraža 231.
arbitrs 231, a. atzinums 233.
ārēja mantu kopība 1.
arests 204, 229, 277, 453, 531.
aritmetiska kļuda 308.
ārkārtēja apeīlācija 131.
ārlaulības tēvs 52.
ārlictu miiiistrijas admiuistrātlvi-juridiskais departaments 27.
ārpusštata darbinieks 541.
ārstēšanas izdevumi 333, 627.
ārstnieciska ekspcrtīze 203.
ārzemēs noslēgtais li.y,unis 159, ā. tiesas spriedums 139, ā..
ticsas spriedums kā pierfidījums 139, ā. valüta 29, 646,
arzemnieks 129.
asignācija 74.
asinsradinieks 351, 352.
asiusradniccība 114.
asistents 578.
atal.tļojums 513, mēneša a. 235, paušāls a. 612.
atbildētāja iebildumi 106, 367.
atbildība, avalista 318, papildu a. 554, pardeveja a. 507, solidāra a. 207, 679.
atbildīga persona 613.
atcelšana, līg'uma 273, izsoles a. 6.38, 639, piedzirjas darbības
a. 638.
atdališajnas kartība 384.
atgādinājums 356, 584.
atjaimošana, apdrošināšanas 151, apellācijas termiņa a. 636,
praslba par traucēta \aldljuma a. 445.
atkāpšanās uauda 113, 447.
atklāšauas, mantojuma 165.
atklātais biedrs 207, a. sabiedrības bicdrs 595, a. vietnieks 47.
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atkrišana, vekselatbildīgas personas 319.
atlaišana 273, a. bez uzteikšanas 78, a. iemeslsi 282, a. no
darba 282.
atjauja, bčiriatiesas 495, Tieslietu ministrijas a. 400, zverināta kūrātora a. 632.
atlīdzības apmērs 590, advokāta a. 467, aizgādņu a. 495,
atvalinajuma a. 79, konkursa valdes a. 614, a. par atsavinäto immöbili 54, a. par darbu 49, a. par tjlabāšanu
526, a. par personisko darbu 7, a. veids 349, a. zvērihātam
alzgādnim 72, a. zverinātam kūrātoram 614.
atlikšana, izlozes 527, lietas a. 361, rezolūcijas a. 302, sludinājurns par izlozes a. 521.
atlikums 257.
atmaksa, prczumpcija par parāda a. 579.
atņemšana, vecāku varas 379.
atpakalejošs spēks 268, 317, 336.
atpakajizpildīšaiia sprieduma 66, a. nemšana izpildraksta 135,
lietas a. nodošana pirmai instrukcijai 133.
atprasīšanas tiesības 47.
atpūta 389, a. in natura 156, svētdienas a. 76.
atraidīšana, prasības 517.
atreferēšana, lietas 597.
atsaukšana, atzīšanas 594, galvojuma a. 630.
atsauksme 263, 330, a. tiesu izpildītājarn 298.
atsavināšana 625, immöbila a. 53, 'a. nodeva 69, 323, 324,
400, 678.
atsavinatajs 401.
atsevišķas domas 606, eksperta a. domas 297, a. hipotēkara
vienlba 640, izdalīšana a. lietā 15, a. manta 1, 24, 567,
a. parādraksts 577, a. pārdošana 640.
atstādināšana no amata 407, 553.
atstāšana bez virziena 655.
atteikšanās no mantojuma 107, 205, 623.
attiecības, ģimenes 49, juridiskās a. 226, 469, 635, pabeigta
juridiskā a. 628.
atturēšanās no balsošanas 644.
atvainojama maldība 571.
atvalinājums 156, 389, a. atlīdzība 79.
atvēlējums 574.
atzīme 25, 340, aizlieg-uma a. 53, 497, 530, a. dzēšana 54, nodrošinājuma a. 69, 531, a. veidi 249, atzinums arbitru 233,
lietpratēja 297.
atzišana 128, atzišanas atsaukšana 594, faktiska apstakla a.
595, līdzatbildotāja praslbas a. 595, prasības a. 469.
atzīšanas 365, a. par bērna tēvu 560, a. prasība 126, 360,
partu a. 294, prasītāja a. 294.
augli 209.

atigstāka uzticība 545.
autentisks iztulkojums 336.
autobuss .50«.
avalists 391, a. atbildiba 318.
avanss 279.
avīze 154.
B.
Balsošana, atturēšanās no b. 644.
bankas statūti 258.
bārinticsa 379, b. atļauja 495, b. piekrišana 623.
baznīca 40.
bērns 379, 559, 567, b. intcrcses 51, b. īstais tevs 51, pienakums uzturēt b. 59, b. pienakums uzturet vecakus 37,
pinnslaulības b. 537.
bezatlīdzības pāreja 35, 324, b. caurskatīšanas 66, 219, 293,
304, 362, 368,661, b. darblba 689, b. ievērības 368, b.
naudīga obligacija 207, b. strīdigs prasījirms 278, b. strldus kārtība 279, b. strīdus process 684, b. valūtas vekselis
552, b. vaīūtība obligācijas 208, b. virziena 655.
biedrība 207, hipotēku b. 323, pavēstes izsniegšana b-bai 22_0,
atklātais b. 207, atklātas sabiedrības b. 595, b. izstašanas
406, 652.
bieži apdzlvota victa 681.
bilance 404.
biržas cena 394, b. komitcja 404, b. komitejas apliecība 330,
b. kurss 29.
blakus intcrvcnicnts 301, 588, bl. lēmuma spēks 134, bl. sudzlba 65, 117, 119, 129, 224, 304,367, 368, 471, 599, bl.
sudzība Senatam 131, 222, bl. tiesašanas kartiba 132.
blanko cedēta obligācija 46, 504, bl. cesija 208, 272, bl. indosaments 243, bl. vekselis 663.
bluķi 487.
bojajums 170, preces b. 486.
bona fides 2, 562.
brālis 351.
briesmas 147.
biidinājums 665.
brīva griba 264, 265.
brīvdienas 156.
būves vieta 493.

C.
Casus 283, 393.
caurskatīšana, lietas, oträ instance 133.
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causa solvcndi 112.
cautio judicatum solvi 129.
cedents 208, 276, 505, 510, 544.
ceļojošs aģents 542.
cena 35, biržas c. 394, iegušanas c. 398, pirkšanas c. 22y
tirgus c. 394.
centrāla iestāde 27, 379.
cerība 26, c. pirkums 511.
cesija 27, 208,' 239, 243, 276, 288, 344, 504, 543, 577, 578, 634,
667, c. akts 547, blanko c. 208, 272, līguma cesija 344,
e. uzraksts 239.
cesionārs 208, 276, 505, 510, 544.
ccssio legis 543, c. necessaria 543.
chirografārs 25, eh. kreditors 533.
eil', darijums 544.
ciits manta 9.
civlldienesta darbinieks 292, c. tiesa 379, piekritība c. tiesai
168, c. tieslbas 21, strīds par c. tiesībām 118, c. tiesisks
raksturs 333.
commodatum 221.
communis res 339.
condictio indebiti 47, 346, c. ob turpem vēl injustam causam
463, c. sine causa 47.
consortium litis necessarium 469.
contrahere secum 211.
culpa in eligendo 344, 514, c. mixta 485, 577.
Č.

Ceks 646.
D.
Dabiskais aizbildnis 608, 623.
daja dokumentu 657, 659, d. maksājumi 223, 471, d. mantojuma
572. nespējama d. 515, neatņemama d. 50, neatsavināma
d. 301, zemes d. 39, 43.
dalibnieks, lietas 119.
dalīšanas līgums 576, 623.
dalīšana, mantojuma 267.
darbs, akorda 314, d. alga 48, 76, 382, 534, 605, 612, atlaisaua
no d. 282, fiziskais d. 235, d. līgums 7, 76, normalais d.
laiks 236, 314, 612, parastais d. laiks 158, d. pārtraukšana
282, personiska d. līgums 96, d. rezultāts 157, d. spējas 95,
286, d. spējas pamazināšana 170, zemes ierlcības d. 556,
d. diena 76, 154.
darbiba, konkludenta 348, piedzisanas d. 604, tiesu izpildltaja
d. 307, 638.

darbinieks, arpusštata 541, civlldienesta d. 292, satiksmcs līdzeklu d. 541.
darbojošies uzņēmums 480.
darījums 263, darījums „cif" 544, fiduciars d. 243, 507, fraudulozs d. 641, garantijas d. 211, 514, d. jēdziens 30, lietvedības d. 646, d. par launu kreditoriem 384, ncatlauts d. 113.
d. priekšmets 647, laulība kā d. prickšmets 574, d. slēgšanas diena 646.
darīšanas, tirdznieciskās 298.
dārzniecība 79,
dati, objektīvie 10,
datums, vekscla izdošanas 317.
dāvana 558.
dāvinājuma līj^ums 4, 103, 253, 572, 624, d. nāves gadījumam
569, d. solījums 573, d. starp laulatiem 103.
dēfekti, llgumā projekta 126,
dejas skola 464.
deklarācija 675.
delcredere 143,
departamenta direktors 141.
deponēšana 590,
deponēta nauda 299, 687.
deposituin irreguläre 646,
depozicija 590.
depozits 589.
deputāts, Saeiuias 575, d. sapulce 690.
derīgums, tiesība uz d. svešā zemē 120,
descendents 108,
diena, darljuma slēgšanas d. 646, nosolīšanas d. 209, prezumējama nāves d. 489, d. strādnieks 541,
directus dominus 42.
direktors, departamenta 141.
dkskontēšana, vekseļa 242.
dispozieijas aizliey:uma atzīme 497.
dokuments 270, 547, d. dala 657, 659, d. icsniedzējs 238, d.
nozīme 66, parada d. 397, prasījuma d. 75, privats d. 83,
pubīisks d. 83, d. restaurēšana 669, tirdzniecības d. 658,
d. uz^labašana 657.
doinas, atseviš.kas 606, eksperta atsevišķas d. 297,
domicils 619, 625.
dominii reservati pactum 452,
dominus directus 42, d. utilis 42, d. utilis ticsības 43.
drauds 445.
.. __
draudze 42.
drošibas nauda 14, 22, 69, 129, 131, 305, 376, 377, 533, dr.
vekselis 552, 664.
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dzclzccļa nolaidiba 245. dz. pakalpojumi 321, dz. stig-a 485,.
dz. vaina 245, 393, 671.
dzeramnauda 157,
dzešana apgrūtinājuma 136, atzlmas dz. 54, zīmogmarku dz.
161.
dzinitnomas tiesības 513.
dzimtstāvokļa tiesības 51,
dzirnavas 396.
dzīves vieta 625, kreditora dz. vieta 579, liecinieka dz. vieta
295, testātora dz. vieta 568.
dzivokļa remonts 214, dz. stavoklis 464.
E.
Efektlva klauzula 648.
ēka 38, 43, 266, 352, 532, 555, ē. būves vieta 35, lauksaimniecības ē. 680, 681, ē. nojaukšanai 460,
eksemplārs, akta otrais e. 482.
ekspertīze 170, 233, 297, 638, antropometriska e. 366, ārstnieciska e. 203, medicīniska e. 264.
eksperta, atscvišķas domas 297, e. iecelšanas kārtība 129, e.
slēdziens 2'03.
ekspromisorisks galvojums 580, 630.
ekspropriācija 55,
eksporta tarifs 163,
eligendo, culpa in e. 344, e. jus 207,
erepcija 689.
error juris 346.
ērtības 357,
esenciāla līguma daļa 571, e. maldība 571.
essentiale negotii 216.
evikcija 576,
exceptio ob turpem causam 575, e. plurium 52, e. rei judicatae
139.
F.
fabrika 396, 639, f. piederums 639,
faktiskie apkurināšanas izdevumi 466, f. apstakļa atzīšana
559, f. valdišaua 229, 516, 1 vara 561.
faktüra 232.
fideikomiss 340.
fidcs bona 2, 562, f. mala 267, 318, 343, 552, 634, 665.
fiduciars danjums 243, 507.
fiktivs ligums 641.
firma 619, f. nosaukums 586, f. papildu apzlmejums 586.
Firmenzusatz 586.
Fisks 275, f. intereses 491.

—

705 -*-

fiziska darba strādnieks 235, f. persona 161.
foiids seklas 230, valsts zemes f. 168, 301.
fori lex 98.
forma, apdrošinajuma hguma 648, hguma f. 443, 458w
formālitātes, rnuitas 672.
formāls līgums 44.
formulējums, prasijuma 363, rezolūcijas f. 368.
fötografija 366.
fraudulözs darījums 641.
Freizeiclmung 542.
Q.

ü a d a īres maksa 455.
gadījums 283, 514, nelaimes g. 95, 170, 245, 286, 485.
galīgs lemuims 304, g. līgums 44, 483, g. noreķins 308, 535,
spriedums g. vcida 361.
galvenais akcionars 570, g. galvinicks 212, g. ires objekts 464,
g. objekts 266, 639, g. parādnieks 212.
galvinieks 212, galvenais g. 212, solidārs g. 391.
galvojums 212, 318, 319, 342, 512, 514, g. atsaukšana 630, ekspromisorisks g. 580, 630.
gara spējas 203, 264.
garantija 65<s, g. darījuins 211, 514, g. funkeija 667, g. raksts
211, 645.
gariga iestade 40.
generālkonkurss 34v5, 382, g. kvlts 628.
(jcschäftsbesorgungsvctrag 646.
ģimenes attieclbas 49.
glabājuma llgums 508.
glabāšana, atildzība par gl. 526, gl. izdevumi 601
glabātftjs 11, aprakstītas mantas gl. 601.
glabāšana, kuģa 31.
grāmata, aktu 92, ieraksts gr. 296, katla gr. 593, mazumtirgotäju gr. 296, protokolu gr. 69Ü, tirdznieciskās gr. 60,
524, 540, 657, tirdzniecisku gr. Originals 12, veikalä gr.
7, 657, zemes gr. 43, 340.
giammatiska interpretācija 3.
gratifikācija 72.
gicznunia remonts 357.
griba 113, 205, 275, 343, 689, brlva gr. 264, 265, gr. izteikums 570.
giozljumi prasījumu kopsummā 63.
gi ozīšana, līguma satura 450, petituma 524, 635, prasības gr.
K). 127. 363, 635, prasības parnata gr. 17, 62, 128, statfitu
gr. 587.
gūšana, labuma 452.
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H.

ilagas konvcncija 130.
liipotēka 69, 269, 271, 340, 398, 506, 564, h. bicdrlba 323, li.
kopsumma 25, tiesu h. 70.
liipotekärisks kreditors 136, 533, 604, h. parads 88, 374, 640,
h. vicnība 562, 640.
hipotēkārs 137, vecākais h. 258.
floffnungskauf 511.
I.
Icbildums 262, 345, atbildētāja ie. 367.
iedzīvošanās, netaisna 264, 451, 568, 634.
iegūšanas akts 398, ie. cena 398, pēdējā ie. 90, ie. summa 326.
ie. vērtība 326.
iegūta manta 9.
[egūvējs 401, 635, jauns ie. 209, jauna nama ie. 463.
iegalvojums 507.
ieilgums (sk. arī „iesēdējums") 2, 40, 41, 206, 262, 266, 353,
445, 460, 497, 498, 516, 518, 562, ie. termiņš 3.
ieintereseta, persona Beta 118
ieķīlājuma raksts 258, 483.
ieķīlāta lieta 137.
iekīlašanas līgums 269.
iekraušana, preces 486.
iela 265.
iemesls, atlaišanas 282.
ienākums 103, 629, ie. nodoklis 328, 559,
iepriekšēja noruna 215 ie. nama īpašnieks 629, ie. revizija 686.
ieraduma tiesibas 44.
ieraksts gramatās 296, ie. zcmes grāmatās 43, 248.
ieraša 127, ie. pierādīšana 127.
ieiašanas, personīga 593.
ierēdnis 241, 292, 342, 692, ie. alga 557, valsts ie. 141.
ierobežojums 248.
icruna 208, 641, atbildētāja ie. 106, parādnieka ie. 504, personīgas ie. 667. ie. pret vekseli 84, vekseltiesiskās ie.
_ 244, 666.
icsedejuins sk. „ieilgums".
icskaits _278.
iesniedzejs, dokumenta 238.
iestādc 141. 694, centrāla ie. 27, 379, garīga ic. 40, pašvaldības
ie. 334. valsts ie. 241, 308, 334, 342, 535, vietēja ie. 379.
iesūdzTbas raksta saturs 225.
ietaisc, rūptiieclbas 396.
ieturēta alga 408.
ievešana valdīšanā 217.

—

707

—

immobiļa atsavināšana 5*3, i. novērtējums 54, 86, 638, i. pārvaldīšana 605, patdrēšana 137, 375, strādašana prickš i.
606,
indebiti condictio 47, 346.
indosaments 664, blanko i. 243, rekta i. 667.
indosants 317, 550.
informācijas pienākums 645.
in fraudem creditorum 384, 635, 641.
inkasomandātārs 370.
iukasornandātindosaments 243.
inkasomandāts 542.
inkasovekselis 370.
in solutum 552.
instance, pirmā 119.
interesc 448, bērna i. 51, fiska i. 491, krīdāra 72, parādnieka
i. 527.
interpretacija, grammatiska 3.
intervencijas prasība 20, 24, 38, 229, 530, 603.
intervcnients, blakus 301, 588.
intestātkodicils 141, i. mantinieks 109, 515.
inventāra tiesības 166.
īpašnieks 349, 353, mantas I. 25, nama iepriekšējais ī. 629,
preču ī. 320,_zemes ī. 106.
īpašums, nckustāma I. novērtēšana 304, ī. prasiba 208, 624,
ī. tiesības 39, 142, 251, 266, 347, valsts ī. 261.
īres apmērs 584, ī. kvīts 217, 630, ī. līgums 214, 269, 290, 344,
347, 356, 462, 630, 660, I. ligums uz nenoteiktu laiku 455,
ī. līgums uz noteiktu laiku 455, ī. maksa 56, 307, gada
ī. maksa 455, mēneša ī. maksa 455, ī. maksas normēšana
463, maksas normēšana atticcībā prct citu īrnicku 584,
I. maksas paaugstināšana 463, ī. nauda 209, 263, 348, 356,
589, ī. naudas normēšana 357, ī. objekts galvenais 464,
ī. paaugstināšana 217, I. parāds 290, pirmskara ī. maksa
217, 357, ī. valde 344.
īrnieks 268.
istaba, jipspriedes 302.
īstais tēvs, bērna 51.
izbcigšana, iztiesāšanas 63, lietas i. 130, 596, picdzlšanas i.
135.
izbuve 582.
izdalīšana, atsevišķa lieta 15.
izdevumi 629, ājstēšanas i. 333, 627, faktiskie apkurināšanas
i. 466, glabāšanas i. 601, lietas vcšanas i. 636, ncpiccicšaniic i. 56, 447, tckošie i. 559, ticsašanas i. 19, 20, 67,
68, 219, 256, 292, 473, 589, 630, 637, vēlēšanas i. 575.
izdošana, veksela 664.
izīretāis 356, 629.
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izlabošana, kjūdas 17, 599.
izlīgurns, miera 160, 292, 569, 633, i. akts 160, i. lūgums 160.
izmeklēšanas kollēģija 31, i. tiesnesis 8, 282.
iznīcināšana, iztiesāšanas 597.
izpildījums 545, 590, i. priekšmets 579.
izpildīšana, līguma 159, picspiedu i. 121, 37'0, 472, prasījuma
i. 156, sprieduma i. 119, 471, sprieduma i. apturēšana 67,
sprieduma i. iespēja 532, sprieduma i. kārtība 525, šķīrējtiesas sprieduma i. 100, uzrādīšana i.-ai 159.
izpildītājs, tiesu 22, 24, 227, 264, 277, 400, 534, 601, 604, 637,
atsauksme t. i. 298.
izpildu darbības vieta 470, i. pavēste 135, 370, i. praslba 360,
r. raksts 276, 637, i. raksta atpakalnemšana 135, i. uzraksts 669.
izpirkšanas līgums 316.
izraksts no konta 231.
izsludināšana par mirušu 489.
izsole 65, 69, 136, 2Ü9, 270, 304, 325, 326, 372, 374, 400, 562,
625, 629, 688, l atcelšana 638, 639, i. atlikšana 527, i.
atlikšana, sludinājums par i. a. 521, līdzdalība i. 602, neesamība i. 228, nenotikuša i. 23, 138, 375, 377, 473, 534,
nenotikuša otra i. 305, nenotikušas i. sekas 603, uepareiza
i. noturēšana 306, 604, otra i. 70, 373. 375, publiska i. 228,
i. sekas 209, 474, i. žurnāls 21.
izstāšanas, biedra 406, 652.
izstumšana no valdījuma 445.
izšķērdētājs 58'0.
iztiesāšanas izbeitfšana 63, i. iznīciuāšana 597.
iztrūkums, preces 394.
iztulkojums, autentisks 336.
iztulkošana, līguma 576, šķlrējtiesas sprieduma i. 600.
izvēle, lietpratēju 129, 639, pierādījumu i. 13, i. tiesības 277.

J.
Jaukta vaina 245.
jauns apstāklis 132, jaunatklājušais apstfiklis 18, 61, 122, 134,
224, 295, 371, 593, j . nama iegūvējs_463, j . iegūvējs 209,
j. prasījums 363, j . sprieduma eaurlukošana 60, 592.
jēdzieus „darījums" 30.
judicata res 112, 225, 226, actio j . 140, cautio j . solvi 129.
jūras apdrošinājums 146, j . nespēclgs kuģis 150.
juridiskās attiecības 226, 469, 628, 635, j . persona 161, 275,
285, 570, 689, j . valdīšana 230.
jus eligendi 207, error j . 346, j . variandi 207.
justus titulus 206, 353, 497.

K.
Kalpotāji līgums 513.
kantoris 464.
kapi 42.
kapitāls 400, k. rcmonts 582, k. sumina 111.
kapteinis 96, 542, kuģa k. 31.
kara kontrabanda 150, k. zaudejumu atlīdzibas prasiba 45i.
kārtība, apsardzības 71, 265, 379, 539, atdalīšanas k. 384, bezstrīdus k. 279, blakus tiešašanas k. 132, ekspertu iecelšanas k. 129, kasācijas k. 130, kasacijas v. var parsudzet
66, 67, mortifikacijas k. 669, notariala k. 83, piespiedu izpildīšanas k. 633, 634, prasības k. 71, 554, 644, sadalīšanas k. 22, sprieduma izpildlšanas k. 525, uzaicinajuma k.
539, 669, iizraudzības k. 21, 131, 492, 600, 604.
kārtīga tirdzniccības kuģošana_147.
kasācijas kārtība 130, k. kārtībā nav pärbaudams 4, 10, 11, 12,
16, 18, 24, 28, 42, 45, 48, 59, 60, 66, 68, 73, 80, 84, 85,
1'05, 109, 110, 113, 120, 122, 129, 133, 144, 151, 155,
159, 169, 170, 204, 208, 212, 225, 233, 235, 265, 266, 26S,
271, 293, 298, 299, 311, 312, 322, 328, 342, 347, 348, 355,
357, 366, 369, 385, 405, 465, 467, 470, 486, 487, 496, 509,
510, 512, 514, 524, 525, 550, 562, 563, 568, 582, 593, 595,
599, 601, 611, 613, 615, 624, 626, 633, 634, 639, 643, 654,
662, 664, 675, 680, k. kartlba var parsudzct 66, 67, k.
sūdzība 14, 117, 132, 472, ieinteresētas personas k. sudzība 118, k. sūdzība par apellacijas termiņa atjaunošanu
521, šķīrējtiesas spricduma k. 606.
kasātoriska klauzula 546, 649.
kase, slimo 332, 349, 626.
kasko apdrošinājums 146.
katla grāmata 593.
Kauf_bricht Miete 215.
kauzalsakars 690.
ķīla 339, klusaķ. tiesibas 269, ķ. līgums 502, ķ. nemejs 22, 137,
204, ķ, ņēmēja valdī|urns 563, ķ. objekts 11, rokas [\.
11, 24, 269, 271, 447, 503, 506, 526, 624, rokas ķ. ārējas
pazīmes 563, ķ. tiesības 3, 254, 340, 397, 483, ķ. valdījums 564.
klaušu zcme 458.
klauzula cfektīva 648, kasātoriska kl. 546, 649, negligence
kl..542.
kluda 60, 510, 535, 571, 675, 686, 687, arimētiska kļ. 308, kļ.
izlabošana 17, 599, rakstišanas kl. 365.
klusas ķllas ticsības 269, kl. vietuieks 452.
klusuciešana 231, 625.
kollēgija, izmeklēšinas 31.

—

710 —

koUektivais līgums 282.
kollizija 542.
komijs 613.
küinisija, likvidacijas 605.
komisijas ligums 143, 211, 310, 616.
komisionärs 143, 619.
komiteja, biržas 404, biržas k. apiiecība 330.
kumitents 143.
kompensäcija 57, 144, 256. 331.
kompensējamais prasījums 278.
kompentence 265, micrtiesneša k. 14, 106, 120, 290, 520.
kondcmnficijas praslba 12, 360.
kondicijas līgums 143, 311.
konfrontēšana, liecinieku 599.
konfüzija 32, 46, 272.
konjunktlvie mantiiiieki 109.
konkludenta rlclba 205, 348.
konkreta tieslba 561.
konkurence, negodīga 619.
konkurss 72, k. lieta 223, 644, k. masa 72, 383, 387, 588, pretenzijas pieteikšana k-a 388, k. valde 370, 477, 589, k.
valdes atlldzlba 614.
konosaments 542.
konstatēšana paternitātes 52.
konts 646, k. izraksts 231.
kontokorents 231.
kontrabanda 15'0, 585.
kontrahents 567, 678.
kontrole, valsts 686.
konvencija 130, 139, 149, Hāgas k. 130^
kopība, lietu 480, mantu k. 32, 444, arcja mantu k. 1, turpināma maiitas k. 567, zemnieku mantu k. 1.
kopīpašnieks_459.
kopmantas pārvaldīšana 559.
kopmantība, laulāto 559.
kopsumma, hipoteku 25, grozījums prasības k. 63, prasījumu
k. 643.
korespondcnce 240, tirdzniecibas 81, 82.
korcspondents 74.
korroboracija 5, piekrišaiia k-ai 250, testamenta k. 249. 250,
255.
korröborcjainas tieslbas 253.
kredits 143, kr. hipotēka 258, kr. iestadc 645, kr. mandants
343, kr. vēstulc 73.
kreditors 93, 108, 276, 305, 330, 344, 355, 401, 510, 634, 627,
641, chirografarisks kr. 533, danjnms kr. par ļaunu 384,
kr. dzives vieta 579, hipotekärisks kr. 136, 533, 604, kr.

nolaidlba 630, kr. pilnsapulce 72, kr. sapulce 644, kr. saptilces lēmuins 614, kr. saraksts 404, 643.
kredituzdevums 343.
krepostakts 9, 581.
kridärs 614, kr. intereses 72.
kriminalapstaklis 606, kr. lieta 585, kr. tiesa 386, kr. tiesas
spriedums 592, 593.
krizes apkarošanas nodoklis 477.
kuģa glābšana 31, jūras nespēcīgs k. 150, k. kapteinis 31, k.
pardošana 332, k. Personals 96, 543.
kuģošana, kārtīga tirdzniecības 147.
kuļgarnitūra 169.
kumulācija, prasījumu 661.
kūrātele 265.
kūrātors, atlauja zvērināta k. 632 atlldziba zvērinātam k. 614.
kurss 646, biržas k. 29.
Kurzemes zemes tiesības 287.
kustāma manta 39, 483.
kvalifikācija, liguma kv. no tiesas 128.
kvalitāte, preču 616.
kvīts 238, 308, 510, 628, 637, Ires kv. 217, 630, kv. piei.iemējs
238.
L.
Laba ticība 42, 266, 502, 624, 1. tikunii 146, 206, 386, 573, 575.
labiegūia manta 9.
labicrīcības 357.
labticība 497, valdltāja 1. 498, visaugstaka 1. 650.
labticīgais valdītājs 106.
labuma gūšana 452.
laiks, normalais darba 1. 236, 414, 612, siena 1. 500.
lauksaimnieclbas ēka 680, 681, 1. nekustāma manta 532.
lauksairnnieciski izmantojams 167.
laukstrādnieks 79.
lauku nekustams īpašutns 860.
laulātie, dāvinājums starp 1. 103, 1. man tu kopība 444, 1. kopmantlba 559.
laulība kā darījuma priekšmets 574, 1. līgums 559, likumīga 1.
šķiršana 1, 10, 59, 122, 573.
launprātlba 507, ļ. ticība 208, 497, J. ticīgais valdltcājs 106, ļ. ticīgs vekselturetcājs 85, 319, 550.
ledņs 320, I. vagons 320.
legātārs 166.
legāts 122, 568, 677, I. novērtējums 18.
Icgitiinacija 537,
lējupējais 506.
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lēmums 599, 690, adjudikacijas 1. 473, 562, blakus 1. spēks 134,
galīgs 1. 304, kreditoru sapulces 1. 614, otrās instances
1. 131, 1. par mantinieku apstiprināšanu 476, preklūzijas
1. 539, 6'08, 609, sādžas saeimas 1. 9, tiesas 1. 250, zemes
grāmatu nodaļas priekšnieka 1. 247.
lex fori 98.
līdzatbildētāja prasības atzisana 595.
līdzdalība izsolē 602, I. lietā 132, _nepieciešama 1. 20, 469, privāta 1. 120, 1-as tiesību traucēšana 120.
lldzdalībnicks, puses 595.
līdzeklis, maksāšanas 112, pierādījuma 1. 367, 1. prctenzijas
apmierināšanai 130, procesuāla 1. neizlietošana 221.
līdzipašnieks 356, 496, nama 1. 596.
līdzmantinieks 107, 267, 448, 538.
liecības, liecinieku 96, 127, 294, 364, 444, 458, 593, 668, liecinieku 1. nav pielaižamas 656, liecinieku 1. pieradījuma
spēks 121, nepatiesa 1. 134, 592, 1. ticamība 296, 311.
liecinieks 13, 61, 162, 364, 600, 663, 1. dzīves vieta 295, 1.
konfrontēšana 599, 1. liecības 96, 127, 294, 364, 444, 458,
' 593, 668, 1. liccības nav pielaižamas 656, 1. liecibas pierādījuma spēks 121, 1. nav pielaižami 28, 1. pārpratināšana 365, 369, 1. pratināšana 364, 598, 1. sodīšana par
nepatiesu lieclbu 134, testāmenta 1. 115, 539.
lieta, apsardzības 476, 1. apstā'klu sagrozīšana 591, 1. apturēšana 63, 142, 597, 607, 1. atlikšana 361, 1. atpakalnodošana pirmai instancei 133, 1. atreferēšana 597, 1. caurskatīšana otrā instancē 133, 1. dalībnieks 119, 1-ā ieinteresēta persona 119, ieķīlāta 1. 137, 1. izbcigšana 130,
596, 1. izdevumu nodrošināšana 129, konkursa 1. 223, 644,
1. kopība 480, līdzdalība 1-ā 132, mantojuma 1. 538, paraksts par 1. vešanu 359, 1. pickritība 14, 106- 119, 131,
450, prasības 1. 223, proklamas 1. 538, testāmcnta 1. 70,
tiesu 1. 298, treša persona apsardz'bas 1-ā llö, 1. trūkumi
507, 1. vešana 123, 1. vešanas īzdevumi 68, 636.
lietāšana 40, mūža 1. 32, 251, telpu 1. veids 519.
lietātas zīmogmarkas 659.
lietiskas tiesības 289, 315, 624._
lietprateja atzinums 297, 1. izvele 129, 639.
lietvedības darījums 646.
līgumiskie alimenti 574.
līg-ums 81, 239, 240, 263, 678, aizdevuma 1. (sk. arī: „aizdevums") 111, 450, aizpārdošanas 1. 288, 482, 684, akorda L
157, akreditīvl. 75, alimentācijas 1. 573, anullcts 1- 635,
apdrošinājuma 1. 146, 151, 543. 545, 648.—652, apdrošinājuma 1. forma 648, ārzemēs noslēgtais 1. 159, 1. atcelšana 273, 1. cesija 344, dalīšanas 1. 576, 623, darba 1. 7,
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dāvinājuma 1. 4, 103, 253, 572, 624, 1. esensiāla daļa 571,
fiktīvs 1. 641, 1. forma 443, 458, formāls I. 44, galīgs 1. 44,
483, glabājuma 1. 508, ieķīlāšanas 1. 269, Ircs 1. 214, 269,
290, 344, 347, 356, 462, 630, 660, īrcs 1. uz nenotciktu laiku 455, īres 1. uz notciktu laiku 455, 1, izpildi.šana 159,
izpirkšanas 1. 316, 1. iztulkošana 576, kalpotāju 1. 513, ķīlas 1. 502, kollcktīvs 1. 282.
komisijas 1. 211, 310, 616, kondicijas 1. 143, 311, 1. kvalifikacija īio tiesas 128.
laulības 1. 599, mantinieku iccelšanas 1. 569, mēnešalgas 1.
155, micra 1. 160, 292, 569, 633, neformāls 1. 42, 1. neizpildīšana 449, nelikumīgs 1. 216, 1. nenoteikta summa 160,
nomas 1. 402, 512, 513, nomas 1. uz nenoteiktu laiku 518,
nomas 1. uztcikšana 335, pārdošanas 1. 17, 1. par piegādērn valsts vajadzībām 536, pārvadājuma 1. 508, personiska darba 1. 49, 96, 513, piegādes 1. 17, 279, pirkuma 1.
42, 113, 248, 288, 683, praslba par 1. anullēšanu 641, 1. Pro
jekts 125, 1. projekta defckti 126, rentes 1. 581, sabiedrības
1. 443, 1. satura grozīšana 450. simulēts 1. 113, šķīrējtiesas
1. 28, tirdzniecības komisijas 1. 143, 1. trešai personai par
labu 572, 588, uzdevuma 1. 508.
līgumsledzeji 581.
līgumsods 655.
likumīga laulība 51, 1. taksācija 36, 89.
likumiskais novērtējums 87, 326, 1. procenti 111.
likuma pants 470, Satversmes 1. 575.
likvidācijas komisija 605, 1. komisijas aprēkins 554.
limite 311.
liste, nodokļu 328.
litis, consortium 1. necessarium 469.
locekli^ valdes 273, 553.
lökomöbile 169.
lopu turēšana 44.
lūgums, izlīguina 160, 1. par lēģitimāciju 537.
M.
Māceklis 79.
maiņa, adreses 522.
maiznīca 519.
maiznieks 154.
mājkalpotājs 348.
mäju robcžas 556.
maksa. apkurināšanas 465, īres m. 56, 307, nomas m. 402.
maksājums 278, 579, dalas m. 223, 471.
maksašanas līdzekļi 112.
maksātspējīgs parādnieks 632.
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mala fides 267, 318, 343, 552, 634, 665.
maldība 110, 346, 546, atvainojama m. 571, esenciāla m. 571,
neatvainojama m. 535, 571, svariga m. 571.
maldīšana, tiesas 610.
maldīšanos 341.
malka 487.
mandants 211.
mandātārs, vekseļtiesisks 242.
rnandāts 74, 574, 646.
manendi animus 625.
mantas aprakstīšana 328, 603, 624,_aprakstīta_m. 509, 526, aprakstītas m. glabatajs 601, areja m. kopiba 1, atsevišķa
m. 1, 24, 567, cilts m. 9, iegīīta m. 9, īpašnieks m. 25,
m. kopība 32, 444, kustāma m. 39, 483, labiegūta m. 9,
lauksaimniecības nekustāma m. 532, nekustama in. 14,
382, 459, 483, nekustāmas m. paturēšana 306, noteikta m.
569, pilsētu nekustāma m. 532, turpinäma m. kopiba
506, 567, šķirta m. 630, zemnieku m. kopiba 1.
mantinieks 322, 341, 608, apstiprināšana par m. 538, lēmums
par m. apstiprināšanu 476, m. iecelšanas līģums 569, konjunktīvie m. 109, neapejamais m. 50, 515, parädnieka m.
602, m. paskaidrojumi pagasta valdei 87, m. rinda 352,
m. uzaicināšaiia 142, m. uztura pienākums 567.
mantiskais stāvoklis 59.
mantojums 86, 351, m. atklāšanās 165, atteikšanas no m.
107, 205, 623, m. dala 572, m. dallšana 267, m. lieta 538,
neizdalita m. masa 448, m. nodeva 32, 87, 88, 165, 322,
396, 489, 490, 491, 506, 674, 675, 682, m_. nodeva no prasljumiem 33, m. novertējums 675, m. parēja 489, m. paturēšana dabā 114, m. pieņemšana 38, 165, m. vērtība
87, 165, 397, 489, 491, 555, 676, zinojums par m. sastāvu
490, 680, ziņojums par m. vērtibu 88.
mantosana, apstiprināšana m. tiesībās 87, 675, m. necienība
689.
masa, konkursa 72, 383, 387, 588.
mazturlbas tjesibas 362.
mazumtirgotfiju grämatas 296.
mediciniska ekspertīze 264.
meita 351.
mēneša atalgojums 235, m. Ires maksa 455, m. algas līgums 155.
mērens novērtējums 114.
mezgls 392.
mežs 261, 274.
miera izlīgums 160, 292, 569, 633.
miertiesnesis 61 L 92, 359, m. kompetence 14, 106, 120, 290, 520.
minimalais apmers, zemes gabala 458.

ministrija 378.
niiršanas apliccība 239.
mirušais, izsludinašana par m. 489.
mixta culpa 485, 577.
• Monatsmiete 455.
mortifikācija, aktu 112, m. kārtība 669.
motīvi, Senāta sprieduma 295.
muita 585, m.formālitātes 672, m. nodoklis 47.
muiža 564, norēķins par m. apsaimniekosanu 257, m. zeme 335.
munduāla vara 1.
munstrrullis 96.
mutiska noruna 364, m. sacīkste 302, 378, m. testāments 539.
mūža lietāšana 32, 251".

Nachbürge 212.
nams, iepriekšejais n. īpašnieks 629, n. jauns ieguvējs 463, n.
līdzīpašnieks 596, n. vērtiba 582.
nasta pierādījumu 538.
nauda 156, apkurināšanas n. 290, 355, 358, 369, atkāpšanas n.
113. 447, deponēta n. 299, 687, drošibas n. 14 22, 69,
129, 131, 305, 376, 377, 533, īrcs n. 209, 263, 348, 356, 589,
n. parads 450, 579, n. prasījums 590, pura n. 588, rentes
n. 581, n. sadalīšana 69, 137, 230, 299, 307, 332, 383, 605,
607, soda n. 34, 279, 491, 675_, 682, īitrupē ienetnta n. 3.
nav parbaudäms kasacijas kārtība 4, 10. 11, 12, 16. 18, 24,
28, 42, 45, 48, 59, 60, 66, 68, 73, 80, 84, 85, 105, 109, 110,
113, 120, 122, 129, 133, 144. 151, 155, 159, 169, 170, 204,
208, 212, 225, 233, 235, 265, 266, 268, 271, 293, 297, 298,
298, 299, 311, 312, 322, 328, 342, 347, 348, 348, 355, 357,
366, 369, 385, 405, 465, 467, 47'0, 486, 487, 496, 509, 510,
512, 514, 524, 525, 550, 562, 563, 568, 582, 593, 595, 599,
601, 611, 613, 615, 624. 626, 633, 634, 639, 643, 654, 662,
664, 675, 680.
nāves diena prezinnējama 489.
neapējama daļa 515, n. mantinieks 50, 515.
neatlauts darījums 113.
neatminams valdījums 262, 561.'
neatņernama dala 50.
neatsavināma daļa 301.
neatvainojama maldība 535, 571.
necessaria cessio 543.
necienība, mantošanas 689.
nedalāms praslbas priekšmets 469.
ncesamiba, izsoles 228.
neformāls līgums 42.
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ncgatoria actio 106.
negligence klauzula 542.
negodīga konkurencc 619.
negotii essentiale 216.
neizdalīta mantojuma masa 448.
neizlietāšana, procesuāla līdzekla 221.
neizpildīšana, līguma 449.
neizpirkšana, prcču 393.
neizsniegšana, pavēstes 523.
nekustāma īpašuma novērtēšana 304.
nekustāma manta 14, 382, 459, 483, lauksaimniecības n. manta
532, n. mantas paturešana 306, pilsētu n. manta 532.
nelaimes gadījums 95, 170, 245, 286, 485.
nelikumīgs līgums 216.
nēmējs, kīlas 204.
ncnoteikta summa 239.
nenoteiktība petitum 124.
nenotikuša izsole 23, 138, 375, 377, 473, 534, n. otra izsole 305,
n. izsoles sekas 603.
nepareiza izsoles noturēšana 306, 604, tiesu izpildītāja n. darbība 307.
ncpatiesa liecība 134, 592.
nepieciešamie izdevumi 56, 447, n. līdzdalība 20," 469, n. r e monts 56.
nepilngadīgais 263.
neprotestēts vekselis 668.
netaisna iedzlvošanās 264, 451, 568, 634.
ncuzmanība 508, 509, 514, 577, n. pašā rīcībā 571.
nodala, zemes grāmatu reģistra n. 315.
nodarījums, noziedzlgs 386.
nodeva 332, atsavināšanas n. 69, 323, 324, 400, 678, manto
juma n. 32, 87, 88, 165, 322, 396, 489, 490, 491, 506, 674,
675, 677, 682.
uodokli 332, 362, 374, 384, 594, n. apvienošana 329, n. departamenta uzrēķins 166, ienakuma n. 328, 559, n. inspektora apliecība 645. krizes apkai'ošanas n. 477, n. liste
328, muitas n. 47, patstāvīgs n. 477, tekošais n. 477, vērtības pieauguma n. 68, 90, 167, 325, 400.
nodošana, simboliska 11.
nodrošinājums 533, ti. atzīine 69, 531, n. summa 305.
noclrosinüsaiia, lietas izdevumu 129. prasības n. 509.
noilgums 4, 5, 112, 142, 267, 268, 287, 445, 579, 657, 663, prasības n. 77, zimogsoda n. 656.
nojaiiksaiia, čku 460.
nokavējums 205, 280, 291, 355, 369, 545, 583, 627, pārdevēja
n. 454.
nolaidība, dzelzccļa 245, krcditora n. 630, rupja n. 146.
noliktava 601.
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mala fides 267, 318, 343, 552, 634, 665.
maldība 110, 346, 546, atvainojama m. 571, esenciala m. 571,
neatvainojama m. 535, 571, svarīga m. 571.
maldīšana, tiesas 610.
maldīšanos 341.
malka 487.
mandants 211.
mandatars, vekseļtiesisks 242.
mandāts 74, 574, 646.
manendi animus 625.
mantas aprakstīšana 328, 603, 624, aprakstīta _m. 509, 526, aprakstītas m. glabatājs 601, ārēja m. kopiba 1, atsevišķa
m. 1, 24, 567, cilts m. 9, iegüta m. 9, Ipašnieks m. 25,
m. kopība 32, 444, kustama in. 39, 483, labieguta m. 9,
lauksaimniecības nekustāma m. 532, nekustāma m. 14,
382, 459, 483, nekustāmas m. paturēšana 306, noteikta in.
569, pilsētti nekustāma m. 532, turpināma m. kopiba
506, 567, šķirta m. 630, zemnieku m. kopiba 1.
mantinieks 322, 341, 608, apstiprinašana par m. 538, lēnrums
par m. apstiprināšanu 476, m. iecelšanas līgums 569, konjunktīvie m. 109, neapejamais m. 50, 515, parādnieka m.
602, m. paskaidrojumi pagasta valdei 87, m. rinda 352,
m. uzaicināšana 142, m. uztura pienākums 567.
mantiskais stavoklis 59.
mantojums 86, 351, m. atklāšanās 165, attcikšanas no m.
107, 205, 623, m. dala 572, m. dallšana 267, m. lieta 538,
neizdalita m. masa 448, m. nodeva 32, 87, 88, 165, 322,
396, 489, 490, 491, 506, 674, 675, 682, m_. nodeva no prasljumiem 33, m. novertejums 675, m. pareja 489, m. paturēšana dabā 114, m. pieņemšana 38, 165, m. vērtība
87, 165, 397, 489, 491, 555, 676, zinojums par m. sastāvu
490, 680. ziņojums par m. vērtību 88.
mantosana, apstiprināšana m. tiesībās 87, 675, m. necienība
689.
masa, konkursa 72, 383, 387, 588.
mazturlbas tiesības 362.
mazumtirgotāju grāmatas 296.
mediciniska ekspertīze 264.
rneita 351.
meneša atalgojums 235, m. Ires maksa 455, m. algas IIgums 155. _
merens novertejums 114.
mezgls 392.
mežs 261, 274.
miera izlīgums 160, 292, 569, 633.
miertiesnesis 61 L 92, 359, m. kompetence 14, 106, 120, 290, 520.
minimalais apmers, zemes gabala 458.
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onus probandi 272, 339, 538.
organs 689, sabiedribas o. 220.
Originals 240, tirdzniecisku grāmatu o. 12.
otrais akta eksemplārs 482, o. instances lēniums 131. o. usole 70, 373, 375, o. nenotikuša izsole 305.
P.
Paaugstinājums, riska 147.
paaugstināšana, īres 217, 463.
pabeigta juridiska attieclba 028.
pactum rezervati dominii 452.
padome, pagasta 690.
padošana, vagonu 393.
padotības kārtībā sūdzība 14 i.
pagasts 681, p. vecākais 690, p. padome 690 p. pašvaldība
690, p. sapulce 690, p. tiesa 689, 690, p. \aidc 690. •
pakalpojumi, dzelzceļa 321.
pakape, radniecības 322.
pamatmüri 493.
pamats, prasījumu 469, praslbas p. 16, 635, prasības p. apstrīdēšana 2, praslbas p. grozīšana 1/, 62, 128, p. vertība 35, vekseļprasības 551.
pamazināšana, darba spējas 170.
pants 69, likuma p. 470.
papildmaksa 392, 672, p. atbildlba 554.
papīrs, uzrādītāja 208.
paplašināšana, prasības 63.
parādnieks 20, 112, 138, 161, 373, 590,624, 627, p. aichiāšana
uz sēdi 376, 377, galvenais parādnieks 212, ierimas 504,
p. intereses 527, maksātnespējīgs p. 632, p. mantinieks
602, p. piekrišana 527, solīdars p. 317, 330, 372, p. valdīšana 24.
parāds 87, 108, _256, 277, 297, 506, 514, 676, p. dokuments
397, hipotekarisks p. 88, 374, 640, īres p. 290, naudas p.
450, 579, prezumpcija par p. atmaksu 579, p. raksts atsevišķs 577, p. samaksa 111, p. samaksas pierādījumi
663, vīra p. 24, 444, p. zīme 119, 579,'658, 663.
paraksts 646, p. par lietas vešanu 359, p. tiesu izpildītājain
263, p. uz vekseļa 551, parastais darba laiks 158.
pārbaudāms nav kasācijas kārtībā 4, 10, 11, 12, 16, 18, 24,
28, 42, 45, 48, 59, 60, 66, 68, 73, 80, 84, 85, 105, 109, 110,
113, 120, 122, 129, 133, 144, 151, 159, 169, 170, 204, 208,
212, 225, 233, 235, 265, 266, 268, 271, 293, 297, 298, 299, 299,
311, 312, 322, 328, 342, 347, 348, 348, 355, 357, 366, 369,
385, 405, 465, 476, 470, 486, 487, 496, 509, 510, 512, 514,

524, 525, 550, 562, 563, 568, 582, 593, 595, 599, 601, 611,
613, U5, 624, 626, 633, 634, 639, 643, 654, 662, 664, 675, 680.
parbaudlšana, pieradījuma 61, 62.
pardevējs 544, 613, p. atbildība 507, p. nokavejums 454, p.
risks 454, p. vaina 454.
pārdošana, atsevišķa 640, kuģa p. 332, p. līgums 17.
parēja, akciju sabiedrības 635, bezathdzības p. 35, 324, riska
p. 280, uzņēmuma p. 635.
pārkāpšana, tiesību 360.
pārkāpums, amata 408.
pārķīlājums 503.
parmaiņa, riska 147.
pārmaksa, zīmognodevas 390.
parmaksata summa 309.
pārpratināšana, liecinicka 365, 369.
pārspriešana, sprieduma 227.
pārsūdzības termiņš 467.
pārstāvis 285.
pārtraukšana, darba 282, valdījuma p. 2, 267, valdijuma p. af
praslbas celšanu 498.
partu apcerējumi 598, p. atzlšanos 294.
pārvadājuma, līgums 508.
pārvadātājs 514.
pārvalde 343.
pārvaldīšana, immobiļa 605, kopmantas p. 559.
pārzinis 220, 613, valūtas nodaļas p. 157.
paskaidrojumi, iesniegtie pēc rezolūcijas pasludinašanas atlikšanas 302, mantinieku p. pagasta valdei 87.
pasludinašana, šķīrējtiesas sprieduma 97.
pasūtījums 283.
pašā rīclbā, neuzmanība 571.
pašiestāšanas tiesības 616.
pašvaldības iestāde 334, pagasta p. 690.
patapinājums 221.
paternitātes konstatēšana 52.
patiesais zaudējums 73.
patstāvīgs nodoklis_477.
paturēšana, nekustāmas mantas 137, 306, 375, mantojuma p.
dabā 114.
paturētājs 475.
paušalatalgojums 156, 236, 237, 612.
pavēste 60, 219, 472, 521, p. ncizsniegšana 523, izpildu p.
135, 370, p. izsniegšana bicdrībai 220, picdziuas p. 24.
pazīmes, ārējas, rokas ķīlas 563.
pēdēja iegūšana 90. _
pensija 256, p. apmērs 95.
persona atbildiga 613, fiziska p. 161, ieintcresetas p. kasacijas
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sūdzība 118, lietā ieinteresēta p. 119, juridiska p. 161,
275, 285, 570, 689, līgums trešai p. par labu 588, saistīta
p. 576, trešā p. 221, 300, 581, 596, 624, trešas p. apsardzības lietās 118, 38'0, trešas p. lūgums 371, uzticības p. 479,
613, vekseļatbildīga p. 318.
Personals, kuģa 96, 543.
pcrsonīga ierašanās 593, p. ierunas 667.
personiska darba atlīdzība 7, p. darba līgrums 49, 96, 513, p.
tiesība 624.
petitums 15, 117, 295, 473, 520, p. grozīšana 524, 635, p. nenoteiktība 124.
pieauguina, vērtības p. nodoklis 68, 90, 167, 325, 400.
piedāvājums 240, 355, 571.
piederums, fabrikas 639, zemes p. 39, 460.
piedziņa 305, 374, 383, 470, 533, p. darbības atcelšana 638, p.
pavēste 24.
piedzinējs 20, 138, 229, 533, 601_, 639.
piedzīšana administratlva karta 279, p. darbība 604, p. izbeigšana 135.
piegades līgums 17, 279, hgums par p. valsts vajadzībam 536,
valsts p._309.
piekrišana, bāriņtiesas 623, paradnieka p. 527, p. korroboracijai 250.
piekritlba 470, 520, 525, 582, _p. civīltiesai 168, lietas p. 14,
106, 119, 131, 450, noraidījums par p. 367, p. strīds 131,
344, 367, 587, zīmogsodu lietu p. 661.
pienākums alimentācijas 568, informacijas p. 645, nomnieka
p. 512, notāra p. 683, p. raksturs 349, reģistrācijas p.
020, p. uzturēt bērnus 59.
pieņēmējs, kvītes 238.
pienemšana, mantojuma 38, 165.
pierādījums 123L 361, 405, 472, 524, 540, 591, 645, p. apspriešana 136, arzemes tiesas apspriedums ka p. 139, atbildētājam jāiesniedz visi viņa p. 227, p. izvēle 13, p. līdztekli 367, liecim'eka liecības p. spēks 121, p. nasta 538, parāda samaksas p. 663, p. pārbaudīšana 61, 62, p. spēks
_296, veksela samaksas p. 29.
pieradīšana, ierašli 127, zimognodevu samaksas p. 121, 656.
piespiedu izpildīšana 121, 370, 472, p. izpildīšanas kārtība 633,
634,' p. izpildīšanas rczolūcija 591.
piešķiršana, pirmtiesību 258.
pieteikšana, prasījumu 608, 609, pretenzijas p. 141, 539, pretenzijas p. konkursā 388.
pieteikums 151.
pilna sapulce 273, 406, 553, p. akcionāru sapulce 311, p. sapulces protokols 652, kreditoru p. sapulce 72.
pilnvara 84, 122, 283, 298, 300, 364.
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pilnvarnicks 122, 141, 220, 292, 359, 472, 594, 690, p. pilnvara
298, p. sodīšana ar zīmogu 660.
pilnyarojums 343, 370.
pilscta 339, 565, 681, p. nekustama manta 532.
Piltcnc 261.
pircejs 544, p. noraidīšana 372, p. pretenzijas 374, p. risks 454.
pirkšanas cena 22.
pirkums 2'06, cerības p. 511, p. līgums 42, 113, 248, 288, 683.
p. summa 374, 450, 474, 562.
pirma instance 119, p. instances spriedums 371.
pirmdiena 154.
pirmpirkšanas tiesības 43.
pirmskara Ires maksa 217, 357.
pirmslaulības bērni 537.
pirmtiesību piešķiršana 258.
Platzagent 542.
polīcija 18.
polise 73, 1521, 276, 546, 648.
prasības apmers 2, apstakļi p. celšanas laika 142, 531, 590, p.
atrai.dīšana 517, p. atzīšana 469, atzīšanas p. 126, 360,
p. ceļā 353, p. grozīšana 16, 127, 363, 635, intervencijas
p. 20, 24, 38, 229, 530, 603, īpašuma p. 208, 624, izpildu
p. 360, p. kartlba 71, 554, 644, testamenta apstiprinašana
p. kārtībā 115. kondemnācijas p. 12, 360, līdzatbildētāja
p. atzīšana 595, p. lieta 223, nedalāms p. priekšmets 469,
p. nodrošināšana 5'09, p. noilgums 77, p. pamats i6, 635,
p. pamata apstrīdēšana 2, p. pamata grozīšana 17, 62,
128, p. paplašināšana 63, p. par kara zaudējumu atlīdzīlni 451, p. par Iīguma anullēšanu 641, p. par traucēta
valdījuma atjaunošanu 445, p. par valdljuma aizsardzību,
445, prejudiciāla p. 12, 126, 503, p. pret konkursa masu
387, p. pret sievu 444, p. priekšlaicība 368, 603, 627, p.
prickšmets 226, regresa p. 75, p. samazināšana 293, 595,
p. skaldīšana 520, vekseļa p. 633, 662, 664, vindik.lcijas p. 106, 499, 502, 603.
prasījums 93. 239. 269, 339, 344, 580, algas p._ 382, bezstrīdīgs p. 278, p. dokuments 75, p. formulejums 363, p.
kopsumma 643, grozījums p. kopsumma 63, p. izpildišana 156, jauns p. 363, kompensējamais p. 278, p. kumuläcija 661, mantojinna nodevas no p. 33, naudas p. 590,
obligātorisks p. 269, p. pamats 469, p. picteiksana 6'0S,
609, p. priekšmets 291, p. priekšrocība 68, 640, priekšrocību baudošais p. 230, 688. p. raksturs 590, regresa
p. 121, p. summa 533, p. tālākdošana 510, p. tiesības 6.
prasītnja atzīšanos 294.
pratinašana, liccinieka 364, 598.

precarium 574.
prece 163, p. bojājums 486, p. iekraušana 486, p. Ipašnieks
320, p. iztrükums 394, p. kvalitāte 616, p. neizpirkšana
393, p. nozaudēšana 394, p. zīme 162, p. nozīme 586,
599, 619, 653.
prejudiciala nozīme 301, p. prasība 12, 126, 503.
preklūzijas lēmums 539, 008, 609, p. termiņš, 309, 473, 604, 649.
prēmija 147, 153, ,545, 648, 688, apdiošinašanas p. 101.
pretekvivalents 647.
pretenzija 22, 269, 270, 331, 385, 644, līdzeklis p. apmierinašana[ 130, p. pieteikšana 141, 539, p. pieteikšana konkursā 388, pircēja p. 374.
pretlikumība 684, aclmredzama p. 684.
pretpraslba 15, 641, p. izdalīšana atsevišķā lietā 15.
prēzumpcija 665, p. par parāda atmaksu 579.
prēzumējama nāves diena 489.
priekšlaiclba, prasības 368, 603, 627.
priekšlīgums 684.
priekšmcts, darījuma 647, p. izpildījuma 579, nomas p. 210,
prasības p. 226, prasījuma p. 291, saistības p. 451.
priekšnieks, zemes grāmatu nodalas p. 683.
priekšrocība 25, 26, 27, 307, p. baudošie prasījumi 230, 688,
prasījumu p. 68, 640, p. tiesības 69.
priekšsēdētājs, valdes 273.
princips, publicitātes 340.
prioritāte 70, 137, 373, 533.
privātadvokats 359.
privats akts 364, p. dokuments 83, p. līdzdalība 120, p. sanatörija 333, p. testāments 92, 255, 272.
probandi onus 272, 339, 538.
procenti 111, likumiskie p. 111, obligācijas p. 45.
procespapīrs 160, p. bezstiidus 684, p. saimnieks 364, 589.
procesuāla līdzekļa neizlietošana 221.
Projekts, līguma 125, līguma p. dēfekti 126.
proklāma 4, 71, 319, 531, 539, 608, 609, p. lieta 538.
prokurindosaments 243.
prombūtne 51.
protestētais vekselis 121. .
protesta akts_ 591, 669, vekseļa p. 121, 243, 244, 662, 664,
protokolu gramata 690, pilnas sapulces p. 652, tiesas p. 295.
publicēšana, testāmenta 71.
publicitāte 11, p. princips 340.
publikācija 354.
publisks dokuments 83, p. izsole 228, p. tiesības 118, p.
vara 265.
pūra nauda 588.
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puses līdzdalībnieks 595.
piitativus titulus 4L

R.
Radniecība 351, r. pakape 322.
raksts, atsevišķs parada r. 577, garantijas r. 211, 645, icķīlājuma r. 258, 483, izpildu r. 276, 637, saistības r. 645.
rakstīšanas kļūda 365.
raksturs, civīltiesisks 333, pienakumu r. 349, prasljuma r. 590.
ratihabicija 144, 570.
raža 210.
reāla vienība 562, r. nasta 384.
rēders 542.
redhibitoria, actio 507.
reformatio in pejus 65.
re£istra nodaļas 315.
reģistrācijas picnākums 620.
reģistrēta preču zīme 653.
regress 453, r. prasība 75, r. prasījums 121, r. tiesības 212, 318.
regulēšanas taksācija 275.
rēķiņs 161, 524.
reklāmācija 232.
rekta indosamcnts 667, r. papīrs 208.
remonts 452, 462, 464, 465, dzīvokja r. 214, greznuma r. 357,
nepieciešamais r. 56.
rentes līgmns 581, r. nauda 581.
represija 149.
reprezentācijas tiesības 108.
res. communis 339, r. judicata 112, 225, 226, exceptio r. judicatae 139.
rcstaurēšana, dokumenta 669, vekseļa r. 669.
restorāns 519.
revidents, vecākais 140.
rczervētas īpašuma tiesības 347.
rezolūcija 361, r. atlikšana 302, r. formulejums 368, piespiedu
izpildīšanas r. 591.
rezolūtīvs nosaeījums 323, 474, 562.
rezultāts, darba 157.
revizija 657, ieprickščja r. 686.
rīcība konkludenta 205, 348, sudzlba par nepareizu r. 119, tiesu
izpildītāja r. 637.
riebuma sajūta 10.
riiiUa, mautinieku 352.
risks 232, 283, 485, 508, r. paaugstinajums 147, pārdevēja r.
454, r. pārējā 280, r. parmaiņa 147, pirceja r. 454.
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robežas, māju 556.
rokas ķīla 11, 24, 269, 271, 446, 503, 526, 624, r. ķīlas ārējas
pazimcs 563.
rupja nolaidība 146.
rūpnieclbas ietaise 396, r. uzņēmums 480.
S.
Sabiedrlba 220, akciju s. 586, 620, atklāta s. biedrs 595, s. līgums 443, s. organs 220, tirdzniecības s. 587, s. valde 220.
sacīkste, mutiska 302, 378.
sadalīšanas kārtība 22, naudas s. 69, 137, 230, 299, 307, 332,
383, 605, 607.
sadžas saeimas lemutns 9.
Saeimas dcputāts 575.
sagrozīšana, lietas apstākļu 591.
saimnieclba, amatniecības 167.
saimnieks, procesa 364, 589.
saistība 160, 203, 461, s. priekšmets 451, s. raksts 645.
saistīta persoua 576.
saistošie noteikumi 671.
sākums, ūtrupes 228.
saldo 231.
samaksa, parada 111, parada s. pieradījumi 663, vekseļa s.
658, vekseja s. pierādlšana 29, vekseļa s. termiņš 662,
zīmognodevas s. naudā 247, zīmognodevas s. pierādīšana
121, s. vieta 29.
samazinašana, prasības 293, 595.
sanātorija, private 333.
sapulce, deputatu 690, kreditoru s. 644, krcditoru s. lēmums
614, pagasta s. 690, pilna s. 273, 406, 553.
saraksts, kreditoru 404, 643.
sargs 446, tilta s. 245.
sastavs, valdes 219.
satiksmes līdzeklu darbinieks 541, s. miiiistrija 27.
saturs, iesūdzības raksta 225, līguma s. grozīšana 450.
Satversmes likums 575.
savienošana, zīmogsoda prasījumu 661.
secum contraherc 211.
sēdeklis 619.
sekas, izsoles 474, neuotikušas izsoles s. 603.
sēklas fonds 230.
Senāta administratīvais departaments 21. blakus sūdzīl^a
S—am 131, 222, S. sprieduma motīvi 295, S. sprieduma
noraksts 17.
scparatists 644.
servitūts 43, 120, 136, 316.

#

sestdiena 154.
sētnieks 355.
sczons. apkurināšanas 358.
siena laiks 500.
sieva 372, 559, prasiba pret s. 444.
simboliska nodošana 11.
simulēts līgums 113.
sine causa, condictio 47.
skola 465, dejas sk. 464.
slēdziens, ekspertu 203.
slimnlca 105.
slimo käse 332, 349, 626.
sludinajurns 219, 228, 354, sl. par izsoles atlikšanu 529.
sociälais stävoklis 649.
soda nauda 34, 279, 491, 675, 682.
sodīšana, liečinieka par nepatiesu liecibu 134.
solidāri 363, 387, s. atbildiba 207, 679, s. galvinieks 391, s. parādnieks 317, 330, 372.
solījums, davinajuma 573.
solītājs 378.
solutio 6.
solvendi, causa 112.
speciālais vagons 320.
speciālists 479.
specifikācija 280.
speditieris 47.
spējas, darba 95, 286, gara sp. 203, 264.
spēks, atpakalejošs 268, 317, 336, blakus lēmumu sp. 134, pierädljuma sp. 296, sprieduma likumīgais sp. 140.
spolii actio 445.
spriedums 63, 302, aizmugurisks spr. 361, arzemes tiesu spr.
139, spr. atpakaļizpildīšaua 66, spr. galīgā veidā 361, spr.
izpildī.šana 119, 471, spr. izpildišanas apturēšana 67, spr. izpildīšanas iespēja 532, spr. izpildīšanas kartība 525, spr.
jauna caurlfikošana 60, 592, krimināltiesas spr. 592, 593,
spr. likumīgais spēks 140, spr. nav izpildams divreiz 637,
spr. noraksts 17, spr. pārspriešana 227, pirmās instances
spr. 371, Senāta spr. motīvi 295, šķīrejtiesas spr. izpildišana 100, šķīrējtiesasspr. iztulkošana 600, šķīrējtiesas
spr. kasiicija 606, šķīrējtiesas spr. pasludinašana 97, tiesas spr. 26, 385, 580, 643, 678.
Statūti 645, 652, 694, bankas st. 258, st. grozīšana 587.
status tiesības 580.
Stāvoklis, dzīvokļa 464, mantiskais st. 59, sociālais st. 649.
Stiga, d/.eizccla 485.
strādāšana priekš inimobila 606.
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strādnieks 349, akorda str. 389, dienas str. 541, flziska darba
str. 235, stundu str. 78.
Strandesana 145.
strīds par civīltiesībām 118, piekritlbas str. 131, 344, 367, 587,
str. pret testāmentu 71.
stundu alga 314, st. stradnieks 78.
subgalvinieks 212.
sūdzība, apellacijas 597, blakus s. 65, 117, 119, 129, 224, 304, 367,
368, 471, 599, blakus s. Senātam 131, 222, kasaeijas s. 14,
117, 132, 472,_ s. padotības kartība 141, s. par izsoles nepareizu noturēšanu 306, s. par nepareizu rīclbu 119, s. par
tiesu izpildītāja rīcību 229.
sukeesija 108, 561.
summa, apdrošinašanas 35, 73, 89, 324, iegušanas_326, liguma
nenoteikta s. 160, nenoteikta s. 239,_ nodrošinajuma s. 305,
novērtējuma s. 375, 533, parmaksāta s. 309, pirkuma s.
374, 450, 474, 562, prasījumu s. 533.
suspensīvs nosacījums 575.
sūtījums, tranzita 163.
svarīga maldiba 571.
svēršana 162.
sveša vaina 659.
svētdiena 154, sv. atpūta 76.
Š.

Šaubas 267.
šķīrejtiesas ligums 28, šķ. sprieduma izpildīšana 100, šķ. sprie
duma iztulkošana 6'00, šķ. sprieduma kasācija 606, šķ.
sprieduma pasludināšana 97.
šķīrējtiesnesis 600.
šķiršana, laulības 1. 10, 59, 122, 573.
šķirta manta 630.

T.
Taisnigs novērtējums 114.
taksacija, likumīga 36, 89, regulēšanas t. 275.
tālākdošana, prasījuma 510.
tālākpilnvara 285.
tantjema 557.
tarifs 163. .
tekošie izdevumi 559, t. nodoklis 477.
telpu lietošanas veids 519.
termiņš 518, 575, apellacijas t. 361, apellacijas t. atjaunošana
636, kasācijas sūdzība par apellacijas t." atjaunošanu 521,
ieilguma t. 3, pārsūdzības t. 467, prekluzīvs t. 309, 473,
604, 649, uzteikšanas t. 455, veksela samaksas t. 662.

testāmentslO, 18, 37, 59, 250, 537, 567, 569, 609, 689, 692, t. apstiprinašana prasibas kartība 115, t. apstrfdešana ī'08, t.
korroborācija 249, 250, 255, t. liccinieks 115, 539, t. licta
70,. mutisks t .539, notāriāls t. 92, privāts t. 255, 272, t.
publicēšana 71, strīds pret t. 71, t. mantinieks 515.
testātors 32, t. dzīves vieta 568.
tēvs 623, ārlaulības t. 52, Istais bērna t. 51.
ticamība, liecības 296, 311, visaugstāka t. 146.
ticība, laba 42, 266, 502, 624, launa_ t. 497.
tiesa, administratīva 553, t. aktīvitate 295, t. akts 63, bariņu
t. 379, t. hipotēka 70, t. izpildītājs 22, 24,227, 264, 277,
400, 534, 601, 604, 637, atsauksme t. izpilditajam 298, t. izpildltaja darbība 638, sudzība par t. izpildītaja rīcību 229,
t. izpildītaja rīcība 637, t. izpildītāja žurnals 304, t. lemums
250, t. lietas 298, līguma kvalifikācija no t. 128, t. maldināšana 611), t. nodoklis 362, pagasta t. 689, 690, t. protokols 295, t. spriedums 26, 385, 580, 643, 678.
tiesāšanas izdevumi 19, 20, 67, 210, 256, 292, 473, 589, 630, 637.
tiesības, abstraktas 126, aizpildīšanas t. 663, aizturešanas t. 268,
308, akrescenccs t. 108, t. aprobežojumi 315, apstiprinašana mantošanas t-bās 87, atprasīsanas t. 47, dziintnomas t. 513, dzimtsstāvokļa t. 51, ieraduma t. 44, inventāra t. 166, ļpašuina t. 39, 142, 251, 266, 347, izvēles t.
• 277, ķīlu t. 254, 340, 397, 483, klusas Ullas t. 269,
konkreta t. 561, korroborejamas t. 253, Kurzcmcs zemes t. 287, līdzdalības t. traucēšana 120, lietiskas t.
289, 315, 624, mazturibas t. 362, t. ņēmčjs 561, nomas t.
335, t. obroka 513, t. pārkāpšana 360, pašiestāšanās t. 616,
pcrsoniskas t. 624, pirmpirkšanas t. 43, prasījuma t. 6,
priekšrocību t. 69, publiskas t. 118, regresa t. 212, 318,
reprezentficijas t. 108, status t. 580, utilis dominii t. 43, t.
uz derīgumu svešā zemē 120, uzraudzības t. 72, 614, valdīšanas t. 560.
Ticslietu ministrijas atlauja 400.
tiesnesis, izmeklēšanas 8, 282.
tikumi, labic 146, 206, 386, 573, 575.
tilts 169, t. sargs 245.
tirdzniecibas dokurnenti 658, t. komisijas līgums 143, t. korespondence 81, 82, t. sabiedrība 587, t. uzņēmums 211.
tirdznieciskas darīšanas 298, t. grāmatas 60, 524, 540, 657, t.
grāmatu orīgināls 12.
tirgotājs 524, 587.
tirgotava 645.
tirgus cena 394.
tiliilus justus 206, 353, 497, t. putativus 41.
tradicija 280.
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traktats 215,
transportfunkcija 667.
tranzita sūtījums 163.
traucējums, valdījuma 445, 496, 624.
traucēšana, līdzdalības tiesību 120.
trešā persona 221, 300, 581, 596, 624, tr. persona apsardzības
lietā 118, 380, līgums tr. personai par labu 572, 588, tr.
personas lūgums 371.
Treu und Glauben 645.
Trödelvertrag 311.
trukumi, lietas 507.
turēšana, lopu 44.
turētājs, obligācijas 208, vekseļa t. 121.
turpināmā mantas kopiba 506, 567.
U.
Ūdens 500.
utilis dominus 42, u. dominii tiesības 43.
ūtrupe (sk. „izsole") 2'05, u. ieņemta nauda 3, ū. sakums 228.
uzaicinājuma kartība 539, 669.
uzaicināšana, mantinieku 142.
uzbērums 500.
uzdevums 292, u. attiecības 74, u. līgums 508.
uzglabāšana, dokumentu 657.
uzmanība 683.
uzņēmējs 45, 278, 283, 309.
uzņēmums, darbojošies 480, u. pareja 635, rupniecības u. 480,
tirdzniecības u. 211, valsts u. 694.
uzrādīšana, izpildīšanai 159.
uzrādītāja papīrs 208, 504.
uzraksts, cesijas 239, izpildu u. 669.
uzraudzības kārtība 21, 131, 492, 600, 604, u. tiesības 72, 614.
uzreķins, nodoklu departamenta 166, valsts kontroles u. 45.
uzteikšana 273, atlaišana bez u. 78, nornas līguma u. 335, u.
terminš 455.
uzticība. augstāka 545, u. persona 479, 613, u. princips 645,
u. vieta 158.
uzturs 37, 51, 122, 256, 559, 573, 693, u. apmērs 2, 103, u. grauda
677, mantinieka u. pienakums 567.
uzturēsanas pienākums, bērnu, pret vecākiem 37, vecāko u.
pienākums pret bērniem 59.
uzufrukts 136, 316, 379.
V.
Vagonu aizturēšana 393, ledus v. 320, v. padošana 393, Spe
cials v. 320.
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vaina 122, 283, 467, 485, 535,_385, 593, dzclzceļa v. 245, 393,
671, jaukta v. 245, pardcvcja v. 454, svcša v. 659.
valdc, akciju sabiedrības 312, īres v. 344, konkursa v. 370, 477,
589, konkursa v. atlīdzība 614, v. loceklis 273, 312, 553,
pagasta v. 690, v. priekšsēdētajs 273, sabiedrības v. 220,
v. sastavs 219.
valdijums 261, 265, 353, faktisks v. 229, icvcšana v-mä 217,
izstumšana no v. 445, juridisks v. 230, ķīlas v. 564, ķīlas
ņemeja v. 563, neatminams v. 262, 561, parādnieka v. 24,
v. partraukšana 2, 267, v. pārtraukšana ar prasibas celšanu 498, v. traucējums 5, 596, 624.
valdīšana faktiska 516, v. tieslbas 560.
valdītaja labticība 498, labticlgais v. 106, ļaunticīgais v. 106.
valoda, valsts 130, 255.
valsts 40, v. icrēdnis 141, v. iestäde 241, 308, 334, 342,_535,
694, v. īpašums 261, v. kontrole 686, v. kontroles uzreķins
45, līgums par piegādēm v. vajadzlbām 536, v. mežs 261,
v. pieg-āde 309, v. uznēmums 694, v. valoda 130, 255, v.
zemes fonds 168, 3'01. v. zemes fonda zeme 483.
valüta 667, Tirzcmju v. 29,. 646, v. nodaļas pārzinis 157.
vara, munduāla 1, publiska v. 265, vecāku v. atnemšana 379.
varbūtība 296.
vardarblba 445.
vārdu cesija 578.
variandi jus 207.
vasarnlcas gabals 681.
vateršauts 96.
vecākais hipotēkārs 258, pagasta v. 690, v. revidents 140.
vecäkie 693, v. varas atņemšana 379.
vectēvs 107, 506.
vedummaksa 508.
veids, atlīdzības 349, atzīmju v. 249.
vcikala grāmatas 7, 657.
vckselis 33, 11, 144, 203, 221, 265, 370, 512, 580, 591, v. atbildīgas personas 318, v. atbildīgu personu atkrišana 319,
v. atgriešanos vekseldevēja rokās 665, bezvalūtas v.
552, v. blanketc 663, blanko v. 663, v. devējs 242, 319,
549, v. diskontešana 242, drošības v. 552, 664, v. funkcija
550, icrunas pret v. 84, v. izdevējs 84, v. izdošana
664,_ v. izdošanas dalurns 317, v. krcditors 550, ncprotestets v. 668, v. noraksts 669, v. prasības 633, 662,
664, v. prasibas pamats 551, paraksts uz v. ,551, v. protests
121, 243, 244, 662, 664, v. restaurēšana 669, v. saistība
293, v. samaksa 658, v. samaksa pierādījums 29, v. samaksas termiys 662, v. spēks 662, v. tiesiskas ierunas 244, 666,
v. ticsisks mandātars 242, v. turētājs 84, 121, 665, v. tu-
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rētājs launticīgs 85, 319, 550, zīmogmarku dzēšaua uz
_ v. 664.
velešanas izdevumi 575.
Versicherungstreue 651.
vērtība 159, iegūšanas v. 326, mantas v. 676, mantojuma v.
165, 397, 491, 555, nama v. 582, pamatu v. 35, v. pieauguma nodoklis 68, 90, 167, 325, 400, zcmcs v. 555, 680,
ziņojums par mantojuma v. 88.
vērtspapīrs uz uzrādītāju 504.
vēstule 81, 82.
vešana, lietu 123.
vidutājība 342.
vienība, hipotēkāriska 562, 640, reāla v. 562.
viesmīlis 157.
vicsnicnieks 508..
vieta, dzīves 625, bieži apdzīvota v. 681, ēku būves v. 35,
493, izpildu darbibas v. 470, kreditora dzīves v. 579,
testātora dzīves v. 568, samaksas v. 29, uzticlbas v.
158.
victejs aģents 542, v. iestade 379.
vietnieks, atklātais 47, klusais v. 452.
vigilantibus sunt scripta jura 546.
vilcināšanās 630.
viltus 689.
vindikācija 106, 208, 499, 502, 603.
vlrs 328, 559, v. parādi 24, 444.
viriešu kartas mantinieks 351.
virsstunda 62, 76, 78, 154, 155, 156, 235, 236, 314, 345, 612, 627.
visaugstaka labticība 651, v. ticamiba 146.
vispārējic apdrošināšanas notcjkumi 648—652.
Z.
Zaudējums 37, 45, 257, 264, 286, 347, 453, 465, 500, 507, 511,
514, 585, 593, 627, 692, patiesais z. 73.
zemāka cena 310.
zemes, daļa 39, 43, z. gabalu minimālais apmērs 458, zemes
grāmatas 43, 340, z. grāmatu akts 252, z. grāmatu ieraksts
248, z. grāmatu nodaļas prickšnicks 683, z. gramatu
priekšnicka lēmums 247, z. gramatu reģistra nodaļas
315, z. icrīcības darbi 556, z. īpašnieks 106, klaušu z.
4^58, Kurzcmes z. tiesības 287, rnuižu z. 335, z. piedcrums
39, 460, tiesība uz derīgumu svešā z-ē 120, valsts z. fonds
168, 301, valsts zemes fonda z. 483, z. vcrtība 555, 680,
zcmnieku z. 335, 565.
zemnieks 287, z. niantu kopiba 1, z. zerne 335, 565.
zīmē, parāda 658, 663, preču z. 162, 653.

zīmogmarka 252, 317, z . d z ē š a n a 161, z. dzēšana uz vckscļa
664, lictātas z. 659, z. uzlipināšana vicna uz otru 658.
zīmo^nodeva 252, z. pārmaksa 390, z. samaksa naudā 247, z.
samaksas pierādīlana 121, 656.
zīmogsods 390, z. lietu piekritība 661, z. noilgums 656, pilnvarnieka sodlšana ar z. 660, z. prasījumu savienošana 661.
zi'uojums par mantojumu 166, z. par mantojuma sastāvu 676,
680, z. par mantojuma vertību 34.
zverinata aizgadņa atlīdzība 72, zv. kūrātora atlauja 632.
Ž.
Žirants 242.
žiro 459, ž. darījums 646.
žurnāls, izsoles 21, tiesu izpildltāja ž. 304.

XI sej. likumu raditajs.
1931. g. 30. jun. lik. par 5. — 641.
peļnas uzņemumu
6. — 641.
administrāciļu (Lkr. 128).
7. — 641.
3. — 405, 643, 644.
1920. g. 11. aug. lik. par
4. — 330, 404, 643.
valsts
5. — 644.
aizdevumiem un viņu nodroši6. — 330.
nāšanu (L. kr. 197) — 258.
15. — 644.
Šī lik. 1922. g. 7. sept.
25. — 643, 644.
papild. (L. kr. 188) — 258.
33. _ 640.
Šī lik. 1932. g. 18. apr.
Iiistrukcija par
papild. (L. kr. 95)
• 258,
administrāciias
nodibināšanu
259.
(V. V. 31/167).
1927. g. 1. jün. lik. par
1. — 405.
algotu
darbin.
Agrar rcf. lik.
apdrošināšanu
nelaimes un aroI daļa:
du slimības gadījum. (L. kr.
3. p. „a" pkts — 301, „d" pkts
91).
— 124, 125, 335, „e" pkts
17. — 95.
— 684.
39.
— 256.
10. — 257.
86. — 687, 688.
121. — 168, 301.
95. — 688.
III dala:
Väcu 1908. g. 30. maija
48. p. „a" pkts — 167.
lik.
par
49: p. 1. piez. — 124, 125, 335.
apdrošinājumu līgumu (VVQ).
1926. p. 31. maija.
agrār. ref. lik. 1. d_. 3. p. „d" 5. — 650.
pkta papild. un pargr. (L. kr. 6. — 650.
32. — 650.
75) — 336.
1928. g. 13. apr. lik. par
1916. g. 3. jün. lik. par
_socialo
to darījumu
anullēšanu, kurus parādnieks apgādību (L. kr. 73).
nosledzis
kreditoriem
par 4. — 693.
launu. (CPN nol. VI piel.
ŠI lik. 1930. g. 30. sept.
1932. g. izd.) — 635, 641,
papild. (L. kr. 143) - - 380.
642.
31 \ — 380, 381, 382.
1. — 93, 94, 641.
_1889. g.
arbitražas akts — 231.
2. — 641.
1922. g. 5. janv. noteik.
3. — 610, 611.
par nck. īpas.
4. — 384, 385.
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atsavinašanu un apgrut. ar civildienestu (L. kr. 172).
parādiem (L. kr. 3).
2. — 292.
4. — 292.
12. — 88.
111.
141.
14. — 88.
Latgales
1928. g. 6. jun. lik. par
civilliktimi (Kr. lik. kop.
nckust. mantas
1. d.).
atsavināšanu (L. kr. 129).
119.
— 51, 52.
1. — 4UU.
132*. — 51, 52, 53.
1. p. 15. p. — 167.
172. — 51.
5. — 90, 326.
384. — 459, 460.
5. p. piez. — 40'0.
399. — 9.
6. — 90, 400.
442.
— 120.
7. _ 400, 421.
445. — 451. — 120.
28. — 400.
533. — 518.
29. — 68.
557. — 353, 354.
Latvijas
565. — 460.
bankas statuti (L. kr. 1923./65). 567. — 516, 517.
64. — 557.
576. — 54.
Latvijas hipoteku
577. — 54.
bankas statūti (L. kr. 1924./128). 588. — 54.
1. — 694.
589. — 53, 54, 55.
7. — 694.
595. — 55.
9. — 259.
1036. — 92.
43. — 694.
1039. — 92.
63. — 694.
1050. — 92.
Valsts zemes
1054. — 115, 116.
bankas statuti (L. kr. 1922/72). 1063. — 115.
31. — 258.
1066. — 115, 116.
40. — 101.
1066\ — 92.
43. — 101.
1066". — 115, 116.
1923. g. 18. jül. lik. par 106612. — 115, 116.
biedrībam, savie-mbam un poht. 1141. — 1.
organiz. (L. kr. 187).
1162. — 354.
11727. — 354.
4. — 554.
1239. — 142.
25. — 553.
1246. — 142.
Lik. par zemes
cejiem
(L.
kr.
1925./26, 1254. — 142.
1545. — 460, 461.
1928./96).
1549. _ 461.
9. — 169.
16. — 169.
1679. — 1684. — 289.
72. — 169.
1679. — 288, 289.
73. — 169.
1682. — 288, 684.
Instrukcija par
1687. — 684.
ceļu lictosauu (V. V. 1928./114). 1691. — 517, 518.
6. — 169.
1692. — 518.
1927. g. 4. okt. notcik. 1692. — 518.
par

.
418. — 381.
1703. — 581.
428. — 495.
2132. — 443, 444.
434. — 456. — 381.
2178. — 570.
496. — 495, 496.
Latvijas
Civīllikumi (viet. lik. kop. III d.) 498. — 265.
499. — 264, 265.
VI — 261.
502. — 203.
XII — 1, 104, 287.
517. — 105.
XX — 150, 456.
524. P .piez. — 489.
XXI — 48, 508.
526. — 489, 490.
X X X V — 98.
XXXVI — 443, 444.
526. P- piez. — 489.
537.
483, 589.
8. — 559.
—
540.
480.
9. — 103.
—
567.
396.
12. — 24.
m
37. — 559.
577. — 56.
65. — 444.
*
578. — 56.
79. sek. — 32.
—
560,
561,
562.
623.
79. — 444.
636. — 285.
80. — 444.
641. — 11, 563.
82. — 559.
661. — 624.
84. — 444.
*
672. — 11.
85. — 24, 444.
—
673.
396.
86. — 24.
680. — 497.
110. — 104.
682. — 445.
113. — 104.
•
683. — 624.
114 — 103, 104, 105.
—
684.
624.
116. — 104.
691. — 265, 445, 446.
121. — 1.
693. — 496, 497.
126. — 1, 15.
698. — 445.
132. — 52.
707. — 500, 501.
165. — 52, 559, 560.
755. — 209, 629.
167. — 52.
771. — 38, .39, 43, 266, 396.
168. — 52.
772. — 38, ;39, 40.
169. — 2.
772. P. piez. — 39.
200. — 59.
808. — 54.
209. — 37, 38.
809. — 39, 54.
215. — 224. — 379.
810. — 251.
218. — 379.
812.
54.
219. — 381.
813.
5, 54.
228. — 379, 380, 381.
821.
562.
229. — 380.
822.
40,
-11.
353. — 263.
829.
206.
354. — 263, 264.
830.
42, 206.
355. — 263, 264.
835.
41.
360. — 495.
845. — 498, 500, 562,
839.
373. sek. - 495.
563.
401. — 623.
839.
267, 498.
415. — 381.
■

1465. sek. — 272.
€41. -- 267, 497, 498, 500.
1466. — 205.
846. -- 497.
1469. — 204, 446, 447.
847. sek. • 267.
847. -- 2, 41, 42, 266, 267, 268, 1470. — 503, 504, 563.
1474. — 203, 204, 205.
497 — 500.
1478. — 526.
848. -- 498, 499, 500.
1489. — 204, 5'04, 505.
858. -- 3.
1490. — 272, 552.
861. -- 268, 287.
872. -- 253.
1492. — 11.
1501. — 1538. — 564.
874. -- 105, 106, 500, 501.
1501. — 1568. — 564.
875. - 500.
1501. p. piez. — 564, 565, 566.
900. - 106.
1539. — 1568. — 564.
919. -- 623, 624.
1539. — 566.
923. -- 208, 501, 502, 503.
1541. — 565.
929. -- 596.
1541. — 1570. — 566.
942. -- 952. — 42, 43.
1552. — 563, 564, 565, 566.
942. -- 42.
1573. sek. — 569.
943. -- 42.
944. -- 42, 43.
1594. — 272.
1598. — 270, 271, 272, 397, 506
947. -- 42.
1600. — 272.
997. -- 500.
1826.-- 506.
1088. — 316.
1120. — 39.
1827. — 507.
1880. — 107, 108.
1208. — 136, 316.
1882. — 108.
1239. — 44.
1885. -^ 108.
1265. — 136.
1961. sek. — 569.
1.^27. — 43, 44.
2060. — 272.
1328. — 513.
2079. — 255.
1.529. — 43.
2272. — 567, 568.
1337. — 339, 340.
2339. — 340.
1340. — 339.
2426. — 104.
1364. — 483.
2427. — 104.
1365. — 483, 484.
2431. — 104.
1370. — 502.
2445. sek. — 142.
1391. p. picz. — 270.
2446. — 142.
1403. — 269, 270, 307, 308.
1404. - 268, 269, 270,307,308. 2447. p. 2. piez. — 142.
2452. — 142.
1412. — 69, 70.
2477. — 108, 109.
1417. — 3.
2484. — 569.
1424. — 3.
2499. — 569.
1425. — 624, 625.
2587. — 110.
1430. — 3.
2596. — 495.
1434. — 3, 11, 625.
2598. — 341.
1439. — 137.
2625. — 38, 39.
1441. — 205.
2627. — 39.
1442. — 205.
2634. - 3 9 .
1455. — 552.
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3033. — 547.
3034. — 44.
3047. — 3064 . — 583.
2650. — 166.
3066.
sek. — 625.
2654. — 166.
3067. — 625, 626.
2779. — 602.
3094. — 3.
2682. — 447, 448, 449.
3095. sek. — 3.
2738. — 576.
3103. — 3, 651.
2739. — 576.
31'04. — 44.
2777. — 39, 205.
3108. — 265.
2784. — 205.
3110. — 273.
2808. — 692.
3112. — 452.
2848. — 689.
3113. — 341, 342, 343, 344.
2887. — 109.
3115. — 524.
2898. — 109, 110.
3116. — 572, 573.
2912. — 203.
3117. — 74, 407.
2914. — 203, 265.
3122. — 208.
2916. — 264.
3123. — 208, 504.
274,
285,
570,
2918. — 272, 273,
3125.
— 208, 504.
690, 692.
2922. — 146, 151, 205, 206, 207, 3127. — 208.
3131. — 216.
216, 236, 575, 651.
3132. — 215.
2936. — 111, 343, 535.
3133.
215.
571.
2939. — 569, 570,
3135.
2
7
4 , 275, 276.
2940. — 690.
3136.
—
274.
2943. — 274, 476, 690, 692.
3145. — 524.
2952. — 113, 506, 507
3159. — 216, 575.
2953. — 111, 264, 343.
3167. — 26.
2953. sek. — 535.
3172. — 26.
2954. — 535, 536.
3200. — 575.
2955. — 603.
3204. — 146.
2958. — 510, 571.
3209. — 573, 574, 575.
2959. — 535, 536, 546, 571, 572. 3210. — 449.
2960. — 510.
3211. — 574, 575.
2961. — 110, 111, 510, 571.
3213. — 8.
2962. — 111.
3214. — 151, 156, 575, 576,
2963. — 111, 571.
3215. — 454, 576.
2964. — 571.
3257. — 507.
2966. — 571.
3274. — 576, 651.
2967. — 571.
3276. — 573.
2976. — 341.
3284. — 111.
2999. — 96.
3303. — 576, 577.
3004. p. piez. — 262.
3304. — 210.
3013. — 679.
3305. — 291, 454.
3015. — 5, 6, 288, 289.
3306. — 545.
3016. — 289.
3311. — 652.
3027. — 30.
3321. — 355, 369, 651.
3030. — 44.
3345. — 207, 388.
2639. —
2644. —

39.
539.
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3680. — 634.
3348. — 318.
3686. — 346.
3381. — 270.
3690.
— 47.
3382. — 269.
3713. — 339.
3421. — 111, 112.
3720. — 575.
3435. — 45.
3725. — 113.
3436. — 626, 627.
3727. — 209.
3441. — 508.
3730. — 46, 47, 48.
3444. — 263, 509, 627, 652.
3734. — 3736. — 451.
3445. — 264.
3734. — 209, 263, 264, 346, 448,
3447. — 535.
451, 452, 453, 634.
3461. sek. — 504, 544.
3735.
— 263, 346.
3467. — 239.
3737. — 47, 339.
3468. — 344.
3777. — 11.
3469. — 344.
3815. — 453.
3470. — 344, 345.
3817. — 3828. — 508.
3473. — 207, 208, 209, 577.
3821. — 508.
3474. — 277, 504, 509, 510.
3828. — 508.
3475. — 277.
3835.
— 511. .
3476. — 121, 204, 578.
3837. — 511.
3478. — 276, 277.
3480. — 45, 46, 208, 209, 504, 3840. — 484.
3858. — 278, 280, 281.
544, 577, 578, 579.
3859. — 571.
3483. — 6, 156.
3863. — 453, 454.
3488. — 510.
3865. — 280.
3496. - 449, 450, 579.
3867.
— 454.
3517. — 450, 451.
3537. • - 308, 309, 345, 346, 510,3872. - - 453, 454.
3942. — 346, 347, 453.
511, 535, 627, 628, 629.
3963. — 562.
3539. — 29, 579.
3543. — 277, 278.
3964. — 209, 210, 474, 562, 629.
3545. — 57, 278.
3968. — 474, 475, 476.
3548. — 57.
4029. — 266, 630.
3552. — 57, 278, 279.
4042. — 215.
3571. — 273.
4048. — 210, 211.
3588. — 648.
4064. — 512.
3596. — 569.
4068. — 511, 512.
4084. — 347.
3602. — 573.
4103. — 348.
3603. — 573.
3618. — 6, 579, 580.
4104. — 455, 456, 457.
3620. — 6, 112.
4105. — 455, 456. 457.
3623. — 4.
4106. — 454, 455, 456, 457.
3U25. — 3, 166, 287.
4126. — 512, 513.
3626. — 545.
4132. — 513.
3629. — 267.
4163. — 281, 282, 283.
3630. — 64, 618.
4172. — 49, 96.
3639. — 4, 5, 6, 7.
4173. p. piez. — 513.
3680. sek. — 47.
4175. — 7, 48, 49, 513.

738

—

28. (21., 1803.) — 387, 588, 589,
632.
30. (23.) — 387.
35. (1805.) p. pielik. (I pielik.).
7. (8.) — 524, 540.
9. (10.) — 13. (14.) — 524.
9. (10) — 12, 13.
10. (11.) — 12.
11. (12.) — 60.
12. (13.) — 657.
13. (14.) — 657.
37. (29.a) —119, 120, 126.
38. (31.a) — 14.
44. (36.) — 450.
66. (53.) — 14.
67. (54.) — 60.
87. (672.) — 523.
90. (69.) — 14.
100. (79.) — 13, 14.
ro2. (81.) — 17, 29, 266, 364.
104. (81\) — 361.
106. (82\) — 61. 660.
134. (101\) — 96, 120, 121.
135. (102.) — 294.
155. (112.) — 294.
164. (119.) — 470.
181. (129.) —288, 292, 328,393,
408, 452, 466, 467, 541, 550,
577.
182. (131.) — 65, 293.
184. (133.) — 589, 590.
185. (135\) — 590.
186. (136.) — 471.
192. (139.) — 98, 361.
Vacijas
196. (142) — 119, 228, 266, 358,
civīllikumi (BGB).
361, 363, 366, 391, 393, 408,
379. — 590.
464, 466, 467, 470, 541, 550,
Civīlproc. nol. (1932. g. izd.)
552,
577.
I. (1.) — 118, 230, 293, 333,
207.
(150.)
— 361. 362.
539, 585, 587, 588.
3. (1801.) — 11, 12, 360. 361. 214. (155.) — 362.
— 65.
6. (4.) — 15, 118, 119, 293, 294, 220. (156.)
1
226. (161 .) sek. — 662.
302, 468, 469, 589.
226. (161\) — 16, 121.
II. (2.) — 98.
229. (161\) — 121.
16. (12.) — 119.
236. (161s.) — 591.
20. (15\)
—
469,
661.
23. (154.) — 469.
23S. (16110.) — 370.

4183. — 283.
4188. — 273.
4192. — 348, 349.
4237. — 283.
4239. — 283.
4258. — 514.
4260. — 514.
4363. — 4374. — 292.
4363. — 74.
4366. — 74.
4369. — 74.
4373. — 74, 211.
4375. — 74.
4378. — 7 4 .
4381. — 283, 284, 285, 286.
4404. — 286.
4419. — 4422. — 143.
4419. — 311.
4458. — 7, 8, 552.
4461. — 309.
4464. — 104.
4477. — 349, 350.
4481. — 104.
4495. — 573.
4496. — 104.
4505. — 514.
4510. — 211.
4515. — 212.
452*0. — 580.
4531. — 211.
4537. — 211, 212,213.
4549. — 630, 631.
4553. — 286.
4557. — 38.

239. (16111.) — 371, 391, 470, 444. (339.).-- 33, 39, 281, 518.
471, 472, 632, 633, 634.
445. (340.) -- 540.
255. (163.) — 363.
453. (3651.)-— 472, 473.
:1
259. (164 .) — 362, 363.
454. (366.) - - 10, 262, 281, 286,
260. (165.) — 591.
363, 530, 600.
455. (3661.) — 303.
261. (166.) — 471.
271. (175.) — 295.
458. (368.) 136.
459. (368\) — 593.
272. (176.) — 472.
275. (180.) — 61.
497. (409.) - 127.
280. (183.) — 98.
498. (410.) — 28, 364, 593, 594.
499. (411.) — 281, 294, 295,
282. (185.) - 117.
296, 364, 365, 452.
283. (186.) — 591.
500.
(412.) — 127, 128.
284. (187.) — 60, 61, 62, 122,
520. (442.) - 133.
295. 371, 592, 593.
530. (442.) - 296.
285. (189.)
117, 522.
532. (444.) — 133, 296, 658.
286. (190) — 14, 15.
541. (453.) — 17, 18.
287. (191.) - - 593.
544. (456.) — 70.
288. (192.)
—
593.
7
303. (200 .) — 256, 362, 363.

554. (468.)
559.
(471.)
307. (201\) — 362.
560, (472.)
308. (2*02.) — 15.
315. (209.) — 450, 579.
567. (479.)
333. (226.) — 15, 16.
568. (480.)
342. (237.) — 587.
509. (481.)
344. (239.) - 587.
594, 595.
570. (482.)
345. (240.) — 587.
571. (483.)
346. (241.) — 587.
588. (5001.
34S. (250.) — 122, 123, 124.
359. (257.) - 17, 124, 125, 126. 605. '(515.)
608. (518.)
360. (258.) — 661.
3
360. (258.) — 363, (258 .) — 17. 623. (533.)
362. (258'-'.) — 15.
661. (571.)
373. (269.) — 655.
063. (572.)
666. (575.)
374. (270.) — 655.
377. (273.) — 520, 521.
008. (577.)
38-9. (285.) — 522, 523.
009. (578.)
392. (288.) - - 219, 220, 221.
675. (584.)
409. (305.) — 472.
676. (585.)
416. (311.) — 521, 522,523.
677. (586.)
432. (330*.) — 378.
678. (587.)
68'0. (589.)
433. (331.) — 378.
435. (332.) - 17, 62, 126, 127. 709. (009.)
294, 311, 635, 636.
724. (631.)
728. (635.)
436. (333.) — 17, 62, 63,
733. (640.)
363.
437. (334.) - 126, 127, 29
749. (693.)
755. (659.)
443. (338.) — 126, 136.

—
—
—
—
—
—

524.
296, 297.
524.
365.
39, 128, 365.
18, 365, 366, 560,

— 18.
— 595.
a) — 365.
— 297, 366.
— 128, 129.
— 297, 298.
—129, 130, 131, 368.
— 130, 298.
— 14.
— 129, 130.
129, 130.
— 220, 520, 587.
— 368.
— 129, 130, 367.
— 131, 367, 368.
— 596.
— 530. 531, 603.
— 29.
— 203, 264.
— 298, 299, 300.
— 221, 222.
— 222.

—
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927. (810). — 524, 525, 636,
763. (663.) — 300, 301. 302.
63
782. (681., 1840.) — 39, 63, 64.
929.
(812.) — 66, 67.
787. (686.) — 790. (689.) — 598.
790. (689.) — 63, 64, 596, 597, 930. (813.) — 545.
967. (844.) — 160.
598.
969. (846.) — 655.
791. (690.) — 63, 64.
993. (868.) — 19, 20, 67, 68.
792. (691.) — 63.
995. (1870.) - ■ 68, 473.
793. (692., 1841.) — 64, 618.
996. (871.) — 20, 21.
794. (693.) — 227, 302, 303.
1005. (881. a) - 362.
802. (700.) — 98.
1014. (891.) — 134, 135.
804. (702.) — 302.
1015. (891\) - 599, 600.
808. (706.) — 64, 65.
1018. (892.) — 64, 530, 597.
809. (706\) — 367, 590.
1019. (893.) — 21, 225, 226.
810. (706a.) — 222. 223, 224.
1021.
(895.) — 112, 226, 227.
816. (711.) — 33, 34, 35, 36, 52, 1049.
(924.) — 669.
89, 98, 116, 124, 128, 241, 244. 1051.
(1196.) - • 602.
246, 255, 276, 279, 281, 286, 1059.
(932.) — 669.
289, 306, 322, 324, 328, 376, 1061.
(934.) — 601.
448, 473, 478, 491, 518, 530, 1074.
(942.) — 135, 136.
536, 537, 540, 548, 554, 589, 1076.
(943.)
— 136, 228.
IHM.
594, 598, 600, 626, 674, 692.
(954.)
— 23, 277, 637.
1090.
821. (716.) — 99.
1095. (957.) - 637.
858. (747.) — 63.
(962.) - 1097. (963.) —
861. (750.) — 18, 19. 131, 132,
602.
224, 371.
1095. (962.) sek. — 526.
879. (767.) — 598.
1095. (962.) — 229, 230, 525,
880. (7761.) ■ 378.
526.
884. (772.) — 132.
132, 133.
1097. (963.) — 637.
885. (773.) — 65.
1098. (964.) — 600.
890. (777.) — 600.
1116. (968.) — 1345. (1208.) —
891. (778.) — 227.
527.
892. (779.) — 636.
1116. (968.) — 228.
893. (780.) — 227.
1156. (1009.) — 601.
—
227.
1157. (1010.) — 601.
894. (781.)
—
65,
66,
304,
367.
1161. (1014.) — 526, 600, 601,
896. (783.)
602.
368, 369.
1175. (1029.) — 527, 528, 529.
898. (785.) — 224.
1177. (1031.) — 228.
905. (791.) — 599.
66,
133,
225,
369,
1184. (1038.) — 529, 530.
907. (793.)
1185. (1039.) — 530.
370, 524, 599.
(1047.) — 228.
—
134,
370,
371,
1192.
908. (794.)
1196. (1051.) 372, 602.
372.
1201. (1056.) — 21, 22.
909. (795.) — 371, 372.
1202. (1057.) — 22, 23.
910. (796.) — 371.
911. (797.) — 371.
1203. (1058.) — 22, 23.
914. (800.) — 132.
1213. (1068.) — 23.

—

741

—

1354. (1214\) — 22.
1214. 1069.) - 227. 228.
1234. 1092.) ■ - 20, 23, 24, 25,1357. (1215.a) - - 22, 23, 307,
228, 229, 230, 277, 530, 531, 308.
1358. (1890.) — 25, 26, 68, 69,
532, 603, 637.
70, 23'0, 534, 605, 606, 688.
1237. 1095.) — 532, 533.
1237. 1095.) p. piez. - - 532, 533.
1365. (1892.) — 374, 375.
1262. 1117.) sek, — 638.
1366. (1222) — 308, 383.
1268. 1122.) — 304, 305, 638. 1369. (1892.) — 375.
1269.- 1123.) — 639.
1387. (1273.) — 139, 140.
1280. 1132., 1864.) — 527.
1392. — (1278.) — 99.
1285. 1143.) - 527.
1393. (1279.) — 140.
1285. 1143.) p. piez. — 532.
1396. p. piel. (V piel.).
1292. 1870.)
5. (5.) — 382.
640.
1293.
25,
26,
27,
375.
6. (6.) — 382, 383.
1871.)
12. (12.) — 382, 383.
533, 640.
16. (16.) — 72.
136, 137.
1294. 1872.)
76.
(15.) — 644.
1299. 1156'.)
376.
8
534,
81.
(20.)
— 644.
1301. 1156 .)
69. 533,
83. (22.) — 382, 383, 384, 644.
535.
86. (25.) — 477, 478.
1302. 1157. a) — 535.
92. (31.) — 387, 388, 643, 644.
1305. 1160.) — 373, 473.
97. (36.) — 382, 384.
1307. 1874.) — 373, 374, 473,
1396. p. piez. pielik. (VI piel.).
474, 475, 476, 604.
1. — 93, 94, 641.
1308. 1163.) — 374, 384.
1312. 1877.) — 373, 374, 375, 2. — 641.
3. — 610, 611.
377.
1313. 1878.) — 377.
4. — 384, 385.
1315. 1879.) — 474, 475, 476, 5. — 641.
003. 604.
6. — 641.
1316. 1880.) — 70. 3^5, 376,
7. — 641.
377, 474, 475, 603, 604.
1399. (1284.) — 27, 378, 379.
1318. 1172.) — 138.
1400. (1285.) - 140, 141.
1320. 1881.) — 138, 139,527. 1401. (1300.) — 1420. (1309.) —
1321. 1176., 1882.) — 306, 377, 308.
378, 475.
1415. (1304.) — 141.
1323. 1179.) — 305, 306, 377, 1420. (1309.) — 308, 309, 535,
378.
536, 686.
1324. 1180) — 68, 69, 306,307, 1455. (13451.) — 1463. (13459.)
534. 638, 639, 640.
— 379.
1336. 1197.) - 229.
1455. (13451.) — 379, 380, 381,
1338. 1199.) — 307.
382.
1339. 1202.) - 307, 604, 638. 1463. (1345°.) — 380.
134-0. 1203.) — 638.
1468. (1348.) — 52.
1341. 1204.)
1472. (1352.) — 52.
307, 604.
1342. 1888.) — 306. 378, 604, 1480. (1539.) — 160.
1481. (1360.) — 1483. (1362.a)
605.
1353. (1214.) - 22. 23.
— 160.

—
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1482. (1361.) — 160.
1483. (1262. a) - - 160.
1492. (1371.) — 27, 28.
1499. (1378.) — 607.
1500. (1379.) — 607.
1505. (1384.) — 606.
1508. (1387.) — 607.
1510. (1389.) — 606, 607.
1512. (1391.) — 98.
1513. (1392.) — 97, 98, 606, 607.
1515. (1394.) — 99, 600.
1518. (1396.) — 1519. (1397.) —
606.
1518. (1396.) — 606, 607.
1519. (1397.) — 600.
1523. (14601.) — 536, 537.
1524. (14602.) — 537.
1533. (1913.) sek. — 203, 265,
380
1533. (1913.) — 1546.(1926.) —
265

1548. (1928.) sek. — 380.
1565. (1947.) sek. — 380.
1566. (1948.) — 28.
1573. (1956.) sek. — 141.
1583. (1966.) — 141, 142.
1584. (1967.) — 70, 71.
1636. (2019.) — 448.
— 71, 539.
1638. (2021.)
29
1676. (1460 . a) sek. — 607,
608 •
1683. (14603,i.) — 590.
1690. (2057.) — 538.
1698. (2065.) - - 539, 540.
1699. (2066.) — 539, 540, 608,
609
1702. "(2069.) — 477, 538, 609.
610
1703. (2070.) — 476, 477, 539.
1711 (2080.) — 531.
1718. (2087.) — 1724. (2093.) —
669
1722. (2091.) — 1724. (2093.) —
669
1727. (1402.) — 142.

—

Vacijas
Civīlproc. nol.
1922. g. 24. marta lik. par
darba laiku (L. kr. 74).
2. p. piez. — 235.
3. p. 2. picz. — 76, 77.
4. — 154.
8. — 155.
17. — 76, 77, 78, 79, 154, 155,.
156, 235, 236, 237, 314, 612.
18. — 79, 156, 157, 389.
19. — 79, 80, 157, 158, 479, 541,
613.
Darba aizsardz.^. dcpart.
un sociāl. apdroš.* nodajas
noteikumi nclaimes gadīj.
cietušo personu
darba spējas parnazinājuma un
zaudējuma aprēķināšanai (V.
V. 1929. g. Nr. 64).
4. — 95.
Tabulas
darba spcjas pamazinaiuma procentuālās pakāpes aprēķināšanai (V. V. 1929. g. Nr. 64)
— 170.
1923. g. 13. sept. noteik.
par
darba laiku dzelzcela darbin. (L.
kr. 123).
20. — 541.
Rīīpn.
darba laika lik. (Kr. lik. kop. XI
sēj. 2. d. 1913. g. izd.).
62. — 283.
1927. g. 21. jiinija
dzelzcelu lik. (L. kr. 127).
1. — 27.
15. — 27.
62. — 162.
97. — 245, 485, 671.
108. — 486.
129. — 27.
139. — 27.
149. — 485.
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1932. g. 20. upr. pärgroz.
ču un dzīvuieku parvadaun papild.
šanai (V. V. 29.1221).
dzelzceļu lik. (L. kr. 106).
1. — 673.
97. p. 2. p. „b" — 671.
36. — 672, 673.
Dažādi
Rikojums Nr. 176 par
dzelzceļu notcikumi :
pargrozībain un papildināj.
valsts dzelzcelu prcču tari
Dzelzceļu tarifs.
fa (V. V. 31./109) — 37. a ^
35. — 320, 321.
392 393.
37. a — 392, 393.
43. — 163.
1933. g. 12. okt. noteik.
44. — 163, 164.
par
firmäm
(L. kr. 236).
Preču alfabētiska nomenklatūra un klasifikācija — 15. — 587.
487, 488.
_ Rigas
hipoteku
biedr. statuti.
1923. g. 1. okt. noteik.
91.
—
323.
Nr. 234 par vagonu padoša1924. g. 2. okt. noteik. par
nu preču iekraušanai un izZG1T16S
kraušanai.
iericlbu (L. kr. 157) — 91.
6. § ar piez. — 393, 394.
4. — 556.
Rikojums Nr. 100 par
1924. g. 16. jün. lik. par
Latvijas-Lietuvas tiešo satelpu
tiksrni (V. Y. 25./27) — 394,
īri (L. kr. 91).
395.
Lik. par starptautiskam 1. p. piez. — 582.
koiivencijām pasažieru un 2. — 358.
bagažas pārvadāšanai (C. I. 18. — 290, 367, 582, 583.
V.) un preču pārvadāšanai 24. — 113,462, 463.
(C. I. M.) (L. kr. 2Ö./74) - 27. — 214, 215, 216, 217, 462,.
463, 629.
672, 673.
32. p. L p . — 356, 463, 583, 584.
34. — 395, 396.
7. p. 308, 463.
1928, g. 1. nov. nolīgums
11. p. — 290, 291,355, 356.
starp Väcijas - Lietuvas - 37. — 463, 464, 465, 519, 582,
Latvijas - Igaunijas valstn
584.
dzclzceliem par tiešo pasa- 37. p. 2. piez. — 217, 218, 356,
žieru un preču satiksmi (V.
357.
V. 2S./248).
38. — 357, 358, 582.
V. p. — 672.
39. — 56, 57, 58, 462, 463, 465.
1929. g. 16. apr. rikojums 46. — 358, 465, 466.
Nr. 163 par „Valsts dzelzVācu
ceļu preču tarifa" 1. daļas jūras apdroš. noteik. (ADG).
papildinašanu (V. V. 29./S6) 13. — 146.
— 392.
19. — 150.
Vācijas - Lietuvas - Lat 20. — 146, 151.
vijas - Igaunijas 1929. g. 23. — 148.
tiešas satiksmes tarifs j)rc- 24. — 148.
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-58. — 150.
Lik. par starptautiskam
121. — 149.
konvencijām pasažieru un bagāžas pārvadāšanai (C. I. V.) un
1925. g. 27. okt. noteik.
preču pārvadāšanai (C. I. M.)
par valsts iestažu
(L. kr. 26-/74) — 672, 673.
juriskonsultiem (L. kr. 186).
34.
— 395, 396.
4. — 292.
5. — 292. 1925. g. 29. okt. Latvijas,
1841. g. 24. dec. noteik.
S. S. S. R. un Igaunijas
par
dzelzcelu
kīlas valdījumu Balt. gub. (piln. konvencija (L. kr. 1927./86).
lik. kr. 15151) — 564, 565.
IV — 163.
1839. g. 19. marta lik. par
Likums par
atlauju Kurzcmcs muižn. ie~ konvenciju
par
šķīrējtiesām
ķīlāt muižas personām, kam netirdzn.
un
civīllietās
starp Latbija tiesības valdīt nekust.
viju un Pad. Soc. Rep. Sav.
īpaš. (Piln. lik. kr. 3542)
(L.
kr. 1928. g. 150).
565, 566.
— 98, 99, l'OO.
Parizes 1883. g. 20. marta 6.
7.
— 9. — 100.
konvenciju par rūpn. īpašumu 8. —
97.
aizsardzību — 617, 619.
9. — 97, 100.
1. — 619.
11. — 98.
2. — 619.
Lik. par 1905. g. 17. jūl.
8. — 619, 620.
Haga
parakstīto
10. bis. — 619, 620.
Krievijas-Vacijas 1885. g. konvenciju par civīlties. kārtību
(L. kr. 1930./36).
18. jūn.
konvencija par akc. sab-bu sav- 17. — 19. — 130.
1927. g. 4. okt. noteik. par
starpējo atzīšanu — 620.
negod.
1896. g. 2. nov.
konvencija par civīlproc. jaut. konkurences apkarošanu (L. kr.
174) — 620.
(Kr. lik. kr. 1899. g. 52. Nr.
801. p.) — 131.
5. — 587, 617, 654.
1926. g. 3. febr. lik. par 6. — 617.
Latvijas pievienoš. starp- 12. — 587.
taut. rfipn. īpašumu aizsar- 14. — 587, 654.
18. — 618.
dzības savicnības
konvencijai un nolīgumiem (L. 19. — 617.
kr. 21) — 619, 620.
1919. g. 5. sept. noteik.
par
1925. g. 19. aug.
konvencija par alkohol. preču kooperātīvām sabiedr. un viņu
savienībām (L. kr. 126).
kontrabandas apkarošanu (L.
16. — 406.
kr. 1926. g. 56).
25. — 553.
2. — 149.
2. — 4. — 149.
47. — 222.
48. — 222.
6. — 149.
49. — 222, 223, 554.
9. — 149.

Lik. par tirdzn. un kugu
līgumu starp Latviiu un Poliju
(L. kr. 29./56) — 130.
1930. g. 31. jfil. noteik.
par
maizības lablbas tirgus regul.
(L. kr. 123).
6. — 239.
1930. g. 14. jun. instrukeija pie šī lik. (L. kr. 126).
16. — 239.
1920. g. 18. marta resp.
1923. g. 17. marta lik. par
vienigo
6. — 477.
maksāšanas hdzekli (L. kr.INI
7. — 477.
un 231) — 213, 274, 275, 276,
12. — 477.
326, 327, 402.
1928. g. 4. jun.
Kurzemes 1904. g. 11.
kuģu hipotckas un juras praslbu
nov.
lik. (L. kr. 126).
meža reglaments.
55. — 332.
2. — 261.
1921. g. 1. febr. lik. par
1920. g. 2. sept. lik. par
laulību L(. kr. 39).
mieru ar Krieviju (L. kr. 204) —
48. — 10.
262.
49. — 10.
Muitas lik. (Kr. lik. kop. VI sēj.).
56. — 59.
361. sek. — 47.
67. — 573.
992. — 149.
1924. g. 10. marta lik. par 993. — 149.
arlaulībā dzimušo bērnu
1046. — 585.
leģitimēšanu (L. kr. 42) — 537.
1052. — 149.
11053. — 149.
Likums par
līgumu starp Latv. republ. un .1 1061. — 585.
Vacijas valsti saimn. attieclbu 1065. — 585.
nokartošanai starp Latviju un 1164. — 585.
Vāciju (L. kr. 1926. g. 153) — 1199. — 149.
130.
1922. g. 3. aug. noteik.
5. — 620.
par
Likums par draudzlbas, naiidu (L. kr. 146).
1. — 648.
tirdzn. un konsularo ticsibu
līgumu starp Latviju un Ameri 10. p. 1. piez. — 29, SO, 646, 647,
648.
kas Savien. valstīm (L. kr.
28./149).
1934. g. 17. aug. lik. par
1. — 130.
atsavinašanas
7. — 130.
nodevu (L. kr. 228).
16. — 678, 679.
13. — 130.
31. — 678.
14. — 130.
1923. g. 31. marta lik. par
nekust. īpašumu
korroborēšanu sakarā ar agr.
ref. lik. (L. kr. 41).
7. — 683, 684.
Paskaidr. par
krepostnodokļa ņemšanu no dalīšanas Hg-. (Kr. lik. kr. 1884.
g. Nr. 41, 321. p.) — 91.
Kriminalproc. nol.
35. (30.) — 386.
1931. g. 31. dec. lik. par
krizes apkarošanas nodokli (L.
kr. 256) — 477, 478.

—
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Nodevu nolik. (Kr. lik. kop. V
sēj.).
201. — 32, 33, 165.
202. — 396, 678.
203. — 555, 677.
203. p. piez. — 555.
204. — 674.
206. — 678.
207. — 33, 34, 397, 489, 490, 675.
208. — 18, 36, 87, 490, 674, 675,
677.
212. p. piel.
1. — 490, 491.
2. — 34.
4. — 34, 87, 88, 166, 675,
676.
5. — 87, 491, 492.
213. — 88, 397, 398, 676.
214. — 322, 676, 677, 678.
214. p. piez. — 678.
216. — 34.
221. — 675.
231. — 399.
235. — 678, 679.
254. — 399.
258. — 324, 326, 398, 399.
259. — 326.
269. — 323.
269. p. piez. — 323.
1914. g. 4. okt. noteik. par
likurnisko novērtējumu
nodevu ncmšanai bezatlīdzības
pārejas gadījumos — 89,
1. — 680.
1. p. piez. — 491, 555, 680, 681.
2. — 35, 36, 324, 493, 680, 681.
8. — 677.
9 — 677.
Nodokļu nolik. (1928. g. izd.)
7. — 328, 329.
112. — 86.
115. — 532.
1918. g. 19. dec. rīk. par
par dažu
nodoklu paaugstināšanu (L. kr.
34).
II d. 1. p. — 674.

1918. g. 19. dec. rīk. par
dažu
nodoklu paaugstinašanu (L. kr.
34).
II d. 1. p. — 674.
1933. g. 11. jūl. lik. par
soda naudas apmeru no nokavētiem valsts un pašvald.
nodokļu, nodevu un citiem publiski tiesiska rakstura maksājumiem (L. kr. 173).
2. — 682.
1922. g. 3. maija lik. par
ilggadīgo
nomas līguina normam (L. kr.
91) — 402, 403.
1. — 532.
3. — 403.
Notar, nolik.
2. — 92.
65. — 92.
89. — 683.
146. — 83.
186. — 127.
194. — 679.
231. — 89.
280. — 83.
282.1 — 83.
285 . — 247, 252.
309. — 249.
316. — 25, 247, 248, 249, 250. ■
317. — 70, 530, 531.
321. — 249, 315, 340, 640.
322. — 316.
340. — 6, 250, 251, 252, 253.
341. — 253.
350. — -353, 354, 355, 356.
352. — 683, 684, 685.
359. — 250.
363. — 252, 253, 254.
365. — 5.
1866. g. 19. febr. noteik.
par
pagastu sabiedrisko parvaldību
bij. Ralt. guberņās (Piln. lik.
kr. 4303).
4. — 690.

tiesas un daž. administr. ies11. — 691.
tadēs — 354.
19. — 691.
Rūpniec. nolik. (Kr. lik. kop. XI
20. — 691.
sēj. 2. d.).
1922. g. 21. jūn. lik. par
pagastu pašvaldību (L. kr. 119). 138.15 — 653, 654.
161 . — 618.
3. — 690.
Lik. par lauku iedzivotaju
13. — 690.
nodroš.
14. — 690.
slimības gadīj. (L. kr. 1928./127).
29. — 690.
4. — 333.
30. — 690.
5. — 333, 334.
39. — 690.
Instrukcija pie šī lik.
40. — 690.
7. p. ar piez. — 333.
Pagasttiesu likumi (1924. g. izd.)
1903. g.
37. — 47. — 692.
Sodu lik.
Pagasta tiesu nolik. (1934. g. 420. — 381.
izd.).
1933. g.
36. — 45. — 692.
Sodu lik.
1915. g. 22. apr. lik. par 67. — 618.
pretcnziju caurskat. kārtību Tiesu iek. lik.
5. (5.) — 117.
pēc
piegādes ]īg. (L. kr. 1005) - 10. — 123.
174. (250.) — 359.
308, 309.
314.
— (389.) — 123.
1927. g. 22. apr. lik. par
321.
(396.) p. pielik. (IV pielik.).
darbiem un
15. — 496.
piegādēm valsts vajadzībām (L.
16. — 467.
kr. 44).
331. (4061.) — 347. (40611.) —
77. — 299.
359.
80. — 299.
349. (40618.) — 359.
91. — 686.
Tirdzn. nolik. (Kr. lik. kop. XI
93. — 686.
sēj. 2. d.).
94. — 535.
1
1929. g. 15. okt. pārgroz. 5413. — 310, 311.
. — 143, 144.
im papild. lik. par darbiem 54
54". _ 616.
piegādēm valsts vajadzībām (L. 59. — 443, 444.
kr. 216).
669. — 691. — 657.
87. p. 2. piez. — 279, 299.
689. — 657.
Pilsetu pašvald. lik.
1916. g. 3. üfl. lik. par_
8. — 339.
Tirdzn. im rupn. uznemumu parPilsetu pašvaldības darbinieku
cju u. t. t.
dienesta lik: (L. kr. 1931./54). : 13. — 635.
25. — 407.
14. — 635.
26. — 408.
16. — 635.
27. — 408.
Tirdzn. proc. nol. (Kr. lik. kop.
1912. g. 23. marta lik par
XI sēj. 2. d.).
publicešanas kartību grozišaiui 416. — 387, 388.

545. —72, 614.
546. — 72, 614, 615.
548. — 72.
1930. g. 16.-janv. noteik.
par
vateršautiem (L. kr. 19).
2. — 96.
8 — 96.
10. — 96.
1902. g.
Vekseļu lik.
3. (3.) — 662.
3. (3.) — 5. (5.) — 663.
3. (3.) p. piez. — 317, 664.
9. (9.) — 11. (11.)—663.
13. (13.) — 662, 663.
14. (14.) — 662, 663, 664.
15. (15.) — 665, 666.
17. (17.) — 29, 242, 549, 550,
552, 667.
22. (22.) — 667.
23. (23.) - - 243, 244, 666.
25. (25.) — 242, 243, 244, 370.
26. (26.) — 370.
28. (28.) — 319.
29. (29.) — 317, 318.
31. (31.) — 84, 85, 550, 551.
32. (32.) — 551, 552.
33. (33.) — 84, 318, 552, 664,
665, 666, 667, 668.
41. (42.) — 663.
45. (46.) — 29, 30.
46. (47.) — 658.
48. (49.) — 29.
51. (52.) — 591.
54. (55.) — 668.
55. (56.) — 121.
58. (59.) — 318, 319, 391.
63. (64.) — 591.
67. (68.) — 668.
72. (73.) — 663.
77. (78.) — 668, 669, 670.
1920. g. 12. marta lik. par
zemes gram, nodaļam un notar.
(L. kr. 166).
8. — 255.

1928. g. 9. Jim. lik. par
pargroz.
zemes gräm, lietās Latgalē (L.
kr. 134) — 288, 289.
Kurzemes
zemn. lik.
62. — 104, 287.
92. — 495.
107. — 468.
114. — 105.
122. — 114, 351, 352.
123. — 352.
130. — 515.
140. — 143. — 104.
140. — 104.
141. — 104.
142. — 104.
143. — 104.
145. — 105.
Vidzemes
zemn. lik.
114. — 458.
119. — 218. — 458.
196. — 458.
223. — 458.
Krievu
zīmognod. lik.
12. — 240.
45. — 240.
57. p. 3. p. — 82, 240.
129. — 655.
197. — 661.
Rīkoj. par
zīmognod.
1. p. 1. p. — 160.
5. p. — 159, 160.
3. — 83, 238.
4. p. 1. p. — 83.
3. p. — 241.
5. — 315, 316.
6. — 657.
13. — 160, 239.
16. p. 1. p. — 160, 161.
2. p. „b" nod. — 239, 240.
3. p. — 240:

—

7n?

39. p. 1. p. — 160, 315, 316, 482,
483, 484, 548, 660.
4. p. — 548.
42. — 655.
43. — 1. p. — 660.
3. p. — 482.
7. p. — 316.
44. p. 7. p. — 483, 548.
9. p. — 81, 82.
46. p. 32. p. — 239.
55. p. — 81, 82, 83, 240.
48. sek. — 656.
66. — 161, 660.
67. p. 2. p. — 658.
4. p. — 83, 482.
5. p. — 83, 658.
86. — 656, 657, 658.
S9. — 658, 659.

90. — 238, 655, 659, 660.
91. — 83, 240, 241.
97. — 657.
99. — 66'0.
100. — 241, 655.
104. — 83, 241.
106. — 661.
107. — 656.
111. — 390.
1934. g. 15. jīīn. pārgroz.
un papildin. rīkojumā par
zīmognodevu (L. kr. 167) — 82.
Nodoklu depart. 1934. g.
30. aug. paskaidrojumi pie
1934. g. 15. jūn. pārgroz. un
papild. rīkojumā par
zlmognodevu (V .V. 195) — 82.

—
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XI sej. spriedumu raditajs
pēc lietu nosaukumiem.
Lietas
Lpo.

.Ne

1933. g.
.2245. Ubaga — Kažoku

15
1934. g.

329
411
757
869
1396
269.
891.
301.
2017.
2109.
353.
2146.
340.
655.
1021.
1012.
371.'
1587.
239.
298.
895.
725.
1672.
1896.
1024.
1106.
518.

53
52
134
10
2
C. K. D. kopsēd. 2
50'0
C. K. D. kopsēd. 3
■ . . 484
Adama un Sudmala šķlrējtiesas 1
28
Afanasievas — Jeršovu
272
Aiztlreļa — Asmeņa m. m
. . . 2,
3,
Alberts nek. Ipaš. pārdoš. 1
: . . 22
Andersona — Sēju
80
Andrejeva — Andrejevu
124
Andreta — Bērziņu un c
156 •
Anglo Timber &. Trading Co — Rigas Starptautisko banku
66
Apses — I Apdros. sab. nelaimes gad
170
Azarova — a. s. „Kooperātīva tranzītbanka" . . 75
Baloža nek. Ipaš. pārdoš. 1
307
a. s. „Baltic Chartering Co" — a. s. „Brāļi Kān" 595
Bartlinga — a. s. „A. Oehlrich un Ko" . . . . 274
Beļajevas mant. 1
88
„L. Bērmans" 1
83
Bertelsa m. m. — Satiksmes min
55
Bērziņš — Lībeku
7
Berziuu — Sanīiņš . . . . . . . . . . .
294
Bietes — Veidenbergu
238
Bīrina — Rīgas Centrālo kopējo slimo kasi . . . 283
Bites m. m. — Laurīti
.106
Blumbergs m. 1
166

288.
1306.
265.
2056.
952.
1307.
2511.
706.
2631.
597.
427.
908.
1101.
924.
2905.
289.
345.
1694.
1580.
621.
978.
1132.
2(178.
961.
703.
526.
401.
1010.
1170.
1579.
1093.
1975.
2372.
1305.
1130.
274.
990.
1173.
1900.
1647.
1109.
1112.
700.
384

Blumbcrgs — Rūteni im Blumbergu
Blīīzmanu 1.
247,
Brakarns — Brakams
Bredricha 1
Brinken — Zemkopības min
Brokway Motor Truck Corp. — Liepinu . . . .
Bušmaņa — Zitaru
„E. A. Butovics im Ko" 1
Bužata — Miezīti
Celmina un Krumolda — Baumani
Cepla — Ccpli
Cirinsku — Finanču min
Cīrula — Cīruli
Cviļeva 1
Čeido — Vispar. apdroš. s-bu nelaimes gad. . .
Daucc — Plavnicku
„Delta" — Tālheimu . . . ■
Dimantsteina u. c. 1
Dormaņa testam. 1
Dulkeita u. c. — Heimcrinku
Dvorkina 1
Dzelziša — Satiksmes min
Dzeņa m. m. — Mežiti
361,
Dzintera
Heidemani .'
Eglītes 1
Fedatovu — Lazareviem
. . .
Finanču min. — Baltijas Savstarp. kreditb-bu . .
Finahču min. — Mālītis
Finanču min. — Tukacigeru
Finanču min. sūdz k. s. „K. Jēgers un Ko" —
Strāhi 1
Freidensteina — Finanču min
Fuksa-Lapsa — Latvijas Privātbanku
Gailis - Rozīts
Galiers 1
~. . .
Garais — Apina m. m
Gavilkovskis mant. 1
Gedvilo mant. 1. . .
Glāzers - - Liepājas žīdu kredit s-bu
Grāva — Dzelzccļu virsv
Grēvis — Dzenis m. m
(irinbergs— II Pārdaugavas kr.-aizd. s-bn . . .
Griiibergs — II Pārdaugavas kr. aizd. s-bu . . .
Grīšla 1
Grlšla — Bēķis

85
254
16
69
257
121
79
70
49
64
38
48
210
112
298
211
544
160
25'0
281
644
279
389
318
224
116
'646
482
205
117
272
158
237
252
112
19
34
290
246
7
552
242
137
4
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826.
468.
880.
1082.
1646.
818.
1108.
278.
2077.
2149.
1648.
2038.
740.
355.
290.
412.
922.
1268.
467.
2831.
368.
920.
904.
561.
662.
1883.
293.
1400.
1598.
1177.
299.
727.
1863.
1187.
1006.
886.
2492.
1493.
187.
2220.
347.

Lpp.

Gronnofa — Saims
* .
13
Gutmaņa — Kronberģi u. c
3i
Gutmaņa — Alksni
286
Horsts — a. s. „A. Buša" „Fiat-Lux"" . . . .
225
Ikšķiles pag. valdes un Bubuja 1
249
Irbc — Sade
. 322
Izraeleviča — Knoppingiem
113
Jakubovičs mant. 1
18
Janieka — Latvijas banku
78
Jaunzemu 1
659
Jaunzema — Krievijas-Baltijas tvaikonu kuģniecības sab
96
Jēkabsona — Alojas savst. ugunsapdroš. b-bu . . 101
Jelgavas s-bas kases konk. valdes — Latvijas
banku u. c
625, 637
„Jugla" — Finančn min
244
Jnrčenoks — Frolova m. m
142
Juttas 1
86
Kalnina — Runci
29
Kanska 1
239
Kapitonova 1
28
Kaplana — Rīdeli . . ._-.
155
Karkliša mant. m. — pateretaju b-bu „Dzimtene" 222, 227
Kaufmana — a. s. „Samuel Martin & Co" . . .
30
Kirša — Kiršu u. c
207
Kleina — Alite . .
60
Kleina m. m. — II Liepajas Savst. kreditb-bu . . 591
Knoppingu nek. Ipas. pārd. 1
327
Konsistorum — Abramsonu un Nodokļu dcp. . . 21
a. s. „Kontinents" 1
161
a. s. „Kontinents" 1. L
_ . . . . .
121
Krievu-Baltijas mineralelļu rektiiikacijas a. s. —
Neitālu
231
Kristala — Kalningu
_. . . .
8
Kristubu kr. — aizd. sab. „Palīgs" maksatnesp. 1. 72
Krištubana 1. . :
259
Krumstedts — Zvejnieka m. m
294
Kode
Bārtas Ev.-Lut. baznīcas draudzi un
Smiltnieku
. 43
Kupla — Kuplais
LOS
Küta — Steinbergu
157
Kvlta 1
27
Lablaiks — Lablaika m. m
68
Lapsiuš — „Rossija"
358
Lapšc — Rikters
44

—

Lictas
JV»
1040.
2944.
2153.
91(S.
721.
852.
822.
820.
688.
282.
443.
941.
437.
281.
881.
2012.
1622.
420.
1099.
558.
442.
923.
2870.
1881.
78().
2399.
357.
689.
660.
379.
559.
1/7D.
906.
471.
407.
871.
2148.
730.
956.
1956.
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Lapuka — Krauzc un Rullis
Laša — „Rigas koopcratlva maizes ceptuve" . .
Latsona 1
Apdr. un trausp. a. s. „Latvija" — a. s. „Rlsas
Ilipodroms"
Latvijas banka — Būmani
211),
Latvijas banka — ficlmans
Latvijas koku tirdzn. un rīīpn. a. s. — Soc. Fad.
Rep. Sav. tirdzn. pārstāv
a. s. „Latvijas stikls" 1
Laukgala test. 1
Laurcnčičs 1
.
Lazdina — Zemkopības min
Lazdiņa testam. 1
Legus 1
Leitlands — Feitelmani
Lejas-Kurzemes kr.-aizd. sab. -— Taube u. c. . .
Liberta — Latviešu zemnieku s-bu
Liepājas savst. kreditb. — Markvartiem . . . .
II Liepäjas savst. kreditb-bās — Zemkop. min. un
Zemgrīd-Dicmana m. m
3,
II Liepäjas savst. kreditb. — Kargastu u. c. . . .
Liepii.ia — a. s. „Koku un metallu apstrad. fabr.
Job. M. Braun"
Liepiņa in. m. — Richters
41,
Lifšica — Michailovu
Loparevs - üortinski
235,
Lukas 1
Luters u. c. 1
Markeviča — Ziem.-Vakaru metallu un kugu
būvētavu
Meijcra — Dzelzcelu virsv
Meijera — Zebba
„Merino 1
Mežina mant. 1
Mierkalna nek. īpaš. pārd. 1
Mikohijiinas
Mikolajunas
Mitrevičs un Zavickis — Plūķa
Mladzianosku mant 1
Neiburga — Nciburgicm u. c. .Neilanda 1
Neilands — Taurupes savst. ugunsapdroš. sab. .
Nesterova nek. īpaš. pārd. 1
Noldes — Sviki u. c
Obžina - Obžinu

Lpp.
297
154
136
153
217
629
100
306
109
165
106
33
24
46
563
79
471
12
213
144
44
17
236
139
144
155
141
211
240
33
83
103
50
87
268
230
73
304
207
62

—
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3ü'06.
1571.
996.
428.
2555.
940.
2010.
741.
2621.
268.
341.
2126.
974.
1527.
999.
302.
874.
2929.
993.
316.
325.
2066.
936.
388.
1186.
573.
392.
599.
223.
365.
883.
102.
333.
911.
1325.
782.
1430.
985.
1116.
1131.
320.
1037.

Odiņa — Blūmu
Üdineca nek. īpašn. 1
a. s. „A. Oehlrich un Ko" admin. 1
ülechno — Olechno
.
Ozolo-Ozolioa — Valsts Zemes banku
üzolina — Vispar. apdroš. sab. neiaimes gadijumos
Pakalna — a. s. „Ķieģelis un küdra"
Pečulis — Sinicka m. m
Peisenieks — Stikanu
Petersona sūdz. Jēgera 1. pr. Vimbe
Petricha — Kungu un Zemkop. min
Philips kvēlspuldžu un radiu tirdzn. a. s. 1. . . .
Pihapa — Minskeru un Kacenellenbaumu . . . .
Pilna — Vispar. apdroš. sab-bu
Plüme — Balodi
Polman 1
Priemana un Mežpapana 1
Prjanišnikova — Klumbergu
Prokofjeva mant. 1
Pudersella — Putniku
. .
Putna mant. 1
Rarnans — Ramani
Ranķa kr.-aizd. sab. 1. ar apdr. un transp. a. s.
„Latvija" '
Ratchens — Priedēm
Razumu 1
Rezzoniko — Rezzoniko . . _
Ribakova un üzolina miera llguma 1
Rieksta — Bružiku ._
Rieksta nek. īpaš. pardoš. 1
Riekstiua testām. 1
Riemera — Rigas pils. .
Rigas Parcizticīgo katedrales draudzes padomes
u. c. — Kara min
Rigas pilsētas — Knoppingiem
Rigas pilsētas — Valteri
C. K. D. kops. Nr. 8, Rigas pils. kreditb. Lappo . .
Rodiņš un Kronberg
— Kronbergu
Ronnimoisa — Bērziiiu
Rubla — Rubli
Salenieks mant. 1
Samits — „Auto"
Samits — „Auto"
'.
Slpola — I Latv. apdroš. un transp. a. s
Skrindu — Mukanu
120, 127,

297
141
33i
92
131
256
63
113
61
230
168
119
140
95
225
110
167
65
205
209
34
122
277
94
228
132
161
42
66
71
126
41
44
336
457
303
514
62
88
203
265
151
127

755
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1747. Skrodelis — Skrodelis
59,
419. Skujas — Skuja
322. Skujina — Skujiņš
351. S. Pad. Rep. Sav. — Dzelzcela virsv
3248. Solanovs — a. s. „Ch. Jurgensons-Otto Švarcs"
890. Solovjeva nek. īpaš. pārdoš. 1
430. Sovtorgflot — Dzelzceju virsv
.
431. Sovtorgflot — Dzelzceļu virsv
405. Sproga — Latv. tirdzn. un r.üpn. banku un IV
Rigas savst. kreditb
516. Sprogis — Bindcmani u. c
2697. Spruksta 1
414. Spruksta un Jansona — Latvijas privatbanku un
Rigas Starpt. banku
270. Stabinu 1
1200. Stcfcnbcrga u. c. — Dankeru
515. a. s. „Storni 6c Rull Ltd." — Abramu
3405. Strautnieks — Juraševiču u. c
1039. Svētens — Upenickicm
529. Svirkovskis mant. 1
2()(;9. Šatova — Butkusu un Ramiņu
630. Šerstu 1
308. Šigins mant. 1
1081. Šoseju im zcmcs cclu dep. — Ozolii.ni
781. Štcina mant. 1
2898. Sterns
Latvijas banku . . .
1083. a. s. „Tanheizers" Iekšlietu min.. Rigas prefektūras personā . . . '
1260. Temkinu 1
873. Terzens 1. . .
1313. Tontcgodes aizgadn. 1
.119. Trayer Foss Comp. — Lurje
2682. Treija — kara min
584. Tukuma privatas slimmcas 1. . . . . .
. 105,
726. Urka — Laikamu
893. Valina — Trekši
126,
1939. Valtera-Niedras — Cenciperu
339. Vcnta — Satiksmes min
532. Verzas — Dzelzcelu virsv
370. Vichmans — „Zelta Lats" un Anuzi
314. Vilcnčika — Knoppingiem
466. Vil.ua — Viļi.iiem
773. Virhula — Levanu
840. Vilolu — Justeli un Vulsu
1394. Voikoviča — Vispār. apdroš. sah. nelaimes >

Lpp.

68
129
9
162
158
91
164
321
221
40
533
133
1
160
234
67
14
89
363
255
36
169
108
471
111
308
241
496
131
77
119
135
128
291
27
485
142
*
128
I

—
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728.
3060.
1826.
844.
362.
736.
356.
690.
306.
868.
1154.
449.
352.
1837.

dījumos . . .
Žariņa — Aviācijas pulka virsnieku klubu
Zariļja — Klumbergu
Zass — Zassu
2auer.u — Izraeliti un Joelsonu
Zelmena un Burkeviča nek. fpaš. pārdoš. 1.
„Zelta Lats" 1
Zemkopības min. — Jurjanu u. c
Zcmkopības min. — Rencnkomfs
Zemkopības min. — Vilzcnu pagasta sab
Zibeiko mant. 1
Zilupcs kr.-aizd. sab. 1
Zissera u. c. 1
Zommers mant. 1
Zvirbula — Valmieras pareizticīgo draudzes
namu
Apvien. sapulces spr. Nr. 18

58
133
218
61
296
. . .
27
224
20
• . . 302
21
240
23, 25
81
36
diev295
217

. .

.

1935. g.
29
937
577.
897.
435.
121.
118.
• 935.
602.
146.
550.
201.
282.
475.
966.
264.
895.
928.
828.
305.
421.
105.
242.
559.

336
366
Abele — Betge . .. . _
464
Agrako naudas noguldītaju kreditbiedr. — Kukaini 576
Altermana — Satiksmes min
536
Andreicana — Dukuru
. . 295
Aņdžana mant. 1. . . . _
397
Anšmita — Mcllupu un Berziuu
634
Apšāna mant. 1
490
Aronsona un Gurcviča — Ciruli
454
Atgāza 1
492
Auzas mant. 1
491
Bākuju — Lūkasiem im Trijeteu
583
s-bas „Bartels, Dierichs & Co" — Ceikcla m. m. . 542
Baumaņa — Baumanis
559
Bauskas ebrē.iu draudzes — Bauskas apr. pasvaldību
;
562
Bejas pag. sab. — Kromuliem
693
Berbulis — Grämatnicku
560
Befgrhane — Leinätu
573
Bergs — Qolstu
591
Bērtiņ-Bērziņa 1
599, 608, 688
Bcrzinska — Laivu
347, 370
Bīdela 1
'
533
Birmana — Birmai.ii
589

757
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840.
654.
1110.
405.
505.
731.
350.
1787.
362.
391.
977.
1253.
712.
733.
52.
402.
1068.
501.
1863.
528.
522.
863.
626.
153.
625.
1745.
102.
175.
376.
504.
219.
137;
409.
211.
184.
351.
386.
2078.
115.
233.
919.
777.
567.

Lpp

Birziņa — Arklonu un Pläti
Blindreicha — I Rigas apdroš. sab., dib. 1765. . .
Blumšteina — Dzelzcelu virsv
Bobrovu — Peisachovičiem
Bočarnikovas mant. 1
Bodrova mant. 1
_.
Bolmata a. s. „Foto-Radio Centrale A. Leibovičs"
Briedis — Remigolsku u.'e
Brieža — ,.Zelta Lats"
•'. .
Bružas 1
Bučauskas piensaimnieku s-bas — a. s. „Agronoms" un Tīreli
Bukolds mant. 1
Burkšķis — Valdšteiniem
Buša 1
Cauniša — Zemkopibas min
Ceimera — Satiksmes min
Ceitlina — Latviešu akciju banka
Cepurītcs mant. 1
Cimmera — Cimmcrs
•.
Cimmcra — Grigaiti
Cinna - Kreicberga m. m
Cīrula mant. 1
Civiana
Maiju
Codes piensaimn, s-bas — Bukoltu
a. s. „Continental" — „Rīgas gumijas manufaktūru
Kontinents"
588, 599, 617, 618,
Cvetkova — Eizenberga m. m
Damjanska — Krasnikovu
Danenberga — Finanču min
Daiļilovs — Kronbergu
Daugavpils brīvprātīgo ugunsdzēsēju b-bas 1. . .
Daugavpijs piis. pašvaldības — Žemčugoviem . .
Didrichsona — Kuldīgas pilsētu
•. .
Dolfija — Lukasiem un Trijetcu .
Dnnibra 1
351,
Dzelzcelu virsv. — Dumpi
Dzelzcelu virsv. — Leišavnieks
Dzelzcelu virsv. — Šauriņu
Dzei.ia m. in. — Mežiti
361,
Eilenberga — Eilenbergu
495,
„M. Elters un P. Bergs" — a. s. „A. M. Šmit" . .
Enina — Albinu
Ērenpreisa — a. s. „Q. Erenpreis un biedris" . . .
Ernests un Lutca — Ogres pagasta s-bu . . . .

580
546
598
581
674
354
571
513
340
382
668
676
365
615
451
379
648
540
626
508
609
675
664
341
620
469
467
293
363
354
4'03
408
367
352
346
264
593
3*9
538
453
599
654
692

—
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1926.
1610.
353.
88.
237.
192.
123.
682.
597.
482.
91.
849.
122.
565.
390.
262.
32.
1212. .
323.
36.
679.
65.
1330.
159.
448.
553.
104.
180.
1561.
736.
738.
826.
590.
8.
801.
483.
200.
1839.
142.
312.
166.

Lpp.

Eversu I<
•
535
Feders mant. 1
.678
Feldhüna — Zēli un Latvijas bankas Ventspils nod. 311
Feldmaņa — a. s. „Daugava" '
652
Feldmaua — Šķersēnu
294
Finanču min. — Blumbergu
283
Finanču min. — Mozeasu un Ozolnieku
270
Finanču min. — Rigas pilsētu
339
Finanču min. — Vitte
505
Fonarevs — Fonarevu
461
Freija 1
378
Fricberga — Fricbergu
576
Frīdmaņa un Stārceva — a. s. „Rigas konservu
fabrika S. K. F."
313
Fridmana — Ruvalda m. in. u. c
595
üarokalna nek. īpaš. pardoš. 1
,401
Gešels — Rigas pilsētu
4öl
Gizana — Gizans
537
Glinskis un Garbe 1
679
Goldbergs — Jaunrubeni u. c
503
Golubcvas — Jefremovu . . .
• . 364
Gončarevs — Liepiņu
464
Grāmatnieka 1
298
Grebzdes — „Witkowitzer Bergbau & Eisenhütten
Gewerkschaft in M. — Ostrau
. 612
Grigora un Emsa 1
399
Grinbergs — Latvijas mazsaimnieku savst. apdroš.
b-bu
554
Grinhofa — Krebsa-Krieva m. m
563
Grinšpona — Lifšics
357
Gulbja — Balstu
h33
Hermans u. c. — Satiksmes min
367
Hiršhorna 1
.566
Holcmeijers — Holcmeijeru
575
Hüna — 1 Liepājas kājnicku pulka
613
Ivana — a. s. „Pirmais privātais lombards" . . . 577
Jakobsons — Aršiem
289
Jakobsona — Latvijas banku
602
Jakovleva — Porieti
345
Jansons — Veiss
568
Jansona — Ulmani
451
Janzena mant. 1
398
Jaunauces kr.-aizd. sab. — Bensonu
319
Javas — Dumina m. m. u. c
458

I

Lietas
JMs

Jelgavas vaska drēbju un cepuru fabrikas a. s.
nek. īpaš. pārdoš. 1
485. Juglas manufaktūras 1
772. Jureviča — Meijeri ._
316. Jurjaka_— a. s. „Liepajas banka"
5. a. s. „Jörmala" nek īpaš. pārdoš. 1. . . .. . . .
529. Kabucis — Lazdinš u. c
41. Kahaners — Kaganeru
1633. a. s. „Kalkum" nek. īpaš. pārdoš. 1
2434. Kalniņa — Cesvaines piensaimnieku s-bu . . . .
680. Kalnina — Dzelzīti u. c
1346. " Kalnina — Satiksmes min
697. Kāna — Zass
331. Kapeloviča — Loišu
829. Kapralis — Capu
_. . . .
171. Kara min. ekonomiska veikala — Tifentālu . . .
887. Karasika — Tukacieru
1228. Karins — Bomi
521.
366. Karsavas pat. b-bas „Krajums" — Latvijas banku
204. Kaulina nek. īpaš. pārdoš. 1
417. Kēlbranta — Okolo-Kulaks
458. Kitovas — Dzelzceļu virsv
377. Klavinš ■ Purinu
119. Kleina 1
545. Klcivera — Keparu
725. Kliģenes piensaimn. s-bas — Bērziņu
939. Kligenes piensaimn. s-bas — BC'rziņu
190. Knipšes — Varves piensaimnieku sab. „Ropa" . .
35. Koritca u. c. — Anna lauksaimn. b-bu
1437. Korpa — Latvijas banka
1218. Krastina 1
573. Krastiņu — Vilmanu
688. Kreicbergs — Kreicberģi u. c
538. Krieviņa — Cebergu
1. Krīpēna — Lorchu
198. Krūmiņa — Eichēm un Krūminš . . . . . . .
2100. Krumings — Grefenfelsu
227. Knlzmana — Rigas Amatnieku kr.-aizd. s-bu . .
289. Kundziņa — Kundzinš u. c
21)72. Kiivalds 1
16(>7. Läcis u. c. 1
7(>. Lapiņa — Mironoviču
163. Lāpītājs — Egliti
18. Lapko — Kleists
584. „Latrekords" 1

I pp

1333.

606
644
513
317
323
532
472
605
627
265
541
596
348
590
344
582
525
286
375
524
470
599
632
509
406
652
472
512
557
316
623
611
355
463
469
652
572
497
476
604
400
449
524
405

—
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Lietas
«NU

58Ü.
19.
234.
765.
724.
4.
114.
621.
673.
685.
493.
531.
620.
181.
578.
344.
311.
486.
972.
31.
382.
647.
1545.
191.
494.
510.
100.
815.
68.
503.
117.
168.
10.
742.
1156.
582.
698.
535.
278.
743.
1843.
542.
603.
762.

Lpp.

Latsona — Latvijas valsts ierēdņu kooperātīvu . . 550
„Latvija" — Šnoru un Veinbergu
544
Latvijas bankas Ventspils nod. — „Kultüras darbs" 504
Latvijas hipotēku banka — Vasjuchnovs . . . .
584
a. s. „Latvijas kokvilnas ražojumi" — Kirzneru . 579
Latvijas Lloids — Muitas arteli
514
Laucesas pag. pašvald. — Lukovskiem . . . .
385
Laura — Solokolu
526
Lauriņa — Spari im Qormsenu
314
Lauriša — Biti u. c
580
Legul — Sīversu
511
Legzdiņa — Latvijas banku
447
Leimaņa — Fleiju
523
Lejas Kurzemes kr.-aizd. sab. — Matjeviem . . .. 483
Levi — Dzelzcelu virsv
_. . . .
393
Liburkina un Minca — Finanču min. Jurniecības
dep
300
Lichtenbergs — Nodokļu dep. un Lichtenbergs . 329
II Liepājas savst. kreditb. — Kochu
340
Liepiņa mant. 1
678
Liepiņa m. m. — Liepiņu
518
Lietc — Ozolinu
593
Lifšica — Rivošu
616
Lindenberga tesīām. 1
681
Lindes — Kroni un Platnieku
350
Lokcnbachs — Grīvans
. 515
Loženicina— Zumbergu u. c
. . 683
Lukasa — Grlnvaldu
465
Lullas — Qelharu u. c
.603
Lurie un Gagailiša 1
324
Lusitis — Promultu u. c
531
Macievski — Jubais
473
Mazais — Rumbēns im Elmani
469
Mazalevska — Glaudanu
268, 287
Mcijera — Finanču min. Jūrniecības dep
686
Meiss — Meisiti . . _
624
Meldera nek. Ipaš. pardoš. 1
576
Michelsona m. m. un Sürs — Konrads u. c. . . . 519
Miezis — Kazinš
369
Mikelsona — Jekabsonu
391
Mitelšteta — Radisu
592
Molčanovs — Mazurkeviča konkursa valdi . . . 636
Muravjcva — Muravjevu
459
Mūrnieka nek. īpaš. pārdoš. 1
372
Nolle un Palējs — Bērziņš
559

Lictas
Lpp.

«Ny

551.
423.
330.
197.
876.
713.
660.
56.
694.
40.
257.
1636.
388.
1602.
646.
701.
645.
587.
884.
598.
240.
813.
1997.
683.
514.
960.
655.
1003.
419.
80.
206.
850.
790.
1791.
92.
83.
186.
134.
1574.
375.
260.
r»r>8.

„Brau Novik un Blumberg" u. c. 1
661
Oša — Abels m. m
569
Ošina — Rozenbcrgu
662
Uzola — 1 LicLsesavas kr.-aizd. sab. . . . . . 473
Ozola — Šitko
444
Ozoliya 1
.383
Palmbacha — Latvijas piensaimnieku s-bu . . . 668
s-bas „Pamats" — Melkusu
511
Pauša testäm. 1
539
Pavula — ßirzlti . .
364
Pekšena un Frölicha — tlitvijas banku
444
Pessis — Rozlti
. 507
Petersona — Pctcrsouu
446
Petrovičs — Abolta in. m
341
Plūmes nek. īpaš. pārdoš. 1
376
Portciga — Žalīša m. m
576
Poškus — Legzdinu
. 5 9 1 , 675
Preisbergs — Eizanu un Jaunzemiem
642
Prīms — Veinbergu
577
Pukīša mant. 1
506
Piiķīša — Zicdimi
526
„Purmal-Indrik" un „Purmal,Klav" maju pardoš. 1. 600
„Purmal-Indrik" un „Purmal-Klav" maju pārdoš. 1. 640
Radzoba — Kalniuš
369
Ranķa — Butkeviču u. e
507
Rapoporta — Krameru ••
6.36
Rēfelda mant. 1
555
Reinšissela — Latvijas valsts
637
Reiseru nek. īpaš. pārdoš. 1
694
Riemšas — Bāreņiern
295
Rigas gumijas manufaktūras „Kontinents" u.
c. 1
656, 657, 658, 660
Rigas ielu dzelzceļu a. s. un Frldlanda 1
607
a. s. „Rigas konservu fabrika „S. K. F." un p. s.
„Latskards" šķīrējt. 1
' . . ' . .
600
Rigas namu īpašn. kr.-aizd. s-bas — Sture . . . 670
Rigas papīrrnalkas a. s. 1. . .
478
Rigas pilsetas — Rabinoviču un a. s. „Vidzcmes
vilnas manufaktūras konkursa masu
388
Rigas lūpnieku savst. krcditb-bas — Miezīti . . 372
„Rigas Unions" apdroš. sab.
Dzelzcelu virsv. 486
Riekstiua 1
602
Rogulis — AbramoviČu
465, 466
„P. Romanš" — Mucenieku
540
Rosta

Fišbergs
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337.
487.
22.
592.
1019.
1521.
517.
525.
1021.
706.
556.
82.
58.
246.
755.
677.
890.
261.
.273.
363.
347.
384.
412.
445.
476.
1651.
875.
1090.
87.
346.
162.
1018.
586.
495.
443.
767.
1158.
489.
66.
27.
53.
50.
72.

Lpp.

Roze — Priedi
630
Rudina 1
384
Rutkis un Džipners — Džipnerieņi un Upenicks . . 477
Sadcs — Dzclzcelu virsv
395
Sarkans nck. īpaš. pardoš. 1
578
Scona - - Klienis
479
Semjonova — Elbeku
637
Skerbels — Feigclmans
579
Škuteļa mant. 1
682
Smilgina — Smilginu m c
610
Sniķēra — Zemkoplbas min. u. c
556
„Sovtorgflot" — Dzelzcelu virsv
394
Sprūdc mant. 1
490
Spruksta 1
382
Spruksta 1
529, 530
Stamerienes kr.-aizd. s-bas — Ozolu u. c
631
Stammu u. c. — „Gutenberg"
660
Steinberga — Zemkopības min
276
Stradu piensaimn. s-bas — „Rigas starptautiskā
banka"
551
Strautmaņa — Dzelzceļu virsv
. 671
Strēzmanis — Martinsons
362
Stukula 1
396, 398
Stukeļa 1
332
Stundas — Mežu dep. u. c
347
Sturmaņu — Jaskovsku
356
Šcnkmaņa — Daugavpils garnizona virsnieku klubu 629
šimauska u. c— Pūli
584
Šinta - - Spieķa-Sproģa m. m
501
C. K. D. kopsēdes Nr. 8 Škiedra — Korniljevu . . 450
Školnika — Dreijeru
510
Šlegeļa — Auzinš
'. . . . 369
Šmemana — Dzelzceļu virsv
488
Šmita — Tilneri .
346
Šmuklera nek. īpaš. pārdoš. 1
305
Štāla — Kunciuiem
579
Šubika — Vltolu u. c
386
Tamsona — Freimani
663
Tenisona 1
.359
Tevina — Satiksmes min
309
Trusis u. c. — Bērziņu
361
Upe nek. īpaš. pārdoš. 1
377
Upīša — „Konzums"
552
Vabules — Ēriņu
278
Vagermaua testam. 1
506

— 763 —
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98.
3J7.
354.
248.
55.
962.
355.
24.
536.
753.
844.
499.
705.
1055.
208.
1377.
431.
519.
854.
704.
1721.
2458.
253.
383.

Lpp.

Vanaga — Ozolnieku kr. aizd. s-bu
„Varonis" — Hanšmaniem
Vecvagars — Bauskas apr. pašv
Vcisa mant. 1
.
a. s. „Vest-Export" — Dzelzcelu virsv
Vidzemes savst. kreditb-bas — Berzinu . . . .
Vilca — ülüdas pagasta pašv
Vinkreviča 1
Vunga — Neubergu
Zāgcra — Dzelzcelu virsv.
Zaiceva — Slots
Zalkinda — Dzelzcelu virsv
Zalmanovska 1
: . . .
Zandberga mant. 1
Zariņa — Zariņu ._
Zcinkopības min. sudzibas 1
Zernkopibas min. — Piltenes pilsētu
Zernkopibas min. — Rigas mežu im büvju a. s. .
Zilbcrga mant. 1
Zoža nek. ipaš. pārdoš. 1
Zubkovska — „Piena Eksports"
Zumcnta — BiŠofu im Veveri
Zundovska im Lauksargs — Zundovskiem . .
Zvirbula 1

.

.

.

.

554
645
334
493
598
639
266
548
358
594
590
673
373
680
517
685
263
449
676
547
349
655
497
390

—
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XI s e j . spriedumu raditajs
lietu numerācijas kārtībā.
etas JSo

Lappuse

1933. g.

15

2245
^ W

XL/

1934. g102
187

41

223
239
265

66
88
16
230
28
1
19
18
46
165
85
211
142
8
21
83
2, 3
110
21
36
3
209
131
151
9
34
53
44
27

268
269
270
274
278
281
282
288
289
290
292
293
298
301302
306
308
314
316
319
320
322
325
329
333
339
340

es

66

Lietxs Nb

341
345
347
351
352
353
355
356
357
362
365
368
370
371
379
384
388
392
401
405
407
409
411
412
414
419
420
427
428
430
431
437
442
443
449
466

Lappuse

168
544
44
162
35
124
244
20
141
27
71
222, 227
142
595
33

4
94
161
646
221
268
45
52
86
133
129
3, 12
38
92
164
321
24
41, 44
106
81
128

Lietas NJ

467
468
471
515
516
518
526
529
532
558
559
561
573
584
597
599
621
630
650
655
662
688
689
690
70U
703
706
721
725
726
727
728
730
736
740
741
757
773
780
781
782
818
820
822
826
840

Lappuse

28
31
87
264
40
166
116
89
485
144
83
60
132
105, 119
64
42
281
255
240
170
591
109
211
302
137
224
70
210, 217
7
135
12
133
304
224
625, 637
133
134
18
114
108
514
322
306
100
13
17

Lietas JNt>

844
852
868
869
871
873
874
876
880
881
883
886
890
891
893
895
904
906
908
911
918
920
922
923
924
-936
940
941
952
956
961
974
978
985
990
993
996
999
1006
1010"
0)12
1021
1024
1037
1038
1039

Lappuse

296
629
240
10
230
241
167
444
286
563
126
105
91
212
126, 128
55
207
50
48
336
153
30
29
17
112
277
256
33
257
207
318
140
644
88
34
205
331
225
43
482
307
75
283
120, 127, 1,
58
14

766
Lietas JM&

1040
1081
1082
1083
1093
1099
1101
1106
1108
1109
1112
1116
1130
1131
1132
1154
1170
1173
1177
1186
1187
1200
1260
1268
1305
1306
1307
1313
1325
1394
1396
1400
1430
1493
1527
1571
1579
1580
1587
1598
1622
1646
1647
1648
1672
1694

Lappuse

.

297
169
226
111
272
213
210
106
113
552
242
203
112
265
279
23, 25
205
290
231
228
294
160
308
239
252
247, 254
121
496
303
60
2
161
62
21
95
141
117
250
274
121
471
249
7
96
294
160

—
Lietas Nh

Lappuse

1747
59, 68
1770
L03
1826
61
1837
295
1863
259
1881
139
1883
327
1896
238
1900
246
1939
291
1956
62
1975
158
2009
363
2010
63
2012
79
2017
22
2038
101
2056
69
2066
122
2077
78
2078
361, 389
2109
80
2126
119
2146
156
2148
73
2149 '
659
2153
136
2220
358
2372
237
2399
155
2492
157
2511
79
2555
131
2582
118
2621
61
2631
49
2682
77
2697
533
2831
155
2870
2870, 236
2898
471
2905
298
2929
65
2944
154
3006
297
3060
218

767
Lietas JNl'

Luppiise

157
3248
3405
57
Apvien. sap. spried.
18
217
C. K. I). kopsedes spried.
500
2
3
484
8
457
1935. g.
1
4
5
8
10
18
19
22
24
21
29
31
32
35
36
40
41
50
52
53
55
56
58
65
66
68
72
76
80
82
83
87
88
91
92
98

463
514
323
289
2681,287
524
544
477
548
377
366
518
537
512
364
364
472
278
451
552
598
511
490
298
361
324
506
400
295
394
388
510
652
378
478
554

Lietas M>

100
102
104
105
114
117
118
119
121
122
123
134
137
142
145
146
153
159
162
163
166
168
171
175
180
181
184
186
190
191
192
197
198
200
201
204
206
208
211
219
227
233
234
237
240

Lappus
465
467
357
347, 370
385
473
397
632
295
313
270
486
408
398
495, 538
454
341
399
488
449
458
469
344
293
633
483
346
372
472
350
283
473
469
568
491
375
656, 657,
658, 660
517
351, 352
403
572
453
504
294
526

Lietas «N°
242
246
248
253
257
260
261
262
264
273
278
282
289
305
311
312
316
317
323
330

331
337
344
346
347
350
351
353
354
355
362
363
366
375
376
377
382
383
384
386
388
390
391
402
405
409

Lappuse
533
382
493
497
444
540
276
481
562
551
391
583
497
591
329
319
317
645
503

662

348
630
300
369
362
571
264
311
334
266
340
671
286
465, 466
363
599
593
390
396, 398
593
446
401
382
379
581
367

Lietas NJ
412
417
419
421
423
431
435
443
445
448
458
475
476
482
483
485
486
487
489
493
494
495
499
501
503
504
505
510
514
517
519
522
525
528
529
531
535
536
538
542
545
550
551
553
556
559

Lappuse
332
524
694
599, 608, 688
569
263
536
386
347
554
470
542
356
461
345
644
340
384
309
511
515
579
673
540
531
354
674
683
507
637
449
609
579
508
532
447
369
358
356
459
509
492
661
563
556
589

76<>
Lietas J\1>

Lappuse

Uetas M

565
567
573
577
578
580
582
584
586
587
590
592
597
598
602
603
020

595
692
623
464
393
550
576
405
305
642
577
395
505
506
490
372
523
526

725
731
733
736
738
742
743
753
755
762
765
767
772
777
790
801
813
815
826
828
829
840
844
849
850
854
863
875
884
887
890
895
897
919
928
935
937
939
960
962
966
972
977
1003
1018
1019

(»21
626
645
646
647
652

654
655
660
668
673
677
679
680
682
683
685
688
694
697
698
701
704
705
706
712
713
724

f.64
591. 075
376
616
588, 599, 617,
618, 620
546
555
668
585
314

631
464
265
339
369
580
611
539
596
519
567
547
373
610
365
383
579

i appu

406
3.54
015
566
575
686
592
594
529, 530
559
584
663
513
654
600
602
600
603
613
573
590
580
590
576
607
676
675
584
577
582
660
693
576
599
560
634
366
652
636
639
559
678
068

637
346
378

—
Lietas JMQ

1021
1055
1068
1090
1110
1156
1158
1215
1218
1228
1253
1330
1333
1346
1377
1437
1521
1545
1561
1574
1602

Lappuse

682
680648
501
598
624
359
679
316
521, 525
676
612
606
541
685
557
479

681
367
602
341

770

—
Lietas NQ

Lappuse

678
1610
1633
605
1636
507
1651
629
1667
604
1721
349
1745
469
1787
513
1791
670
1839
451
636
1843
1863
626
1926
535
1997
640
2072
476
2100
562
2434
627
2458
655
C. K. D. kopsedes spricd.
8
450

—
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XI s e j . k o p i g s

satura rādltājs.
Agrārās reformas likums
168, 257
1926. g. 31. maija agrārās reformas Iik. papildinājumi
un pāfgrozījumi
335
Civīlprocesa nolikums 11, 60, 118, 219, 292, 360, 468,
520, 585, 632
Dažadi dzelzccļu rioteikumi
392, 487, 672
Dažadi tirdzniecības tiesību jautājumi 31, 73, 145, 231,
312, 542, 645
Dzelzcelu likums
162, 245, 485, 671
Dzelzcelu tarifs . . . _
. . . .
320
Konvencija par šķīrējtiesam tirdzn. un civīllietās starp
Latviju un Fad. Soc. Rep. Sav
97
Kriminālprocesa nolikums
386
Kuģu hipotēkas un jūras prasību likums
. 332
Kurzemes zemnieku likumi . . . .
50, 114, 287, 351, 515
Latgales civīllikums _. . 9, 51, 115, 288, 353, 459, 516, 581
Latvijas bankas statuti
557
Latvijas civīllikums 1, 37, 103, 203, 261, 339, 443, 495, 559, 62?>
Latvijas hipotēku bankas statūti
694
1925. g. 29. okt. Latvijas, S. S. S.> R. un Igaunijas dzelzceju konvencija
_
163
Likums par algotu darbinieku apdrošinašanu nelaimes
un arodu slimības gadījumos
95, 256, 687
Likums par darba laiku 76, 154, 235, 314, 389, 479, 541, 612
Likums par darbiem un piegrādēm valsts vajadzlbam . . 686
1916. g. 3. jünija likums par to darījumu anullēšanu, kurus
parādnieks noslēdzis kreditoriem par ļaunu . . . .
93
Likums par ilggadīgo nomas līgumu normam
402
Likums par Latvijas pievienošanos starptautiskās rūpniecības īpašūmu aizsardzības Savienības konvencijai un nolīgumiem
619
Likums par lauku iedzlvotāju nodrošināšanu slinulni
gadljumos
J33
Likums par laulību
I".
59
1928. g. 6. jūnija likums par neķustāmas mantas al a
vināšanu
90, 167
' MM)
Likums par pagasta pašvaldību
fiH'J

—
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Likums par peļnas uznēmumu administraciju 330, 404, 643
Likums par sociālo apgādību
693
Likums par soda naudas apmēru
682
Likums par telpu Iri . . . 5 6 , 214, 290, 355, 462, 519, 582
Likums par tirdzniecības im rupniecības uzņēmumu
päreju, 1916 g. 3. jülija . . '
480
Likums par zemes ceļiem
169
Likums par zemes grāmatu nodalām un notäriem . . . 255
Nodokļu nolikums
86, 328
Nodevu nolikums
32, 87, 165, 322, 396, 489, 674
Notāriāta nolikums . . ._
_ . . . 92,247, 683
Noteikumi par kooperātīvam sabicdrībam un viņu savienībām
406, 553
Noteikumi par mantas likumisko novertejumu nodevu
ņemšanai bezatlldzības pārejas gadījumos 35, 89,
324, 493,. 555, 680
Noteikumi par negodigas konkurences apkarošanu (Lik.
kr. 1927. g. Nr. 174)
617
Noteikumi par vateršautiem, 1930. g, 16. janv
96
Noteikumi par zemes ierīcību
556
Pilsētu pašvaldības darbinieku dienesta likums . . . .
407
Rikojums par zīmognodevu 81, 159, 238, 315, 390, 482, 547, 655
Rupniecibas nolikums . .
. . _ . 653
Tabulas darba spējas pamazinājuma procentuālas pakapcs aprēkināšanai
170
Tiesu ieķārtas likumi
117, 359 467
Tirdzniecības nolikums
, . . 143, 310, 616
Tirdzniecības procesa nolikums
72, 387, 614
Valsts zemes bankas statüti
101, 258
Vekselu likumi
29, 84, 242, 317, 391, 549, 662
Vidzemes zemnieku likumi
458
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Kļudu izlabojums X sej.
Lpp.
27.
79.
172.
188.
189.
196.
234.
301.
309.
483.
629.
629.
629.
629.
631.
631.
632.
637.
637.
637.
639.
644.
649.
649.
655.
659.

Rinda
Iespiests
Jābūt
5. no augš.
jāstiipo: „ (I, 7i, 80 lpp.)
2. »»
izlaists ,32 (32).
M
6. „
47
46
n
10. „ apakš.
debīte
debetē
4. „ augš.
garatijas
garantijas
1. >» »
Zīmogmarkām
/nnognodevu
13. „ apakš.
3537
3337
14. ,, augš.
2. pktu
3 pktu.
1. „ apakš.
1934. g.
1933. g.
5. »»
K::rupa
Kapura
ii
l . a ilē 8. no ap.
jāstrīpo
1. „ 11. - „
j r istrīpo
1. „ starp 15 un 16. no ap. jaiesprauž 27-^129
1. »
,.
16 , J- ' • M
»»
»1
8— 427. 429,
1. „ 19.no augš .26
2620
2. „ 4. „ ap. 477
234 477.
jāstripo
Ī. „ 20. „ augž .3537- -234
1. „ 9. „ ap. 17 172, 173
jāstrlpo
1. „ 10. „ ap. 46—172, 539, 540
46—172, 173. 539, 540,
1. „ 22. „ augš.31—488, 489,
31—301, 488, 489
17. no augš.
Nodoklu
Nodevu
starp 9. un 10. no augš. iespraust: 2267, Jonck un Polievski 1. — 309
25. no apakš.
strīpot
16. 11
Kampa
Kapura
11
2. aile starp
un 5 . ' n o apakš. iespraust 2267—309
1.
7. no augj
strlpot.

Kļūdu izlabojums XI sēj.
1-PP.
20.
27.
31.
120.
127.
127.
251.
252.
266.
266.
267.
271).
27.f.

Iespiests
Jābīīt
Rinda
1002
1092
17. no apakš.
3. „ augš.
1283
1293
7. j?
pec varda „pamats" izlaists „praslbas"
?»
4. „ apakš.
Skrundu
Skrindu
7. „ augš.
Skrundu
Skrindu
17. »» »»
Skrundū
Skrindu
10. *» •»
maina
manta
10. „ apakš.
Masmaua
Gasmana
13. „ augš.
71
771,
14. ļ»
ieierobeotu
neierobežotu
ii
6. „ apakš.
arcjiem
pārējiem
5. „ nugš.
3581
3381
2. ,. apakš. jāl asa: teikšanu uz vispāreja painata (L. C. L. 29,-6.
2. teik. 4188, 3571. 3110. p. P.)

—
Lpp.
276.
279.
281.
288.
293.
294.
295.
298.
301.
303.
310.
317.
320.
326.
326.
327.
336.
45.*.
460.
460.
475.
480.
496.
501.
501.
513.
519.
520.
521.
525.
537.
542.
543.
543.
548.
548.
548.
552.
554.
554.
554.
555.
563.
575.
580.
593.
597.
600.
607.
616.
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Iespiests
Rinda
18.
augš.
cedants
2.—-3. no apakš. jāstrīpo: minēto.
20. no augš.
viua ievērojusi
17. n apakš.
1922
22.
Igas
11.
augš.
jastrīpo: ta tad
2.
apakš.
pieoem
4. n
zdevumiem
3. p. 3. pkt
7. '» augš.
9.
456
12.
paziuo
2.
3.
13.
pa
14.
laikā K.
7.
apakš.
Nolik. n o d e v a s
6.
nēmusi un
12.
nolūkā
18.
gāšanu
19.
liguinu
18. »» a p a k š .
uzstādāms
9.
augš.
preklūzicījas
12.
ārēju
>»
10.
sūdzēāja
*»
3.
vajadzību
6.
apakš.
prasīājas
14.
augš.
atsvabinājuma
11.
nevest
Petitumu
4.
apakš.
2.
augš.
spicsti
8.
atbidētajs
18.
likuma
13., 14. no a p a k š . k o n o z a m e n t a
Eoyens
10. no augš.
12.
ausgenommenen
7.
pirsonām
apakš.
atrod
4.
2.
no
6.
nemza
pielaidusi
11.
9.
pielaidusi
tieību
8.
5.
augš.
nrād'jumiem
17.
306
61 lpp
4.
10.
655
7.
pec
19.
no tās.
11.
par
(sprieduma Projekts)
15.
3.
kcmisonārs
99

99

»9

Jābūt
cedents
viua n a v ievērojusi.
1928
algas

19
99

ii

»5

ii

91

19

99

»9

M

11

99

91

99
19

99

1)

19

99

91

99

19

19

99

19

99

1»

99

19

99

91

»1

59

99

99

»9

11

99

99

»9

99

51

99

59

99

9»

»9

99

99

9*

9»

99>

91

91

9»

51

99

»1

99

99

99

91

91

91

99

91

59-

91

99

p'enemt
izdevumiem
3. p. „ a " pkt.
455
nezinot
3. p. 2. piez.
par
Iaikā K.)
Nodev. nohk.
ūēmusi v ē r ā un
nolūks
gūšanu
līgums
uzskatams
prekiuzijas
pārēju
siidzētaja
vajadzīgu
prasītājas
atsavinājuma
novest
petitumu
apieti
atbildetājs
likuins
konosamenta
Boyens
ausgenommen
pcrsonam
atrodot
šo
nemaz
palaidusi
palaidusi
tiesību
norādījumiem
806
61. Ipp.)
685
pie
no tās).
ar
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